Szám: 65-23/2011.


JEGYZŐKÖNYV



Készült: Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 12-én 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésen.

Az ülés helye: 			Borzavár, Kultúrház

Jelen vannak:				Dócziné Belecz Ágnes polgármester
					Lajkó Antal alpolgármester 17,15-től	
					Gartner Tamás
					Gurdon Lajos
					Kuti Vilmos képviselők
				       	
Tanácskozási joggal jelen van: 	Csényi Ildikó helyettes jegyző
					Dienesné Szoták Éva könyvelő
					Dr. Kovács Lajos főtanácsos
										        
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 5 fő, az ülést határozatképesnek nyilvánítom és megnyitom.

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


NAPIREND:
1.	Beszámoló a Közoktatási Intézményi Társulás 2011. évi költségvetésének III. negyedéves helyzetéről.
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
		 Csényi Ildikó helyettes jegyző
2.	Beszámoló Borzavár Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének III. negyedéves helyzetéről.
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	  	Csényi Ildikó helyettes jegyző
3.	Közoktatási Intézményi Társulás 2012. évi költségvetési koncepciója.
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	  	Csényi Ildikó helyettes jegyző
4.	Borzavár Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója.
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	  	Csényi Ildikó helyettes jegyző
5.	Gazdasági program megvitatása.
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
6.	Ivóvíz- és csatornadíj megállapítása.
Előadó: Csényi Ildikó helyettes jegyző
7.	Borzavár Községi Önkormányzat 2012. évi munkaterve
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
8.	Települési szilárdhulladék-kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelettervezet megvitatása
Előadó: Csényi Ildikó helyettes jegyző
9.	Helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló rendelet megalkotása
Előadó: Csényi Ildikó helyettes jegyző
10.	Egyéb döntést igénylő ügyek
	 
Aki a napirendi javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a napirendet elfogadtuk.

Ismertetem a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést.

	- Lajkó Antal alpolgármester 17,15 órakor megérkezett.


NAPIREND  TÁRGYALÁSA:


1. Beszámoló a Közoktatási Intézményi Társulás 2011. évi költségvetésének III. negyedéves helyzetéről.
  
Dócziné  Belecz Ágnes polgármester: Az írásos előterjesztést a képviselőknek megküldtük.

Kérdések, hozzászólások következnek.

Lajkó Antal Borzavár Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke: A Borzavári Német Kisebbségi Önkormányzat megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Közös Fenntartású Általános Iskola Borzavár-Porva 2011. évi költségvetésének III. negyedéves helyzetéről szóló beszámolót.

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

Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:



119/2011. (XII. 12.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közoktatási Intézményi Társulás 2011. évi költségvetésének III. negyedéves helyzetéről szóló beszámolót a beterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Határidő: 	azonnal
Felelős:	Képviselő-testület 


2. Beszámoló Borzavár Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének III. negyedéves helyzetéről

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: A beszámoló a képviselőknek kiküldésre került.

Kérdések, hozzászólások következnek.

Kuti Vilmos képviselő: A 4. számú mellékletben a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatainál a módosítás 16.759.000,- Ft, a teljesítés 17.566.000,- Ft. Közterület fenntartás módosításnál 2.510.000,- Ft, a teljesítés 2.649.000,- Ft. Társadalom és szoc. pol. juttatás módosításnál 4.820.000,- Ft, a teljesítés 5.819.000,- Ft. Mi az oka, hogy már a ¾ évkor ilyen nagyon előrehaladt a teljesítés?

Dr. Kovács Lajos főtanácsos: A könyvelő tudna erre válaszolni.

Csényi Ildikó helyettes jegyző: A könyvelési feladatok átadása a mai napig nem történt meg. Ma volt a határidő, de nem valósult meg.

Dienesné Szoták Éva könyvelő: A könyvelés átvételét három alkalommal kíséreltük meg. Szeptemberben két előirányzat módosítás volt, ennek ellenére a főkönyvi kivonatban olyan kiadások vannak, amelyeknek nincsen fedezete. 80 %-ban nincs előirányzat. A költségvetési módosítás minden sorát alá kell támasztani. A kincstári beszámoló, a testületi előterjesztés és a könyvelés háromféle számot tartalmaz, holott mindháromnak egyeznie kellett volna. Ezért az anyagért felelősséget nem lehet vállalni.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Nem kapunk a kérdéseinkre választ. A régi könyvelő már nem áll rendelkezésre, az új könyvelő meg még nem tudja. Egyébként a kincstártól nem kaptunk visszajelzést, hogy rossz lett volna a beszámoló.

Lajkó Antal alpolgármester: A régi könyvelőnek, ha még nem fizettük ki a díját, akkor ne fizessük ki.

Dr. Kovács Lajos főtanácsos: Első pillanattól kezdve törvénysértő ez a helyzet. Pénzügyi szakember nélkül nem lehet vezetni egy hivatalt. Megbíztam a könyvelőben, nem tudtam dolgokat tisztázni, mert nem állt rendelkezésre, mindig talált valami kifogást. 

Csényi Ildikó helyettes jegyző: Felelősségteljesen nem tudjuk átvenni a könyvelést. Javaslom, hogy egy külsős személlyel nézessük meg, véleményezze az eddigi könyvelést.

Dr. Kovács Lajos főtanácsos: Én is javaslom, hogy 2008-tól vizsgáltassuk meg könyvszakértővel. 

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: A könyvelési feladatok november 1-jétől kerültek átadásra. Azóta már 1,5 hónap eltelt és nem sikerült rendezni?

Lajkó Antal alpolgármester: Meg kell nézni a szerződést, mit tartalmaz. Biztos számon lehet kérni. 

Dienesné Szoták Éva könyvelő: Könyvvizsgálattal azt lehet megtudni, hogy a mérleg valós-e? A napi munkát nem fogja megnézni. Ez belső ellenőrzési munka. 
Ettől függetlenül a III. negyedéves beszámolót el kell fogadni.

Csényi Ildikó helyettes jegyző: A beszámolót el kellene fogadni és utána határozatot hozni, hogy tüzetes vizsgálat tárja fel a hibákat.

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

Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:


120/2011. (XII. 12.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Borzavár Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének III. negyedéves helyzetéről szóló beszámolót a beterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Határidő: 	azonnal
Felelős:	Képviselő-testület 


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

Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:

121/2011. (XII. 12.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a kistérségi belső ellenőrzési feladatokat ellátó Tömpe és Társa Bt-t, hogy 2008. január 1-jétől 2011. szeptember 30-ig tekintse át Borzavár Községi Önkormányzat könyvelését és tárja fel a hibákat.

Határidő: 	folyamatos
Felelős:	Dócziné Belecz Ágnes polgármester

3. Közoktatási Intézményi Társulás 2012. évi költségvetési koncepciója.
 
Dócziné  Belecz Ágnes polgármester: Az írásos előterjesztést a képviselőknek megküldtük. 
Az óvodai táblázat módosult, a létszámadatok tévesen kerültek beírásra. Az ülés előtt kiosztottuk a javított táblázatot.

Kérdések, hozzászólások következnek.

Lajkó Antal Borzavár Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke: A Borzavári Német Kisebbségi Önkormányzat megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Közös Fenntartású Általános Iskola Borzavár-Porva 2012. évi költségvetési koncepcióját.

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

Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:


122/2011. (XII. 12.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közoktatási Intézményi Társulás 2012. évi költségvetési koncepcióját a beterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Határidő: 	azonnal
Felelős:	Képviselő-testület 


3. Borzavár Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója.
 
Dócziné  Belecz Ágnes polgármester: Az írásos anyagot a képviselők megkapták. 

Kérdések, hozzászólások következnek.

Kuti Vilmos képviselő: Az olaszfalui ülésen nem tudtam részt venni, ezért szeretnék most kérdezni. Három héttel a körjegyzőségi csatlakozás előtt még nem tudjuk, hogy lesz-e Borzaváron ügyfélszolgálat. A Körjegyzői Hivatal koncepciója szerint a hivatal 6 főről 8 főre változik. Hány főt fog átvenni a körjegyzőség Borzavárról? Az itt maradó dolgozónak ki lesz a munkáltatója, ki fogja fizetni? Kimutatást, táblázatot kellett volna kapni a költségekről, hogy össze tudjuk hasonlítani, mennyibe került eddig a polgármesteri hivatal működése és mennyibe fog kerülni, ha körjegyzőséghez csatlakozunk. 

Csényi Ildikó helyettes jegyző: Elterjedtek a rémhírek. Ketté kell választani az önkormányzatot és a polgármesteri hivatalt. A polgármesteri hivatal megszüntető okiratát elfogadta a testület. Polgármesteri hivatal nem lesz, csak önkormányzat, de nem lesz zárt ajtó a borzavári lakosok előtt. Ügyfélfogadás működni fog. Miután beolvadással fog történni a csatlakozás, a két kollégát nem kell írásban tájékoztatni a jövőbeni felállásról, szóban viszont tájékoztattam őket. Olaszfalut köti egy korábbi létszámleépítéses pályázat, mely szerint 2012-ig nem lehet létszámot növelni, ezért jelen pillanatban egy fővel számolunk a borzavári hivatalból. Jelen pillanatban nem tudom megmondani, hogy a másik itt maradó kollégát fel tudjuk-e venni a körjegyzőséghez, ezzel kapcsolatban a Magyar Államkincstártól várok állásfoglalást. Ha megkapjuk a felmentést, akkor lehetőség nyílik arra, hogy másik borzavári dolgozót, valamint a lókúti és olaszfalui önkormányzati dolgozót is bevigyük a körjegyzőségbe. Az anyakönyvi ügyintézés maradna itt helyben, és az anyakönyvvezetőnek kiterjedne a hatásköre Olaszfalura és Lókútra is, az olaszfalui anyakönyvvezetőnek pedig Borzavárra, így a helyettesítés is megoldottá válna.

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

Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:


123/2011. (XII. 12.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Borzavár Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepcióját a beterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Határidő: 	azonnal
Felelős:	Képviselő-testület 


5. Gazdasági program megvitatása

Dócziné  Belecz Ágnes polgármester: Az írásos anyagot a képviselőknek kiküldtük. 

Kérdések, hozzászólások következnek.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:


124/2011. (XII. 12.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Borzavár Községi Önkormányzat Gazdasági Programját az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Határidő: 	azonnal
Felelős:	Dócziné Belecz Ágnes polgármester

6. Ivóvíz és csatornadíj megállapítása

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Az előterjesztést rendelettervezettel együtt kiküldésre került a képviselőknek.

Csényi Ildikó helyettes jegyző: A Bakonykarszt Zrt. megküldte a jövő évi díjtételeit. 2012. január 1-jétől az ivóvíz díjára 259,20 Ft/m3, a csatornadíjra 305,40 Ft/m3 összeget javasol. Ezek a díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. Az alapdíj változatlan marad.

Kuti Vilmos képviselő: A nyomóvezetékek cseréje mikor folytatódik az alsó falu végén? Sokszor van csőtörés.

Csényi Ildikó helyettes jegyző: Utánajárok, megkérdezem az illetékest.

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

Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkottuk:

BORZAVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
17/2011. (XII. 13.) számú önkormányzati rendelete
a közüzemi víz- és csatornaszolgáltatási díj hatósági árának megállapításáról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete.)


7. Borzavár Községi Önkormányzat 2012. évi munkaterve

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: A 2012. évi munkaterv tervezetét a képviselők megkapták. Kiegészítésként javaslom, hogy a közmeghallgatást írjuk be 2012. utolsó negyedévére.

Csényi Ildikó helyettes jegyző: Javaslom, hogy a közmeghallgatást szeptemberben tartsuk meg. Bármikor tartható év közben is.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Novembert javaslom.

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

Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:


125/2011. (XII. 12.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Borzavár Községi Önkormányzat 2012. évi munkatervét - a kiegészítéssel együtt - a beterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Határidő: 	folyamatos
Felelős:	Dócziné Belecz Ágnes polgármester



8. Települési szilárdhulladék-kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelettervezet megvitatása

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Az előterjesztést és rendelettervezetet megküldtük a képviselőknek. Időközben érkezett még egy kiegészítő anyag, amelyet most kiosztottunk. 
A királyszentistváni hulladéklerakóhely előreláthatólag a jövő év negyedik negyedében fog beindulni. Amíg nem indul be, addig a most kiosztott anyagban szereplő díjak lesznek érvényben, kb. 5.900 Ft/negyedév. Ha megnyílik a hulladéklerakóhely, akkor kéttényezős lesz a díj. Lesz egy alapdíj, mely minden esetben azonos. Itt azonban lehet kisebb, 60 l-es edényzetet is vásárolni a lakosoknak, mely kb. 8.600,- Ft és ennek megfelelően kell a heti egyszeri ürítési díjat fizetni. 60 l-es edényzet alkalmazásával kb. annyi lesz a szemétszállítási díj, mint az előbb 110 l-es edényzetnél számolt díj. 

Aki a kiküldött rendelettervezettel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkottuk:

BORZAVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
18/2011. (XII. 13.) számú önkormányzati rendelete
a települési szilárdhulladék-kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete.)


9. Helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló rendelet megalkotása
 
Csényi Ildikó helyettes jegyző: Ha a képviselő-testület rendeletet alkot, akkor lehetőséget kell adni, hogy a lakosság véleményezhesse. Ez úgy történne, hogy a rendelettervezetet felrakjuk a honlapra és megadjuk az e-mail címet, hogy a lakosság a véleményét, kritikáját megírják. Javaslom, hogy minimum 5 és maximum 15 napot adjunk erre, hogy a testületi ülésre fel tudjunk készülni.

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

Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkottuk:



BORZAVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
19/2011. (XII. 13.) számú önkormányzati rendelete
a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete.)



10. Egyéb döntést igénylő ügyek

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy tegnap a testvértelepülés delegációja nem hivatalos látogatást tett a településen. A felvinci polgármesterrel, alpolgármesterrel közösen megtekintettük az intézményeket, iskolát, óvodát, hivatalt. Remélem, hogy ez a kapcsolat pozitív irányt vesz és tudjuk tartani a kapcsolatot. 

A karácsonyi díszek elkészültek és fel is helyezték a villanyoszlopokra. Korábban biztosítottunk rá 150.000,- Ft-ot, de a költségek megemelkedtek 350.000,- Ft-ra. A képviselőkkel beszéltünk már arról, hogy módosítani kell a határozatunkat.

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

Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:


126/2011. (XII. 12.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 90/2011. (IX. 08.) számú önkormányzati határozatát az alábbiak szerint módosítja:
„Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a karácsonyi díszek megrendelését 350.000,- Ft erejéig engedélyezi.”

Felelős: 	Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő:	 folyamatos

Egy borzavári vállalkozó új céget alapít és szeretné a telephelyet az önkormányzat címére bejegyeztetni, valamint a hivatalban irodát bérelni. Természetesen a gépjárműadót így nekünk fizeti.

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

Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:




127/2011. (XII. 12.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint tulajdonos a Borzavár, Fő út 43. sz. alatti Polgármesteri Hivatal épületében egy 25 m2-es helyiséget az RE-Aszfalt Kft. (8428 Borzavár, Fő út 43.) részére székhely és iroda céljára bérbe adja. 
Bérleti díjat nem állapít meg.

A bérleti szerződés 2011. december 13-tól határozatlan időre jön létre. A bérleti szerződés aláírására felhatalmazza a polgármester, ellenjegyzésre a jegyzőt.

Felelős: 	Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 	azonnal

Szóbeli megkeresés érkezett hozzám. Egy borzavári lakos szeretné a Kultúrházat rendezvény céljára és a szolgálati lakást is bérelni 2012. januárban. Várom a véleményeket, hogy mekkora összeget kérjünk, amennyiben kiadjuk.

Lajkó Antal alpolgármester: Javaslom, hogy térítés nélkül bocsássuk a rendelkezésére, mivel sokat segített a falunapon.

Tájékoztatom a képviselőtársaimat, hogy elkészült a honlap, kérem, tekintsék meg, hogy megfelel-e? Amennyiben megfelel, úgy pénzügyi fedezetet kell rá biztosítani.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Megköszönöm a figyelmet, a nyilvános ülést 19,00 órakor bezárom.



					K. m. f.



Dócziné Belecz Ágnes						     Csényi Ildikó
      polgármester						    	    helyettes jegyző


				              Gurdon Lajos				     
				               jkv. hitelesítő 

