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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. augusztus 12-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
Lajkó Antal			alpolgármester
Gartner Tamás			képviselő
Kuti Vilmos 			képviselő

     - 	bejelentéssel távol van:		Gurdon Lajos			képviselő

	meghívott:				

Zirc város jegyzőjének képviseletében: Bereczkiné Papp Krisztina igazgatási osztályvezető				
						

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.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester javasolja, hogy a „2)	Temető ravatalozó felújításához kapcsolódó döntések meghozatala” napirendi pontot zárt ülés keretében vitassák meg. 

Lajkó Antal alpolgármester kérdezi, hogy miért van szükség zárt ülés tartására?

Bereczkiné Papp Krisztina igazgatási osztályvezető válaszol, hogy az érintettek üzleti érdekei ne sérüljenek, ez miatt javasolták a zárt ülés tartását.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással a zárt ülésre vonatkozó javaslatot elfogadta.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással határozatot hoz:  


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

68/2013. (VIII. 12.) határozata



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


I. Önkormányzati rendelet alkotása
Az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének rendjéről szóló 16/2013. (VII. 12.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Zárt ülés keretében
II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügy
2)	Temető ravatalozó felújításához kapcsolódó döntések meghozatala
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


NAPIREND TÁRGYALÁSA

1) Az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének rendjéről szóló 16/2013. (VII. 12.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya területi felelőse jelzése alapján a rendeletet hatályon kívül kell helyezni, mivel törvénysértő.

Kérdés, hozzászólás

Lajkó Antal alpolgármester jelzi, hogy amennyiben lehetőség van rá, alkossanak egy új rendeletet az úthasználatra. A borzavári önkormányzat saját pénzből készítette az utat, az önkormányzatot fogja terhelni a karbantartás költsége is, ezért szabályozni szükséges az úthasználatot.

Kuti Vilmos képviselő egyetért a rendelet hatályon kívül helyezésével. Szükségesnek tartja „Elsőbbségadás kötelező” tábla kihelyezését.

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


18/2013. (VIII. 21.) önkormányzati rendelet

az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének rendjéről szóló 16/2013. (VII.12.) rendelet hatályon kívül helyezéséről





Dócziné Belecz Ágnes polgármester a nyilvános ülést 17 óra 30 perckor berekeszti, a tárgyalást zárt ülésen folytatják.



K. m. f.



						



                  Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző


							A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:


							          Bereczkiné Papp Krisztina
                                                                                                 igazgatási osztályvezető

