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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. január 19-én 8.00 órai kezdettel
tartott rendkívüli nyilvános üléséről



















A képviselő-testületi ülés helyszíne:	Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Borzavári Kirendeltsége
Jelen vannak:

      -	a képviselő-testület tagjai közül:	Dombi László 	István		polgármester	
						Kuti Róbert			alpolgármester
						Gyöngyösi István		képviselő
						Rippert András		képviselő
     						Vajda Gyuláné			képviselő

     -	meghívott:				Viziné dr. Horváth Judit 	jegyző	
						Bereczkiné Papp Krisztina	aljegyző
												
						 
Dombi László István polgármester köszönti az ülés résztvevőit, megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 tagja közül jelen van 5 fő – a Képviselő-testület határozatképes –, majd megnyitja az ülést.

A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.
	
A polgármester indítványára a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2023. (I.19.) határozata
az ülés napirendjéről

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

NAPIREND:
I. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
A Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása 
	Előadó: Dombi László István polgármester



NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.  A Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása 
Előadó: Dombi László István polgármester

Dombi László István polgármester jelzi, hogy az előterjesztés elkészítéséhez jogi szakértő, ügyvéd segítségét vették igénybe.

Kuti Róbert alpolgármester szerint fontos, hogy végigjárják a törvényes utat, és akkor Zirc és Borzavár is megnyugszik, és a döntést el tudják fogadni.

Vajda Gyuláné képviselő elmondja, hogy már egy éve vitatkoznak ezen és még mindig nem döntötték el. Csak augusztusban lett beadva és decemberben kaptak választ. Beadtak egy módosítást, ami nekik jó lenne, de semmilyen lépés nem történt. Tartja magát a plusz bevételhez. Ha bebizonyítják, hogy bele kell tenni a közösbe, akkor elfogadja, de addig nem.  

Viziné dr. Horváth Judit jegyző törvényességi észrevételt tesz. 
A határozati javaslat 1. pontjához:

„Nincs olyan kötelező érvényű határozat, vagy önkormányzati rendelet, amely Borzavár Községi Önkormányzat részére a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal (ZKÖH) 2022. évi működéséhez lakosságarányosan 7.494.783,- Ft összegű hozzájárulást írt volna elő.”
A lakosságszám arányos hozzájárulást a közös hivatalt létrehozó és fenntartó megállapodás írja elő. Ez szerint, melyre a törvényességi felhívás is hivatkozik, ennek az összegnek be kell épülnie az Ávr. szabályozása alapján a közös hivatal székhely településének a költségvetési rendeletébe. Ebben a rendeletben jelenleg benne van. Amennyiben a falvak kevesebbet fizetnek be, akkor azt Zirc a működési tartalékából kipótolja, ezt is tartalmazza a rendelet. Tehát nem igaz, hogy nincs olyan kötelező érvényű határozat vagy önkormányzati rendelet, mert a székhely település költségvetési rendelete ezt tartalmazza. 

„2022-ben érdemi intézkedés, egyeztetés nem történt.”
Vajda Gyuláné képviselő is említette a hozzászólásában, de ezzel vitatkozna.  

Vajda Gyuláné képviselő szerint nem került olyan megállapodás aláírásra, hogy milyen módon fogják az önkormányzatok finanszírozni a költségeket. 

Viziné dr. Horváth Judit jegyző elmondja, készült előterjesztés, melyet a januári ülésen a borzavári testület leszavazott, a decemberi ülésen pedig levették a napirendről, nem tárgyalták meg. 2022. januárban az együttes ülésen a megállapodás módosítása Lókút esetében elfogadásra került, Borzavár nemmel szavazott. 

Dombi László István polgármester elmondja, hogy a régi megállapodás érvényes. 

Viziné dr. Horváth Judit jegyző szerint is a régi megállapodás érvényes, ez alapján kell tovább menni. 

2. pont: „6-os melléklet nem a ZKÖH eredeti bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza”
Ez egy technikai hiba, a költségvetési rendeletben nem így van. Zirc város költségvetési rendeletét novemberben és decemberben módosították. A decemberi módosításnál a közös hivatal költségvetése nem változott, ezért rejtve maradt a 6. számú táblázat. Ezt korrigálni kell, és a jövő hét szerdai ülésén ezt Zirc meg is teszi. 

3. pont: Kit illet a külön soron lévő Borzavár Községi Önkormányzat kiegészítő támogatása.
Az állami támogatás az irányító szervhez folyik be. Ez a támogatás nem Borzavár Községi Önkormányzatot illeti meg, hanem a nagy kalapba megy, és a normatíva részét alkotja. A közös hivatali megállapodás mondja ki, hogy az állami normatíván felüli költségeket az önkormányzatok lakosságszám arányosan viselik. A borzavári kiegészítő normatívát nem Borzavár kapta, hanem az irányító szerv, és beletartozik a közösbe.  
Vajda Gyuláné képviselő nem ért egyet, szerinte a kiegészítő támogatást az iparűzési adóerőképesség miatt kapják, és az nincs leírva, hogy ez is a nagy kalapba megy, ez a borzavári önkormányzatot illeti, és csökkenti a borzavári hozzájárulás összegét. 

Kuti Róbert alpolgármester jelzi, hogy külön soron hozzák a kiegészítő normatívát, és valami oka van ennek. 

Viziné dr. Horváth Judit jegyző javasolja, hogy fogadják el a törvényességi felhívást, és módosítsák az önkormányzati rendeletet. 

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2023. (I.19.) határozata

a Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása tárgyában 

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kormányhivatal 2022. december 21. napján kézhez vett VE/53/1006-1/2022. számú törvényességi felhívására (a továbbiakban: felhívás) az alábbi válaszadással él:

A Képviselő-testület a törvényességi felhívással nem ért egyet.
A Képviselő-testület egyet nem értésének indokai:


1. Nincs olyan kötelező érvényű határozat, vagy önkormányzati rendelet, amely Borzavár Községi Önkormányzat részére a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal (ZKÖH) 2022. évi működéséhez lakosságarányosan 7.494.783,- Ft összegű hozzájárulást írt volna elő.
A ZKÖH 2022. évi működési költségvetésének megalapozása tárgyában 2022. január 31. napján tartott együttes képviselő-testületi ülés (Zirc, mint Székhely Önkormányzat, továbbá Borzavár és Lókút Községi Önkormányzatok részvételével) nem hozott olyan határozatot, amely Borzavár Községi Önkormányzat részére 7.494.873,- Ft összegű hozzájárulást írt volna elő.

Az együttes ülésen szó volt arról, hogy a ZKÖH működésére vonatkozó, az érintett önkormányzatok által 2012. november 30. napján elfogadott megállapodást a felek 2022 év során felülvizsgálják, de a felülvizsgálat kérdésében érdemi intézkedés, egyeztetés a mai napig nem történt.

Az együttes ülésen Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által egyhangúlag elfogadott 10/2022. (I. 31.) határozat előterjesztésekor Dombi László István polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát úgy, hogy „a határozati javaslat 4./ pontja és az 1. melléklet második oldala törlésre kerül.”
Ehhez képest a határozat 3./ pontja azt tartalmazza, hogy „Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 1-5. mellékleteiben foglaltaknak megfelelő, változatlan tartalommal beépíti a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését Zirc Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletébe.”
Ennek alapján megállapítható, hogy az előterjesztett szövegezés és a jegyzőkönyvben rögzített határozat nincs összhangban egymással. Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag az előterjesztett szövegezést fogadta el.

Az együttes ülésen Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által egyhangúlag elfogadott 11/2022. (I. 31.) határozat nem támogatta, hogy Borzavár Község Önkormányzatát a ZKÖH 2022. évi működéséhez szükséges települési hozzájárulások megosztásánál – a kiegészítés 4. mellékletében foglaltak szerint – 5.375.750,- Ft hozzájárulási kötelezettség terhelte volna.
Az ezt követően Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott 2/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet a 2022. évi költségvetésről a ZKÖH működéséhez történő hozzájárulás összegét 1.583.071,- Ft-ban határozta meg.     

2. A felhívásban hivatkozott, a Székhely Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló - a Nemzeti Jogszabálytár Önkormányzati Rendelettárában közzétett - 4/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet (Ör. 2.) 6. melléklete nem a ZKÖH eredeti bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza 257.806.625,- Ft összegben, hanem a Székhely Önkormányzat intézményeként működő Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatait, amely intézmény nem Borzavár Községi Önkormányzat intézménye, így ez a hivatkozás a felhívást illetően értelmezhetetlen.

3. Borzavár Községi Önkormányzatot a ZKÖH működési költségeihez a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény szerint, a mutatószám felmérés alapján készült eredmény melléklet (2. melléklet) tartalmának megfelelően 15.052.878,- Ft lakosságarányos támogatás illette meg 2022. évben (1.1.1.1. Info 2 soron). Ezt a lakosságarányos támogatást 7.005.332,- Ft kiegészítéssel növelte az állami költségvetés, ezt a központi forrást tartalmazza az 1.1.1.1. Info 3 soron feltüntetett 22.057.210,- Ft összeg. Technikai okokból a különbözet 7.005.332,- Ft összege a Székhely Önkormányzat költségvetésébe folyt be, de ennek a kiegészítésnek a jogosultja/címzettje Borzavár Községi Önkormányzat.
A különbözet összegének folyósítását a felhívás nem vette figyelembe, erről a felügyeleti intézkedést kezdeményező beadványok sem szóltak. A különbözet 7.005.332,- Ft összegét a ZKÖH működéséhez szükséges, Borzavár Községi Önkormányzatot terhelő teljesítésként szükséges figyelembe venni.  

4. A jelen határozatot, a felhívásban közölteknek megfelelően a TFÍK felületén közzé kell tenni.
 
Felelős: 1-3. pont esetében: Dombi László István polgármester
	  4. pont esetében: Viziné dr. Horváth Judit jegyző
Határidő: 1-4. pont esetében: azonnal

Dombi László István polgármester a rendkívüli nyilvános ülést 8 óra 15 perckor berekeszti.

K. m. f.
Dombi László István  						Viziné dr. Horváth Judit 
polgármester					               		  jegyző 

