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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. március 28-án 17.00 órai kezdettel
tartott nyilvános üléséről




















A képviselő-testületi ülés helyszíne:	Borzavár, Kultúrház

Jelen vannak:


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

     -	 bejelentéssel távol van:		Gartner Tamás			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 meghívó szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2018. (III. 28.) határozata

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

NAPIREND 

I. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
Az Állami Számvevőszék "Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének utóellenőrzése - Borzavár Községi Önkormányzat" tárgyú utóellenőrzéssel kapcsolatos intézkedési terv elfogadása  
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Borzavár Községi Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének felülvizsgálata

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Borzavári Kirendeltségének udvarán található fák gallyazására vonatkozó döntés meghozatala

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Gyermeknap megrendezésével kapcsolatos döntés meghozatala

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


II. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
       	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester



NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) Az Állami Számvevőszék "Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének utóellenőrzése - Borzavár Községi Önkormányzat" tárgyú utóellenőrzéssel kapcsolatos intézkedési terv elfogadása  
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Pill Eszter pénzügyi osztályvezető elmondja, hogy az első ellenőrzésre 2014-ben került sor, amikor is Borzavár Községi Önkormányzat és a hivatal szabályozottságát, belső kontrollrendszerét vizsgálták. Erre vonatkozóan készült egy Intézkedési Terv. 2017 év elején az önkormányzatnál, augusztus elején pedig a hivatalnál volt egy utóellenőrzés. Az erről készült jelentésben tett megállapításokat észrevételezték, melyből csak egyet vett figyelembe az Állami Számvevőszék. A 2014-es ellenőrzés helyszíni ellenőrzés volt, a Zirci Közös Önkormányzati Hivatalnál zajlott. A 2017-es utóellenőrzés csak egy elektronikus alapú ellenőrzés volt, semmiféle személyes kontaktus nem volt az ellenőrök és az ellenőrzött szerv között. Dokumentumokat kértek be és ezek alapján tették meg a megállapításaikat. 

Kérdések, hozzászólások

Vajda Gyuláné borzavári lakos 2014-től kezdve elolvasta a jegyzőkönyveket. Július 2-án terjesztették be először az ÁSZ észrevételeit. A képviselők közül mindenki itt volt, kivéve egy embert. Egyetlenegy észrevétel hangzott el, az alpolgármesteré, aki azt mondta, hogy az elmúlt időszakkal nem érdemes foglalkozni, hiszen az akkori felelős már nincs itt. Az akkori felelősök a jegyző és a polgármester. A legnagyobb felelősség a polgármesteré, mert ő a felelős a gazdálkodás szabályosságáért. A polgármester hajtja vagy hajtatja végre a feladatokat. Számon kérte valakitől, hogy a hibákat kiküszöbölték-e? Ez az Intézkedési Terv már a negyedik, de ebben legalább már utasítja a képviselő-testület a polgármestert, hogy kérje számon. A képviselők is felelősek, ők alkotják a költségvetési rendeletet. 2014 óta húzódik már és még mindig vannak hibák. A polgármester asszony hetente vagy havonta hányszor jár Zircen, ahol a munka folyik? A jelentés szerint nem működik a belső kontrollrendszer. A legfontosabb a kötelezettségvállalás, teljesítésigazolás, ellenjegyzés, utalványozás. Ahhoz, hogy ez szabályosan működjön a polgármester asszonynak naponta, de legalább kétnaponta be kellene menni a zirci hivatalba.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester reagál, hogy az önkormányzatokat éves szinten belső ellenőrzés keretében vizsgálják. Ezt társulási szinten mindenhol a Tömpe és Társa Bt. végzi. Az ÁSZ észrevételeit megküldték a belső ellenőrnek. A válaszlevélből idézi: „Kézhez vettem 2018. március 7-i keltezésű levelüket, mely az ÁSZ által lefolytatott „Utóellenőrzések – Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének utóellenőrzése - Borzavár Községi Önkormányzat” című ellenőrzésével kapcsolatos. Az ÁSZ megállapítása szerint, Borzavár Községi Önkormányzat belső kontrollrendszere kialakítása és működtetésének szabályozottsága és átláthatósága kockázatot hordoz magában. Az alábbiakban azon megállapításokat emelem ki, ahol a belső ellenőrzési vezető, illetve vizsgálatvezető nevesítve szerepel. Hét pontban foglalta össze az ÁSZ jelentés a belső ellenőrzés szabálytalanságát. Ezzel kapcsolatosan válaszolok a megállapításokra. Az ÁSZ megállapításainak döntő hányada formai jellegű. Nagyon örülök, hogy tartalmi hiányosságot nem állapítottak meg, tehát a belső ellenőrzés megfelelő gondossággal végezte a munkáját. Az Önkormányzatra vonatkozó megállapítások is csak olyan jellegűek, amelyek a belső ellenőrzési jelentéseinkben szerepelnek.” 
A belső ellenőr évente elkészíti a jelentéseket, melyet a képviselő-testület megtárgyal.

Vajda Gyuláné borzavári lakos jelzi, hogy az Intézkedési Tervben szereplő feladatok közül 16-ot nem hajtottak végre, ez 54 %.

Pill Eszter pénzügyi osztályvezető elmondja, hogy a képviselő-testület által elfogadott első Intézkedési Tervet elküldték az ÁSZ-nak. Az ÁSZ néhány pontnál nem tartotta megfelelőnek a határidőt. Nem fogadta el a határidőt „folyamatos”-nak, konkrét határidőt kért. Pl. az Intézkedési Terv 1. pontja szerint: „Figyelemmel kell kísérni az Mötv. 115. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat gazdálkodásának szabályszerűségét.” Véleménye szerint ezt folyamatosan figyelni kell. Beírtak egy konkrét határidőt, visszaküldték az ÁSZ-nak, ahol még mindig találtak benne újabb folyamatos határidőt, ezért ezt sem fogadták el. Hozzáteszi, 2014-ben olyan önkormányzatokat ellenőriztek, ahol tudvalevő volt, hogy 2013-tól csatlakoztak egy közös hivatalhoz, jegyzőváltás volt és nehéz volt a csatlakozás előtti szabályzatokat előkeresni és megmagyarázni. 2013-ban a csatlakozáskor rögtön elkészítették a szabályzatokat, meg is nézték az ellenőrök, rendben is találták, de a vizsgálat a 2012-es évre vonatkozott, az akkori szabályzatokat kérték. A kötelezettségvállalás, utalványozás rendje szabályozva van, a szabályzatok aláírás mintákkal együtt kerültek felterjesztésre az ÁSZ-hoz, tehát ezekkel a szabályzatokkal rendelkeznek. Kötelezettségvállalással kapcsolatban az Áht. úgy szabályoz, hogy a kötelezettségvállaló csak akkor írhat alá bármiféle kötelezettségvállaló dokumentumot, ha a pénzügyi ellenjegyzés megtörtént. Tehát a polgármester asszony csak akkor írja alá a szerződéseket, ha a pénzügyi ellenjegyzés megtörtént.

Vajda Gyuláné borzavári lakos kérdezi, hogy vásárlás esetén is?

Pill Eszter pénzügyi osztályvezető válaszol, visszaigazolt megrendelés lehet a kötelezettségvállalás dokumentuma, a számlákra is rá van vezetve, illetve az utalványlapon ez le van dokumentálva.

Sümegi Attila jegyző elmondja, hogy az utolsó ellenőrzés során a dokumentumokat elektronikus úton kérték be, nem volt személyes kontaktus. Amikor egy adott kérdést bizonyítani kell, akkor előszedik azokat a dokumentumokat, melyekkel azt alátámasztják. Ezek a dokumentumok elküldésre kerültek az ÁSZ-nak. Amennyiben az ÁSZ úgy gondolja, hogy számára ez nem egyértelmű, ezekből a dokumentumokból nem tudja teljes körűen megállapítani, hogy a feladat el lett végezve vagy nem, akkor kellene egy jelzés felénk, hogy mit csatoljunk még be. Nincs visszacsatolás. Az ÁSZ megállapításaira több pontban reagáltak, de csak egyet fogadtak el. A megállapítások mellé becsatoltak még plusz dokumentumokat is, de figyelembe sem vették. 

Vajda Gyuláné borzavári lakos kérdezi, hogy történik az utalványozás, előre vagy utólag kerül aláírásra? Az ÁSZ jelentés szerint a polgármester a gazdálkodás szabályszerűségét nem kísérte figyelemmel, nem intézkedett a munkajogi felelősségre vonásról.

Pill Eszter pénzügyi osztályvezető válaszol, hogy előre írja alá az utalványozó. A munkajogi felelősségre vonás olyan személyt érintett volna, aki csak három hétig dolgozott a hivatalnál, tehát nem volt lehetőség rá. 

Sümegi Attila jegyző elmondja, hogy a gazdálkodással kapcsolatban az ÁSZ-nak semmilyen megállapítása nem volt. Technikai, adminisztratív jellegű megállapításokat tett. Ha komoly problémát talál, akkor fegyelmi felelősségre vonást kezdeményez. Ilyen nem történt.

Pill Eszter pénzügyi osztályvezető utal arra, hogy a pénzügyi osztály szabályszerűen jár el. A zirci önkormányzat könyvvizsgálót is alkalmaz, aki mindent rendben talált, csakúgy, mint a belső ellenőrök. Borzavár és Lókút esetében is ugyanazt a munkát végzik.   

Vajda Gyuláné borzavári lakos kérdezi a képviselőket, hogy tettek-e időközben észrevételt?

Kuti Vilmos képviselő elmondja, hogy a képviselők is most szembesültek ezzel az ÁSZ jelentéssel. Ők a belső ellenőrzésre támaszkodhatnak. A belső ellenőrzés mindig tárt fel hibákat, de összességében komoly hibák nem voltak. 

Schneider János borzavári lakos kérdezi, akkor az ÁSZ jelentés túlzónak minősül, lerendeztek minden hiányosságot? Első olvasatra durva hiányosságoknak tűnnek. Önök szerint nincs itt semmi probléma? Nincs semmi tétje, következménye az esetnek? Mi lehet a legrosszabb, ami ebből kijöhet az önkormányzatra nézve? 

Sümegi Attila jegyző válaszol, mivel ezek technikai jellegű problémák, igazából a legrosszabbtól  tartani nem kell. Feltártak hiányosságokat, amiket megpróbáltak megválaszolni. A jövőben az a feladat, hogy úgy próbálják a dokumentumokat teljes körűen a rendelkezésükre bocsátani, hogy ugyanazt állapítsák meg, amit ők és a belső ellenőrök. 

Schneider János borzavári lakos szerint akkor négy év távlatában nagy kommunikációzavar van, döbbenet, ami kicseng belőle. 

Sümegi Attila jegyző szerint a legnagyobb probléma az ÁSZ ellenőrzés metódusának változása. Gyakorlatilag nincs kommunikáció a két fél között.

Dombi László borzavári lakos szerint az ÁSZ leírja, hogy lezárult a következmények nélküli ellenőrzés időszaka. Ez már egy fenyegetés, egy következő ellenőrzésnél már ki fog térni arra, hogy felelősséggel végrehajtották-e a feladatot, amennyiben nem, akkor biztosan felelősségre fogja vonni a polgármestert és a jegyzőt. Záradékkal fog végződni ez a dolog. Ezt mindenképpen ki kellene védeni. Kevésnek tartja a 3. pontot, hiányzik belőle az ÁSZ felé a tájékoztatás. A következő ellenőrzésnél nem tudják megvédeni magukat. Kérjenek fel egy igazságügyi szakértőt, hogy vizsgálja meg a hivatalban működő kontrollrendszert. Ha leírja az igazságügyi szakértő, hogy minden rendben, azt az ÁSZ-nak is el kell fogadni és Önök is védve vannak. 

Pill Eszter pénzügyi osztályvezető válaszol, a következmények nélküli ellenőrzés időszaka az új Ász törvényre hivatkozik. A 3. pontnál azt is kell érteni, hogy nemcsak a képviselő-testületet, hanem az ÁSZ-t is tájékoztatni fogják. A Képviselő-testület által elfogadott Intézkedési Tervet a határozat kivonatával együtt megküldik az ÁSZ-nak.

Schneider János borzavári lakos kérdezi a képviselő-testületet, hogy tudják-e hány pontban tették felelőssé a polgármestert? Azt sem tudják, hogy miről határoznak.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester válaszol, hogy kettő pontban.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2018. (III.28.) határozata

	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének utóellenőrzése- Borzavár Községi Önkormányzat” című ellenőrzési jelentéséhez összeállított az előterjesztés 3. melléklete szerinti Intézkedési Tervet elfogadja.


	A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az Intézkedési Tervet az Állami Számvevőszék részére juttassák el.


	A Képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy az Intézkedési tervben meghatározott feladatok végrehajtásáról annak határidejét követő Képviselő-testületi ülésekre készítsenek tájékoztató előterjesztéseket.



Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester és Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1. pont esetében: azonnal
                2. pont esetében: 2018. április 4.
                3. pont esetében: az Intézkedési tervben meghatározott feladatok végrehajtását követő 	    	    		       Képviselő-testületi ülések 
	             

2) Borzavár Községi Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének felülvizsgálata
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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





Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2018.(III.28.) határozata


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Borzavár Községi Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervét az előterjesztés mellékletében meghatározottak szerint elfogadja.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: folyamatos


3) A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Borzavári Kirendeltségének udvarán található fák gallyazására vonatkozó döntés meghozatala
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy a fák kivágására vonatkozóan két árajánlat érkezett. A Tűzoltóság 100.000,- Ft/db áron, Szalai Dániel egyéni vállalkozó 40.000,- Ft/db áron végezné el a munkát. Szalai Dániel egyéni vállalkozó az épület tetőzetét elérő ágak gallyazását 40.000,- Ft összegért vállalná.  

Kérdések, hozzászólások

Kuti Vilmos képviselő elmondja, hogy a 40.000,- Ft/db ár megfelelő lenne a fák kivágására, azonban átmenetileg megoldást jelentene a fák gallyazása is, ezért ezt javasolja.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester szerint a gallyazás valóban csak átmeneti megoldás, ezzel a közvetlen problémát el tudják hárítani. 

Kádi Gábor képviselő javasolja, csak azokat a fákat vágják ki, amelyeket tényleg muszáj.  

Dócziné Belecz Ágnes polgármester szerint az elnyert pályázatok miatt takarékos gazdálkodást kell folytatni, hogy a munkákat el tudják végezni. Egyelőre a gallyazást javasolja, esetleg jövőre be lehetne tervezni a fakivágásokat. 

Vajda Gyuláné borzavári lakos utal arra, hogy az elmúlt ülésre kiküldött előterjesztés mellékletében nem árajánlat volt, hanem egy megállapodás. Kérdésére a pénzügyi osztályvezető azt mondta, hogy 200.000,- Ft felett három árajánlatot kötelező bekérni.  Hol van a harmadik árajánlat?

Dócziné Belecz Ágnes polgármester válaszol, erre a munkára nem tudott több ajánlatot kérni.

Alagi Márta borzavári lakos szerint van még más fakivágással foglalkozó vállalkozó is.

Vajda Gyuláné borzavári lakos szerint a képviselőknek sosincs véleményük, hozzászólásuk, mindent elfogadnak. Nekik is észre kellene venniük a hibákat. Az elmúlt ülésen belekötött, hogy az árajánlatokon nincs aláírás, bélyegző, most már van rajta. Kettőnél ugyanaz volt a táblázat, harmadiknál nem. Miért nincs most sem harmadik ajánlat?

Dócziné Belecz Ágnes polgármester válaszol, hogy a Tűzoltóságtól kért ajánlat tájékoztató jellegű volt, ezért az elmúlt ülésen levették a napirendről azért, hogy még kérnek további árajánlatot. A 3-4 fa kivágása sem érné el a 200.000,- Ft-os határt.

Sümegi Attila jegyző válaszol, hogy ennél az értékhatárnál jogszabály nem írja elő a három árajánlatkérést. Amennyiben mód van rá, három ajánlatot szoktak kérni. Jelenleg csak a gallyazásról születhet döntés, a fák kivágására nem biztosított a pénzügyi fedezet.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2018. (III.28.) határozata


	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Szalai Dániel egyéni vállalkozónak (8428 Borzavár, Cuha u. 15.) a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Borzavári Kirendeltségén lévő fák gallyazására vonatkozó árajánlatát.

					 
	Az 1) pontban részletezett munkák elvégzéséhez szükséges pénzügyi fedezetet, 40.000,- Ft-ot az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.19.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében nevesített Város és községgazdálkodás elnevezésű dologi kiadás előirányzata terhére biztosítja.


	A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1) pontban nevesített munkákra vonatkozó, az előterjesztés mellékletét képező megbízási szerződés megkötésére.


Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1)-2) pont esetében: azonnal
	      	           3) pont esetében: 2018. április 15. 



4) Gyermeknap megrendezésével kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy a Gyermeknapot május 26-án 15.00-18.00 óra között rendezik meg, melyre három programot terveznek, melynek összköltsége 243.400,- Ft: kézműves foglalkozás 12.000,- Ft, légvár 100.000,- Ft, népi fajátékok 111.400,- Ft, vendéglátás (szendvics és üdítő) 20.000,- Ft.

Kérdések, hozzászólások

Kuti Vilmos képviselő kérdezi, hogy esős idő esetén a légvár tekintetében milyen kifizetési kötelezettség van?

Dócziné Belecz Ágnes polgármester válaszol, hogy a szerződéskötésnél kitérnek majd arra, hogy esős idő esetén ne kelljen kifizetni. Ez ügyben még egyeztet a pénzügyi osztályvezetővel. 

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2018.(III.28.) határozata


	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Gyermeknap 2018. május 26. nappal történő megrendezésével. 

A rendezvény várható költsége: 245.000,- Ft, melynek fedezetét az 	Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.19.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében nevesített Települési rendezvények elnevezésű dologi kiadás előirányzata terhére biztosítja.

	A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a rendezvény előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok elvégzésére, valamint a szükséges megállapodások, szerződések megkötésére.


Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1) pont esetében: azonnal
	      		2) pont esetében: 2018. május 26.


5) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást tudomásul veszi.


6) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről szóló tájékoztatást tudomásul veszi.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester a nyilvános ülést 17 óra 55 perckor berekeszti.


K. m. f.
                

	   Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző 

