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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. június 14-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 
						
     -	bejelentéssel távol van:		Kádi Gábor			képviselő
						Kuti Vilmos			képviselő
    
-	meghívott:				Sümegi Attila			jegyző 
						Várszegi Bernadett		főépítészi referens
																		 
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.

Javasolja, hogy a főépítészi referens jelenlétére tekintettel a „III. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek” keretében elsőként tárgyalják az „5) Borzavár község településfejlesztési koncepciójának és településrendezési eszközeinek felülvizsgálatáról szóló döntés” című előterjesztést. 

A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslatot.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
38/2018. (VI.14.) határozata

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

NAPIREND 

Zárt ülés

I. Személyi ügyek
Döntés a 2018. évi „Borzavár Község Díszpolgára” cím adományozásáról 
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Nyilvános ülés

II. Önkormányzati rendelet alkotása
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel  és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendeletének megalkotása
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

III. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
Zirci Járás Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	„A mi Borzavárunk” című könyv kiadásával kapcsolatos döntés meghozatala	

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Borzavár község településfejlesztési koncepciójának és településrendezési eszközeinek felülvizsgálatáról szóló döntés

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

IV. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
6)	A téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében a települési önkormányzatok 2017. évi 	szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás nyújtásáról 	szóló tájékoztató
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Ezt követően a képviselő-testület áttér a zárt ülés napirendi pontjának tárgyalására.

NAPIREND TÁRGYALÁSA
	2) Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, 	településrendezéssel  és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi 	szabályairól szóló rendeletének megalkotása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.


A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2018.(VI.18.) önkormányzati rendelete
a településfejlesztéssel, településrendezéssel  és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
	


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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
40/2018. (VI.14.) határozata

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 46/2017. (V.30.) határozatát a településfejlesztéssel, településrendezéssel  és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendeletének hatályba lépésének napjától hatályon kívül helyezi.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: azonnal


5) Borzavár község településfejlesztési koncepciójának és településrendezési eszközeinek felülvizsgálatáról szóló döntés
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.


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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
41/2018. (VI.14.) határozata


1./	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza a Borzavár Község településfejlesztési koncepciójának és településrendezési eszközeinek- településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat- teljes közigazgatási területre kiterjedő felülvizsgálatát.

2./	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1./ pont szerinti felülvizsgálat során partnerként bevonja a településfejlesztéssel, településrendezéssel  és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletben szabályozott érintettek körét. 

Felelős: 	1./ és 2./ pont esetében Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 	1. pont esetében: azonnal 
2. pont esetében: folyamatos


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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
42/2018. (VI.14.) határozata


1./	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Környezetterv Tervező és Szolgáltató és Tanácsadó Kft-vel (1149 Budapest, Várna u. 12-14, képviseli: Lázár Tibor ügyvezető, vezető tervező), mint tervezővel a 41/2018. (VI.14.) határozatban elfogadott Borzavár Község településfejlesztési koncepciójának és településrendezési eszközeinek teljes felülvizsgálatára vonatkozó tervezési szerződést kösse meg, a tervezői ajánlat szerinti, 4.400.000,- Ft + áfa = 5.588.000,- Ft összegben. 
2./	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő- testülete az 1./ pont szerinti költségek fedezetét az Önkormányzat 2018. és 2019. évi költségvetéseiben biztosítja.

Felelős: 	1./ és 2./ pont esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 	1./ pont esetében: 2018. július 5.
		2./ pont esetében: folyamatos 


	3) Zirci Járás Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.


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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
43/2018. (VI.14.) határozata

1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a Társulási Tanács 2018. május 24-i ülésén jóváhagyott - a Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodás módosítása okiratot, valamint az ez alapján elkészített egységes szerkezetű Társulási Megállapodást elfogadja.

2./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodás módosítása okirat, valamint az ez alapján elkészített egységes szerkezetű Társulási Megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
	    2./ pont esetében: folyamatos


4) „A mi Borzavárunk” című könyv kiadásával kapcsolatos döntés meghozatala	
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.


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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
44/2018. (VI.14.) határozata


	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „A mi Borzavárunk” című helytörténeti könyv nyomtatási munkáira vonatkozóan, az OOK-Press Kft-vel (8200 Veszprém, Pápai út 37/A.) 2018. május 9. napján kötött Vállalkozói szerződés jelen előterjesztés 2. melléklete szerinti módosításához hozzájárul.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1) pontban részletezett szerződésmódosítás megkötésére. 
A Képviselő-testület a könyv értékét 3.000,- Ft/db összegben határozza meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a könyv tiszteletpéldányainak támogatók részére történő eljuttatására, valamint a kötelespéldányok átadására.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1)-3) pont esetében: azonnal
		 2) pont esetében: 2018. június 18.
		 4) pont esetében: 2018. július 31.
		          

6) A téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében a települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás nyújtásáról szóló tájékoztató
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében a települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás nyújtásáról szóló tájékoztatást tudomásul veszi.


Dócziné Belecz Ágnes polgármester a nyilvános ülést 17 óra 48 perckor berekeszti.


K. m. f.
                


	   Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző 

