Szám: 65-22/2011.



JEGYZŐKÖNYV



Készült: Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 2-án 16,30 órai kezdettel megtartott közmeghallgatáson.

Az ülés helye: 			Borzavár, Kultúrház

Jelen vannak:				Dócziné Belecz Ágnes polgármester
					Lajkó Antal alpolgármester	16,45 órától
					Gurdon Lajos
					Kuti Vilmos képviselők

Bejelentéssel távol van:		Gartner Tamás képviselő
				       	
Tanácskozási joggal jelen van: 	Csényi Ildikó helyettes jegyző
										        
Jegyzőkönyv-hitelesítő: 		Kuti Vilmos 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.

Javaslatot teszek a napirendre az alábbiak szerint:


NAPIREND:
1.	Tájékoztató Borzavár Községi Önkormányzat 2011. évi munkájáról
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
2.	Egyéb döntést igénylő ügyek
	 


Aki a napirendi javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a napirendet elfogadtuk.


NAPIREND  TÁRGYALÁSA:
1. Tájékoztató Borzavár Községi Önkormányzat 2011. évi munkájáról
 
Dócziné  Belecz Ágnes polgármester: Összefoglalót nem írtam, mert a lakosságot negyedévente írásban tájékoztatjuk a munkánkról, a terveinkről, költségekről, a nyertes pályázatainkról. 
Az idei évben a legnagyobb változás a közmunkaprogram terén történt. Nehezebb helyzetben voltunk a korábbi évekhez képest, kéthavonta cserélődtek az emberek, napi 4 órában foglalkoztattuk az embereket. 
2011. augusztus 20-án ünnepeltük a község fennállásának 250 éves évfordulóját, melyet méltóképpen megünnepeltünk. Köszönet a lakosoknak és a képviselőknek.
Júniusban döntött a képviselő-testület arról, hogy 2012. január 1-jétől az Olaszfalu-Lókút Körjegyzőséghez fog csatlakozni.
Fájdalmas, hogy az óvodai konyhánkat meg kellett szüntetni.

Kérdések, hozzászólások következnek.

Dombi László borzavári lakos: Egy-két ülésen itt voltam, el is mondtam a véleményemet pl. a konyha bezárásával kapcsolatban. Többször elhangzott, hogy milyen helyzetben adtam át az önkormányzatot. Egyik ülésen megfogalmazódott, hogy 20 millió Ft-os hiánnyal adtam át. Ez nem valós. Önök csak a kötelezettségekről adtak tájékoztatást, a követelésekről nem beszéltek.  Aki járatos a költségvetésben, tudnia kell, hogy nemcsak kötelezettségek vannak, hanem követelések is. Önök meg egyszerűen összeadták a kötelezettségeket és azt mondták, hogy ez a hiány. Ez így nem igaz. Ha jelen esetben a kötelezettségekből kivonják a követeléseket, akkor kapják meg a hiányt. Úgy érzem, hogy az előző testület és az én jó hírnevemet akarták így lejáratni. 
Ismertették a kötelezettségeket, de a követeléseket nem. Követelések:
Helyi adó: 1.332.008,- Ft. Vevők: 38000,- Ft.
Létszámleépítésre benyújtott pályázat: 2.228.215,- Ft. 
Ingatlan eladása: 2.000.000,- Ft.
Porvai intézmény finanszírozási problémái: Porva község 2008. évre: 3.832.000,- Ft + kamat
					                                 2009. évre: 6.448.000,- Ft + kamat
							         2010. évre: 1.636.000,- Ft 
 A borzavári követelések összege Porva irányában kamatokkal együtt több mint  12.000.000,- Ft.

	- Lajkó Antal alpolgármester 16,45 órakor megérkezett.

Mit tettek annak érdekében, hogy befolyjon ez az összeg?

Az Általános Iskola TIOP pályázaton informatikai fejlesztésre 5.190.000,- Ft-ot kapott. Ezt a pályázatot az előző ciklusban készítette az önkormányzat az általános iskolával együtt és nyerte meg. 
Elolvastam az első lakossági tájékoztatót, ami 2010. november 17-i dátummal jelent meg. Ebben a kiadványban a dátumon kívül egyetlen egy szám sem pontos, még a polgármesteri munkakör átadás-átvétel időpontját is eltévesztették. Átnéztem a könyvtárban az előző jegyzőkönyveket, előterjesztéseket és hozzá kapcsolódó anyagokat. Az a kép alakult ki bennem, hogy szakmai és jogi problémák vannak, úgy kerültek a képviselő-testület elé. Nem okoskodni akarok és háborúzni, a békét szeretem. 
2010-ben háromszor tárgyalták a polgármester tiszteletdíját és költségtérítését, mert nem voltak szakmailag előkészítve. Nem a képviselő-testület volt a hibás. Decemberben létszámleépítésnek nevezett költségvetési rendelet módosítását is kétszer tárgyalták, ebben csak az átlagos statisztikai létszámot változtatták meg.  Ha intézményben létszámot csökkentünk, akkor először határozatot hozunk, majd a költségvetési rendeletet módosítjuk.  Leépítették a létszámot, határozatot nem hoztak, a rendeletben sem pénzeket nem zároltak, sem a létszámot nem csökkentették az adott intézmények költségvetésében. Egyik képviselő megkérdezte, hogy nem lehetett volna pályázni a létszámleépítésre? Az a válasz hangzott el, hogy nem. Kb. egy millió forintot dobott ki így az önkormányzat. 

2011. évi költségvetést kétszer kellett tárgyalni, valószínűleg nem volt megfelelően előkészítve. 3,2 millió Ft tartalékot terveztek, plusz a kulturális rendezvényekre is hasonló összeget.  A költségvetés első módosításakor meg 17 millió Ft hiánnyal számoltak.  Gondolom, az ÖNHIKI pályázat miatt, mely nyertes lett és ennek örülök. Megjegyzem, hogy a korábbi évekhez képest jelentősen könnyítettek az ÖNHIKI pályázaton. Aki hiányt tervezett a költségvetésben és ki tudott bújni a körjegyzőség alakítása alól, vagyis a Kormányhivatal adott engedélyt, az kapott is támogatást. Hasonló, a költségvetés második módosításakor már 5 millió Ft lett a hiány, lecsökkentették a bevételi oldalt, ami a porvai tartozásból befolyt összeget tartalmazta, nyilván a következő ÖNHIKI igénylés miatt. Vajon melyik a jó költségvetés? A 16 milliós szakfeladaton félévkor már 17 milliót költöttünk el. Ezek szerint gond volt a tervezéssel. A költségvetés módosításakor az ülés előtt osztottak lapokat, illetve az ülésen cserélték a lapokat, tehát nem volt megfelelő a szakmai előkészítés. Elfelejtettek kb. 1 millió Ft-ot megtervezni az óvodánál, ez a közös fenntartásból eredően megilleti az államtól az önkormányzatot. Időközben, gondolom rájöttek, hogy  az adópolitikájuk miatt kiesett összeget majd év végén ezzel pótolják, hisz nem megfelelő módon vették figyelembe az adóerőképességet. Ezért a 19 millió Ft szja kiegészítésből nagyobb összeget vissza kell fizetni az államnak.  Az iparűzési adót csökkentették, hogy több vállalkozó áthelyezze székhelyét, ezáltal nőtt a gépjárműadó. 
Áprilisban új jegyző került kinevezésre, dr. Kovács Lajos, és ugyanazok a hibák ismét előfordultak. Ismét háromszor tárgyalták a jegyző illetményét, majd 30.000 Ft/hó költségtérítést állapítottak meg neki. Az ÖNHIKI igénylés előkészítése során ismét a nem megfelelő szakmai előkészítés miatt mindegyiket háromszor kellett tárgyalni. 

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Miért fájdalmas ez, ha 7 millió Ft-ot nyertünk?

Dombi László borzavári lakos: Csak a szakmai előkészítéssel volt gond. A második igénylésnél a jegyzőkönyvek tanúsága szerint a jegyző önhatalmúlag megváltoztatta a határozatot és utólag a következő testületi ülésen tájékoztatta a testületet és elfogadtatta azt. Háromszor tárgyalták az óvodai konyhai létszámleépítéssel kapcsolatos pályázatot is. A konyha bezárásakor nem készültek hatástanulmányok, megsértették a közoktatási törvény előírásait. 6 millió Ft-os megtakarításról volt szó, amikor az ülésen megkérdeztem, már csak 4 millió Ft-ról volt szó. 

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: A 6 millió Ft a teljes évre vonatkozott.

Dombi László borzavári lakos: Több ponton megsértették a jogszabályokat. A régi dolgozóktól tudom, hogy a megszüntető iratokat is cserélgették. Ha valamelyik dolgozó bíróságra adja, nagy valószínűséggel meg is fogja nyerni a pert. A rosszul előkészített előterjesztésekért nem a képviselő-testület a felelős.
A 2011. évi ¾ éves költségvetési beszámolót és 2012. évi költségvetési koncepciót november 30-ig kell a testület elé terjeszteni. Megtörtént a beterjesztés?

Csényi Ildikó helyettes jegyző: Igen.

Dombi László borzavári lakos: A konyha bezárásával a könyvelési tételek szinte a felére csökkentek, a könyvelők számát viszont gyarapították. November 1-jétől két könyvelő dolgozik és a jelenlévő pénzügyi-igazgatási ügyintéző helyettesíti még a négy órás üres pénzügyes állást.  November 15-től új jegyzőt neveztek ki, de a régi jegyző is maradt a hivatalban. Milyen munkakörben dolgozik?

Csényi Ildikó helyettes jegyző: Ügyintézőként dolgozik. Pontatlanok az információi, reagálnék rá. Október 16-tól látom el a jegyzői feladatokat. November 15-től látja el a könyvelési feladatokat az Olaszfalu-Lókút Körjegyzői Hivatal pénzügyi csoportvezetője. Az előző könyvelő szerződése lejárt. Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kimondta a csatlakozási szándékát, Olaszfalu és Lókút Képviselő-testületei pedig elfogadták. Ahhoz, hogy reális képet kapjunk, tudjunk dolgozni 2012. január 1-jétől, szükséges volt, hogy átvegyük a könyvelési feladatokat novembertől és elkészítsük a koncepciót. 
Még nem értem rá elolvasni az eddigi jegyzőkönyveket. A szakmai és jogi problémákkal kapcsolatban, a képviselő-testület elé kerülő előterjesztéseket a jegyző és apparátusa készíti el. 2010-ben úgy tudom, hogy olyan jegyző volt, akivel Ön is együtt dolgozott. Gondolom az előző képviselő-testületnek is megfelelt.
A költségvetési rendeletet két fordulóban is lehet tárgyalni. Gondolom merültek fel olyan problémák, aminek utána kellett járni. Az előzőekkel kapcsolatban ennyit szeretnék mondani, a többire írásban válaszolok 15 napon belül.
A 2011. évi költségvetés III. negyedéves beszámolóját és a 2012. évi költségvetési koncepciót a törvényi kötelezettségnek megfelelően november 30-ig kiküldtük a képviselőknek, a következő ülésen fogjuk tárgyalni.

Dombi László borzavári lakos: Eltelt több mint egy év és egyetlen egy ülésen sem kapott tájékoztatást a képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, pedig az SZMSZ előírja. Nem tárgyalta a testület az átruházott hatáskörben hozott döntéseket, pedig negyedévente meg kellene tenni. 
Nincs gazdasági program, pedig április végén meg kellett volna tárgyalni. 
A 65/2011. (VI. 29.) számú határozat szerint, amelyben a körjegyzőségi csatlakozásról döntöttek, a képviselő-testület utasította a polgármestert és a jegyzőt, hogy dolgozza ki a csatlakozási feltételeket és terjessze a képviselő-testület elé 2011. október 15-ig. A jegyzőkönyvek tanúsága szerint ez nem történt meg. A képviselők megkapták a jelenlegi olaszfalui körjegyzőségi társulási megállapodást. Végül is 2011. november 21-én Olaszfaluban tárgyalták Borzavár csatlakozását az Olaszfalu-Lókút Körjegyzőséghez. Csak remélni tudom, hogy nem azt a megállapodást fogadták el. A csatlakozás kapcsán elvárható lett volna nyilvánosságra hozni a megállapodást, és Borzaváron tárgyalni, hogy el tudjanak jönni az érdeklődők. 
Nem tudjuk jelen pillanatban, hogy lesz-e Borzaváron ügyfélszolgálati iroda, ha lesz, akkor ki fizeti annak költségeit, milyen ügyintézés fog helyben maradni? Semmit sem tudunk, Szerintem a képviselők sem tudják megmondani.
Október 15-én kinevezték az olaszfalu körjegyzőt helyettes jegyzőnek. Az addigi jegyző úr lemondott a jegyzői feladatok ellátásáról, mégis maradt.  Hogyan is van ez? Alkalmazunk egy jogi doktort, egy helyettes jegyzőt és egy ügyvédi irodát, hogy a dolgok törvényesen menjenek. Ennek ellenére senkinek sem jutott eszébe, hogy a Ktv. 12. § (1) bekezdés szerint a jegyző kinevezésekor esküt tesz. A jegyzőkönyvek tanúsága szerint ez elmaradt. Eskütétel elmaradása érvénytelenségi ok. Az eskütétel hiányában a köztisztviselő nem állítható hivatalba, erre bárki hivatkozhat. Most én hivatkozok rá. Tegyék meg a szükséges intézkedéseket!
A képviselőknek nem kötelességük eligazodni a jogszabályokban, de a vezetőktől ez joggal elvárható lenne. Kötelességük lett volna szakmailag és jogilag jól előkészített előterjesztéseket tenni a képviselő-testület asztalára. Ha ez így történt volna, akkor nem kellett volna bizonyos ügyeket kétszer-háromszor tárgyalni.

Közérdekű kérdés:
Jogerős bírósági döntés alapján a porvai tartozásból 5 millió Ft + kamat + költségek, kb. 7 millió Ft-ból mennyit sikerült behajtani? 
A további porvai tartozások, kb. 7-8 millió Ft-ról van szó, megindították-e a pert a 2010. szeptemberi önkormányzati határozat alapján? A jegyzőkönyvek szerint nem vonták vissza ezt a határozatot.
A jegyzőkönyv mellékletében található a júniusban a kistérségi irodán kötött megállapodás, amely 80 %-ban Porvának kedvez. Miért dédelgetjük a porvai önkormányzatot? Milyen érdekek húzódnak a háttérben? Miért nem indítjuk meg a pert, hogy a 7-8 millió Ft-ot is visszaköveteljük? Mindenki tudja, fordított helyzetben már Porva minden vasat behajtott volna Borzaváron.
Porva meg fejleszt a borzavári pénzen.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Miért nem lett behajtva 2010. októberig?

Dombi László borzavári lakos: Mi megindítottuk a pert és meg is nyertük. Már csak az lett volna a dolguk, hogy végrehajtsák. A 2010. szeptemberi határozat nincs visszavonva, tehát végre kellett volna hajtani.
2,5 millió Ft-ot nyertek a 2. ÖNHIKIS pályázaton. Év végéig ezt el fogják veszíteni a kamatokra.  Ha behajtották volna a porvai tartozást, akkor kevesebb kamatot kellene fizetni, nem lenne hiányuk.
Javaslom, hogy minden képviselő kapja meg az Ötv-t, SzmSz-t és a gazdasági ügyrendet, hogy tudják mi a joguk és kötelességük, hisz felelős munkát ezek ismeretében lehet végezni.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Téves adatokat közöltünk a kiadványban, nem felelnek meg a valóságnak, becsületsértés, jó hírnév megsértése? A jó hírnév megsértése én és családommal ugyanúgy megtörtént az Ön által a választáskor. Amikor átvettük, kb. 3-4 millió Ft-os bevétel jelentkezett, akkor jelent meg a súlyadó, földeladásból származó bevétel. A jegyzőkönyvben helytelenül szerepelt az autó törlesztő részlete, közel 100 ezer Ft, helyett kb. félmillió forint. Megkérdezem az igazgatási-pénzügyi előadót, hogy mennyit fizetünk az autó törlesztő részletére?

Csillag Zsuzsa igazgatási-pénzügyi előadó: Most pontosan nem tudom, fix törlesztő részlet van, kb. 300.000,- Ft.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Ezek a hiányosságok tavaly decemberben merültek fel. Ha valaki hibát vesz észre és segíteni szeretne, bárkit szívesen fogadok a Polgármesteri Hivatalban. De ha észreveszi a hibát és egy év múlva mondja el, akkor megkérdőjelezhető a segítő szándék, az már szándékosság.

Dombi László borzavári lakos: Több ülésen részt vettem és felhívtam a hibákra a figyelmet.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: A mai napig nyögjük a normatíva visszafizetés részletét. A Szilárdhulladék-kezelési Hulladék Társulásnak sem fizették meg a díjat, pedig már 2008-ban kellett volna fizetni, így hitelből kellett megfizetnünk. Megkérdezem az igazgatási-pénzügyi előadót, hogy mennyi kamatot fizetünk?

Csillag Zsuzsa igazgatási-pénzügyi előadó: Havi szinten 191.000,- Ft.

Dombi László borzavári lakos: A normatíva visszafizetéssel kapcsolatban, az iskolában év közben költöznek el gyermekek, a szociális étkezőknél is van visszamondás, tehát nem lehet pontosan megadni. Ez az évvégi zárszámadáskor derül ki. 
Azért fizetnek ennyi kamatot, mert nem hajtják be a porvai tartozásokat. Amíg nem indítják meg a pert, addig nem lesz tárgyalási alap. A vagyonmegosztásból eredően is még a porvaiaknak kellene fizetniük.

Csényi Ildikó helyettes jegyző: A Borzavár-Porva közti adósságrendezés folyamatban van, reményeink szerint az év végére, illetve a jövő év elejére rendeződni fog, utána tájékoztatjuk a lakosságot. Addig is bárki eljöhet a nyilvános testületi ülésekre, így első kézből juthat korrekt információkhoz.  Úgy gondolom a pereskedés helyett megállapodásra kell törekedni. Borzavár és Porva között van egy viszony, ami nem most alakult ki, nem a mostani képviselő-testület hibája az, hogy ilyen a viszony a két település között. Bízom benne, hogy megállapodás fog születni.

Lajkó Antal alpolgármester: Meglepődtem, hogy ilyen jól áramolnak az információk. Annak idején nekem írásban kellett kérnem, ha informálódni akartam. Az esküvel kapcsolatban meglepett, eddig egyetlen jegyző sem tett esküt a testület előtt. Profi módon itt hagyta az önkormányzatot 40 millió Ft-os adóssággal. A Nyires árát nem kellett volna fizetésekre elkölteni. Sértésnek kell venni, hiszen burkoltan benne van, hogy elherdáljuk a pénzt.

2. Egyéb döntést igénylő ügyek

Csényi Ildikó helyettes jegyző: Az Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratát módosítani szükséges. Az eddigi államkincstári információ alapján két lépcsőben lehetett megoldani a módosítást, most viszont engedélyezték, hogy mindezt egy lépcsőben megtegyük. Az Alapító Okirat módosítását és egységes szerkezetbe foglalását a képviselő-testület november 24-én fogadta el, ezután megküldtem a porvai önkormányzatnak is, mivel az intézmények közös fenntartásban működnek. Az új információt november 27-én kaptam a kincstárból, a porvai testület november 29-én fogadta el. 

Ismertetem a határozati javaslatokat.
 
Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Aki az ismertetett határozati javaslatokkal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

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

115/2011. (XII. 02.) számú önkormányzati határozat
I.	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 103/2011. (XI. 04.) számú önkormányzati határozatát visszavonja.
II.	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda  Borzavár - Porva Alapító Okiratát az  Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 99.§-a alapján az alábbiak szerint módosítja: 
1.	Az Alapító Okirat preambulum részéből törlésre kerül a „valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 1.§-a alapján”  szövegrész.
2.	Törlésre kerül a „Kisegítő és kiegészítő tevékenységet nem folytat” szövegrész.
3.	A 9. pont Besorolás: törlésre kerül, helyébe a következő lép: „9. Gazdálkodási jogköre: Önállóan működő, költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdálkodási feladatait Olaszfalu Körjegyzői Hivatal (568373) látja el. Költségvetése a gesztor önkormányzat (734103) költségvetésének részét képezi” az előirányzatok feletti ............... szövegrész továbbra is a 9. pont részét képezi. 
4.	A 10. pontból törlésre kerül a „legfeljebb 10 év”, „legalább 5 év helyett maximum 5 év”. 
III. Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az II. pontban történt módosításokkal az egységes szerkezetű Alapító Okiratot elfogadja. 

Határidő: 	azonnal
Felelős:	Képviselő-testület 


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


116/2011. (XII. 02.) számú önkormányzati határozat
I.	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 104/2011. (XI. 04.) számú önkormányzati határozatát visszavonja.
II.	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Fenntartású Általános Iskola  Borzavár - Porva Alapító Okiratát az  Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 99.§-a alapján az alábbiak szerint módosítja: 
1.	Az Alapító Okirat preambulum részéből törlésre kerül a „valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi XV. törvény 1.§-a alapján”  szövegrész.
2.	A 4. pont Alaptevékenysége 2009. december 31-ig törlésre kerül. Szakfeladat száma és megnevezése kerül a 4. pont helyébe.
3.	Törlésre kerül a „Kisegítő tevékenységet nem folytat” szövegrész.
4.	A 10. pont Besorolás: törlésre kerül, helyébe a következő lép: „10. Gazdálkodási jogköre: Önállóan működő, költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdálkodási feladatait Olaszfalu Körjegyzői Hivatal (568373) látja el. Költségvetése a gesztor önkormányzat (734103) költségvetésének részét képezi” 
Az előirányzatok feletti ............... szövegrész továbbra is a 10. pont részét képezi. 
5.	A 11. pontban törlésre kerül „legalább” kifejezés. Helyette maximum 5 év. Törlésre kerül „és legfeljebb 10 év”. 
III. Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az II. pontban történt módosításokkal az egységes szerkezetű Alapító Okiratot elfogadja. 

Határidő: 	azonnal
Felelős:	Képviselő-testület 


Dócziné Belecz Ágnes polgármester: A téli hó eltakarításra vonatkozó három árajánlatot az ülés előtt kiosztottuk a képviselőknek. Tavaly a Bakony-Agro Kft-vel kötöttünk szerződést, most is egyértelműen az a legkedvezőbb. Javaslom, hogy az idén is velük végeztessük a hó eltakarítást. 

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

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

	117/2011. (XII. 02.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a téli hó eltakarítási munkálatokra a Bakony-Agro Kft-vel szerződést kössön. 
A szükséges pénzügyi fedezetet a 2011. és 2012. évi költségvetésének terhére biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: azonnal


Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Tavaly az iskolás és óvodás gyermekek részére 1.200 Ft/fő összegben hozzájárultunk a kiránduláshoz. Javaslom, hogy most is ilyen formában támogassuk őket, karácsonyra pedig gyümölcsöt és csokoládét kapjanak. 

Kuti Vilmos képviselő: Tavaly megkapták ezt az összeget azok a gyerekek is, akik nem mentek kirándulni?

Ringhoffer Jánosné igazgató: Igen.

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




		118/2011. (XII. 02.) számú önkormányzati határozat
A Képviselő-testület a borzavári állandó lakosú általános iskolai tanulók és óvodások májusi kirándulásához gyermekenként 1200,- Ft hozzájárulást biztosít.
A szükséges pénzügyi fedezetet a 2012. évi költségvetési terhére biztosítja.
A kifizetés bizonylataként az iskolai és óvodai nyilvántartást kell felhasználni

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 2012. május 31.


Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Megköszönöm a figyelmet, a nyilvános ülést 17,30 órakor bezárom.



					K. m. f.



Dócziné Belecz Ágnes						     Csényi Ildikó
      polgármester						    	    helyettes jegyző


				              Kuti Vilmos				     
				              jkv. hitelesítő 

