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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. október 27-én 17,00 órai kezdettel
tartott rendkívüli 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
						Kádi Gábor			képviselő
						
      -	bejelentéssel távol van:		Kuti Vilmos			képviselő
 
-	meghívottak:				Sümegi Attila			jegyző
																																			 
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 a napirendre.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
		
A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:  


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

59/2016. (X. 27.) határozata


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

	  
NAPIREND 

Téli hóeltakarítási és síkosság mentesítési munkákra vállalkozói szerződés kötése
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Az önkormányzat tulajdonában álló Borzavár, Alkotmány u. 5. szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntés meghozatala

Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester



NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) Téli hóeltakarítási és síkosság mentesítési munkákra vállalkozói szerződés kötése
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
60/2016. (X. 27.) határozata


1./	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bakonyi Imre egyéni vállalkozó (Székhely: 8420 Zirc, Árpád u. 24., Telephely: 8428 Borzavár, Petőfi u. 16.) Borzavár település belterületi útjainak hóeltakarítási és síkosság mentesítési munkáira vonatkozó árajánlatát elfogadja.
2./	A Képviselő-testület megállapítja, hogy az 1./ pontban foglalt árajánlat alapján a pénzügyi fedezet 2016. évet érintő része az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében rendelkezésére áll, valamint vállalja, hogy a 2017. év tekintetében szükséges pénzügyi fedezetet az Önkormányzat 2017. évi költségvetése terhére biztosítja.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2016. november 1-jétől 2017. március 15. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan, az 1./ pontban nevesített vállalkozással vállalkozói szerződés megkötésére.

Felelős: 	1./- 3./ pontok esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 	1./ pont esetében: azonnal
		2./ pont esetében: 2017. évi költségvetési rendelet elfogadása
3./ pont esetében: 2016. október 31.




2) Az önkormányzat tulajdonában álló Borzavár, Alkotmány u. 5. szám alatti ingatlannal 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
61/2016.  (X. 27.) határozata


1./	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az önkormányzat tulajdonában álló, Borzavár 4 hrsz. alatti, „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” művelési ágú, 830 m2 területű ingatlan értékbecslésének elkészítésével, melyhez a szükséges pénzügyi fedezetet az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III. 5.) önkormányzati rendeletében biztosítja. 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban megjelölt ingatlan értékbecslésének elvégzésére. 
	

Felelős: 	1./-2./ pont esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő:	1./ pont esetében: azonnal
                	2./ pont esetében: 2016. november 20.
	


Dócziné Belecz Ágnes polgármester az ülést 17 óra 10 perckor berekeszti.



K. m. f.
		
			

                  Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző 

