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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. február 27-én 17.00 órai kezdettel
tartott üléséről




















A képviselő-testületi ülés helyszíne:	Borzavár, Kultúrház

Jelen vannak:


      -	a képviselő-testület tagjai közül:	Dócziné Belecz Ágnes	polgármester
						Gurdon Lajos			alpolgármester
						Gartner Tamás			képviselő
						Kuti Vilmos			képviselő

     -	bejelentéssel távol van:		Kádi Gábor			képviselő
						
-	meghívott:				Sümegi Attila			jegyző
						Pill Eszter			pénzügyi osztályvezető
																								 
Dócziné Belecz Ágnes polgármester köszönti az ülés résztvevőit és megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagja közül jelen van 4 fő – az ülés határozatképes –, majd megnyitja az ülést.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja „Egyéb ügyek” keretében „A zirci központi háziorvosi ügyeleti feladat jövőbeni ellátásával kapcsolatos döntés meghozatala” előterjesztés megtárgyalását. 

A módosított meghívó szerint javaslatot tesz a napirendre.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
		
A polgármester indítványára a képviselõ-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:  

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének
10/2017. (II. 27.) határozata


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

	  
NAPIREND 

I. Személyi ügyek
	Tájékoztató vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésérõl

    	Elõadó: Gartner Tamás az Ügyrendi Bizottság elnöke



II. Önkormányzati rendelet alkotása
	Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésével kapcsolatos döntések meghozatala 

	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában foglaltak szerinti határozat meghozatala

	Elõadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Borzavár Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének megalkotása

		Elõadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

III. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylõ ügyek
A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi bérrendezésével kapcsolatos döntés meghozatala
Elõadó: Sümegi Attila jegyzõ
	A polgármester 2017. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása

Elõadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Az önkormányzat tulajdonában álló Borzavár 354 hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntés meghozatala

Elõadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Pályázat benyújtása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 felhívásra

Elõadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Egyéb ügyek 

- A zirci központi háziorvosi ügyeleti feladat jövőbeni ellátásával kapcsolatos döntés meghozatala 
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

IV. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó elõterjesztések (tájékoztatók)
Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról
       	Elõadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekrõl

       	Elõadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
       


NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) Tájékoztató vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésérõl
Elõadó: Gartner Tamás az Ügyrendi Bizottság elnöke

Gartner Tamás az Ügyrendi Bizottság elnöke tájékoztatja a jelenlévõket, hogy a polgármester és a képviselõk a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek határidõre eleget tettek.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselõ-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésérõl szóló tájékoztatást tudomásul veszi.



2) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésével kapcsolatos döntések meghozatala 
a) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában foglaltak szerinti határozat meghozatala
Elõadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselõ-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének
11/2017. (II. 27.) határozata


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek összegét az alábbi táblázatban foglaltak alapján állapítja meg.
adatok ezer forintban
Megnevezés
2017. év
2018. év
2019. év
2020. év
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel
9 332
9 000
8 500
8 300
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megilletõ vagyoni értékû jog értékesítésébõl és hasznosításából származó bevétel
1 734
1 800
1 900
1 950
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel 
0
0
0
0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésébõl vagy privatizációból származó bevétel 
650
0
0
0
Bírság, pótlék- és díjbevétel
100
100
100
100
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
0
0
0
0
Saját bevételek összesen:
11 816
10 900
10 500
10 350


	A Képviselõ-testület megállapítja, hogy az Önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztetõ ügyletekbõl és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségei 2017. évben és az azt követõ három költségvetési évben nincsenek. 


Felelõs: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidõ: azonnal
b) Borzavár Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének megalkotása
Elõadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdések, hozzászólások.

Gartner Tamás képviselõ kérdezi, hogy honlap készítését be lehet-e tervezni?

Dócziné Belecz Ágnes polgármester válaszol, hogy már bent van a költségvetésben.

Pill Eszter pénzügyi osztályvezetõ elmondja, hogy a 2016-os évrõl jelentõs, 10 millió Ft-os pénzmaradvány lett beépítve a költségvetésbe, plusz még 8.376.000,- Ft rendkívüli önkormányzati támogatást is terveztek. Összességében 18 millió Ft-os hiány mutatkozik, de szerencsére az elmúlt évek takarékos gazdálkodásának köszönhetõen ez lecsökkent 8 millió Ft-ra. Több tényezõ miatt alakult így a költségvetés. Egyrészt a település iparûzési adóerõ képessége csökkent, de az a bevétel, amit iparûzési adóból realizálhat az önkormányzat az kevesebb, mint amennyi az adóerõ képesség alapján indokolt lenne, hiszen kétévnyi csúszás van. Most a 2015-ös év alapján határozza meg az adóerõ képességet a költségvetési törvény, ezért a 2017-es költségvetésbe nem mertek olyan arányú iparûzési adó bevételt és gépjármûadó bevételt tervezni, mint a korábbi években. Itt jelentõs bevételkieséssel lehet számolni. Ez az év nehéz év lesz, nagyon meg kell gondolni az önkormányzatnak a kiadásokat, illetve fokozottan figyelni kell arra, hogy csak a beérkezett bevételeket követõen teljesítse az önkormányzat a kiadásait, különben esetlegesen napi szintû likviditási gondokkal is szembe kell nézni. 

A polgármester indítványára a képviselõ-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet alkot:


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének
3/2017.(II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetésérõl


3) A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi bérrendezésével kapcsolatos döntés meghozatala
Elõadó: Sümegi Attila jegyzõ

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy a 2017. január 26-i együttes képviselõ-testületi ülésen elfogadták a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését, melyben már szerepelt a hivatali dolgozók béremelése.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselõ-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:





Borzavár Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének
12/2017. (II. 27.) határozata

	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete egyetért a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak 2017. évre vonatkozó 20 %-os mértékû béremelésével.
	A Képviselõ-testület vállalja, hogy az 1. pontban részletezett béremelés költségeit – a 2012. november 30. napján megkötött közös önkormányzati hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló Megállapodásnak megfelelõen - lakosságszámának arányában biztosítja oly módon, hogy annak pontos összegét az önkormányzat 2017. évi költségvetésében kötelezettségként szerepelteti. 

A Képviselõ-testület utasítja a polgármestert, hogy jelen határozat kivonatát küldje meg Zirc Város Polgármestere részére.


Felelõs: 1.-3. pontok esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidõ: 1. pont esetében: azonnal
	    2. pont esetében: folyamatos
                3. pont esetében: 2017. február 28.


4) A polgármester 2017. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása
Elõadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester bejelenti, hogy nem vesz részt a szavazásban.

A polgármester indítványára a képviselõ-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének
13/2017. (II. 27.) határozata

	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete megállapítja, hogy Dócziné Belecz Ágnes, fõállású polgármester a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/C. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 2017. évben 36 munkanap szabadságra jogosult az alábbiak szerint: 


Alapszabadság:	25 munkanap/év	2017.02.01. – 2017.12.31.	23 nap
Pótszabadság:		14 munkanap/év	2017.02.01. – 2017.12.31.	13 nap


	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az 1. pontban megállapított 36 munkanap szabadság ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá: 


Év
Hónap
Naptári nap megjelölése
Igénybe venni kívánt napok száma adott hónapban
2017.
január



február



március

 

április
18-21.
  4

május
15-19.
  5

június
12-16.
  5

július
24-28., 31
  6

augusztus
1-4., 21-31.	
13

szeptember



október



november



december
27-29.
 3

	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete felhatalmazza a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzõjét, hogy Borzavár Község Polgármestere részére a jelen határozat 1. pontja szerint a 2017. évre vonatkozó szabadság értesítõt adja ki és a Kttv. 225/C. § (3) bekezdése, valamint a Kttv. 225/J. (3) bekezdése alapján a nyilvántartás naprakész vezetésérõl gondoskodjon.


Felelõs: 1.-2. pont esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
              3. pont esetében Sümegi Attila jegyzõ
Határidõ: 1.-3. pont esetében: azonnal, illetve folyamatos 
	        

5) Az önkormányzat tulajdonában álló Borzavár 354 hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntés meghozatala
Elõadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester tájékoztatja a képviselõket, hogy írásos megkeresés érkezett a Borzavár 354 hrsz-ú ingatlan megvételére vonatkozóan.

Kérdések, hozzászólások

Kuti Vilmos képviselõ nem támogatja az ingatlan eladását.

Gurdon Lajos alpolgármester szintén nem támogatja az eladást, inkább a haszonbérletbe adást.

A polgármester indítványára a képviselõ-testület 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással határozatot hoz:
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének
14/2017. (II. 27.) határozata

1./	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete Szerletics Judit 8428 Borzavár, Cuha u. 10. szám alatti lakos - az önkormányzat tulajdonában álló, Borzavár 354 hrsz. alatti, „kivett, beépítetlen terület” mûvelési ágú, 1 ha 2354 m2 területû ingatlan vételére vonatkozó - kérelmét elutasítja. 

2./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete utasítja a polgármestert, hogy jelen határozatot küldje meg a kérelmezõnek.

Felelõs: 	1./-2./ pont esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidõ:	1./ pont esetében: azonnal
                	2./ pont esetében: 2017. február 28.


6) Pályázat benyújtása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 felhívásra
Elõadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Sümegi Attila jegyzõ tájékoztatja a képviselõ-testületet, hogy az ASP rendszer egy központi informatikai rendszer, melyhez 2018. január 1-jétõl kötelezõ csatlakozni. Ezen kötelezettség mellett pályázati lehetõség is nyílt a költségek finanszírozására. A pályázatba gépek,  migrálási és egyéb informatikai jellegû költségelemek kerülnek beépítésre. Közös hivatalok esetében a székhely település nyújthatja be a pályázatot. Zirc vonatkozásában maximum 7.000.000 Ft a támogatásra benyújtható összeg.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselõ-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének
15/2017. (II. 27.) határozata


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete felhatalmazza a közös hivatal székhelyének feladatait ellátó Zirc Városi Önkormányzat polgármesterét, hogy a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelû „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” címû felhívás alapján támogatási kérelmet nyújtson be, valamint a támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja. 

Felelõs: Dócziné Belecz Ágnes polgármester és Ottó Péter polgármester
Határidõ: azonnal

7) Egyéb ügyek 
- A zirci központi háziorvosi ügyeleti feladat jövőbeni ellátásával kapcsolatos döntés meghozatala 
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Sümegi Attila jegyzõ elmondja, hogy a Zirci Járás Önkormányzati Társulás által a központi orvosi ügyelet mûködtetésére kiírt felhívásra két pályázat érkezett. A társulás tagönkormányzatai közül nyolc önkormányzat úgy döntött, hogy a benyújtott pályázatokkal nem kíván foglalkozni, a közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánították. Hét önkormányzat viszont szerette volna az egyik ajánlattevõ ajánlatát érvényesnek nyilvánítani. A beérkezett ajánlatokból az derült ki, hogy lehetne ezt a rendszert magasabb szakmai színvonalon, költséghatékonyabban mûködtetni. Zirc Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy döntött, hogy társuláson kívül még egyszer megpályáztatja, vállalva a közbeszerzési eljárással kapcsolatos költségeket.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester kérdezi, ha valamelyik testület olyan döntést hoz, hogy nem csatlakozik, akkor a késõbbiekben hogyan lesz a feladatellátás?

Sümegi Attila jegyzõ válaszol, ha kiválasztásra kerül egy szolgáltató, akkor késõbb is lehetõség nyílik a csatlakozásra. Nem cél, hogy bárkit kizárjanak a szolgáltatás lehetõségének igénybevételérõl.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselõ-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének
16/2017. (II. 27.) határozata

	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy csatlakozni kíván a Zirc Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete által indítandó – 2. pontban meghatározott feltételek szerinti – pályázati eljáráshoz oly módon, hogy Zirc Városi Önkormányzat nevünkben ajánlatkérõként járjon el, és a pályázati eljárással kapcsolatos döntéseket meghozza.

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete tudomásul veszi az 1./ pontban meghatározott pályázati eljárás alábbi feltételeit: 
Zirc Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete 2018. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig a kötelezõ feladat ellátási körébe tartozó központi háziorvosi ügyelet külsõ közremûködõ bevonásával történõ ellátását megpályáztatja. A pályázati kiírás összeállításában alapvetõ szempont, hogy Zircen az ügyeleti idõben folyamatosan legyen jelen az ellátást biztosító személyzet, a feladatellátás biztonsága, helyben történõ elérhetõsége ne szenvedjen csorbát, valamint a jelenleginél kedvezõbb önkormányzati finanszírozás mellett legyen mûködtethetõ.  
Zirc Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete a pályázati eljárás lebonyolításának költségét saját költségvetésében biztosítja.
3.	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete felkéri a polgármestert, hogy jelen döntését küldje meg Zirc város polgármesterének.

Felelõs: 1.-3. pontok esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidõ: 1.-2. pontok esetében: azonnal
    3. pont esetében: 2017. március 16.
8) Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról
Elõadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselõ-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a lejárt határidejû határozatokról szóló tájékoztatást tudomásul veszi.


9) Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekrõl
Elõadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselõ-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekrõl szóló tájékoztatást tudomásul veszi.


Dócziné Belecz Ágnes polgármester az ülést 17 óra 30 perckor berekeszti.



K. m. f.
		
			

                  Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyzõ 

