Szám: 173-4/2012.



JEGYZŐKÖNYV



Készült: Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február  29-én 13,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános ülésen.

Az ülés helye: 			Borzavár, Polgármesteri Hivatal

Jelen vannak:				Dócziné Belecz Ágnes polgármester
					Lajkó Antal alpolgármester 
					Gurdon Lajos
					Kuti Vilmos képviselők

Bejelentéssel távol van:		Gartner Tamás képviselő
				       	
Tanácskozási joggal jelen van: 	Dr. Kovács Lajos jegyző
										        
Jegyzőkönyv-hitelesítő: 		Gurdon Lajos képviselő
			                
Jegyzőkönyvvezető: 			Tipoldné Tégi Ilona igazgatási főelőadó


Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testületi ülésen megjelenteket.
Megállapítom, hogy Borzavár Községi Önkormányzat választott képviselőinek száma 5 fő, jelen van 4 fő, az ülést határozatképesnek nyilvánítom és megnyitom.

A képviselő-testületi ülés telefonon került összehívásra.

Javaslatot teszek a napirendre az alábbiak szerint:

NAPIREND:
1.	Költségvetési rendelet módosításának előkészítése: köztisztviselői létszámkeret és a hozzá tartozó bér engedélyezése
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	  	 Dr. Kovács Lajos jegyző
2.	Kultúrház bérleti díjának meghatározása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	  

	 
Aki a napirendi javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a napirendet elfogadtuk.


NAPIREND  TÁRGYALÁSA:

1. Költségvetési rendelet módosításának előkészítése: köztisztviselői létszámkeret és a hozzá tartozó bér engedélyezése


Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Az írásos előterjesztés az ülés előtt kiosztásra került. Átadom a szót a jegyző úrnak.

Dr. Kovács Lajos jegyző: Az államháztartási és a könyvvitelről szóló törvény előírásainak megfelelően az önkormányzatnak kötelező foglalkoztatni középfokú végzettséggel rendelkező, regisztrált mérlegképes könyvelőt köztisztviselőként.
A jogszabályi előírásnak megfelelő pénzügyi-számviteli képesítésű személy alkalmazása Szakály Ferencné személyében történhet. A foglalkoztatása, mint pénzügyi vezető heti négy órában történnek, ennek megfelelő bérezés ellenében.
A Képviselő-testületnek ennek megfelelően kellene határoznia, hogy a költségvetési rendelet módosítását elő tudjuk készíteni. Szakály Ferencné foglalkoztatása, szakmai tudásának igénybevétele 2012. március 1-jétől valósulna meg.
A köztisztviselői állás pályázat útján tölthető be. A kinevezés csak ideiglenes a pályázat elbírálása alapján megkötendő kinevezésig terjedhet.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: A könyvelővel történt telefonos egyeztetésre hivatkozva javaslom, hogy bontsuk fel a vállalkozási szerződést és napi négy órában foglalkoztassuk köztisztviselőként.

Lajkó Antal alpolgármester: Egyetértek, de az összes költség a jelenlegi 75.000,- Ft-nál ne legyen több.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Ismertetem a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:

11/2012. (II. 29.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 138/2011. (XII. 28.) számú önkormányzati határozata alapján Szakály Ferencné könyvelővel kötött vállalkozási szerződést 2012. február 29. hatállyal megszünteti.

Felelős:	Dócziné Belecz Ágnes polgármester 
Határidő: 	azonnal

Ismertetem a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:


12/2012. (II. 29.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal létszámkeretét napi négy órás részfoglalkoztatású köztisztviselő alkalmazásával megemeli.
Biztosítja a II. besorolási osztály, főmunkatárs megnevezésű, 14-es fizetési fokozatnak megfelelő illetményt 63.800 Ft/hó összegben plusz költségtérítést.
A kinevezés aláírására 2012. március 1. hatállyal felhatalmazza a jegyzőt.

Utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet módosítását a határozatnak megfelelően végezze el és azt elfogadásra terjessze a képviselő-testület elé.

Felelős:	Dr. Kovács Lajos jegyző 
Határidő: 	azonnal


2. Kultúrház bérleti díjának meghatározása

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Javaslom, hogy a Kultúrház bérleti díját három kategóriában határozzuk meg: családi rendezvényekre, amely több időt vesz igénybe és eszközöket is biztosítunk 10.000,- Ft; vásárok, családi és egyéb rendezvények, amelyekre nem biztosítunk eszközt három órás időtartamig 4.000,- Ft; három órán túli időtartamra 6.000,- Ft alkalmanként.

Ismertetem a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:

13/2012. (II. 29.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 1. hatállyal a Kultúrház bérleti díját az alábbiakban határozza meg:
1)	Vásárok, családi és egyéb rendezvények (berendezések, eszközök biztosítása nélkül) három órás időtartamig 4.000,- Ft/alkalom.
2)	Vásárok, családi és egyéb rendezvények (eszközök biztosítása nélkül) három órán túli időtartam esetén 6.000,- Ft/alkalom.
3)	Családi rendezvények (berendezések, eszközök biztosításával) 10.000,- Ft/alkalom.

Felelős:	Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 	azonnal
Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Megköszönöm a figyelmet, a rendkívüli nyilvános ülést 13,20 órakor bezárom.



					K. m. f.



Dócziné Belecz Ágnes						     dr. Kovács Lajos
      polgármester						    	             jegyző


				                Gurdon Lajos 				     
				                 jkv. hitelesítő 

