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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. július 5-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
						Gartner Tamás			képviselő
						Kuti Vilmos			képviselő

	bejelentéssel távol van:		Kádi Gábor			képviselő

						
-	meghívott:				Sümegi Attila	jegyző megbízásából:
						Kapitány Zsolt önkormányzati osztályvezető

-	valamint megjelent 2 fő borzavári lakos
						
												 												 
Dócziné Belecz Ágnes polgármester köszönti az ülés résztvevőit és megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagja közül jelen van 4 fő – az ülés határozatképes –, majd megnyitja az ülést.

A polgármester javasolja, hogy a „Vállalkozó kiválasztása csapadékvíz elvezetési pályázat előkészítéséhez kapcsolódó szakértői feladatok ellátására” című napirendet ne tárgyalják, vegyék le a napirendről.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslatot.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
48/2017. (V.5.) határozata

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

	  
I. Önkormányzati rendelet alkotása
A letelepedést ösztönző, és a nevelést segítő támogatási formákról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
	 Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
Általános iskola és óvoda tálalókonyhájának felújításával kapcsolatos döntések meghozatala
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
A Borzavár 0102/7 hrsz-ú ingatlanon található lépcső felújításával kapcsolatos döntések meghozatala
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	A zirci központi háziorvosi ügyelettel kapcsolatos együttműködési megállapodás elfogadása
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) A letelepedést ösztönző, és a nevelést segítő támogatási formákról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 

Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, a rendeletmódosításba új feltételként bekerült, hogy a támogatásban részesülő családok óvodáskorú gyermekeit a helyi óvodába kell beíratni. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet alkot:


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2017. (VII.6.) önkormányzati rendelete
a letelepedést ösztönző, és a nevelést segítő támogatási formákról szóló 
4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2) Általános iskola és óvoda tálalókonyhájának felújításával kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az iskola és óvoda konyhájának burkolási munkáira a legkedvezőbb ajánlatot Szalai Ferenc egyéni vállalkozó, a festési munkákra Horváth Péter egyéni vállalkozó adta. Javasolja a két vállalkozóval megkötni a vállalkozói szerződést. 

Kérdések, hozzászólások

Szabó Józsefné borzavári lakos kérdezi, hogy az óvodánál a termek és a kerítés festéséhez kapnának-e anyagot, mert a szülők társadalmi munkában megoldanák a festést?

Druzsbaczky Ildikó borzavári lakos elmondja, hogy a csoportszobák festéséhez nincs meg a festékre a pénzügyi fedezet. Kérdezi, hogy az önkormányzat biztosítja-e az anyagot?

Dócziné Belecz Ágnes polgármester megköszöni a felajánlást. Az óvoda részéről nem érkezett megkeresés az anyagszükségletre vonatkozóan, csak a szülőktől értesült, hogy kifestenék a csoportszobákat és az egyik szülő festene a falra valami vidámat. Egyeztetni fog az óvodavezetővel. Az anyagot természetesen biztosítja az önkormányzat, mint ahogy eddig is biztosította.


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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
49/2017. (VII.5.) határozata


1)	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Borzavár-Porvai Német 	Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola (8428 Borzavár, Alkotmány u. 1/a.) és 	a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde Borzavári Manókert Óvoda 	tagintézménye (8428 Borzavár, Hóvirág u. 8.) tálalókonyháinak burkolatjavítási 	munkáira Szalai Ferenc egyéni vállalkozó (8428 Borzavár, Cuha u. 15.) ajánlatát 	fogadja el az alábbiak szerint:
	Általános iskola tálalókonyhájának burkolatjavítása	  40.500,- Ft

Óvoda tálalókonyhájának burkolatjavítása		  40.700,- Ft
2)	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1) pontban nevesített 	munkák elvégzéséhez összességében bruttó 81.200,- Ft-ot biztosít az 	Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.28.) önkormányzati 	rendelet terhére. 
3)	A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1) pontban nevesített 	vállalkozóval a vállalkozási szerződés megkötésére.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	    Határidő: 1) és 2) pont esetében: azonnal
		          3) pont esetében: 2017. július 15. 


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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
50/2017. (VII. 5.) határozata

1)	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Borzavár-Porvai Német 	Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola (8428 Borzavár, Alkotmány u. 1/a.) és 	a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde Borzavári Manókert Óvoda 	tagintézménye (8428 Borzavár, Hóvirág u. 8.) tálalókonyháinak festési munkáira 	Horváth Péter 	egyéni vállalkozó (8420 Zirc, Hűség u. 23.) ajánlatát fogadja el az 	alábbiak szerint:
a) Általános iskola tálalókonyhájának festése		288.720,- Ft
b) Óvoda tálalókonyhájának festése			566.880,- Ft
2)	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1) pontban nevesített 	munkák elvégzéséhez összességében bruttó 855.600,- Ft-ot biztosít az 	Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.28.) önkormányzati 	rendelet terhére. 
3)	A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1) pontban nevesített 	vállalkozóval a vállalkozási szerződés megkötésére.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	    Határidő: 1) és 2) pont esetében: azonnal
		          3) pont esetében: 2017. július 15.


3) A Borzavár 0102/7 hrsz-ú ingatlanon található lépcső felújításával kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, Léber Ferenc úr felajánlotta, hogy a „Bakony” MGTSZ tulajdonában lévő területet 40 Ft/m2 + ÁFA áron eladják az önkormányzatnak, és az ügyvédi költséget is átvállalják. Így a temető előtti lépcső felújításához nem kell a TSZ hozzájárulása. A felújításra egy helyi vállalkozás adta a legkedvezőbb árajánlatot.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
51/2017. (VII. 5.) határozata


	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a „BAKONY” 	MGTSZ tulajdonában álló Borzavár 0102/7 hrsz-ú, 1132 m2 területű, „kivett, saját 	használatú út” művelési ágú ingatlan vásárlásával 40 Ft/m2 + ÁFA áron.
	A Képviselő-testület az 1./ pontban nevesített ingatlanvásárláshoz szükséges 	összeget az Önkormányzat 	2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.28.) 	önkormányzati rendelet terhére biztosítja.
	A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1) pontban meghatározott 	adásvételi szerződés 	megkötésére és a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 



      Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
      Határidő: 1) -2) pont esetében: azonnal
                        3) pont esetében: 2017. július 31.
	


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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
52/2017. (VII. 5.) határozata


	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kétutas Kft. (8428 Borzavár, Kossuth u. 8.) Borzavár 0102/7 hrsz-ú ingatlanon található lépcső felújítási munkáira vonatkozó árajánlatát elfogadja
	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1) pontban nevesített munkák elvégzéséhez bruttó 794.512,- Ft összeget biztosít az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet terhére. 
	A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1) pontban nevesített vállalkozóval a vállalkozói szerződés megkötésére.


	Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Határidő: 1) és 2) pont esetében: azonnal
		      3) pont esetében: 2017. augusztus 31.




4) A zirci központi háziorvosi ügyelettel kapcsolatos együttműködési megállapodás elfogadása
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
53/2017.(VII.5.) határozata

1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az előterjesztés 1. mellékleteként csatolt „Központi orvosi ügyeleti feladatok ellátásának megpályáztatására” vonatkozó együttműködési megállapodással. 

2./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1. pontban részletezett együttműködési megállapodást aláírja. 


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



Dócziné Belecz Ágnes polgármester a nyilvános ülést 17 óra 20 perckor berekeszti.


K. m. f.
	


	
                  Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző 



						A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:


							     Kapitány Zsolt
							önkormányzati osztályvezető

