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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. július 9-én 8.15 órai kezdettel
tartott rendkívüli nyilvános üléséről




















A képviselő-testületi ülés helyszíne:	Borzavár, Kultúrház

Jelen vannak:

      -	a képviselő-testület tagjai közül:	Dombi László 	István		polgármester	
						Kuti Róbert			alpolgármester
						Gyöngyösi István	 	képviselő
						Vajda Gyula Imréné		képviselő

	bejelentéssel távol van:		Rippert András		képviselő	


					 
	meghívott:				Sümegi Attila 			jegyző

	

												 
Dombi László István polgármester köszönti az ülés résztvevőit, megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagja közül jelen van 4 fő – az ülés határozatképes –, majd megnyitja az ülést.
	
A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2020. (VII.9.) határozata

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

NAPIREND  

I. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
Pályázat benyújtása az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című felhívásra
	Előadó: Dombi László István polgármester
	Zirc ivóvízellátó víziközmű-rendszer 2020-2034 időszakra szóló Gördülő Fejlesztési Terv módosítás véleményezése

	Előadó: Dombi László István polgármester


NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) Pályázat benyújtása az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című felhívásra
Előadó: Dombi László István polgármester


Dombi László polgármester elmondja, hogy végigjárták a település önkormányzati tulajdonban lévő út- és járdaszakaszait. Ennek következtében javasolja pályázat benyújtását a Szépalmai utca és templom melletti parkoló felújítására, az Alkotmány utca és a Csárdaköz útfelújítására, valamint az Alkotmány utcától az Óvodához vezető járda felújítására vonatkozóan.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 


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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2020.(VII.9.) határozata
	
1./ 	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett, a Magyarország 2020. évi központi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II.2. pont szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása igénybevételére pályázatot nyújt be a kiírás I. c) alcélja keretében a tulajdonában lévő belterületi utak, járda felújítására.

A fejlesztés célja:
Borzavár, Alkotmány utca (40/1 hrsz), 
Csárda-köz utca (260 és 416 hrsz), Szépalmai utca (520/2 és 565 hrsz) útfelújítása, és Alkotmány utcáról óvodához vezető járda (97/2 hrsz) felújítása

A fejlesztés bruttó összköltsége:

                                   14 353 922 Ft
A fejlesztés forrásösszetétele:

     Állami támogatás 
12 200 832 Ft
     Önerő 
2 153 090 Ft

2./ A Képviselő-testület a fejlesztéshez szükséges 2 153 090 Ft, azaz kettőmillió- egyszázötvenháromezer-kilencven forint önrész összegét az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében biztosítja.

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

Felelős: 	Dombi László István polgármester
Határidő: 	1./ és 2./ pontok esetében: azonnal
		3./ pont esetében: 2020. július 10.



2) Zirc ivóvízellátó víziközmű-rendszer 2020-2034 időszakra szóló Gördülő Fejlesztési Terv módosítás véleményezése
Előadó: Dombi László István polgármester


Dombi László polgármester elmondja, hogy írásos előterjesztést mindenki megkapta, kérdések, hozzászólások következnek.


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 


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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2020.(VII.9.) határozata

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 45. sorszámú 11-26499-1-013-01-11 MEKH kóddal rendelkező Zirc ivóvízellátó víziközmű-rendszer ellátásért felelős egyik önkormányzata a Bakonykarszt Zrt. kérelmére a 2020-2034. évek közötti időszakra készített Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Tervének módosítását  elfogadja.  

	A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Bakonykarszt Zrt. részére.


	Felelős: Dombi László István polgármester
	Határidő: 1. pont esetében: azonnal
    	    2. pont esetében: 2020. július 17.
			

Dombi László István polgármester a nyilvános ülést 8 óra 20 perckor berekeszti.


K. m. f.
             


	        Dombi László István  					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző 

