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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. augusztus 15-én 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
						Kuti Vilmos			képviselő
						
	igazoltan távol van:			Gartner Tamás 		képviselő

						Kádi Gábor			képviselő
						 
	meghívott: 				Sümegi Attila 			jegyző 	

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

A meghívó szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
78/2019. (VIII.15.) határozata

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


NAPIREND 

I. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
Pályázat benyújtása a Magyar Falu Program „Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartásra” alprogramra
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Tervező megbízása a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Óvoda udvar” fel-hívásra benyújtandó pályázat előkészítésére
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Borzavár Községi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok értékesítésre történő meghirdetésével kapcsolatos döntés meghozatala

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Könyvtár nyitva tartásának módosítása

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester



NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) Pályázat benyújtása a Magyar Falu Program „Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartásra” alprogramra
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy pályázni lehet a közterületek karbantartásához szükséges eszközökre. Egy ágaprító gépre, egy rider fűnyíróra, két benzines önjáró fűnyíróra és két fűkaszára javasolja benyújtani a pályázatot. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
79/2019. (VIII.15.) határozata

1. Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartásra alprogram pályázati felhívására pályázat nyújt be közterület karbantartó eszközállományának bővítése céljából, az alábbiak szerint részletezett költségvetéssel:

                                 Eszközbeszerzés: 	3 708 527 Ft
                                 Nyilvánosság:                     25 000 Ft
	                        Projektmenedzsment: 	   250 000 Ft
	ÖSSZESEN:	3 983 527 Ft

				      Támogatási igény: 3 983 527 Ft

2. Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős: 	Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 	1. pont esetében: azonnal
		2. pont esetében: 2019. szeptember 5.


2) Tervező megbízása a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Óvoda udvar” felhívásra benyújtandó pályázat előkészítésére
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy az óvodai udvar burkolat felújítására	 öt millió Ft támogatás igényelhető. A pályázatot szeptember 10-ig lehet benyújtani. A tervezési költségekre a költségvetés nem biztosít fedezetet, ezért ezt az összeget a polgármesteri költségtérítésből és a képviselői tiszteletdíjból fedezik.  	

Kérdés, hozzászólás

Szabó Józsefné borzavári lakos kérdezi, hogy milyen burkolat lesz és az óvoda előtti teret is érinti?

Dócziné Belecz Ágnes polgármester válaszol, csak az udvarban lesz térkő burkolat.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
80/2019. (VIII.15.) határozata

1./ 	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program MFP-OUF/2019 kódszámú felhívására benyújtandó pályázat építész tervdokumentáció elkészítésére vonatkozóan elfogadja a Veszprémi Tervező Kft. (Székhely: 8200 Veszprém, Jutasi út 21.) vállalkozás ajánlatát nettó 50 000 Ft + 27 % ÁFA, összesen bruttó 63 500 Ft összegben.

2./ A Képviselő-testület a megbízás forrását nyertes pályázat esetén a pályázat költségvetéséből, eredménytelen pályázat esetén a polgármester költségtérítésének és a képviselők tiszteletdíj lemondásának eredményeképpen felszabadult forrás terhére biztosítja.

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére.

Felelős: 	Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 	1./ és 2./ pontok esetében: azonnal
		3./ pont esetében: 2019. augusztus 16.



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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
81/2019. (VIII.15.) határozat


1. Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program „Óvoda udvar” alprogram pályázati felhívására pályázat nyújt be az óvoda udvar térburkolatainak felújítása céljából, az igényelhető 5 000 000 Ft keretösszegig.

2. Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

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



3) Borzavár Községi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok értékesítésre történő meghirdetésével kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Sümegi Attila jegyző elmondja, hogy az előterjesztésben szereplő ingatlanok korábban már meghirdetésre kerültek, azonban vételi ajánlat nem érkezett. Ezen ingatlanok a mellékelt pályázati felhívás alapján újból meghirdetésre kerülnek.


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
82/2019. (VIII.15.) határozata

1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában, illetve résztulajdonában lévő, Borzavár 048/12,13,15,17,18,19,20,23,27,37,39,40,42,43, 44,46,47,52 hrsz-ú „szántó” művelési ágú – az 52/2019.(V.16.) határozat 1. mellékletében értékesítésre kijelölt – az önkormányzati vagyonnyilvántartásban forgalomképes mezőgazdasági ingatlanokat, nyilvános pályázati eljárás útján, a független értékbecslő által megállapított 706.667 Forint/ha kiinduló vételáron értékesítésre az előterjesztés 2. mellékletében lévő pályázati felhívás szerint meghirdeti.

2./	A Képviselő-testület utasítja a polgármestert az 1/. pont szerinti pályázati felhívás megjelentetésére a helyben szokásos módon. 

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati felhívás szerinti eljárást lefolytassa, a legkedvezőbb ajánlattevővel vagy ajánlattevőkkel az adásvételi szerződést aláírja, valamint az értékesítéssel összefüggésben minden egyéb szükséges jognyilatkozatot megtegye.

Felelős: 	1./-3./ pontok esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő:	1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2019. augusztus 16. 
3./ pont esetében: folyamatos
4) Könyvtár nyitva tartásának módosítása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy a könyvtári feladatokat ellátó közfoglalkoztatott elhelyezkedett egy másik munkahelyen, ezért szükségessé vált a közfoglalkoztatás keretében másik személyt alkalmazni. A vele történt egyeztetés alapján javaslom a nyitva tartás módosítását.


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
83/2019. (VIII.15.) határozata

	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 63/2018. (IX.19.) határozatát visszavonja.


	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 64. § (3) bekezdése alapján működtetett könyvtári, információs és közösségi hely elnevezésű könyvtári szolgáltató hely nyitva tartását az alábbiak szerint biztosítja:


	     		Hétfő:		      ---  
	                        Kedd: 		  8.00-16.00
	                        Szerda:	     	      ---
			Csütörtök:	10.00-17.30
			Péntek:	  	  8.00-16.00
	                        Szombat:	      ---

Felelős: 	1)-2) pontok esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 	1)-2) pont esetében: azonnal
	

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


K. m. f.
                


	   Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző 

