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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. augusztus 9-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
						Kádi Gábor			képviselő
						
     -	bejelentéssel távol van:		Kuti Vilmos			képviselő
						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.

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
51/2018. (VIII. 9.) határozata

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

NAPIREND 

	Rendkívüli önkormányzati támogatás igénybevételére irányuló döntés meghozatala

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Mozgássérültek Zirci Csoportjának támogatási kérelmével kapcsolatos döntés meghozatala

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás igénylése

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Kivitelező kiválasztása járda építési feladatra

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) Rendkívüli önkormányzati támogatás igénybevételére irányuló döntés meghozatala
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
52/2018. (VIII. 9.) határozata


1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet I. 10. pont szerinti „az önkormányzatok rendkívüli támogatása” keretében az alábbi feladatellátásokhoz kapcsolódóan az alábbi kötelezettségek rendezése érdekében:


Igazgatási feladatok ellátása
2.794.515 forint
ebből: 

- Zirci Közös Önkormányzati Hivatal fenntartása
2.755.081 forint
- Zirci Járási Önkormányzati Társulás munkaszervezeti feladatok ellátása
39.434 forint
Óvodai feladatok ellátása
702.500 forint
Egészségügyi alapellátás (központi háziorvosi ügyeleti feladat ellátása)
95.580 forint
Igényelt támogatás összege:
3.592.595 forint


2./ A Képviselő-testület kijelenti, hogy az 1. pontban nevesített feladatellátásokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségeit elismeri. 
3./ A Képviselő-testület kijelenti, hogy az 1. pontban nevesített kötelezettség teljesítését önerőből nem tudja finanszírozni.

4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős:	 Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 	1-3. pontok esetében: azonnal
		4. pont esetében: 2018. augusztus 24.



2) Mozgássérültek Zirci Csoportjának támogatási kérelmével kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
53/2018. (VIII. 9.) határozata


1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mozgáskorlátozottak Zirci Csoportjának támogatási kérelmét elutasítja.
2./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert jelen határozat Mozgáskorlátozottak Zirci Csoportjának történő megküldésére.

Felelős: 	Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő:	1./ pont esetén: azonnal
                	2./ pont esetén: 2018. augusztus 31.



3) Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás igénylése
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

	Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
54/2018. (VIII. 9.) határozata


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a belügyminiszter által a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet I. 9. pont szerinti A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó vissza nem térítendő támogatás igénybevételére meghirdetett pályázatra. 
	A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az Önkormányzat által igényelhető maximális 60 erdei m3 keménylombos tűzifához kapcsolódó támogatás kerüljön igénylésre. 
A Képviselő-testület vállalja, hogy az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.19.) önkormányzati rendelet 8. mellékletben szereplő Szociális juttatások önrésze működési céltartalék terhére biztosítja a támogatáshoz kapcsolódó saját forrás – mely a jóváhagyott mennyiséghez kapcsolódóan 1.000,- Ft + ÁFA erdei köbméterenként - (legfeljebb 76.200,- Ft, továbbá a tűzifa szállításával, rászorulókhoz való eljuttatásával összefüggő költségek) fedezetét.
A Képviselő-testület vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a 3. pontban említett eseménnyel kapcsolatban – a pályázat sikerességétől függően - a költségvetési rendelet módosítása során az előirányzatok közti átcsoportosítást hajtsa végre.


Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Határidő: 1. - 3. pontok esetében: azonnal
                 4. pont esetében: 2019. február 15.
                 5. pont esetében: a támogatás előirányzatának kiközlését követően azonnal



4) Kivitelező kiválasztása járda építési feladatra
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester jelzi, hogy a Fő út és Diófa utca közötti járdaszakasz felújítása több pályázatból tevődik össze. A HungaroControl Zrt-hez benyújtott pályázat kapcsán a kivitelezésre vonatkozóan hoztak egy határozatot, melyet most módosítani kell. A támogatói okirat alapján a munkálatokat 2018. december 31-ig el kell végezni. A helyi cég vállalta, hogy a járdafelújítást 2018. október 15-ig elvégzi.


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
55/2018. (VIII. 9.) határozata


1./ 	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Borzavár, 214 és 309 hrsz-ú ingatlanokon lévő járda felújításával megbízza a Kétutas Kft-t (8428 Borzavár, Kossuth u. 7.) mindösszesen 4 166 400 Ft + ÁFA, összesen bruttó 5 291 328 Ft díjért. 

2./ A Képviselő-testület a fejlesztés megvalósításához szükséges önrészt az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.19.) önkormányzati rendelet 6. melléklet „Járdaépítés az 1717/2017.(X.3.) Korm. határozat alapján” előirányzatból történő 1.295 ezer forint átcsoportosításával biztosítja. 

3./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a 2./ pontban említett eseménnyel kapcsolatosan az előirányzatok közti átcsoportosítást hajtsa végre. 

4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.


Felelős: 	Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 	1./-3./ pontok esetében: azonnal
		4./ pont esetében: 2018. augusztus 31.



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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
56/2018. (VIII. 9.) határozata

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 12/2018. (III.12.) határozatának 2./ pontjában részletezett ajánlat 55/2018. (VIII. 9.) határozat 1./ pontjában foglaltakra történő módosulását.

Felelős: 	Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: azonnal




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


K. m. f.
                


	   Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző 

