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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. november 12-én 15.00 órai kezdettel
tartott rendkívüli nyilvános üléséről




















A képviselő-testületi ülés helyszíne:	Borzavár, Kultúrház

Jelen vannak:

      -	a képviselő-testület tagjai közül:	Dombi László 	István		polgármester	
						Kuti Róbert			alpolgármester
						Gyöngyösi István	 	képviselő
						Rippert András		képviselő
						Vajda Gyula Imréné		képviselő
						 
	meghívott:				Sümegi Attila 			jegyző 	


												 
Dombi László István polgármester köszönti az ülés résztvevőit, megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagja közül jelen van 5 fő – az ülés határozatképes –, majd megnyitja az ülést.

A meghívó szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére.

Javasolja, hogy a „3) Letelepedési támogatással kapcsolatos döntés meghozatala” című előterjesztést zárt ülés keretében tárgyalják meg.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:  

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
120/2019. (XI.12.) 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: Dombi László István polgármester
Határidő: azonnal

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
121/2019. (XI.12.) határozata

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

NAPIREND  

Nyilvános
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által delegáltakkal kapcsolatos döntések meghozatala
    		Előadó: Dombi László István polgármester
	Téli hóeltakarításra és síkosság mentesítési munkákra vonatkozó ajánlattételi felhívás jóváhagyása

	Előadó: Dombi László István polgármester

Zárt
Letelepedési támogatással kapcsolatos döntés meghozatala 
	Előadó: Dombi László István polgármester


NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által delegáltakkal kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Dombi László István polgármester

Dombi László István polgármester elmondja, hogy a kiküldött előterjesztésben szereplő határozati javaslat szerint mindkét társulásba a polgármestert, akadályoztatása esetén az alpolgármestert delegálja a képviselő-testület.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:  

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
122/2019.(XI.12.) határozata

1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 54/2013.(VI.26.) határozatát hatályon kívül helyezi.
2./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Tanács tagjának – figyelemmel a Társulási Megállapodás VI. Fejezet 42. pontjára – Dombi László Istvánt, Borzavár Község Polgármesterét delegálja, akadályoztatás esetén Kuti Róbertet, Borzavár Község Alpolgármesterét jelöli ki helyettesítésére.
3./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy az 1. / és 2./ pontban részletezett döntésekről a határozat kivonat megküldésével értesítse a Zirci Járás Önkormányzati Társulást.

Felelős: 1./-3./ pont esetében: Dombi László István polgármester
Határidő: 1./ -3./ pont esetében: azonnal

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:  

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
123/2019.(XI.12.) határozata


1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc és Lókút Óvodatársulás Társulási Tanács tagjának – figyelemmel a Társulási Megállapodás IV. Fejezet 25. pontjára – Dombi László Istvánt, Borzavár Község Polgármesterét delegálja, akadályoztatás esetén Kuti Róbertet, Borzavár Község Alpolgármesterét jelöli ki helyettesítésére. 
2./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy az 1./ pontban részletezett döntésről a határozat kivonat megküldésével értesítse Zirc és Lókút Óvodatársulást.

Felelős: 1./-2./ pont esetében: Dombi László István polgármester
Határidő: 1./ -2./ pont esetében: azonnal



2) Téli hóeltakarításra és síkosság mentesítési munkákra vonatkozó ajánlattételi felhívás jóváhagyása
Előadó: Dombi László István polgármester

Dombi László István polgármester javasolja, hogy a téli hóeltakarításra és síkosságmentesítésre vonatkozóan Bakonyi Imre egyéni vállalkozótól, a Z-Fuvar Kft-től és a „Jávorfa 2008” Kft-től kérjenek ajánlatot. 

Kérdések, hozzászólások

Vajda Gyula Imréné képviselő kérdezi, hogy három évre kötik a szerződést?  

Dombi László István polgármester válaszol, igen. A beérkezett árajánlatokról a november végi ülésen fognak dönteni.

Rippert András képviselő kérdezi, hogy három éven át az ár nem fog változni?

Sümegi Attila jegyző válaszol, hogy a hóeltakarítás díja két részből tevődik össze.  Az egyik, a szóróanyag tekintetében a vállalkozó érvényesítheti az inflációnövekedést. A másik a gépüzemóra díj, ezt meg kell bontani, ki kell mutatni az üzemanyag értékét, melyet a mindenkor hatályos NAV által közölt hivatalos adatok alapján számolhatja el a vállalkozó. A gépüzemóra díjban szereplő személyi, karbantartási, javítási költség az, ami változatlan. Az ajánlati felhívás a helyben szokásos módon is megjelentetésre kerül, így akár többen is adhatnak árajánlatot. 

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:  

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
124/2019.(XI.12.) határozata

1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Borzavár település belterületi útjainak téli hóeltakarítási és síkosság mentesítési munkák elvégzésére vonatkozó, az előterjesztés 1. mellékletében szereplő ajánlattételi felhívással. 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban részletezett ajánlattételi felhívást a helyben szokásos módon jelentesse meg, valamint küldje meg az alábbi vállalkozások részére:
			1. Bakonyi Imre egyéni vállalkozó 8428 Borzavár, Petőfi u. 12.
			2. „JÁVORFA 2008” Kft. 8429 Porva, Páliháláspuszta 8.
			3. Z-Fuvar Kft. 8420 Zirc, 010/14 hrsz. 
	
Felelős: 1./-2./ pont esetében: Dombi László István polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
	      2./ pont esetében: 2019. november 15.


Dombi László István polgármester a rendkívüli nyilvános ülést 15 óra 10 perckor berekeszti.

K. m. f.
             
	        Dombi László István  					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző 

