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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. október 2-án 17,00 órai kezdettel
tartott rendkívüli nyilvános 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 polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:  


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

58/2014. (X. 2.) határozata


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

Zárt ülés keretében:
I. Személyi ügyek
A Helyi Választási Bizottság megüresedett póttagságának betöltése 
	Előadó: Sümegi Attila jegyző

Nyilvános ülés keretében:
II. Önkormányzati rendelet alkotása
 2) Borzavár község közigazgatási területén keletkező nem közművel összegyűjtött 	háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 	önkormányzati 	rendelet megalkotása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	
III. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügy
3)	Borzavár község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási 	szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység végzésére kiírt 	pályázatra érkezett ajánlatok elbírálása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
4)	Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatás igénylése
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	  
A polgármester javasolja, hogy a „Borzavár község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység végzésére kiírt pályázatra érkezett ajánlatok bírálata” című napirendi pontot tárgyalják meg a kapcsolódó rendelet-tervezet elfogadása előtt, mivel a rendeletben szerepeltetni kell a közszolgáltató nevét.

A polgármester javaslatát a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag támogatja.

Ezt követően a képviselő-testület áttér a zárt ülés napirendi pontjának tárgyalására.

A képviselő-testület 17 óra 05 perckor folytatja a nyilvános ülést.


NAPIREND TÁRGYALÁSA
3) Borzavár község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási    szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység végzésére kiírt pályázatra érkezett ajánlatok elbírálása
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
60/2014. (X. 2.) határozata

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése Borzavár község közigazgatási területén” című pályázat nyertesének Kis-Jakab Dezső egyéni vállalkozót (8416 Dudar, Petőfi S. u. 3.) nevezi meg.
	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban nevesített vállalkozóval az előterjesztés 1. melléklete szerinti közszolgáltatási szerződést aláírja.

Felelős:  1. és 2. pont esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
              
Határidő: 1. pont esetében: azonnal
	    2. pont esetében: 2014. október 15.



2)	Borzavár község közigazgatási területén keletkező nem közművel összegyűjtött 	háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 	önkormányzati 	rendelet megalkotása
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet alkot:


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

13/2014.(X. 6.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére,
elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról



4) Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatás igénylése
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
61/2014. (X. 2.) határozata


	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014.(IX.25.) BM rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján. 
	A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az Önkormányzat által igényelhető maximális 62 erdei m3 keménylombos tűzifához kapcsolódó támogatás kerüljön igénylésre. 

A Képviselő-testülete vállalja, hogy az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(III.3.) önkormányzati rendelet 10. mellékletben szereplő Általános működési tartalék keret terhére biztosítja a Rendelet 3. § (2) bekezdésében rögzítetteknek megfelelő, igényelt mennyiséghez kapcsolódó önrészt, továbbá e keret terhére vállalja a Rendelet 4. § (4) bekezdésében említett költségeket. 
A Képviselő-testület a Rendelet 2. § (1) bekezdésének b) pontja alapján vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a 3. pontban említett eseménnyel kapcsolatban – a pályázat sikerességétől függően - a költségvetési rendelet módosítása során az előirányzatok közti átcsoportosítást hajtsa végre.

Felelős:   Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Határidő: 1. - 3. pontok esetében: 2014. október 6.
                 4. pont esetében: 2015. február 15.
                 5. pont esetében: a támogatás előirányzatának kiközlését követően 



Dócziné Belecz Ágnes polgármester az ülést 17 óra 10 perckor berekeszti.




K. m. f.
					


                  Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző 

