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Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
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A képviselő-testületi ülés helyszíne: Borzavár, Kultúrház


Jelen vannak:


      -	a képviselő-testület tagjai közül:	Dócziné Belecz Ágnes	polgármester
Gurdon Lajos			képviselő
Kuti Vilmos 			képviselő

     - 	bejelentéssel távol van:		Lajkó Antal			alpolgármester
						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 3 fő – az ülés határozatképes –, majd megnyitja az ülést.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester javasolja, hogy az „1)	Utasvárók cseréjével kapcsolatos döntések meghozatala” napirendi pontot ne tárgyalják, mivel további egyeztetésekre van szükség. 

A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag a javaslatot elfogadta.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja, hogy az „Egyéb ügyek” keretében tárgyalják a „Képviselői tiszteletdíjról történő lemondás következtében meghozandó támogatási döntés” előterjesztést.


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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

72/2013. (IX. 11.) határozata



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


I. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
1)	„Mária Út” pályázat benyújtása
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
2)	Egyéb ügyek 
a)	Képviselői tiszteletdíjról történő lemondás következtében meghozandó támogatási döntés
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

II. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
3)	Borzavár-Porva Községek Közoktatási Intézményi Társulás 2013. évi 	költségvetésének I. félévi teljesítése
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
4)	Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítése 
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
5)	2013. I. félévi adóbevételek és adóhátralékok alakulása
	Előadó: Sümegi Attila jegyző
6)	Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
7)	Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester



NAPIREND TÁRGYALÁSA

1) „Mária Út” pályázat benyújtása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester röviden ismerteti az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
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1./  Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szándékát fejezi ki a „Mária-kert” pályázat benyújtására, a meglévő tervdokumentáció felhasználásával, a mindenkori költségvetési lehetőségei függvényében.

2./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Zarándok Turizmus Nonprofit Kft-vel az 1./ pontban meghatározottak alapján a pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos tárgyalást folytassa le. 
Felelős: 1./- 2./ pontok esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
                  2./ pont esetében: 2013. szeptember 15.


2)Egyéb ügyek 
a)	Képviselői tiszteletdíjról történő lemondás következtében meghozandó támogatási döntés
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy az alpolgármester úr öt havi képviselői tiszteletdíját a Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatására kívánja fordítani.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással határozatot hoz:


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
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1.	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.27.) önkormányzati rendelet 10. mellékletben szereplő képviselői keret működési céltartalék előirányzat terhére az alábbi támogatást nyújtja:

Támogatott megnevezése
Támogatott összeg (forintban)
Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat
124.300,-

					
2.	A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás átutalásáról gondoskodjon.

3.	A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1. pontban említett eseménnyel kapcsolatban a soron következő költségvetési rendelet módosítása alkalmával az előirányzatok közti átcsoportosítást hajtsa végre.


Felelős:   Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Határidő:  1. pont esetében azonnal
                  2. pont esetében 2013. szeptember 30.
                  3. pont esetében 2013. december 31.



3)	Borzavár-Porva Községek Közoktatási Intézményi Társulás 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítése
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag a Borzavár-Porva Községek Közoktatási Intézményi Társulás 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatást tudomásul veszi.


4) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítése 
    Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatást tudomásul veszi.


5) 2013. I. félévi adóbevételek és adóhátralékok alakulása
    Előadó: Sümegi Attila jegyző

Sümegi Attila jegyző röviden ismerteti az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag a 2013. I. félévi adóbevételek és adóhátralékok alakulásáról szóló tájékoztatást tudomásul veszi.


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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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


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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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


Dócziné Belecz Ágnes polgármester a nyilvános ülést 17 óra 55 perckor berekeszti.


K. m. f.



						



                  Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző


							

