Szám: 173-10/2012.

JEGYZŐKÖNYV


Készült: Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 27-én 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésen.

Az ülés helye: 			Borzavár, Kultúrház

Jelen vannak:				Dócziné Belecz Ágnes polgármester
					Lajkó Antal alpolgármester 	
					Gartner Tamás 	17,05 órától
Kuti Vilmos képviselők

Bejelentéssel távol van:		Gurdon Lajos képviselő

Meghívottként jelen van:		Ringhoffer Jánosné igazgató
					Tégi Imréné óvodavezető
									       	
Tanácskozási joggal jelen van: 	Dr. Kovács Lajos jegyző
													        
Jegyzőkönyv-hitelesítő: 		Kuti Vilmos képviselő
			                
Jegyzőkönyvvezető: 			Tipoldné Tégi Ilona igazgatási főmunkatárs


Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testületi ülésen megjelenteket.
Megállapítom, hogy Borzavár Községi Önkormányzat választott képviselőinek száma 5 fő, jelen van 3 fő, az ülést határozatképesnek nyilvánítom és megnyitom.

Jegyző úr kérésére javaslom, hogy a meghívóban az „SzMSz megalkotása” 7. pontot vegyük le a napirendről.

Javaslatot teszek a napirendre – a meghívóban szereplőtől eltérően - az alábbiak szerint:

NAPIREND:
1.	Közös Fenntartású Általános Iskola Borzavár-Porva létszám és bérkeretének meghatározása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
2.	Óvodai csoportlétszám meghatározása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
3.	Beszámoló a Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Borzavár-Porva 2011/2012. nevelési év munkájáról 
Előadó: Tégi Imréné óvodavezető
4.	Polgármesteri Hivatal létszám és bérkeretének meghatározása
Előadó: Dr. Kovács Lajos jegyző
5.	Hulladékrendelet megalkotása
Előadó: Dr. Kovács Lajos jegyző
6.	Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról és szankcionálásukról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Dr. Kovács Lajos jegyző
7.	Szociális rendelet megalkotása
Előadó: Dr. Kovács Lajos jegyző
8.	Talajterhelési díjról rendelet megalkotása
Előadó: Dr. Kovács Lajos jegyző
9.	Porvai tartozás rendezése
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
10.	Zirc Városi Önkormányzati Hivatalhoz történő csatlakozás megvitatása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester 
11.	Vegyes ügyek
- Falunapi költségek megvitatása
  

Aki a napirendi javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a napirendet elfogadtuk.


NAPIREND  TÁRGYALÁSA:

1. Közös Fenntartású Általános Iskola Borzavár-Porva létszám és bérkeretének meghatározása

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Az igazgatónő levelét megkapták a képviselők.
Átadom a szót Ringhoffer Jánosnénak.

Ringhoffer Jánosné igazgató: A polgármester asszonnyal előzetesen tárgyaltam, hogy az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvben leírtakra valamit lépni kell. 

-	Gartner Tamás 17,05 órakor megérkezett.

A korábbi levelemben ugyan egy óraadó tanár felvételét kértem, de jobb lenne egy négyórás szaktanárt felvenni, aki a történelmet tanítaná és a német nyelv oktatásában is besegítene. 

Kuti Vilmos képviselő: Ezt a problémát már korábban is ismertük, rendezni kell.  Hiányolom, hogy az előterjesztés nem tartalmaz számításokat, hogy eddig mibe került és ezután mekkora költségbe fog ez kerülni. 

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: A történelem oktatás helyett az igazgató asszony milyen órákat fog tartani?
Ringhoffer Jánosné igazgató: A 4. osztályba magyart és éneket, valamint a 8. osztályos éneket fogom tanítani. 100 %-ban nem tudjuk a szakos ellátottságot biztosítani, ezt kisiskolákban nem is lehet megoldani. Az idei évben 3 hónap plusz költséget jelente, a decemberi bér már a jövő évet terheli.  

Dr. Kovács Lajos jegyző: A költségeket előre nem tudjuk, mert a besorolások a korábbi munkaviszonyoktól függnek, és attól is, hogy bejárós-e és milyen távolságról jár be. Az állásokat meg kell pályáztatni és a jelentkezőkből lehet választani. A költségvetés módosításakor, szeptemberben már nyilvánvalóvá válik a költségvonzata. Most csak határozatot fogad el a képviselő-testület és a szeptemberi rendeletmódosításba építjük be a plusz költségeket.

Gartner Tamás képviselő: A porvai önkormányzat tud a létszámfelvételről?

Ringhoffer Jánosné igazgató: Igen, megbeszéltem a polgármester asszonnyal, egyetért a felvétellel. 

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

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


40/2012. (VI.  27.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Fenntartású Általános Iskola Borzavár-Porva igazgatója kérését tudomásul veszi és az iskola engedélyezett létszámkeretét - 1 fő napi négy órában történő foglalkoztatásával - megemeli.
A megemelt létszámkeret bér és egyéb költség pénzügyi fedezetét biztosítja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a megemelt létszámkeret bér és egyéb költségét a költségvetési rendeletben annak módosításával végezze el, a rendeletmódosítást terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: jegyző
Határidő: 2012. szeptember 1.



2. Óvodai csoportlétszám meghatározása

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Az óvodavezető asszony levelét kiküldtük a képviselőknek.
Átadom a szót az óvodavezető asszonynak.

Tégi Imréné óvodavezető: A jelenleg engedélyezett 25 fős létszám várhatóan 31 főre emelkedik a következő nevelési évben. Azért fontos erről határozni a képviselő-testületnek, mert a Kincstártól csak így hívhatjuk le a plusz normatívát.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Kérdések, hozzászólások következnek.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

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


41/2012. (VI.  27.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodai csoport létszámkeretét 2012. szeptember 1-től 30 főben határozza meg.
Határozatnak az intézmény vezetője részére történő megküldésére felkérik a polgármestert.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal



3. Beszámoló a Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Borzavár-Porva 2011/2012. nevelési év munkájáról 

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: A beszámolót a képviselők megkapták.
Átadom a szót az óvodavezetőnek.

Tégi Imréné óvodavezető: A beszámolóban részletesen ismertettem a 2011/2012. nevelési évben végzett munkánkat. Köszönöm a képviselő-testület támogatását, a kollégák, igazgató asszony és hivatali dolgozók munkáját, a jó együttműködést.

Lajkó Antal alpolgármester: Elfogadásra javaslom a beszámolót. Köszönöm az óvoda helytállását, nehéz időszakon vannak túl. További munkájukhoz jó erőt, egészséget és jó pihenést a nyárra!

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

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


42/2012. (VI.  27.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Borzavár-Porva 2011/2012. nevelési év munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Az írásos beszámoló a határozat részét képezi.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
4. Polgármesteri Hivatal létszám és bérkeretének meghatározása

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Átadom a szót a jegyző úrnak.

Dr. Kovács Lajos jegyző: Régóta probléma a Polgármesteri Hivatal munkája és személyi összetétele is, a helyettesítés sincs megoldva. Ezt az évet valahogyan ki kellene húzni. A pénzügyi vonalat egy napi négy órában alkalmazott könyvelő végzi a nyolcórás költségvetési-gazdálkodási előadóval. Az előadó kiesése miatt probléma adódott, helyette alkalmazunk egy nyolcórás ügyintézőt, akinek a munkaidejét lecsökkentenénk hat órára és felvennénk még egy négyórás igazgatási és pénzügyi dolgozót.

Lajkó Antal alpolgármester: Támogatom, rendbe kell tenni a hivatali munkát. Mekkora plusz összeget jelent ez?

Dr. Kovács Lajos jegyző: Kb. 360.000,- Ft.

Kuti Vilmos képviselő: Támogatom, az iparűzési adónál is elmaradás van.

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

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


43/2012. (VI.  27.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal létszámkeretét az alábbiakban határozza meg 2012. július 1-től:
·	1 fő 20 órás jegyző,
·	1 fő nyolc órás érdemi ügyintéző, 
·	1 fő hatórás érdemi ügyintéző (az egy fő 8 órás ügyintéző tartós távollétének idejére a költségvetés-gazdálkodás területére)
·	1 fő négyórás könyvelő,
·	1 fő négyórás szociális ügyintéző és pénztáros,
·	1 fő négyórás érdemi ügyintézőt igazgatási és költségvetés-gazdálkodási feladatokra.

A meghatározott létszámhoz a bér és járulékait, valamint a foglalkoztatáshoz kapcsolódó költséget a 2012. évi költségvetésben biztosítja.


Utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet módosítását a fentiek figyelembe vételével végezze el és 2012. szeptember 1-ig terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: jegyző
Határidő: 2012. szeptember 1.


5. Hulladékrendelet megalkotása

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Átadom a szót a jegyző úrnak. 

Dr. Kovács Lajos jegyző: Az írásos anyagot kiküldtük a képviselőknek. Kiegészíteném azzal, hogy a 120 literes edényzet mellett, amíg nem történik meg a csere, továbbra is használható a 110 literes edényzet. Az alapdíj továbbra is változatlan, az ürítési díj viszont változik 2012. július 1-jétől. Az üdülőtulajdonosoknak éves készenléti díjat kell fizetni, amikor ténylegesen itt tartózkodnak, akkor be kell jelenteniük és fizetik az ürítési díjat is.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Aki a módosítással együtt, a kiküldött rendelettervezettel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkottuk:

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
                                                                13/2012. (VI.  28.) 
 önkormányzati rendelete
                       a települési  szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról  

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete.)


6. Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról és szankcionálásukról szóló rendelet megalkotása

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Átadom a szót a jegyző úrnak. 

Dr. Kovács Lajos jegyző: Az előterjesztést rendelettervezettel együtt megküldtük a képviselőknek.
Május 1-jétől megszűnt az önkormányzat szabálysértési jogköre, helyette a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról és szankcionálásukról szóló rendeletet kell alkalmazni, a cselekmények közigazgatási bírsággal szankcionálhatók.

Gartner Tamás képviselő: A 6. § a) és c) pontja ellentmond egymásnak. A c) pontból vegyük a nyári időszámítást. 

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Hetente egy napot kellene meghatározni az égetésre.

Dr. Kovács Lajos jegyző: A c) pontot módosítjuk: május 1-jétől augusztus 31-ig nem lehet égetni, szeptember 1-jétől április 30-ig pénteken és szombaton 15,00-18,00 óráig lehet.

Gartner Tamás képviselő: Ezt küldjük ki a lakosságnak is.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Hirdetjük és a következő kiadványban írásban is tájékoztatjuk a lakosságot.

Aki a módosítással együtt, a kiküldött rendelettervezettel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkottuk:

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testültének
14/2012. (VI. 28.)
önkormányzati rendelete
A kirívóan közösségellenes magatartásokról, valamint azok szankcionálásáról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete.)


 
7. Szociális rendelet megalkotása

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Átadom a szót a jegyző úrnak. 

Dr. Kovács Lajos jegyző: A rendelettervezet kiosztottuk a képviselőknek. Kiegészítésképpen annyit, a rendeletben rögzíteni kell, hogy a szociális étkezési térítési díj az igénybevevő jövedelmének a 30 %-át nem érheti el. Ez nálunk nem érint senkit. A módosítás az átmeneti és temetési segélyt érinti.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Van folyamatban egy temetési segély kérelem, amelyet az új rendelet alapján a jövedelmi viszonyok miatt el kellene utasítani. A régi rendelet alapján sem járna neki, mivel az öregségi nyugdíjminimum négyszeresét, a 114.000,- Ft-ot meghaladja a jövedelem. Javaslom, hogy a segély alanyi jogon járjon, ne kössük jövedelemhatárhoz.

Lajkó Antal alpolgármester: Járhat alanyi jogon, de akkor csökkentsük a 25.000,- Ft-ról 15.000,- Ft-ra a segélyt.

Gartner Tamás képviselő: Ne járjon alanyi jogon, kössük jövedelemhez. Semmilyen adó sincs bevezetve a faluban, ez már jelentős kedvezmény.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Akkor viszont legyen az egy főre jutó jövedelem a nyugdíjminimum ötszöröse, 142.500,- Ft.

Kuti Vilmos képviselő: Eddig támogattam én is, hogy alanyi jogon járjon a temetési segély, de mégis kössük jövedelemhez. Alakítsunk ki két, vagy három lépcsőt, az alacsony jövedelműek kapjanak magasabb összegű segélyt.

Lajkó Antal alpolgármester: Lehetne 3 lépcsősen megoldani jövedelemtől függően, 15.000,- Ft, 20.000,- Ft és 25.000,- Ft. 

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Inkább alanyi jogon járjon. Az elhunyt nem volt már borzavári lakos, de élete nagy részét itt töltötte. Ezen is változtatni kellene.

Lajkó Antal alpolgármester: Akkor legyen alanyi jogon, de 15.000,- Ft.

Kuti Vilmos képviselő: Egyetértek.

Dr. Kovács Lajos jegyző: Akkor úgy módosítjuk a rendeletet, hogy a temetési segély alanyi jogon jár, összege 15.000,- Ft, és az eltemettetőnek kell borzavári lakosnak lenni.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: A márciusi módosításkor az átmeneti segélynél kivettük a méltányosságból adható átmeneti segélyt, ezáltal sok embert el kellene utasítani. Itt is kérném a jövedelemhatár módosítását. 

Dr. Kovács Lajos jegyző: Ne legyen jövedelemhatár, bízzák a polgármesterre, hogy kinek ad átmeneti segélyt, vegyük ki az évi két alkalmat is. 

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: A két alkalom maradjon bent, a kamatmentes kölcsön viszont nem kell. 

Lajkó Antal alpolgármester: Egyetértek.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Aki a módosításokkal együtt, a kiküldött rendelettervezettel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkottuk:


BORZAVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2012. (VI. 28.) 
 önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete.)



8. Talajterhelési díjról rendelet megalkotása

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Átadom a szót a jegyző úrnak. 

Dr. Kovács Lajos jegyző: A rendelettervezetet kiküldtük a képviselőknek. 

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Kérdések, hozzászólások következnek.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.


Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Aki a kiküldött rendelettervezettel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkottuk:


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testültének
16/2012. (VI. 28).
önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete.)


9. Porvai tartozás rendezése

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Az ülés előtt kiosztásra került az előterjesztés. Szerepel benne, hogy a porvai tartozás az igazságügyi könyvszakértő kimutatása alapján 11.020.951,- Ft. A porvai önkormányzat a tavalyi évben 1.859.000,- Ft-tal többet utalt az iskolai finanszírozáshoz. A különbözet 9.161.951,- Ft, mellyel a porvai önkormányzat még tartozik. 

Lajkó Antal alpolgármester: Javaslom, hogy újra hívjunk össze egy kistérségi ülést a két önkormányzat képviselő-testületének részvételével. 

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Felveszem a kapcsolatot az illetékessel a kistérségi ülés megszervezésére. 

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

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


44/2012. (VI.  27.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékelt kimutatás alapján 11.020.951,- Ft összeget követel, mint elmaradt intézményfinanszírozás és perköltség meg nem fizetés címén Porva Község Önkormányzat Képviselő-testületétől.
Porva 2011. évben a közös fenntartású intézmény finanszírozásában 1.859.000,- Ft-tal nagyobb összeget utalt Borzavár felé. A Képviselő-testület ezen összeggel a követelését csökkenti. Ennek megfelelően 9.161.951,- Ft, azaz Kilencmillió-egyszázhatvanegyezer-kilencszázötvenegy forintnak megfizetését kéri Porva Község Önkormányzatától.

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a fizetési kötelezettség teljesítésében határozatának Porva Község Önkormányzata részére történő kézbesítését követő 15 napon belül hajlandó tárgyalni Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületével.
A megadott határidő eredménytelen eltelte esetén Borzavár Önkormányzata keresettel, bírói úton érvényesíti követelését.
A határozatnak Porva Község Önkormányzat polgármestere részére történő megküldésére felkéri a polgármestert.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: azonnal


10 .Zirc Városi Önkormányzati Hivatalhoz történő csatlakozás megvitatása

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Az ülés előtt kiosztásra került az előterjesztés. Ez még csak előzetes nyilatkozat.

Kérdések, hozzászólások következnek.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

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


45/2012. (VI.  27.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. január 1-jétől hatályos 2011. évi CLXXXIX. tv. 84. § - 86. §-ban meghatározott közös önkormányzati hivatalt Zirc Város Önkormányzatával kíván létrehozni.
A közös önkormányzati hivatal létrehozásával kapcsolatos előkészítő munkálatokban történő részvételre megbízza a polgármestert és a jegyzőt.
A határozatnak Zirc város polgármestere részére történő megküldésére felkéri a polgármestert, az előkészítő munkálatokról folyamatos tájékoztatási kötelezettséggel.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos 


11.Vegyes ügyek
- Falunapi költségek megvitatása
  
Dócziné Belecz Ágnes polgármester: A 2012. július 21-én megrendezésre kerülő falunapra pályázaton nyertünk 1.668.718,- Ft-ot. Az önkormányzatot terhelő rész kb. 750.000,- Ft, melyből az ÁFA összege 450.554,- Ft. Ez az összeg természetesen a szponzori támogatásokkal csökken.

Lajkó Antal alpolgármester: A Német Nemzetiségi Önkormányzat 70.000,- Ft-tal támogatja a rendezvényt.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: A költségvetésben különítettünk el pénzt a közép és felsőoktatásban tanuló gyermekek részére 7.500 Ft/fő összegben. Ez kb. 40 főt érint, mely összeget iskolalátogatási igazolással lehet majd átvenni.    


Megköszönöm a figyelmet, a nyilvános ülést 19,45 órakor bezárom.


					K. m. f.



Dócziné Belecz Ágnes						     Dr. Kovács Lajos
      polgármester						    	             jegyző



				                         Kuti Vilmos    
						jkv. hitelesítő

