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Szám: 173-12/2012.

JEGYZŐKÖNYV


Készült: Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 15-én 16,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános ülésen.

Az ülés helye: 			Borzavár, Polgármesteri Hivatal

Jelen vannak:				Dócziné Belecz Ágnes polgármester
					Lajkó Antal alpolgármester 	
					Gartner Tamás 
					Gurdon Lajos	
Kuti Vilmos képviselők
									       	
Tanácskozási joggal jelen van: 	Dr. Kovács Lajos jegyző

													        
Jegyzőkönyv-hitelesítő: 		                  képviselő
			                
Jegyzőkönyvvezető: 			Dr. Kovács Lajos jegyző


Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testületi ülésen megjelenteket.
Megállapítom, hogy Borzavár Községi Önkormányzat választott képviselőinek száma 5 fő, jelen van 5 fő, az ülést határozatképesnek nyilvánítom és megnyitom.

A képviselő-testületi ülés telefonon került összehívásra.

Javaslatot teszek a napirendre az alábbiak szerint:

NAPIREND:
	Mária Út Egyesület pályázatához való csatlakozás elfogadása

Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Aki a napirendi javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a napirendet elfogadtuk.





NAPIREND  TÁRGYALÁSA:

1. Mária Út Egyesület pályázatához való csatlakozás elfogadása 

Dócziné Belecz Ágnes: Hétfőn a Mária Út egyesület képviselői felkerestek a hivatalban és kérték az önkormányzat támogató csatlakozását a Mária Út Egyesület projekthez. A Mária Út két szenthelyet összekötő útvonal, amelynek egyik állomása Borzaváron lenne. A projekt 100%-ban támogatott az önkormányzatnak csupán egy területet kellene haszonbérletbe adni 2+6 évre az egyesület javára a projektben megjelölt cél megvalósításához. Az önkormányzati tulajdonnak tehermentesnek kell lenni és 1500 négyzetméter területnek kell lenni. (a polgármester bemutatja a projektet a képviselőknek), a rendelkezésre bocsátott területen játszótér és nagy vagy kis esőbe álló kerülnek megvalósításra. Az önkormányzat rendezési tervét áttanulmányozva a Z2-es besorolású terület a „Bakterház” területe lenne a legalkalmasabb. A „Baktárház” területe Borzavár 37 hesz. Területen található és 1147 négyzetméter. Ez a terület illik bele az elképzelésbe, elhelyezkedése a terület alakja legjobban illik a projekt elképzeléséhez. Az egyesületnek augusztus 31-ig kell benyújtania a pályázatát a projekt megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet elnyerésére.
Péczi Katalin tervezőmérnök: A rendezési terv áttanulmányozása és több helyszín megtekintése után is arra a következtetésre jutottam, hogy a polgármester által megjelölt terület a „Bakterház” területe a legjobb megoldás. A Mária szobor elhelyezése a telek alakjából következően nagyon kedvező és hatásos lenne. Az egyesület elnöke is ezt a területet javasolja de az önkormányzat változtathat rajta. Az egyesület pályázat benyújtásához rendelkezni kell egy vázrajzzal és tervvel is, amelyet az építésügyi hatóságnak be kell nyújtani. Még nem eldöntött dolog, hogy a projekt alapján itt megvalósítandó elképzelés bejelentésköteles-e vagy terv beadásához kötött. A tervező megítélése szerint elégséges a bejelentés. Az engedélyezési hatósággal történt egyeztetés alapján fog elkészülni a műszaki terv. A hatóság képviselője megvalósíthatónak látja, hogy augusztus 31-e előtt igazolást adjon ki a projekthez szükséges tervdokumentáció benyújtásáról, ehhez azonban el kell készíteni a tervhez szükséges műszaki rajzokat. Ez a költség valamint az ingatlannak meghatározott időre történő haszonbérbe adása terheli az önkormányzatot.
Lajkó Antal képviselő: Az önkormányzat rendezési tervét és a lehetséges megjelölt területeket is figyelembe véve, valamint a tervező álláspontját meghallgatva a „Bakterház” területét javasolja a projekt rendelkezésére bocsátani. Kéri a képviselő testületet, hogy ezt a javaslatot támogassa, valamint azt is elmondja, hogy Borzavár idegenforgalmi jelentősége szempontjából fontos, hogy csatlakozzon az egyesület által megvalósítandó projekthez. A terv mindenféleképpen növeli Borzavár idegenforgalmi jelentőségét, várhatóan több turistát vonz a településre, és ezt a költséget az önkormányzatnak fel kell vállalnia. A „Bakterház” területe egyébként is szabad, tehát ilyen célú felhasználása is hasznos a település számára.
Dr. Kovács Lajos jegyző: ismerteti a képviselő testület határozatai javaslatát.
Borzavár községi Önkormányzat testülete csatlakozik a Mária Út Egyesület által beterjesztett projekthez. A Borzavár 37. hesz. Számú ingatlan haszonkölcsönbe adja az egyesület részére a projekt megvalósításához. Felhatalmazza a polgármester a haszonkölcsön szerződés aláírására. A haszonkölcsön szerződés e határozat részét képezi. A képviselő testület továbbá felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozat aláírására, amely nyilatkozat szintén a határozat részét képezi. A képviselő testület vállalja, hogy a projekthez tartozó borzavári megvalósításához szükséges műszaki tervek költségét 80 000 Ft + Áfa a költségvetés tartalék alapjából a tervező részére megfizeti. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a tervezői szerződést aláírja. A tervezői szerződés a határozat részét képezi.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Ismertetem a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:


51/2012. (VIII.  15.) számú önkormányzati határozat

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mária Út Közhasznú Egyesület, 8200 Veszprém, Házgyári út 7. Cégjegyzék száma: 4.Pk. 60070/2006/2, képviseli: dr. Szabó Tamás megkeresésére, csatlakozik a Mária Út Közhasznú Egyesült által elkészített és pályázatra benyújtott projekthez.
Csatlakozással hozzájárul az önkormányzat tulajdonát képező Borzavár 37. hrsz. ingatlannak haszonkölcsönbe adásához az egyesült részére a projekt megvalósításához.
Felhatalmazza a polgármestert a Haszonkölcsön szerződés aláírására.
A Haszonkölcsön szerződés a határozat részét képezi.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Hozzájáruló nyilatkozat aláírására.
A Hozzájáruló nyilatkozat a határozat részét képezi.
A képviselő-testület vállalja, hogy a projekthez tartozó, a haszonkölcsönbe adott területen megvalósítandó a projekt céljával összefüggő műszaki tervek elkészítésének tervezői költségét 80.000 Ft + ÁFA magára vállalja és ennek fedezetét a költségvetés tartalékalapja terhére biztosítja. A tervezői szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.
A tervezői szerződés a határozat részét képezi.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal (folyamatos beszámolási kötelezettséggel)




Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Megköszönöm a figyelmet, a rendkívüli nyilvános ülést 17,00 órakor bezárom.


					K. m. f.

Dócziné Belecz Ágnes						     Dr. Kovács Lajos
      polgármester						    	             jegyző

				                           Lajkó Antal
						  jkv. hitelesítő

