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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. április 23-án 17,00 órai kezdettel
tartott rendkívüli üléséről




















A képviselő-testületi ülés helyszíne:	Borzavár, Kultúrház

Jelen vannak:


      -	a képviselő-testület tagjai közül:	Dócziné Belecz Ágnes	polgármester 
						Gartner Tamás			képviselő
						Kádi Gábor			képviselő
						Kuti Vilmos 			képviselő

     -	bejelentéssel távol van:		Gurdon Lajos			alpolgármester
												
-	meghívott:				Sümegi Attila 			jegyző 
												
												
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 polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:  

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

24/2015. (IV. 23.) határozata


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

	  
NAPIREND 

I. Önkormányzati rendelet alkotása
A szociális, gyermekvédelmi és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	
II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
Kulturális rendezvény támogatására pályázat benyújtása
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Gépjármű beszerzésére pályázat benyújtása

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Borzavár 02 hrsz-ú ingatlan (Tűzoltószertár) helyiségbérleti szerződése

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


NAPIREND TÁRGYALÁSA
	1) A szociális, gyermekvédelmi és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 	önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy az elmúlt képviselő-testületi ülésen már tárgyalták a rendelet-tervezetet, de döntés nem született. 

Kuti Vilmos képviselő jónak tartja a rendeletet, megfelel a helyi viszonyoknak.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet alkot:


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2015.(IV. 24.) önkormányzati rendelete
a szociális, gyermekvédelmi és személyes gondoskodást
 nyújtó ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról




2) Kulturális rendezvény támogatására pályázat benyújtása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy az előzetes egyeztetésnek megfelelően készült el pályázat.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

25/2015. (IV. 23.) határozata


	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. Társadalmi Felelősségvállalási Program keretében kiírt pályázat benyújtásával. 

A pályázat tárgya: a 2015. június 27-én tartandó kulturális rendezvény támogatása. A rendezvény várható költsége: 2.400.000,- Ft, melyhez az önkormányzat a pályázaton elnyert támogatás feletti összeget önrészként biztosítja a 2015. évi költségvetés működési céltartalék, Települési rendezvények Támogatási Alap terhére.
	A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1) pontban megjelölt pályázat aláírására és benyújtására.


Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő:  1) pont esetében: azonnal
	      		2) pont esetében: 2015. április 30.


3) Gépjármű beszerzésére pályázat benyújtása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

26/2015. (IV. 23.) határozata


1./	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy pályázatot nyújt be mikrobusz beszerzésére „Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről” szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM rendeletben meghatározott támogatásra.
2./	Borzavár Községi Önkormányzat a beruházás megvalósításához szükséges önrészt a 2015. évi költségvetésében az Általános felhalmozási tartalékának terhére biztosítja.
3./ 	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Szirbek Tiborné témamenedzsert a pályázat benyújtására, és támogatott pályázat esetében a projekt menedzsment feladataira az elnyert támogatás 2%-val egyező díjért.

Felelős: 1./-2./-3./ pontok esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1./-2-/ pontok esetében: azonnal 
                 3./ pont esetében: 2015. május 4.


4) Borzavár 02 hrsz-ú ingatlan (Tűzoltószertár) helyiségbérleti szerződése
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, az előző testületi ülésen olyan döntés született, hogy egy éves időtartamra adják bérbe a Tűzoltószertárat. Kiss Sándor jelezte, hogy ez számára nem megfelelő, és újabb kérelmet nyújtott be, melyben négy éves időtartamra kéri az ingatlant. Javasolja a négy évre szóló szerződés megkötését úgy, hogy csak állagmegóvást végezhet előzetes kérésre.

Kuti Vilmos képviselő korábban ellene volt a szerződés hosszabb időre történő kötésével, azonban a szerződéstervezet ismeretében egyetért a négyévi időtartammal. A tervezet tartalmazza, hogy minden munkálathoz előzetes engedély szükséges. 

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

27/2015. (IV. 23.) határozata

1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Borzavár 02 hrsz. alatti, „kivett tűzoltószertár” művelési ágú, 364 m2 területű ingatlant határozott időre - 2015. április 24. napjától 2019. március 31. napjáig - bérbe adja Kiss Sándor 8428 Borzavár, Béke u. 8. szám alatti lakosnak, havi bruttó 5.000,- Ft-ért.

2./ A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 22/2015. (III. 30.) határozatát.

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban meghatározott, jelen előterjesztés 1. mellékletét képező helyiségbérleti szerződés megkötésére.

Felelős: 	Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő:	1./-2./ pont esetében: azonnal
                	3./ pont esetében: 2015. április 24.



Dócziné Belecz Ágnes polgármester az ülést 17 óra 15 perckor berekeszti.



K. m. f.
					



                  Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző 



						

