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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. május 30-án 17.00 órai kezdettel
tartott nyilvános üléséről




















A képviselő-testületi ülés helyszíne:	Borzavár, Kultúrház

Jelen vannak:


      -	a képviselő-testület tagjai közül:	Dócziné Belecz Ágnes	polgármester	
						Gurdon Lajos			alpolgármester
						Gartner Tamás			képviselő 17,16 órától
						Kádi Gábor			képviselő
						Kuti Vilmos			képviselő
    
-	meghívott:				Sümegi Attila			jegyző 
						Pill Eszter			pénzügyi osztályvezető
																		 
Dócziné Belecz Ágnes polgármester köszönti az ülés résztvevőit és megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagja közül jelen van 4 fő – az ülés határozatképes –, majd megnyitja az ülést.

A meghívó szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére.

Javasolja, hogy a „7) Letelepedési támogatással kapcsolatos döntés meghozatala” című előterjesztést zárt ülés keretében tárgyalják meg.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:  

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
28/2018. (V.30.) határozata

„Letelepedési támogatással kapcsolatos döntés meghozatala” 
című napirendi pont
 zárt ülésen történő tárgyalásáról

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a „Letelepedési támogatással kapcsolatos döntés meghozatala” című napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja, mivel az önkormányzat a vagyonával rendelkezik és a napirend nyilvános tárgyalása az ügyfél érintett üzleti érdekét sérti.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: azonnal

Dócziné Belecz Ágnes polgármester javasolja, hogy a zárt ülés napirendi pontjait: 1) Döntés a 2018. évi „Borzavár Község Díszpolgára” cím adományozásáról és a „7) Letelepedési támogatással kapcsolatos döntés meghozatala” című előterjesztést a nyilvános ülést követően tárgyalják meg. 

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslatot.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag határozatot hoz:  


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
29/2018. (V.30.) határozata

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

NAPIREND 

II. Önkormányzati rendelet alkotása
2) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésével kapcsolatos döntések meghozatala 
	Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása

		Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének teljesítése, a 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló határozat megalkotása

		Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Borzavár Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése, az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása

		Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

III. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
3)	Összefoglaló jelentés Borzavár Községi Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzéséről
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
4)	Beszámoló a 2017. évi adóztatási tevékenységről
	Előadó: Sümegi Attila jegyző
5)	Beszámoló – átfogó értékelés – Borzavár községben végzett gyermek- és ifjúságvédelmi 	feladatok ellátásáról 2017. évben
	Előadó: Sümegi Attila jegyző
6)	Beszámoló a Veszprémi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi tevékenységéről
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

IV. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
8)	Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
       	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
9)	Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
10)	Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Zárt ülés

I. Személyi ügyek
1) Döntés a 2018. évi „Borzavár Község Díszpolgára” cím adományozásáról 
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

7) Letelepedési támogatással kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


NAPIREND TÁRGYALÁSA
2) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésével kapcsolatos döntések meghozatala 
a) Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.


A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
30/2018. (V.30.) határozata
a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetéséről


1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése
	181 060 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
	181 284 ezer forint működési költségvetési kiadással,
	224 ezer forint működési hiánnyal,
	1 650 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel,
	0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel, 
	0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással,
	 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
	1 426 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
	1 426 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
	0 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel, 
	0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
	0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással 
az 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 182 710 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel kerüljön elfogadásra, oly módon, hogy a működési és a felhalmozási költségvetés hiányát a működési célú belső finanszírozási bevétel fedezi.
2./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési létszámkerete 44 főben kerüljön megállapításra.
3./ A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi az 5/2018. (II.13.) határozatát. 
4./ A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Zirc Városi Önkormányzat a határozat 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően beépíti a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.27.) önkormányzati rendeletébe.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: azonnal


b) Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének teljesítése, a 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló határozat megalkotása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.


A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
31/2018. (V.30.) határozata
a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról


1.  Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 
a) a  Zirci Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2017. évi működési költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót
aa) 180 963 ezer forint költségvetési bevétellel, 
ab) 180 791 ezer forint költségvetési kiadással,
ac) 172 ezer forint működési többlettel,
ad) 1 650 ezer forint felhasznált működési célú maradvánnyal,
ae) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és 
af) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
b) a Hivatal 2017. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót
ba) 0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 515 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 515 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 0 ezer forint felhasznált felhalmozási célú maradvánnyal, 
be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és 
bf) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően a Hivatal költségvetésének 2017. évi végrehajtásáról szóló beszámoló
ca) bevételeit 182 613 ezer forintban,
cb) kiadásait 181 306 ezer forintban az 1. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a Hivatal 2017. évi felhalmozási hiányát a működési költségvetés többlete és az előző évi működési maradvány terhére finanszírozta. 
2. A Képviselő-testület a Hivatal 2017. évi maradványát a 4. melléklet alapján 1 306 733 forintban állapítja meg.
3. A Képviselő-testület a Hivatal 2017. évi mérlegének főösszegét a 2. melléklet alapján 1 507 285 forintban határozza meg. 
4. A Képviselő-testület a Hivatal 2017. évi mérleg szerinti eredményét a 3. melléklet alapján – 3 299 850 forintban határozza meg. 
5. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Hivatal 2017. évben informatikai fejlesztésre 253 ezer forintot, míg kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre 262 ezer forintot fordított.  
6. A Képviselő-testület a Hivatal tekintetében  
a) a költségvetés végrehajtásának ellenőrzését és a zárszámadás elkészítését a költségvetési számvitellel biztosító
aa) foglalkoztatottak és választott tisztviselők összetételéről és személyi juttatásainak alakulásáról,
ab) az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását; az eszközök értékvesztésének alakulását és a kiegészítő tájékoztató adatokat tartalmazó kiegészítő mellékletet az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy jelen határozat alapján a Hivatal 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló változatlan tartalommal kerül beépítésre Zirc Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletébe.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: azonnal

c) Borzavár Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése, az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Kérdések, hozzászólások

Vajda Gyuláné borzavári lakos végignézte az előterjesztést, és a vagyonkimutatásnál a játszótéri pavilon 1.200.000,- Ft körüli összeggel szerepel, holott a korábban kiküldött tájékoztatóban 5-600.000,- Ft összeg szerepelt.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester válaszol, hogy 2017-ben a HungaroControl Zrt-hez benyújtott pályázaton nyert összegből vásárolták a pavilont és a játszótéri eszközöket, összességében 1.700.000,- Ft. 

Pill Eszter pénzügyi osztályvezető utal arra, hogy 2014. január 1-jétől az ÁFÁ-t nem lehet aktiválni, a vagyonkimutatásban a beruházás csak nettó értéken szerepelhet. Az 1.340.000,- Ft-os összeg együttesen tartalmazza a pavilont és a játszótéri eszközöket is.

Vajda Gyuláné borzavári lakos szerint a felhalmozási célú kiadásoknál, a telekvásárlásnál kevesebb az előirányzat összege a teljesítés összegénél. Hogyan lehet számlát kifizetni, ha nincs rá előirányzat, nincs rá kötelezettségvállalás?

Pill Eszter pénzügyi osztályvezető válaszol, hogy a telekvásárlásnál valóban kevesebb az előirányzat, de összességében magasabb az előirányzat összege a teljesítés összegénél. A kiemelt előirányzatoknál nem lehet túllépés, a kötelezettségvállalás is rendben van.


A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról


3) Összefoglaló jelentés Borzavár Községi Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzéséről
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Kérdések, hozzászólások

Vajda Gyuláné borzavári lakos kérdezi, hogy a belső ellenőr melyik évet ellenőrizte? Ugyanis a 2017. évi ellenőrzési beszámolóban a 2016. évi ellenőrzés szerepel.

Pill Eszter pénzügyi osztályvezető válaszol, hogy a 2017-es évben lefolytatott ellenőrzéskor a belső ellenőr a 2016-os évet ellenőrizte.


A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
32/2018. (V.30.) határozata


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatnál a 2017. évi belső ellenőrzési terv alapján lefolytatott ellenőrzésekről készített, az előterjesztés mellékletét képező összefoglaló éves jelentést tudomásul veszi. 
      Felelős: Dócziné Belecz Ágnes
      Határidő: azonnal


4) Beszámoló a 2017. évi adóztatási tevékenységről
Előadó: Sümegi Attila jegyző


Kérdések, hozzászólások

Vajda Gyuláné borzavári lakos elmondja, hogy horribilis összegű, 3.000.000,- Ft az adótartozás. Ez lehetne egy nagyobb pályázat önrésze is. Ha kitudódik a faluban, hogy 1.200.000,- Ft a kommunális adó tartozás, akkor senki sem fog ezentúl adót fizetni. Évről évre több az adótartozást. Miért nem tiltják le?

Sümegi Attila jegyző válaszol, hogy az adótartozások behajtása érdekében tesznek intézkedéseket, az adócsoport folyamatosan végzi a behajtásokat. Gördülő rendszerben nyilvánvalóan hozzáadódik az előző évi tartozás, felhalmozódik az összeg. Sikertelen behajtás következtében az adótartozás öt év után elévül.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
33/2018. (V.30.) határozata


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének a 2017. évi adóztatási tevékenységről szóló beszámolóját az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

Felelős: Sümegi Attila jegyző
Határidő: azonnal


5) Beszámoló – átfogó értékelés – Borzavár községben végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról 2017. évben
Előadó: Sümegi Attila jegyző

Kérdések, hozzászólások

Vajda Gyuláné borzavári lakos észrevételezte, hogy a beszámolóban elírás történt, a 2017-es táblázatnál a kedvezményes étkeztetésben részesülő gyermekek korcsoportos megosztása és az összesítő táblázat adatai eltérnek.
Sümegi Attila jegyző pontosítja a táblázat adatait. 

- Gartner Tamás képviselő 17,16 órakor megérkezett.

A polgármester indítványára a képviselő-testület - az elhangzott módosítással együtt - 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással határozatot hoz:


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
34/2018. (V.30.) határozata


1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Borzavár község 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót az előterjesztés 1. és 2. mellékleteiben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

2./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy a beszámolót küldje meg a Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályának.

Felelős: 1./-2./ pontok esetében: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
	     2./ pont esetében: 2018. május 31.


6) Beszámoló a Veszprémi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi tevékenységéről
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
	

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
35/2018. (V.30.) határozata


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprémi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: azonnal


8) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást tudomásul veszi.

9) Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.


A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről szóló tájékoztatást tudomásul veszi


10) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről szóló tájékoztatást tudomásul veszi.


Dócziné Belecz Ágnes polgármester a nyilvános ülést 17 óra 20 perckor berekeszti.

K. m. f.
                

	   Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző 

