Szám: 173-9/2012.



JEGYZŐKÖNYV



Készült: Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 5-én 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésen.

Az ülés helye: 			Borzavár, Polgármesteri Hivatal

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

Bejelentéssel távol van:		Gartner Tamás képviselő
									       	
Tanácskozási joggal jelen van: 	Dr. Kovács Lajos jegyző
													        
Jegyzőkönyv-hitelesítő: 		Gurdon Lajos képviselő
			                
Jegyzőkönyvvezető: 			Tipoldné Tégi Ilona igazgatási főmunkatárs


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.

A képviselő-testületi ülés 2012. június 4-én telefonon került összehívásra.

Javaslatot teszek a napirendre az alábbiak szerint:


NAPIREND:
1.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásának módosítása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
 Dr. Kovács Lajos jegyző
2.	A közös fenntartású intézmények költség hozzájárulása
Előadó: Dr. Kovács Lajos jegyző
3.	Vegyes 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. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásának módosítása


Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Átadom a szót a jegyző úrnak.

Dr. Kovács Lajos jegyző: Az írásos előterjesztés határozati javaslattal az ülés előtt kiosztásra került.  
Az elmúlt testületi ülésen említettem, hogy a gépen lezárásra került az ÖNHIKI igénylésünk. Ehhez képest módosítanunk kell a határozatainkat, melyet úgy oldunk meg, hogy a 34/2012. (V. 23.) és 35/2012. (V. 23.) számú önkormányzati határozatainkat visszavonjuk és helyette új határozatokat hozunk. A Magyar Államkincstártól hiánypótlás érkezett a támogatási igénnyel kapcsolatban, ezért a táblázatokat is szükséges módosítani. 

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Kérdések, hozzászólások következnek.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

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

„37 /2012. (VI. 05.) számú önkormányzati határozat

1.
Borzavár Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja alapján (továbbiakban 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására.
2.
Borzavár Község Önkormányzat képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:
 
I.
a)
a települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1 000 fő, vagy a feletti.
o
 
 
b)
a települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1 000 fő alatti, és a …………… székhelyű körjegyzőséghez tartozik.
o
 
 
c)
a települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1 000 fő alatti és körjegyzőséghez nem tartozik és a 6. melléklet 2. pontja szerint felmentéssel rendelkezik.
x
 
 
d)
Megyei önkormányzat esetében az a) - c) pontokra vonatkozó feltétel nem releváns.
o
 
 
II.
a)
A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben ilyen jogcímen 545 ezer forint összegű bevételt tervez.
x
 
 
b)
Megyei önkormányzat esetében a helyi adóbevételre vonatkozó feltétel nem releváns.
o
 
 
III.
Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési rendeletét 15 685 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el.                                                                   x
 
IV.
a)
Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem kötelezett.
x
 
 
b)
Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett.
o
 
 
c)
Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta.
o
 
 
d)
Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elutasító záradékkal látta el.
o
 
 
V.
Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel.”
x


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

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


38/2012. (VI.  05.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási igényt nyújt be az  Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására.
Támogatás igénye: vissza nem térítendő támogatás.
Igényelt összeg: 10 millió forint
Képviselő-testület kéri a támogatási igény soron kívüli elbírálását.
 
Indokai:
A soron kívüliséget indokolja, hogy a OTP-bank a  Likvidhitel szerződésünket a 2011.évi  18 millió forintról 2012-re 12 millió forintra csökkentette. Az önkormányzatnak erre tekintettel 3 milliós munkabér hitelkeret rendelkezésre állását is kérni kellett.

A 2012. évi költségvetésünk 15.816 ezer forint működési forráshiányt tartalmaz.
Az önkormányzat 2012. évi likvidhiteléből 2012. május 22-ig 9.927.453-Ft-ot használt fel.
A szállítók felé tartozásunk április 30-ig meghaladja a 1,9 milliót. 

Az önkormányzat polgármestere tiszteletdíjas, a képviselők juttatást nem vesznek fel.
Az önkormányzat hivatalának köztisztviselői létszáma: heti 20 órában kinevezett jegyző, három 40 órás előadó, amelyből egy fő a tartósan távollévő helyettesítésére van alkalmazva  és két 20 órás előadóból áll. A feladatok rendkívül feszített munkatempót igényelnek.
A 2011. évi támogatási igényünknél megfogalmazott racionalizálást végrehajtottuk. Az önkormányzat konyháját, melegítő konyhaként üzemeltetjük a szociális és gyermekétkeztetés meleg ételét a Zirc város kórházától szerezzük be, a tízórait és uzsonnát helyben készítik el. Ezzel kiadásainkat jelentsen mérsékeltük.  Három dolgozóval csökkent a létszám, amely jelentős bérmegtakarítással járt.
További évi hat millió kiadás csökkenést eredményezett az energia és nyersanyag beszerzés. 

A Polgármesteri Hivatal Körjegyzőséghez csatlakozása rajtunk kívül álló okokból meghiúsult.  A Veszprém Megyei Kormányhivatal felmentő határozatával rendelkezünk.

Az önkormányzat és intézményrendszere, óvoda, iskola, polgármesteri hivatal működőképessége csak központi források pótlólagos bevonásával tartható fenn.

További költségmegtakarítás a jelenlegi intézményi struktúra működőképességének fenntartása mellett már nem lehetséges.

Az önkormányzat pénzügyi helyzetét a 2013-tól bevezetendő önkormányzati és intézményi reform tudja csak megoldani.
Mindezen objektív tényeket mérlegelve kéri a Képviselő-testület a támogatási igény számára kedvező elbírálását.
A támogatási kérelem benyújtásával megbízzák a polgármestert és a jegyzőt.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal


2. A Közös Fenntartású intézmények költség hozzájárulása

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Az előterjesztést az ülés előtt kiosztottuk. A zárszámadási előterjesztésben szerepelt, hogy a porvai önkormányzatnak tartozunk 2011. évre 1.859.000,- Ft-tal. Ez abból adódott, hogy 2011. októberben kaptuk meg a nemzetiségi kiegészítő normatívát, és ezzel az összeggel csökkent az iskola működési költsége. Kaptam levelet a porvai önkormányzattól, melyben kérik, hogy 8 napon belül utaljuk át ezt az összeget. A porvai önkormányzatnak viszont több éves tartozása van felénk, ezeket pontosan ki kell számolni, és egyeztetni velük. 



Jogerős bírósági végzés alapján a porvai önkormányzatnak 5.000.000,- Ft tőke + kamat + ügyvédi költség, összesen 6.209.372,- Ft-ot kellett fizetni a borzavári önkormányzatnak. A kamatokat a 2011. március 31-i állapottal számoltuk, tehát 2011. április 1-jétől újabb kamat jön rá a megfizetés dátumáig. Ebből az 5.000.000,- Ft tőkét fizették meg 2012. február 27-ig. Május 31-ig kellett volna megfizetni a fennmaradó részt, az 1.209.372,- Ft-ot, plusz kamat. Ennek kiszámolása folyamatban van.  
2008-as évről bíróság által is elfogadott igazságügyi szakértői jelentés alapján még 3.229.548,- Ft tarozás áll fenn. A 2012. május 31-én elkészült igazságügyi szakértői jelentés alapján 2009. szeptember 1-jétől 2010. december 31-ig terjedő időszakra további 2.988.000,- Ft tartozás áll fenn a porvai önkormányzat részéről. 

Dr. Kovács Lajos jegyző: Kiszámoljuk a pontos tartozást és egyezséget kellene kötni a porvaiakkal, be kellene vonni őket is a számolásokba.

Lajkó Antal alpolgármester: Javaslom a határozati javaslat elfogadását.

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 hoztuk:


39/2012. (VI.  05.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Porva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 31/2012. (V. 21.) számú határozatát és az alábbi álláspontját fogalmazza meg.
A két önkormányzat pénzügyi vonatkozású elszámolását komplexen kell kezelni.
Át kell tekinteni a jelenleg fennálló és egymás irányába beszámítható követeléseket és tartozásokat. Ennek kidolgozásában való közreműködésre felkérik a porvai önkormányzat képviselőjét és hivatala munkatársát.
Borzavár Község Önkormányzata részéről a Képviselő-testület felkéri a pénzügyi elszámolás elkészítésére, illetve az ebben való közreműködésre a polgármestert és a jegyzőt.
A határozatnak Porva polgármestere részére történő megküldésére felkérik a polgármestert.
A pénzügyi elszámolás elkészítésének határideje Borzavár részéről 2012. június 30.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2012. 06. 30.







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


					K. m. f.



Dócziné Belecz Ágnes						     Dr. Kovács Lajos
      polgármester						    	             jegyző



				                 Gurdon Lajos				     
				                 jkv. hitelesítő 

