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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. február 27-én 17.00 órai kezdettel
tartott nyilvános 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
						
	igazoltan távol van:			Gurdon Lajos			alpolgármester

Kuti Vilmos			képviselő
    
	meghívott: 				Sümegi Attila			 jegyző 

						Pill Eszter			pénzügyi osztályvezető
												 
Dócziné Belecz Ágnes polgármester köszönti az ülés résztvevőit és megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagja közül jelen van 3 fő – az ülés határozatképes –, majd megnyitja az ülést.

Javasolja a sürgősségi indítványként kiküldött „Borzavár Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 10/2005.(VI.1.) rendelet módosításának elhatározása” tárgyú előterjesztés egyéb ügyek keretében történő tárgyalását.  

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag egyetért a sürgősségi indítvány egyéb ügyek keretében történő tárgyalásával.

A módosított meghívó szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:  

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2019. (II.27.) határozata

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

NAPIREND 

I. Személyi ügyek
	Tájékoztató vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről

    	Előadó: Gartner Tamás az Ügyrendi Bizottság elnöke

II. Önkormányzati rendelet alkotása
Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésével kapcsolatos döntések meghozatala 
	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ban foglaltak szerinti határozat meghozatala

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Borzavár Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének megalkotása

		Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

III. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	A polgármester 2019. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása

Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	A Fő út és Diófa utcát összekötő járda felújítására vonatkozóan pályázat benyújtása 

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Vagyonkezelői szerződés felülvizsgálata

	Előadó: Sümegi Attila jegyző
	Turisztikai együttműködésre vonatkozó szándéknyilatkozat kinyilvánítása

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	A rezsicsökkentéssel összefüggő pályázattal kapcsolatos döntés meghozatala 

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Egyéb ügyek 

	- Borzavár Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 	10/2005.(VI.1.) rendelet módosításának elhatározása
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

IV. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
       	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről

Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester



NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) Tájékoztató vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről
Előadó: Gartner Tamás az Ügyrendi Bizottság elnöke

Gartner Tamás az Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy a polgármester és a képviselők törvényi kötelezettségüknek eleget tettek, határidőben leadták a vagyonnyilatkozataikat.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről szóló tájékoztatást elfogadta.

2) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésével kapcsolatos döntések meghozatala 
a) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ban foglaltak szerinti határozat meghozatala
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2019.(II.27.) határozata

	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek összegét az alábbi táblázatban foglaltak alapján állapítja meg.

adatok ezer forintban
Megnevezés
2019. év
2020. év
2021. év
2022. év
Helyi adók
9 662
10 000
10 000
10 000
Tulajdonosi bevételek
0
0
0
0
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók 
140
150
150
150
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése 
1 505
0
0
0
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
0
0
0
0
Privatizációból származó bevételek
0
0
0
0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
0
0
0
0
Saját bevételek összesen:
11 307
10 150
10 150
10 150


	A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségei 2019. évben és az azt követő három költségvetési évben nincsenek. 



Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: azonnal


b) Borzavár Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének megalkotása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a 2019. évi költségvetésben 15 millió forintos hiány van. Ennek egyik oka, hogy hiába nőtt az óvodai gyermeklétszám, az egyik óvónő nyugdíjazásával kapcsolatosan magasak a költségek, a jubileumi jutalom, valamint az átfedéses időszakban három óvónő bérének a fizetése. Másik probléma, hogy jelentősen csökkentek az adóbevételek, amely az adóerő-képességnél is látható.

Pill Eszter pénzügyi osztályvezető elmondja, 2015-ben az adóerő-képesség 13.000,- forint volt, míg az adóbevétel 23 millió forintban teljesült. Ehhez képest 2018-ban az adóbevétel teljesítés 9,5 millió forint, az adóerő-képesség pedig lement 4800,- forintra. Az állam ad hozzá kiegészítő támogatást, mivel 10.000 forint alatti az adóerő-képesség. A működési kiadási oldalon nagy változás nincs, a bevételi oldalon viszont igen, a korábbi évek tartalékai elfogytak. A 25 millió forintos állami támogatási szinthez nagyon magas egy 15 millió forintos rendkívüli támogatási igény, hiszen ez havi szinten több mint egymillió forintos hiányt jelent, és még az sem biztos, hogy rendkívüli támogatásban ezt az összeget megkapják. Nagyon meg kell gondolni az önkormányzatnak a kiadásokat, mert 2019 végére még működésképtelenné is válhat az önkormányzat.

Kádi Gábor képviselő megjegyzi, hogy ebben az esetben még pályázni sem lehet, mivel az önrészt nem tudják biztosítani.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester jelzi, hogy a Közös Önkormányzati Hivatalnál van 8 millió forintos pénzmaradvány, ennek Borzavárra eső rése 669 ezer forint, ez csökkenti a költségvetési hiányt, valamint be van tervezve 2 millió forintos végkielégítés, amennyiben a választáskor személyi változás lesz, továbbá 1 millió forint megbízási díj az ételszállításra, amit megpróbálnak közfoglalkoztatásban ellátni. Ezt a közel 4 millió forintos tételt, nem biztos, hogy igénybe veszik. 

Sümegi Attila jegyző jelzi, hogy át kellene gondolni a betervezett 2 millió forintos letelepedési támogatást is.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester szerint ezt a támogatást már ki kell fizetni. Választás évében nem lehet lemondani a rendezvényekről sem.

Sümegi Attila jegyző elmondja, hogy a letelepedési támogatás nem kötelező feladata az önkormányzatnak, ez csak egy lehetőség, továbbá a rendezvényeken is lehetne spórolni. Az Önkormányzatnak a kötelező feladatait kell ellátnia elsősorban.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester szerint a letelepedési támogatásnak volt haszna, nőtt az óvodában a gyermeklétszám. Nem tartja korrektnek, hogy csak a kötelező feladatokra van pénz. Nem a képviselő-testület hozta ilyen pénzügyi helyzetbe az önkormányzatot. Nem tehet arról, hogy az intézmények gázfűtésére kb. 600.000,- forintot kell ráfizetni, de meg kell oldania. Olyan áron nem fogja megoldani a kötelező feladatokat, hogy más, pl. rendezvények ne legyenek. Akkor inkább lemond, feloszlatja magát a testület. Egyébként sok mindent a képviselők társadalmi munkában végeznek.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019. (III.4.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről


3) Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2019.(II.27.) határozata
a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetéséről

1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése
185 512 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
185 825 ezer forint működési költségvetési kiadással,
313 ezer forint működési hiánnyal,
1 307 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel, 
0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.
0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
994 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
994 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
0 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel, 
0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással 
az 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 186 819 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg oly módon, hogy a működési és felhalmozási költségvetés hiányát a működési célú belső finanszírozási bevétel fedezi.
2./ A Képviselő-testület a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi felhalmozási célú kiadásainak feladatonkénti előirányzatát a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
3./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési létszámkerete 44 főben kerüljön megállapításra.
4/ A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 65/2018.(X.31.) határozatát. 
5./ A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése jelen határozat 1. és 2. mellékleteiben foglaltaknak megfelelően 2018. december 31-i hatállyal beépítésre kerül Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(II.26.) önkormányzati rendeletébe. 

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: azonnal


4) A polgármester 2019. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2019.(II.27.) határozata

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy Dócziné Belecz Ágnes, főállású polgármester a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/C. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak alapján 2019. évben 39 munkanap szabadságra jogosult az alábbiak szerint: 

Alapszabadság:	25 munkanap/év	2019.01.01. – 2019.12.31.	25 nap	
Pótszabadság:		14 munkanap/év	2019.01.01. – 2019.12.31.	14 nap
2018. évben fel nem használt szabadság	2018.01.01. – 2018.12.31.	  0 nap

	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. pontban megállapított 39 munkanap szabadság ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
	


Év
Hónap
Naptári nap megjelölése
Igénybe venni kívánt napok száma adott hónapban
2019.
január
22
1

február



március

 

április
29-30-ig
2

május
2-3-ig
2

június



július
2-5-ig, 15-26-ig
14

augusztus
12-16-ig, 26-30-ig
10

szeptember



október
14-18-ig
5

november



december
9-13-ig
5

	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy Borzavár Község Polgármestere részére a jelen határozat 1. pontja szerint a 2019. évre vonatkozó szabadság értesítőt adja ki és a Kttv. 225/C. § (3) bekezdése, valamint a Kttv. 225/J. § (3) bekezdése alapján a nyilvántartás naprakész vezetéséről gondoskodjon.


Felelős: 1.-2. pont esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
              3. pont esetében Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1.-3. pont esetében: azonnal, illetve folyamatos 
	


5) A Fő út és Diófa utcát összekötő járda felújítására vonatkozóan pályázat benyújtása 
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:



Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2019.(II.27.) határozata
     
	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. Társadalmi Felelősségvállalási Program keretében kiírt pályázat benyújtásával. 

A pályázat tárgya: A Fő út és Diófa utcát összekötő járda felújítása. 
	A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1) pontban megjelölt pályázat benyújtására.


Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1)-2) pontok esetében: azonnal
	      		2) pont esetében: 2019. március 18.


6) Vagyonkezelői szerződés felülvizsgálata
Előadó: Sümegi Attila jegyző


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2019.(II.27.) határozata

	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 59/2013. (VI.26.) határozatát visszavonja.

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprémi Tankerületi Központtal (8200 Veszprém, Szabadság tér 15.) kötendő Vagyonkezelési szerződést a jelen előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 2) pontban megjelölt Vagyonkezelési szerződés aláírására.
A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Vagyonkezelési szerződésben esetlegesen fellelhető hiányosságokat, technikai jellegű hibákat kijavítsa.

Felelős: 1)-2)-3) pontok esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
       4) pont esetében: Sümegi Attila jegyző	
Határidő: 1)-2) pontok esetében: azonnal
	      		3)-4) pontok esetében: folyamatos



7) Turisztikai együttműködésre vonatkozó szándéknyilatkozat kinyilvánítása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2019.(II.27.) határozata


	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja együttműködési szándékát Zirc Városi Önkormányzattal és Bakonybél Község Önkormányzatával a „Bakony” turisztikai márka meghatározására és bevezetésére vonatkozóan.
	A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat kivonat Zirc Városi Önkormányzat és Bakonybél Község Önkormányzata részére történő megküldésre.


Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
       	
Határidő: 1) pont esetében: azonnal
                  2) pont esetében: 2019. március 10.

8) A rezsicsökkentéssel összefüggő pályázattal kapcsolatos döntés meghozatala 
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Kérdések, hozzászólások

Kádi Gábor képviselő kéri, hogy az Andó Kft-vel beszéljenek, ne csak délelőtt jöjjön a településre, hanem délután is, hogy azok is ki tudják cserélni a gázpalackot, akik napközben dolgoznak.

Sümegi Attila jegyző egyeztet a vállalkozóval. 

A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2019.(II.27.) határozata

1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szóló 1602/2018. (XI.27.) Korm. határozat alapján, az előterjesztés 1. melléklete szerinti vállalkozások ajánlatait érvényesnek nyilvánítja.

2./  Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1./ pont szerinti érvényes ajánlatokból az alábbiakban felsorolt tüzelőanyagok tekintetében, az alábbiakban felsorolt vállalkozások ajánlatait nyertes ajánlatnak fogadja el:

Tüzelőanyag típus
Vállalkozás
Tűzifa (konyhakész keménylomb kőris tűzifa, konyhakész keménylomb tűzifa, konyhakész vegyes tűzifa, konyhakész nyár tűzifa)
FA-PIAC KFT. (1112 Budapest, Brassó út 47.)
Tűzifa (kemény lombos tűzifa, bükk, gyertyán, kőris, cser, tölgy, konyhakész)
Papp Zsolt egyéni vállalkozó (8427 Bakonybél, Táncsics M. u. 6.)
Brikett (Prémium bükk)
STILMAX Kft. (8420 Zirc, Kossuth u. 41.)
Brikett (B)
IHÁSZ ÉPÍTŐK HÁZA KFT. (8420 Zirc, Köztársaság u. 19.)
Brikett (RUF), pellet (A1)
JÁKÓFA Kft. (8597 Ganna, Fő út 39.)
Propán-bután palackos gáz
ANDÓ KFT. (8230 Balatonfüred, Petőfi S. u. 74.)


3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 2./ pontban részletezett nyertes ajánlatot adó vállalkozásokkal a 12/2019.(II.7.) határozat 2./ pontjában hivatkozott szerződéseket kösse meg.

4./ A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy a támogatásra jogosult magánszemélyek részére, a megfelelő tartalmú igazolások kerüljenek megküldésre az általuk választott tüzelőanyag beszerzése érdekében.

5./ A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a 3./ pontban hivatkozott szerződésekben és a 4./ pontban hivatkozott igazolásokban esetlegesen fellelhető hiányosságokat pótolja, a hibákat javítsa.


Felelős: 1./-3./ pontok esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
		       4./-5./ pont esetében: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./-2./  pontok esetében: azonnal
                3./, 5./ pontok esetében: 2019. március 11.
		    4./ pont esetében: 2019. március 14.


9) Egyéb ügyek 
- Borzavár Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 10/2005. (VI.1.) rendelet módosításának elhatározása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, Kiss Sándor borzavári lakos kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, hogy a tulajdonát képező ingatlanon lévő építményt lakóházzá minősítsék. Ez rendeletmódosítással lehetséges, melynek költségét vállalja.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2019.(II.27.) határozata

1./	Borzavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi 
	Borzavár Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 10/2005.(VI.1.) rendelet módosítását annak érdekében, hogy a mezőgazdasági major területen a tulajdonos, használó számára szolgáló lakófunkció elhelyezhető legyen. 	

2./	        Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1./ pont szerinti módosítás egyeztetését a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 314/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet 32. § (4) bekezdés alapján egyszerűsített eljárásban folytatja le.

3./	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1./ pont szerinti módosítás során partnerként bevonja a településfejlesztéssel, településrendezéssel  és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletben szabályozott érintettek körét. 

Felelős: 	1./ 2./ és 3./ pont esetében Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 	1./ és 2./ pont esetében: azonnal 
3./ pont esetében: folyamatos


A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2019.(II.27.) határozata

Borzavár Község Önkormányzata Képviselő- testülete felhatalmazza a polgármestert a 23/2019.(II.27.) határozatban elfogadott, kezdeményezésen alapuló helyi építési szabályzat módosítását célzó háromoldalú tervezői szerződés megkötésére, melyben költségviselő - a településrendezési eszközök módosításnak teljes költsége tekintetében, jelen esetben 400.000,- Ft + áfa, azaz 508.000,- Ft összegben - a kezdeményező, Kiss Sándor (8428 Borzavár, Béke u. 8), tervező Környezetterv Tervező és Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (1149 Budapest, Várna u. 12-14, képviseli: Lázár Tibor ügyvezető, vezető tervező).

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 	2019. március 12.



10) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást tudomásul veszi.


11) Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről szóló tájékoztatást tudomásul veszi.


12) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről szóló tájékoztatást tudomásul veszi.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester a nyilvános ülést 17 óra 50 perckor berekeszti.


K. m. f.
                

	   Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző 


						

