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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. augusztus 28-án 17,20 órai kezdettel
tartott rendkívüli üléséről




















A képviselő-testületi ülés helyszíne:	Borzavár, Kultúrház

Jelen vannak:


      -	a képviselő-testület tagjai közül:	Dócziné Belecz Ágnes	polgármester
						Lajkó Antal			alpolgármester 
						Gartner Tamás			képviselő
						Gurdon Lajos			képviselő
						Kuti Vilmos 			képviselő

						
												
meghívott:				Sümegi Attila jegyző		
						
												
Dócziné Belecz Ágnes polgármester köszönti az ülés résztvevőit és megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagja közül jelen van 5 fő – az ülés határozatképes –, majd megnyitja az ülést.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

49/2014. (VIII. 28.) határozata


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


I. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
A járási hivatal kialakításával kapcsolatos megállapodás módosítása 	      
            Előadó: Sümegi Attila jegyző
	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évi munkatervének módosítása

      Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Víziközművekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése

            Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester	




NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) A járási hivatal kialakításával kapcsolatos megállapodás módosítása
Előadó: Sümegi Attila jegyző

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

50/2014. (VIII. 28.) határozata
a Zirci Járási Hivatal kialakításáról szóló megállapodás a Borzavár Községi Önkormányzat tulajdonában lévő, a  Zirci Járási Hivatal által használt egyes ingóságok ingyenes használati jogáról történő lemondásról szóló 1. számú módosításáról

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kormányhivatal és a Borzavár Községi Önkormányzat között a zirci járási hivatal kialakításával kapcsolatos megállapodás (továbbiakban: Megállapodás) módosítását kezdeményezi az alábbiak szerint: A módosítás

tartalmazza a Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottjának, mint a Magyar Állam nevében a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 2.§ (1) és (6) bekezdése alapján a Veszprém Megyei Kormányhivatal Zirci Járási Hivatala államigazgatási feladatainak ellátására használt vagyon vonatkozásában nyilatkozattételre jogosultnak az alábbi ingóvagyon-elemek ingyenes használati jogáról  történő lemondását: 

- Pentium 2,4 asztali számítógép COMPAQ típusú monitorral és
- Windows HP típusú, SP3 verziószámú operációs rendszer.

 rögzítse az a) pontban leírt ingóvagyon-elemeknek a Megállapodás mellékletéből történő kikerülését.

2.	Felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat Veszprém Megyei Kormányhivatal 	Kormánymegbízottja részére történő eljuttatására. 
3.	A Megállapodás jelen határozat 1. pontjában leírtak szerinti módosításának a 	Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja általi jóváhagyása esetén 	felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban leírt elemeket tartalmazó megállapodás 	(a Megállapodás 1. számú módosítása) megkötésére.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő:  1.  pont esetében: azonnal
           	     2. pont esetében: 2014. szeptember 30.
	     3. pont esetében: 2014. szeptember 30.
2) Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évi munkatervének módosítása
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
51/2014. (VIII. 28.) határozata

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi munkatervének módosításáról

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évi munkatervének módosítását az előterjesztés 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadja.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: azonnal


3) Víziközművekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Kérdések, hozzászólások

Kuti Vilmos képviselő javasolja, hogy a Gördülő Fejlesztési Tervbe vegyék bele az Alkotmány utcát is. 

Dócziné Belecz Ágnes polgármester a javaslattal egyetért, azt befogadja.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
52/2014. (VIII. 28.) határozata

1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 21-30252-1-002-00-13 Borzavár, Porva szennyvízelvezető és –tisztító víziközmű-rendszer ellátásáért felelős egyik önkormányzata a Bakonykarszt Zrt. által a 2015-2029. évek közötti időszakra készített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja.

   
2./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 11-26499-1-013-01-11 Zirci ivóvízellátó víziközmű-rendszer ellátásért felelős egyik önkormányzata a Bakonykarszt Zrt. által a 2015-2029. évek közötti időszakra készített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja az alábbi kiegészítéssel:
- a Felújítási és Pótlási Tervbe kerüljön be a Borzavár, Alkotmány utcai ivóvízvezeték rekonstrukciója.
.
3./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot megküldje a Bakonykarszt Zrt. részére.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1./,2./ pontok esetében: azonnal
    3./ pont esetében: 2014. augusztus 29.




Dócziné Belecz Ágnes polgármester az ülést 17 óra 40 perckor berekeszti.




K. m. f.
					


                  Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző 

