Szám: 173-8/2012.



JEGYZŐKÖNYV



Készült: Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 23-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésen.

Az ülés helye: 			Borzavár, Kultúrház

Jelen vannak:				Dócziné Belecz Ágnes polgármester
					Lajkó Antal alpolgármester 17,05 órától
					Gartner Tamás
					Gurdon Lajos képviselők

Bejelentéssel távol van:		Kuti Vilmos képviselő
									       	
Tanácskozási joggal jelen van: 	Dr. Kovács Lajos jegyző
					
Meghívottként jelen van:		Ringhoffer Jánosné igazgató
										        
Jegyzőkönyv-hitelesítő: 		Gartner Tamás 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 3 fő, az ülést határozatképesnek nyilvánítom és megnyitom.

Javaslatot teszek a napirendre az alábbiak szerint:


NAPIREND:
1.	ÖNHIKI benyújtása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
 Dr. Kovács Lajos jegyző
2.	Gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok értékelése
Előadó: Dr. Kovács Lajos jegyző
3.	Vegyes ügyek



Aki a napirendi javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a napirendet elfogadtuk.


NAPIREND  TÁRGYALÁSA:

1. ÖNHIKI benyújtása


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


-	Lajkó Antal alpolgármester 17,05 órakor megérkezett.


Dr. Kovács Lajos jegyző: Az írásos előterjesztést határozati javaslattal együtt mindenki megkapta. A jogszabályi feltételeknek eleget téve elkészült a támogatási kérelem. 10.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást igénylünk.


-	Ringhoffer Jánosné igazgató 17,10 órakor megérkezett.


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:


34/2012. (V. 23.) 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.
o



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

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

35/2012. (V. 23.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási igényt nyújt be az  Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására.
Támogatási igénye: vissza nem térítendő támogatás.
Igényelt összeg: 10.000.000,- Ft.
Kéri a támogatási igény soron kívüli elbírálását. 

Indokai:

Az önkormányzat és intézményrendszere, óvoda, iskola, Polgármesteri Hivatal működőképessége csak központi források pótlólagos bevonásával tartható fenn.
A soronkívüliséget indokolja, hogy a OTP Bankkal megkötött likvidhitel 2012-re a 2011. évi  18 milliós keret helyett csak 12 milliót engedélyez. Az önkormányzatnak erre tekintettel 3 milliós munkabér hitelkeret rendelkezésre állását is kérni kellett.
Jelenleg a beérkező számlákat sorba állítjuk és csak a legsürgetőbb kötelezettségünket teljesítjük. Az E.on szolgáltatóval egy éves részletfizetési megállapodást kötöttünk a keletkezett tartozás kiegyenlítésére.
A hivatal létszáma miatt az ÖNHIKI benyújtásának első határidejére nem tudta teljesíteni a kérelem benyújtásának feltételeit, mivel az egy fős pénzügyi ügyintéző egészségi állapota miatt kiesett a munkából, valamint az egyéb kötelezettségek (zárszámadás, beszámoló, stb.) oly mértékben jelentett leterhelést, ami megakadályozta a határidő tartását.
 A 2011. évi ÖNHIKI támogatásnál vállalt racionalizálásunk eredménye, hogy az önkormányzat szociális és gyermekétkeztetését a helyi konyha melegítő konyhaként történő tovább üzemeltetésére redukálta. A főtt ételt Zirc Város Kórházával kötött ellátási szerződéssel biztosítja, míg a tízórait és uzsonnát helyben készítik el. Ezzel az intézkedéssel három fővel csökkentette az intézmény létszámát és egyéb megtakarítás is jelentkezik a nyersanyag és energia területén.
Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának körjegyzőséghez csatlakozása ismételten kudarcba fulladt. Az önkormányzat minden erőfeszítése ellenére az Olaszfalu-Lókút Körjegyzőséghez történő csatlakozási szándékunk objektív okokból meghiúsult. Borzavár Község Önkormányzatának a hivatal ellátási feladatát csak a központi intézkedéssel Zirc városhoz történő becsatlakozása oldhatja meg 2013-tól.
Ezt igazolja a Kormányhivatal körjegyzőséghez tartozás alóli felmentése is, ami előfeltétele a támogatás benyújtásának.
A hivatal a lehető legkisebb létszámmal dolgozik, amely már a működőképességet is érinti. Egy köztisztviselő kiesése a feladatok teljesítését komolyan veszélyezteti, amire a támogatási kérelem is példa.
A hivatalban a polgármester tiszteletdíjas, a jegyző heti 20 órában van kinevezve.
Az ügyintézői állomány 2 fő teljes munkaidőben és két fő heti 20 órában van foglalkoztatva. 
Mindezek ellenére az önkormányzat működőképessége jelenleg 10 millió forint likvidhitel állománnyal tartható fenn.

Az önkormányzat által fenntartott oktatási intézményhálózat – óvoda és iskola – olyan költségekkel jár, amit a központi normatíva nem fedez az önkormányzat saját forrása a lakosság teherbíró képessége miatt is igen szerény. Az idei év gazdálkodása még feltétlenül szükségessé teszi az ÖNHIKI támogatást.
Az önkormányzat pénzügyi helyzetét a 2013-tól bevezetendő önkormányzati és intézményi reform tudja csak elérni.
Mindezen objektív tényeket mérlegelve kéri a Képviselő-testület a támogatási igény részére kedvező elbírálását.

A támogatási kérelem benyújtásával megbízzák a polgármestert és a jegyzőt.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal


2. Gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok értékelése

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

Dr. Kovács Lajos jegyző: Az írásos anyagot megküldtük a képviselőknek és intézményvezetőknek. Az előterjesztés részletesen taglalja azokat a feladatokat, amelyeket a hivatal végez, illetve amelyeket a Szociális Szolgáltató Központ végez. Mindössze két családnál vannak gondok.

Ringhoffer Jánosné igazgató: Napi kapcsolatban vagyunk a családsegítősökkel, személyesen bejön az iskolába. Amennyiben probléma merül fel, azonnal jelzünk a szülőknek és a Családsegítő Szolgálatnak is.

Dr. Kovács Lajos jegyző: Hiányoznak a diákszervezetek. Lehet lépni ezen a területen?

Ringhoffer Jánosné igazgató: A sporttevékenységet jelenleg a foci jelenti, szeretnénk más sportolási lehetőséget is szervezni. Éveken keresztül tanítottam a néptáncot, de csak a kicsiket lehetett bevonni. A tanév utolsó hetében tervezünk szabadidős programot.

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:


36/2012. (V. 23.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekvédelem 2011. évi átfogó értékelését a beterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

A beszámolónak a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére történő megküldésére felkérik a jegyzőt.

Felelős: jegyző
Határidő: azonnal 


3. Vegyes ügyek

Ringhoffer Jánosné igazgató: A szülőkkel megbeszéltük a jótékonysági bálból befolyt összeg felhasználását. A javasolt kislődi kalandparki kirándulás helyett a tanév utolsó hetében egészségnapot szervezünk, egészséges ételeket készítünk, forgószínpadszerűen több feladattal is készülünk. Egészséges életmóddal kapcsolatosan előadókat is hívunk. Ebben segítenek a szülők is. A kalandparkba a múlt héten osztálykirándulás keretében elvittük a gyerekeket. A gyermeknapot iskolai keretek között tartjuk meg.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Mi ezt a pénzt a borzavári gyermekek részére gyűjtöttük, az egészségnap keretében pedig a porvai gyermekek is részesülnének belőle.

Gurdon Lajos képviselő: Ne mi döntsük el, hanem a szülők.

Lajkó Antal alpolgármester: A Borzavári Német Nemzetiségi Önkormányzat 50.000,- Ft-ot biztosít az iskolában megtartandó egészségnapra. Akkor ez is megvalósulhat, meg a kirándulás is.

Gartner Tamás képviselő: A pénzt félre lehetne tenni a jövő évi osztálykirándulásra, a borzavári gyermekek részére.


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



				                 Gartner Tamás				     
				                 jkv. hitelesítő 

