Szám: 65-25/2011.



JEGYZŐKÖNYV



Készült: Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 28-án 10,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános ülésen.

Az ülés helye: 			Borzavár, Polgármesteri Hivatal

Jelen vannak:				Dócziné Belecz Ágnes polgármester
					Lajkó Antal alpolgármester 	
					Gartner Tamás
					Gurdon Lajos
					Kuti Vilmos képviselők

				       	
Tanácskozási joggal jelen van: 	Dr. Kovács Lajos megbízott jegyző
										        
Jegyzőkönyv-hitelesítő: 		Lajkó Antal alpolgármester
			                
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.

A rendkívüli képviselő-testületi ülés telefonon került összehívásra.

Javaslatot teszek a napirendre az alábbiak szerint:


NAPIREND:
1.	Polgármesteri Hivatal feladatellátása, létszám meghatározása
Előadó: dr. Kovács Lajos megbízott jegyző
2.	Helyi adórendeletek meghozatala
Előadó: dr. Kovács Lajos megbízott jegyző
3.	Vegyes ügyek
-	Honlap készítésére pénzügyi fedezet biztosítása
-	Egyéb pénzügyi kiadások elfogadása
		 
	 
Aki a napirendi javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a napirendet elfogadtuk.


NAPIREND  TÁRGYALÁSA:


1. Polgármesteri Hivatal feladatellátása, létszám meghatározása

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Az Olaszfalu-Lókút Körjegyzőséghez csatlakozás meghiúsult, így meg kell oldanunk a pénzügyi feladatellátást. 
Átadom a szót jegyző úrnak.

Dr. Kovács Lajos megbízott jegyző: A Polgármesteri Hivatal létszáma 2011. január 1-jén: 1 fő 4 órás jegyző, 1 fő 4 órás ügyviteli munkatárs a könyvelési feladatok előkészítésére, 1 fő 8 órás igazgatási előadó, 1 fő 8 órás pénzügyi-igazgatási előadó. A könyvelési feladatokat vállalkozásban oldották meg. Az ügyviteli munkatárs távozott júniusban, helyette nem vettünk fel dolgozót, az ő munkáját a pénzügyi-igazgatási előadó vállalta helyettesítési megbízással. A pénzügyi-gazdálkodási feladatokhoz a végezettsége megfelelő. Január 1-jétől a jelenlegi hivatali létszámkeret és bérkeret megtartása mellett a következő lenne a felállás: 1 fő igazgatási előadó 8 órában, 1 fő pénzügyi-gazdálkodási előadó 8 órában, aki 4 órában a könyvelés előkészítését végezné, 4 órában pedig a jelenlegi munkaköréből látna el további igazgatási feladatokat, 1 fő szociális előadó 4 órában. Tehát a jelenlegi pénzügyi-igazgatási előadó feladatait osztanánk meg az újonnan felvételre kerülő szociális előadó és a pénzügyi-gazdálkodási előadó között. A könyvelési feladatokat továbbra is Szakály Ferencné vállalkozóval végeztetnék változatlan feltételek mellett. A könyvelői szerződést visszamenőleg 2011. november 16-tól kellene megkötni határozatlan időre, vállalta a 2011. évi és 2012. évi könyvelési feladatokat, zárszámadási feladatot. A vállalkozási szerződést 60 napos felmondási idővel javaslom megkötni. Az olaszfalui könyvelő kinevezését pedig 2011. november 30. hatállyal kell megszüntetni. A szociális ügyintézői állást meg kell hirdetni, de a pályázat elbírálásáig megbízási szerződéssel lehet valakit alkalmazni.

Lajkó Antal alpolgármester: Tehát továbbra is Szakály Ferencné végezné a könyvelést, a Csillag Zsuzsa pedig a könyvelési feladatok előkészítését?

Dr. Kovács Lajos megbízott jegyző: Igen.

Kuti Vilmos képviselő: Egyetértek, de a szociális étkeztetési befizetést, amely kikerült a szociális ügyintézői munkakörből, vissza kellene hozni és a hivatalban intézni. 

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Természetesen visszakerül.







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:



136/2011. (XII. 28.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Borzavár Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának létszámát 2012. évre az alábbiakban határozza meg:
·	egy fő részmunkaidős jegyző heti 20 órában, 
·	egy fő igazgatási előadó teljes munkaidőben,
·	egy fő pénzügyi-gazdálkodási előadó teljes munkaidőben,
·	egy fő részmunkaidős, heti 20 órás igazgatási előadó középfokú iskolai végzettségnek megfelelő besorolással szociális és egyéb ügyek vitelére.

A költségvetési rendeletet ennek megfelelően kell előterjeszteni. 
A szükséges intézkedések megtételére felkérik a megbízott jegyzőt.

Felelős:	Dócziné Belecz Ágnes polgármester
			Dr. Kovács Lajos megbízott jegyző 
Határidő: 	költségvetési rendelet beterjesztése


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

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


137/2011. (XII. 28.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 95/2011. (IX. 26.) számú önkormányzati határozatában adott egyetértését a költségvetés-gazdálkodás feladatainak ellátására történő létszámbővítéshez Dienesné Szoták Éva vonatkozásában 2011. november 30-al visszavonja. 
Utasítja a megbízott jegyzőt, hogy hatáskörében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
A megállapított bér és költségtérítés kifizetését megtiltja.

Felelős:	Dócziné Belecz Ágnes polgármester
			Dr. Kovács Lajos megbízott jegyző 
Határidő: 	azonnal




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

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


138/2011. (XII. 28.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Szakály Ferencnét a mellékelt szerződés alapján a könyvelési feladatok elvégzésére. 
A szerződés megkötésére 2011. november 16-tól határozatlan időre, bruttó 75.000,- Ft vállalkozási díjért, 60 napos felmondási idővel, melynek a hónap végére kell esni, felhatalmazza a polgármestert.

Felelős:	Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 	azonnal


2. Helyi adórendeletek meghozatala

Dr. Kovács Lajos megbízott jegyző: Az önkormányzat pénzügyi helyzete aggasztó, jelenleg is 13 millió Ft-on áll a folyószámla hitelkeret. Az új adók bevezetésében, illetve az iparűzési adó emelésében látom a megoldást, máshonnan nem lehet bevételi forrást találni.

Gartner Tamás képviselő: Jó lenne a bevételi forrás emelése, de nem mindenáron.

Dócziné Belecz Ágnes képviselő: Nem támogatom az új adók bevezetését, illetve az iparűzési adó emelését. Amikor 1,7 %-os  volt az iparűzési adó, akkor összesen 1,5 millió Ft bevétel keletkezett, most egy nagy cég, amely áttette a székhelyét egyedül 500.000,- Ft-ot fizet éves szinten.

Kuti Vilmos képviselő: Év közben is lehet új adót bevezetni? Esetleg lehetne úgy határozatot hozni, hogy év közben átgondolja a képviselő-testület, és az akkori gazdasági helyzetünk függvényében döntünk?

Dr. Kovács Lajos megbízott jegyző: Év közben adó súlyosbítását tiltja a törvény. Új adó bevezetésére van lehetőség.

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:



139/2011. (XII. 28.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nem kívánja bevezetni az építményadót, telekadót, kommunális adót 2012. január 1-jei hatállyal.
A Képviselő-testület év közben figyelemmel kíséri az önkormányzat pénzügyi helyzetét és amennyiben indokoltnak tartja, szükség esetén dönt az újabb helyi adók bevezetéséről.

Felelős:	dr. Kovács Lajos megbízott jegyző
Határidő: 	folyamatos


3. Vegyes ügyek
- Honlap készítésére fedezet biztosítása

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: A jelenlegi honlap helyett mindenképpen szükséges egy másikat készíttetni. Készült egy változat, én az alpolgármester úrral már megtekintettem és jónak ítélem. A képviselőknek is meg kellene nézni, és ha megfelel, akkor pénzügyi fedezetet kell rá biztosítani.

Kuti Vilmos képviselő: Ha a polgármester asszony és alpolgármester úr jónak tartja, akkor számomra is elfogadható.

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:

140/2011. (XII. 28.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Bodó Szabolcs Bakonynána, Kossuth u. 91. szám alatti lakost Borzavár község honlapjának elkészítésével. 
A szükséges pénzügyi fedezetet, 50.000,- Ft-ot a 2011. évi költségvetése terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

Felelős:	Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 	azonnal
 
Lajkó Antal alpolgármester: Lemondtunk a képviselői tiszteletdíjról, úgy szerettük volna, ha képezünk egy alapot, ahova bekerül és év közben döntünk a felhasználásról. Ennek ellenére követhetetlen, hogy mire, mekkora összegben használtuk fel. 
A jövő évi költségvetésig készüljön egy előterjesztés arra vonatkozóan, hogyan lehet ezt megoldani. Nem szeretnénk felvenni, mert akkor a járulékokat fizetnie kell az önkormányzatnak, viszont rendelkezni szeretnénk felette.

Dr. Kovács Lajos megbízott jegyző: Elkészítem az előterjesztést 2012. január 31-ig.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Készítettünk egy kimutatást a novemberi készpénzes és utalásos kifizetésekről, a képviselő urak megtekinthetik, ha igénylik, akkor minden hónapban készítünk egy listát.

Lajkó Antal alpolgármester: Ezt jónak tartom. 
Javaslom, hogy a képviselő-testületi üléseket továbbra is a Kultúrházban tartsuk meg, ne a hivatalban. Ne zárjuk ki a nyilvánosságot. Adódhat rendkívüli ülés, de ne forduljon elő ilyen gyakran.  

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Megköszönöm a figyelmet, a nyilvános ülést 11,00 órakor bezárom.



					K. m. f.



Dócziné Belecz Ágnes						     dr. Kovács Lajos
      polgármester						    	     megbízott jegyző


				                Lajkó Antal				     
				               jkv. hitelesítő 

