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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. július 23-án 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
Gurdon Lajos			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 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

65/2013. (VII. 23.) 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 felülvizsgálata 
Előadó: Sümegi Attila jegyző

II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
2)	Borzavári Manókert Óvoda tárgyi eszközeinek megosztása 
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Támogatás-megelőlegező hitelszerződés megkötésére szóló felhatalmazás

Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Lajkó Antal alpolgármester 17,05 órakor megérkezik.

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1) Az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének rendjéről szóló 16/2013. (VII. 12.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
Előadó: Sümegi Attila jegyző

Sümegi Attila jegyző röviden ismerteti az előterjesztést.


Kérdés, hozzászólás

Kuti Vilmos képviselő szerint akkor lenne igazságos, ha azoknak engedélyeznék az úthasználatot, akik a borzavári önkormányzatnak fizetik a gépjárműadót, de ez nem megoldható. Jónak tartja, hogy szerepel benne a borzavári székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozások dolgozói részére a díjmentes úthasználat, így már egyetért a rendelet-tervezettel. 

Lajkó Antal alpolgármester javasolja, hogy a 3. számú mellékletben szereplő napidíj kerüljön ki a rendeletből. 

Sümegi Attila jegyző az elhangzott módosító javaslatot befogadja. Javasolja a rendelet 2013. augusztus 5. napjával történő hatályba léptetését.

A polgármester indítványára a képviselő-testület - az elhangzott módosító javaslatok figyelembe vételével - 5 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet alkot:


17/2013. (VII. 26.) önkormányzati rendelet

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




2) Borzavári Manókert Óvoda tárgyi eszközeinek megosztása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
66/2013. (VII. 23.) határozata

1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Borzavár Községi Önkormányzat és Porva Községi Önkormányzat közös tulajdonában lévő, a Borzavári Manókert Óvodában található tárgyi eszközök megosztását az alábbiak szerint fogadja el:

	Porva Községi Önkormányzat 1/1 tulajdonába kerül a részére korábban átadásra került 1 db 295 literes LEHEL hűtőláda.

A jelen előterjesztés 2. számú mellékletében szereplő további tárgyi eszközök 669.600.- Ft ellenértéken Borzavár Községi Önkormányzat 1/1 tulajdonába kerülnek. 
A jelen előterjesztés 3. számú melléklete szerinti, 2011. január 31-én készült leltárban szereplő kis értékű tárgyi eszközök 100.000.- Ft-os - Porva Községi Önkormányzattal előzetesen egyeztetett értéken - Borzavár Községi Önkormányzat 1/1 tulajdonába kerülnek.

2./ Az 1./ pontban felsorolt eszközök ellenértékeként Borzavár Községi Önkormányzat 769.600,- Ft-ot térít meg Porva Községi Önkormányzat által kiállított számla ellenében 2013. szeptember 30-i határidővel.
	
3./	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy az 1./ pontban részletezett eszközök átadását célzó megállapodást, a 2./ pontban rögzített feltételek figyelembe vételével készítse el.

4./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 3.  pontban nevesített megállapodás aláírására.

Felelős: 1./; 2./ és 4./ pontok esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	  3./ pont esetében: Sümegi Attila jegyző

Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
 2./ pont esetében: 2013. szeptember 30.
	      3./ pont esetében: 2013. július 26.
	      4./ pont esetében: 2013. július 30.


3.) Támogatás-megelőlegező hitelszerződés megkötésére szóló felhatalmazás
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.




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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

67/2013. (VII. 23.) határozata

	Borzavár Községi Önkormányzat a 102/2012.(X.1.) VM rendelet alapján, falumegújításra és –fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012. évtől igénybe vehető támogatások keretében a borzavári temető ravatalozójának felújítása céljából pályázatot nyújtott be, mellyel összefüggésben a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága, határozata alapján 12 908 566.-Ft, azaz Tizenkétmillió-kilencszáznyolcezerötszázhatvanhat forint vissza nem térítendő támogatást nyert el. 

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. pontban elnyert támogatás előfinanszírozására 13 hónapos futamidejű támogatásmegelőlegezési-hitelt kíván igénybe venni 11 617 700.-Ft, azaz Tizenegymillió-hatszáztizenhétezerhétszáz forint összegben az OTP Bank Nyrt-től.
Borzavár Községi Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésébe a hitel és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja.
Borzavár Községi Önkormányzat a hitel fedezetéül az OTP Bank Nyrt-re engedményezi a helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatai támogatását, valamint az átengedett gépjárműadóból és a helyi adókból származó bevételeket.
Borzavár Községi Önkormányzat inkasszójogot biztosít valamennyi a Magyar Államkincstárnál vagy más pénzügyi intézménynél vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számláira, ahol ezt jogszabály nem zárja ki.
Borzavár Községi Önkormányzat egyéb jogi biztosítékként – csendes engedményezés keretében - felajánlja az Önkormányzat 1554265392 azonosítószámú, MVH-s támogatás keretében elnyert pályázati összegét, melynek összege 12 908 566.-Ft, azaz Tizenkétmillió-kilencszáznyolcezerötszázhatvanhat forint.
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés, engedményezési szerződés megkötésére és a kapcsolódó inkasszós felhatalmazások aláírására az OTP Bank Nyrt.-vel.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1.-6. pontok esetében: azonnal
                 7. pont esetében: 2013. augusztus 10.





Dócziné Belecz Ágnes polgármester a nyilvános ülést 18 óra 15 perckor berekeszti.



K. m. f.



						



                  Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző


							

