4


5
9
9
	



											13/2019.














JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. június 26-án 17.05 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
						Gartner Tamás			képviselő
Kuti Vilmos			képviselő
						
	igazoltan távol van:			Kádi Gábor			képviselő

 
	meghívott: 				

	Sümegi Attila 	jegyző 	megbízásából: Bereczkiné Papp Krisztina	aljegyző
					 
												 
Dócziné Belecz Ágnes polgármester köszönti a rendkívüli 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.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
68/2019. (VI.26.) határozata

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

NAPIREND 
I. Önkormányzati rendelet alkotása
Borzavár Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 10/2005.(VI.1.) önkormányzati rendeletének módosítása	
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
Zirci Járás Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Beszámoló a Veszprémi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi tevékenységéről
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Az Önkormányzat tulajdonában álló 271 hrsz-ú lakótelek nyilvános pályázati felhívásáról szóló döntés meghozatala
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester



NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) Borzavár Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 10/2005.(VI.1.) önkormányzati rendeletének 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
7/2019. (VI.28.) önkormányzati rendelete
a Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozás tervről szóló 
10/2005.(VI.1.) önkormányzati rendelet módosításáról



2) Zirci Járás Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
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
69/2019. (VI.26.) határozata


1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - a Társulási Tanács 2019. május 29-i ülésén jóváhagyott - a Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodás módosítása okiratot, valamint az ez alapján elkészített egységes szerkezetű Társulási Megállapodást elfogadja. 

2./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodás módosítása okirat, valamint az ez alapján elkészített egységes szerkezetű Társulási Megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Felelős:  1./-2./ pontok esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
	    2./ pont esetében: folyamatos




3) Beszámoló a Veszprémi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi tevékenységéről
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
70/2019. (VI.26.) határozata

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprémi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: azonnal



4) Az Önkormányzat tulajdonában álló 271 hrsz-ú lakótelek nyilvános pályázati felhívásáról szóló döntés meghozatala
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy megérkezett a Borzavár 271. hrsz-ú építési telek értékbecslése, 991.000,- Ft. Két érdeklődő is van rá, meg kell hirdetni.

Kérdések, hozzászólások

Gartner Tamás képviselő kérdezi, az kapja meg a telket, aki a legtöbbet adja érte?

Bereczkiné Papp Krisztina aljegyző válasza, igen. Amennyiben a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 5 %-nál kisebb mértékű ajánlat is érkezik, akkor a pályázók között ártárgyalást tartanak. Az ártárgyaláson csak pozitív licit van és a pályázati ajánlatban megajánlott ár nem csökkenthető. Ez esetben az ártárgyalás nyertesével lehet szerződést kötni.


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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
71/2019. (VI.26.) határozata

1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő, Borzavár 271 hrsz-ú, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, – az 52/2019.(V.16.) határozat 1. mellékletében értékesítésre kijelölt - az önkormányzati vagyonnyilvántartásban (vagyonkataszterben) forgalomképes ingatlant, nyilvános pályázati eljárás útján - a független értékbecslő által megállapított forgalmi érték figyelembevételével - 991.000,- Ft kiinduló vételáron értékesítésre meghirdeti.

2./	A Képviselő-testület utasítja a polgármestert az előterjesztés 2. melléklete szerinti pályázati felhívás helyben szokásos módon történő megjelentetésére.

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a pályázati felhívás szerinti versenytárgyalási eljárás lefolytatására, valamint a legkedvezőbb ajánlattevővel az adásvételi szerződés megkötésére és az egyéb szükséges jognyilatkozatokat megtételére.

Felelős: 	1./-3./ pontok esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő:	1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2019. június 28. 
3./ pont esetében: folyamatos



Dócziné Belecz Ágnes polgármester a rendkívüli nyilvános ülést 17 óra 10 perckor berekeszti.


K. m. f.
                





	   Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző 


						

