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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. április 30-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	
						Gurdon Lajos			alpolgármester
						Kádi Gábor			képviselő
						Kuti Vilmos			képviselő
						
	igazoltan távol van:			Gartner Tamás			képviselő


  
	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 meghívó szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére.

Javasolja, hogy a „12) Letelepedési támogatással kapcsolatos döntések meghozatala” című előterjesztést zárt ülés keretében tárgyalják meg.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
34/2019. (IV.30.) határozata

„Letelepedési támogatással kapcsolatos döntések meghozatala” 
című napirendi pont
 zárt ülésen történő tárgyalásáról

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a „Letelepedési támogatással kapcsolatos döntések meghozatala” című napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja, mivel az önkormányzat a vagyonával rendelkezik és a napirend nyilvános tárgyalása az érintett ügyfél üzleti érdekét sérti.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: azonnal

Dócziné Belecz Ágnes polgármester javasolja, hogy a zárt ülés napirendi pontjait: 11) Helyi Választási Bizottságba póttag megválasztása és a „12) Letelepedési támogatással kapcsolatos döntések meghozatala” című előterjesztést a nyilvános ülést követően tárgyalják meg. 

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslatot.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
35/2019. (IV.30.) határozata

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

NAPIREND 

Nyilvános ülés

I. Önkormányzati rendeletek alkotása
Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.19.) önkormányzati rendelet módosítása
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
Rendkívüli önkormányzati támogatás igénybevételére irányuló döntés meghozatala
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Mozgássérültek Zirci Csoportjának támogatási kérelmével kapcsolatos döntés meghozatala
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Gyermeknap megrendezésével kapcsolatos döntés meghozatala

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú, "Átfogó csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukció Borzaváron" című projekt kivitelezőjének kiválasztása tárgyú közbeszerzési eljárásban döntés az eljárás eredményéről 	

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Műszaki ellenőr kiválasztása a TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00006 projektben 

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Borzavár község településfejlesztési koncepciójának és településrendezési eszközeinek felülvizsgálatára kötött tervezési szerződés módosításáról szóló döntés

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Tájékoztató a Magyar Falu Program keretében benyújtott pályázatról

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Turisztikai együttműködési megállapodás jóváhagyása	

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Zárt ülés

Helyi Választási Bizottságba póttag megválasztása 
	Előadó: Sümegi Attila jegyző
	Letelepedési támogatással kapcsolatos döntések meghozatala 

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester



NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.19.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2019.(V.6.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.19.) 
 önkormányzati rendelet módosításáról



2) Az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester szeretné, ha a falunapon a díszpolgári cím mellett csoportot is lehetne kitüntetésben részesíteni, ezért a rendelet-tervezetbe bekerült az Elismerő Oklevél adományozásának lehetősége.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2019. (V.2.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről 

3) Rendkívüli önkormányzati támogatás igénybevételére irányuló döntés meghozatala
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy korábban egy évben csak egyszer vették igénybe a rendkívüli önkormányzati támogatást, ebben az évben viszont már a költségvetés elfogadásakor látták, hogy nem lesz elég az egyszeri kérelem beadása, szeptember környékén másodszor is benyújtják a kérelmet.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.


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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
36/2019.(IV.30.) határozata


1./	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a belügyminiszter és a pénzügyminiszter által a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 10. pont szerinti „az önkormányzatok rendkívüli támogatása” keretében az alábbi feladatellátásokhoz kapcsolódóan az alábbi kötelezettségek rendezése érdekében:


Igazgatási feladatok ellátása
2.408.287forint
ebből: 

- Zirci Közös Önkormányzati Hivatal fenntartása
2.333.000forint
- Zirci Járási Önkormányzati Társulás munkaszervezeti feladatok ellátása
75.287 forint
Óvodai feladatok ellátása
2.534.000forint
Egészségügyi alapellátás (központi háziorvosi ügyeleti feladat ellátása)
245.420 forint
Egyéb tartozások (Zirci Önkormányzati Tűzoltóság)
255.680 forint
Igényelt támogatás összege:
5.443.387forint


2./ A Képviselő-testület kijelenti, hogy az 1. pontban nevesített feladatellátásokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségeit elismeri. 
3./ A Képviselő-testület kijelenti, hogy az 1. pontban nevesített kötelezettség teljesítését önerőből nem tudja finanszírozni.

4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős:	 Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 	1-3. pontok esetében: azonnal
		4. pont esetében: 2019. május 6.
4) Mozgássérültek Zirci Csoportjának támogatási kérelmével kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.


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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
37/2019. (IV.30.) határozata

1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mozgássérültek Zirci Csoportjának támogatási kérelmét - tekintettel arra, hogy az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályairól szóló 8/2016. (V.31.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontjának nem felel meg, valamint jelenleg az önkormányzat költségvetési helyzete támogatás nyújtására nem biztosít fedezetet - elutasítja.
2./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert jelen határozat Mozgássérültek Zirci Csoportjának történő megküldésére.

Felelős: 	Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő:	1./ pont esetén: azonnal
                	2./ pont esetén: 2019. május 15.


5) Gyermeknap megrendezésével kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy a Gyermeknapot május 25-én az Emlékparkban szeretnék megtartani. Elfogadható áron talált olyan vállalkozót, aki sokféle játékot tud hozni.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
38/2019. (IV.30.) határozata

	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Gyermeknap 2019. május 25. nappal történő megrendezésével, az előterjesztésben részletezett attrakciókkal. 
	A Képviselő-testület a rendezvény megvalósítására legfeljebb 312.000,- Ft-ot biztosít, mely fedezetét az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III.4.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében nevesített Települési rendezvények elnevezésű dologi kiadás előirányzata terhére biztosítja.


	A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a rendezvény előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok elvégzésére, valamint a szükséges kötelezettségvállalások megtételére.


Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1) és 2) pontok esetében: azonnal
	      		3) pont esetében: 2019. május 25.
                	      
                       
6) TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú, "Átfogó csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukció Borzaváron" című projekt kivitelezőjének kiválasztása tárgyú közbeszerzési eljárásban döntés az eljárás eredményéről 	
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy a kivitelezési munkákra 5 ajánlattevő részére küldték meg az ajánlattételi felhívást, azonban csak két ajánlat érkezett, ezek közül is csak a Zirci Építő Kft. ajánlata érvényes.

Sümegi Attila jegyző ismerteti a Közbeszerzési Bíráló Bizottság 2019. április 30-i ülésén hozott határozatot.

„Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Közbeszerzési Bíráló Bizottsága
5/2019. (IV. 30.) határozata

	Borzavár Községi Önkormányzat Közbeszerzési Bíráló Bizottsága a TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú, "Átfogó csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukció Borzaváron" tárgyú munkák kivitelezőjének kiválasztása tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásaként az alábbi döntés meghozatalát javasolja Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részére: 


a BAUMEISTER KFT. (8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 8. 2. em. 5.) ajánlatát a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontjára való tekintettel nyilvánítsa ÉRVÉNYTELENNEK, mivel a hiánypótlást ajánlattevő a hiánypótlási HATÁRIDŐIG NEM TELJESÍTETTE

a ZIRCI ÉPÍTŐ Kft. (8420 Zirc, Három-hegyi utca 2.) ajánlatát nyilvánítsa ÉRVÉNYESNEK, mivel az ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívás és dokumentációban megfogalmazott feltételeknek, ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró ok nem áll fenn.


A közbeszerzési eljárás értékelési szempontjaira figyelemmel a ZIRCI ÉPÍTŐ Kft. (8420 Zirc, Három-hegyi u. 2.) ajánlattevőt nyilvánítsa a LEGJOBB ÁR-ÉRTÉK ARÁNYT MEGJELENÍTŐ (LEGKEDVEZŐBB) AJÁNLATOT ADÓ AJÁNLATTEVŐNEK.
2. 	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az eljárást nyilvánítsa eredményesnek, és nyertes ajánlattevőként hirdesse ki a ZIRCI ÉPÍTŐ KFT-t azzal, hogy a rendelkezésre álló fedezetet a Támogatási Szerződés módosításának kezdeményezésével, a költségvetésen belüli átcsoportosítással biztosítsa.

Felelős: Sümegi Attila elnök
Határidő: 1. és 2. pontok esetében: azonnal”

Kuti Vilmos képviselő meglepődött, hogy egy ötvenmilliós munkára csak egy érvényes ajánlat érkezett, tulajdonképpen egy ajánlatra szavazhatnak csak. Az előterjesztésből nem derül ki, hogy kiknek küldtek ajánlattételi felhívást. Két problémája van, az egyik, hogy 233 ezer forinttal magasabb az összeg, költségvetési átcsoportosításra van szükség, de a költségvetésben erre nincs fedezet. A másik, hogy nincs az előterjesztéshez szerződés-tervezet csatolva. A járdafelújításnál sem volt szerződés-tervezet, így nem lehetett követni, hogy mikor volt az átadás határideje, mikortól kell kötbért fizetni és mekkora összeget.

Sümegi Attila jegyző válaszol, hogy a szerződés tervezetét az ajánlattételi dokumentáció tartalmazta, melyet a képviselő-testület a március 27-i ülésén fogadott el. Szintén ezen az ülésen ismertetésre került a Közbeszerzési Bíráló Bizottság 2/2019. (III.25.) határozata, melynek 2. pontjában szerepelt, hogy a Baumeister Kft., a Folyondár’2008 Kft., a Kétutas Kft., a Via Vomito Kft. és a Zirci Építő Kft. részére kerül kiküldésre az ajánlattételi felhívás. Ezt követően a képviselő-testület meghozta a 28/2019. (III.27.) határozatát, melynek 2. pontjában felhatalmazta a REARC-INFO Kft-t, hogy az ajánlattételi felhívást megküldje a Közbeszerzési Bíráló Bizottság által javasolt vállalkozások részére. A képviselő-testület részéről nem érkezett további javaslat az ajánlattételi felhívás más vállalkozások részére történő kiküldésre vonatkozóan. A költségek átcsoportosítását úgy kell érteni, hogy a pályázati összegen belül, az építési és egyéb költségek között kerül átcsoportosításra az összeg, és nem az önkormányzat költségvetéséből kell plusz pénzügyi fedezetet biztosítani.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester jelzi, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. § (5) bekezdése alapján név szerinti szavazást kell tartani. Indítványozza a név szerinti szavazás alkalmazását.

Gurdon Lajos alpolgármester csatlakozik a név szerinti szavazáshoz.

Sümegi Attila jegyző a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48. § (3) bekezdésében meghatározottak alapján, Borzavár Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V.1.) önkormányzati rendelet 27. § (4) és (5) bekezdésében foglaltak szerint lebonyolította a név szerinti szavazást, amely alapján a képviselő-testület tagjai az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal kapcsolatban az alábbi szavazatot adták:
Dócziné Belecz Ágnes igen, Gurdon Lajos igen, Kádi Gábor igen, Kuti Vilmos tartózkodom.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással határozatot hoz:  

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
39/2019. (IV.30.) határozata

1.	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a a TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00006 	azonosítószámú, "Átfogó csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukció Borzaváron" 	tárgyú munkák kivitelezőjének kiválasztása tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásaként az 	alábbi döntést hozza: 

a BAUMEISTER KFT. (8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 8. 2. em. 5.) ajánlatát a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontjára való tekintettel ÉRVÉNYTELENNEK nyilvánítja, mivel a hiánypótlást ajánlattevő a hiánypótlási HATÁRIDŐIG NEM TELJESÍTETTE

a ZIRCI ÉPÍTŐ Kft. (8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 8. 2. em. 5.) ajánlatát ÉRVÉNYESNEK nyilvánítja, az ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívás és dokumentációban megfogalmazott feltételeknek, ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró ok nem áll fenn.

A közbeszerzési eljárás értékelési szempontjaira figyelemmel a ZIRCI ÉPÍTŐ Kft. (8420 Zirc, Három-hegyi u. 2.) ajánlattevőt nyilvánítja a LEGJOBB ÁR-ÉRTÉK ARÁNYT MEGJELENÍTŐ (LEGKEDVEZŐBB) AJÁNLATOT ADÓ AJÁNLATTEVŐNEK.

2. 	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az eljárást eredményesnek nyilvánítja, és nyertes ajánlattevőként kihirdeti a ZIRCI ÉPÍTŐ KFT-t azzal, hogy a rendelkezésre álló fedezetet a Támogatási Szerződés módosításának kezdeményezésével, a költségvetésen belüli átcsoportosítással biztosítja.

3. 	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg az ajánlattevők részére.

4.	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére
 
Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1. és 2. pontok esetében: azonnal
                3. pont esetében: 2019. május 2.
	     4. pont esetében: folyamatos

A fentieket hitelesítem:

										Sümegi Attila
										     jegyző




7) Műszaki ellenőr kiválasztása a TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00006 projektben 
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy a műszaki ellenőri feladatokra három árajánlat érkezett, a KTG Aqua Kft-től, Máthé Zsolt egyéni vállalkozótól és Beck Mérnöki Menedzsment Kft-től. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
40/2019. (IV.30.) határozata

	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú, "Átfogó csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukció Borzaváron" tárgyú projekt építési kivitelezéshez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatainak ellátására megbízza a KTG Aqua Kft.-t (8200 Veszprém, Rómer Flóris utca 56.) nettó 350 000 Ft + 27 % ÁFA, összesen bruttó 444 500 Ft díjért


	A megbízási díj fedezete a TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00006 azonosító számú projekt költségvetésében rendelkezésre áll.


3. 	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést megkösse.

Felelős:   Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1. és 2. pontok esetében: azonnal
                3. pont esetében: 2019. május 15.


8) Borzavár község településfejlesztési koncepciójának és településrendezési eszközeinek felülvizsgálatára kötött tervezési szerződés módosításáról szóló döntés
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
41/2019. (IV.30.) határozata

1./	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 42/2018. (VI.14.) határozat alapján a Környezetterv Tervező és Szolgáltató és Tanácsadó Kft-vel (1149 Budapest, Várna u. 12-14, képviseli: Lázár Tibor ügyvezető, vezető tervező), mint tervezővel megkötött tervezési szerződés előterjesztés szerinti módosításával egyetért. 
2./ 	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert	a szerződés módosításának aláírására.
3./	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 42/2018. (VI.14.) határozat 2./ pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1./ pont szerinti költségek fedezetét az Önkormányzat 2019. és 2020. évi költségvetéseiben biztosítja.”

Felelős: 	Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 	1./ pont esetében: azonnal
		2./ pont esetében: 2019. május 13.
		3./ pont esetében: azonnal 


9) Tájékoztató a Magyar Falu Program keretében benyújtott pályázatról
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
42/2019. (IV.30.) határozata

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kultúrház épület (Borzavár, Fő út 41.) vonatkozásában a Magyar Falu Program pályázati felhívásra benyújtott pályázatról szóló tájékoztatót tudomásul veszi, támogatja a projekt megvalósítását.


Felelős: 	Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 	azonnal


10) Turisztikai együttműködési megállapodás jóváhagyása	
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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





Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
43/2019. (IV.30.) határozata

1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a „Bakony” turisztikai márka meghatározására és bevezetésére vonatkozó, jelen előterjesztés 1. mellékletét képező Együttműködési megállapodást.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban részletezett Együttműködési megállapodás aláírására. 

Felelős:	Dócziné Belecz Ágnes polgármester 
Határidő:	1./ pont esetében: azonnal 
	2./ pont esetében 2019. május 15.


Dócziné Belecz Ágnes polgármester a nyilvános ülést 17 óra 35 perckor berekeszti, ezt követően zárt ülésen folytatják a napirendi pontok tárgyalását.




K. m. f.
                





	   Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző 


						

