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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. július 11-én 9.00 órai kezdettel
tartott rendkívüli nyilvános üléséről




















A képviselő-testületi ülés helyszíne:	Borzavár, Kultúrház

Jelen vannak:


      -	a képviselő-testület tagjai közül:	Dócziné Belecz Ágnes	polgármester
						Kádi Gábor			képviselő
						Kuti Vilmos			képviselő

	bejelentéssel távol van:		Gurdon Lajos			alpolgármester

						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 javasolja, hogy a „2) Letelepedési támogatással kapcsolatos döntés meghozatala” című előterjesztést zárt ülés keretében tárgyalják meg.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
54/2017. (VII. 11.) határozata

„Letelepedési támogatással kapcsolatos döntés meghozatala” 
című napirendi pont
 zárt ülésen történő tárgyalásáról

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a „Letelepedési támogatással kapcsolatos döntés meghozatala” című napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja, mivel az önkormányzat a vagyonával rendelkezik és a napirend nyilvános tárgyalása az ügyfél érintett üzleti érdekét sérti.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: azonnal


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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
55/2017. (V.11.) határozata

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

NAPIREND 

I. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek  
Vállalkozó kiválasztása csapadékvíz elvezetési pályázat előkészítéséhez kapcsolódó szakértői feladatok ellátására
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Zárt ülés keretében
Letelepedési támogatással kapcsolatos döntés meghozatala 
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) Vállalkozó kiválasztása csapadékvíz elvezetési pályázat előkészítéséhez kapcsolódó szakértői feladatok ellátására
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy a csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos pályázat beadásához szükséges tanulmány elkészítésére három ajánlat érkezett. Javasolja a legkedvezőbb árajánlatot adó Bakony Aqua Bt-vel megkötni a vállalkozói szerződést.
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
56/2017. (VII. 5.) határozata


1./ 	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a TOP-2.1.3-16 pályázati felhívás keretében Borzavár község belterületi vízrendezésére. 

2./ 	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a projekt előkészítő tanulmány elkészítésére megbízza a Bakony-Aqua Bt-t (8417 Csetény, Petőfi Sándor u. 29.) 600 000 Ft + 27% ÁFA összesen bruttó 762 000 Ft díjazásért, mely összeget az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.28.) önkormányzati rendeletében biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozó értesítésére és a vállalkozási szerződés aláírására.

3./ 	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

Felelős: 	Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 	1./ pont esetében: azonnal
		2./ pont esetében: 2017. július 14.



Dócziné Belecz Ágnes polgármester a nyilvános ülést 9 óra 05 perckor berekeszti.


K. m. f.
	


	
                  Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző 



						

