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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. február 7-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
						Kádi Gábor			képviselő
						Kuti Vilmos			képviselő
    
	meghívott: 				Sümegi Attila			 jegyző 

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

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2019. (II.7.) határozata

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

NAPIREND 

I. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
A rezsicsökkentéshez kapcsolódó állami támogatás elosztásáról szóló döntés meghozatala
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Borzavár Községi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00006 kódszámú, „Átfogó csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukció Borzaváron” projekt közbeszerzési eljárásának indítása

	Előadó: Sümegi Attila jegyző


NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) A rezsicsökkentéshez kapcsolódó állami támogatás elosztásáról szóló döntés meghozatala
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2019.(II.7.) határozata

1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Kormány a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szóló 1602/2018. (XI.27.) Korm. határozat alapján, a BMÖGF/69-79/2018. számú támogatói okirat szerint 1.728.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatás az igénybejelentések alapján 144 darab háztartás támogatására használható fel, háztartásonként 12.000,- Ft összegű természetbeni támogatás formájában. 

2./ A Képviselő-testület egyetért az előterjesztés mellékleteként csatolt szerződés tervezetek tartalmával.

3./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy vállalkozásoktól kérjen be ajánlatot, a tűzifa, probán-bután gáz, szén, brikett/pellet tüzelőanyagok beszerzésére.

4./ A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a soron következő munkaterv szerinti ülésre a beérkezett ajánlatok alapján készítsen előterjesztést annak érdekében, hogy az ajánlatok elbírálásra kerülhessenek. 


Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1./,2./ pontok esetében: azonnal
                3./ pont esetében: 2019. február 15.
		    4./ pont esetében: 2019. február 22.



2) Borzavár Községi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Sümegi Attila jegyző elmondja, hogy a Közbeszerzési Szabályzat a közbeszerzési eljárás szabályairól szóló törvény változásaival, valamint az elektronikus közbeszerzési rendszer szabályaival kerültek kiegészítésre.


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2019.(II.7.) határozata


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Borzavár Községi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát elfogadó 30/2016. (IV.21.) határozatát hatályon kívül helyezi.
	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. mellékletét képező Borzavár Községi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát jóváhagyja.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester   
Határidő: azonnal


3) TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00006 kódszámú, „Átfogó csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukció Borzaváron” projekt közbeszerzési eljárásának indítása
Előadó: Sümegi Attila jegyző

Sümegi Attila jegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy korábban a közbeszerzési szakértő kiválasztásra került, így a Közbeszerzési Szabályzat elfogadásával indulhat a közbeszerzési eljárás.


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2019.(II.7.) határozata

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 13/2019. (II.7.) határozatával jóváhagyott Borzavár Községi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzat III. cím 1. fejezet 1.5.2. pontja alapján elrendeli a TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00006 kódszámú, „Átfogó csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukció Borzaváron” című projekthez tartozó közbeszerzési eljárás indítását.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes
Határidő: azonnal


Dócziné Belecz Ágnes polgármester a nyilvános ülést 17 óra 13 perckor berekeszti.


K. m. f.
                

	   Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző 


						

