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Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. november 13-án 17,00 órai kezdettel
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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 5 fő – az ülés határozatképes –, majd megnyitja az ülést.


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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

90/2013. (XI. 13.) határozata



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


I. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
„Mária út Nyugat-magyarországi szakaszának szolgáltatás fejlesztése” pályázathoz pénzügyi fedezet biztosítása
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Hóeltakarítási és síkosság mentesítési munkákra vállalkozói szerződés kötése

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Az Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 kódszámú projekt keretén belül 

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) „Mária út Nyugat-magyarországi szakaszának szolgáltatás fejlesztése” pályázathoz pénzügyi fedezet biztosítása

Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy tavaly a Mária Út Egyesület által Mária-kert kialakítására vonatkozó pályázat elutasításra került. Most lehetőség nyílt egy újabb „Mária Pihenő Pont kialakítására” pályázat benyújtására. A tavalyi terveket Péczi Katalin tervező készítette el, azonban át kellett alakítani, mert az építtető nem a Mária Út Egyesület, hanem a Borzavár Községi Önkormányzat. További változás, hogy tavaly nem kellett költségvetést készíteni, a mostani pályázathoz azonban szükséges, ezt Péczi János készítette el. A minisztériumtól a támogatási nyilatkozat még nem érkezett meg, ez feltétele a pályázat benyújtásának. 


Kérdések, hozzászólások

Kuti Vilmos képviselő kérdezi, a tavalyiban szerepeltek a játszótéri elemek is, ebből a pályázatból kimaradtak? Tavaly több elemmel ingyenes lett volna az önkormányzatnak, most 2,2 millió önrészt kell biztosítani?

Dócziné Belecz Ágnes polgármester válaszában közli, hogy a tavalyi projekt 8 millió Ft lett volna összességében és önrészt sem kellett biztosítani. Akkor költségvetés nem készült. A régi projektben szereplő elemek a költségvetés szerint 15 millió Ft-ba kerülne, ezért kihagyták a játszótér kialakítását, mely a későbbiekben külön is megvalósítható. Továbbá kikerült belőle a Mária szobor is, mivel nem rendelkezik MVH kóddal, így egyedi árajánlatot kellett volna kérni, amely több időt vett volna igénybe. A Mária szobor költségét pályázaton kívül az önkormányzat a későbbiekben biztosítja, pl. jótékonysági bál bevételéből. 

Lajkó Antal alpolgármester kérdezi, hogy a tavalyi pályázatnál az önkormányzatnak kellett volna az ÁFÁ-t fizetni?

Dócziné Belecz Ágnes polgármester válaszol, hogy tavaly nem terhelte az ÁFA költsége az önkormányzatot, csupán a 100.000,- Ft-os tervező díjat kellett fedezni, melyet most 35.000,- Ft-ért dolgozott át, illetve költségelte be a tervező. 

Lajkó Antal alpolgármester támogatja a pályázat benyújtását, előreviszi a falut a turizmus szempontjából. 

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




Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

91/2013. (XI. 13.) határozata


1)	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete partnerségben 	együttműködve pályázatot nyújt be a 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet az 	Európai 	Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión 	belüli 	és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés 	végrehajtásához 2012-től nyújtandó támogatásokra „Mária út Nyugat-	magyarországi szakaszának szolgáltatás fejlesztése” címmel. A partnerségben 	Borzavár Községi Önkormányzat nyertes pályázat esetén a Mezőgazdasági és	Vidékfejlesztési Minisztérium által elfogadott Megvalósíthatósági 	tanulmány 	szerint az alábbi feladatokat vállalja: 

	Mária út pihenőpontot épít (Péczi Katalin tervező műszaki dokumentációja szerint). A beruházás helye 8428 Borzavár, Alkotmány út 39. Hrsz: 37.

A község Művelődési Házában Mária út információs pontot alakít ki.  A létesítés helye 8428 Borzavár, Fő út 41. Hrsz: 463/1. Az információs pont kialakítása a beszerzendő tájékoztató anyagok, illetve nagyképernyős televízió készülék kihelyezését foglalja magában.
Mária Brand Nemzetközi Szakmai Konferenciát rendez Borzavár település Művelődési Házában.
2)	a) Az 1) pontban nevesített pályázati támogatás tervezett forrásösszetétele:

Pályázati támogatás
9.448.932 forint
ÁFA összege (ÖNERŐ)
2.281.212 forint
Mindösszesen:
11.730.144 forint
	
b) Az 1) pontban nevesített pályázathoz szükséges önerő 2.281.212 forintos összegét a Képviselő-testület a 2014. évi költségvetésében biztosítja.
3)	A Képviselő-testület a KATARCH Bt. részére (8420 Zirc, Kálvária u. 17.) 	tervdokumentáció átdolgozására és költségvetés elkészítésére 35.000,- Ft-ot 	biztosít az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 27.)	önkormányzati rendelet 10. mellékletében szereplő általános működési tartalék	terhére.
4)	A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon az 	önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosításáról a 3) 	pontban foglaltaknak megfelelően.
5)	A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 3) pontban nevesített 	vállalkozással a vállalkozói szerződés megkötésére. 


Felelős: 	1), 2), 3), 4), 5) pontok estében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 	1)-3) pontok esetében: azonnal
                  	2) pont esetében: 2014. évi költségvetési rendelet elfogadása
		4) pont esetében: 2013. december 31.
		5) pont esetében: 2013. november 30.


2. Hóeltakarítási és síkosság mentesítési munkákra vállalkozói szerződés kötése

Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a hóeltakarítási és síkosság mentesítési munkákra három vállalkozástól kért ajánlatot, a Bakony-Agro Kft-től, a Hanich-Gép Kft-től és a D. J. P. Combi Kft-től. Az utóbbi vállalkozás nem adott ajánlatot, a Bakony-Agro Kft. csak hóeltakarítási munkákat vállal, ami nem probléma, mivel a Közútkezelő Kht. ingyen biztosítja a sót, az önkormányzati dolgozók pedig elvégzik a síkosság mentesítést. A Hanich-Gép Kft. ajánlatát soknak tartja. Javasolja, hogy a határozati javaslatból vegyék ki a síkosság mentesítést és a Bakony-Agro Kft-vel kössék meg a szerződést.


Kérdések, hozzászólások

Kuti Vilmos képviselő a Bakony-Agro Kft. javasolja elfogadni, mivel az a kedvezőbb és az eddigi évek során is becsülettel végezték a munkát.

Gartner Tamás képviselő szerint a Hanich-Gép Kft. gépe nem biztos, hogy Nagyesztergárról ki tud jönni havat tolni.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

92/2013. (XI. 13.) határozata


1./	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a BAKONY-AGRO Kft. (8420 Zirc, Petőfi u. 4.) Borzavár település belterületi útjainak hóeltakarítási munkáira vonatkozó árajánlatát elfogadja.
2./	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1./ pontban foglalt árajánlat alapján a szükséges pénzügyi fedezetet az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.27.) önkormányzati rendelet 10. mellékletben szereplő általános működési tartalék terhére, valamint az önkormányzat 2014. évi költségvetése terhére biztosítja.
3./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosításáról a 2./ pontban foglaltaknak megfelelően.
4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2013. november 18-tól 2014. március 15. napjáig terjedő időszakra az 1./ pontban nevesített vállalkozással vállalkozói szerződés megkötésére.


Felelős: 	1./-2./-3./-4./ pontok esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 	1./-2./ pontok esetében: 2014. évi költségvetési rendelet elfogadása
                  	3./ pont esetében: 2013. december 31.
4./ pont esetében: 2013. november 17.


3. Az Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 kódszámú projekt keretén belül 

Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester megkérdezi, hogy van-e kérdés a napirenddel kapcsolatban?


Kérdések, hozzászólások

Kuti Vilmos képviselő kérdezi, hogy a 207 millió Ft-ot központilag biztosítják, vagy az önkormányzatnak is hozzá kell járulni?

Sümegi Attila jegyző elmondja, hogy a konzorcium biztosítja az összeget. 

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

93/2013. (XI. 13.) határozata


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 kódszámú projekt” című előterjesztést, mellyel összefüggésben a következő határozatot hozza: 

1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-1.1.1/C/13 pályázat megvalósítását támogatja. 
2./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 pályázathoz ezúton igazolja, hogy az általa, illetve a kijelölt közszolgáltatója által az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és az MT-ben feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek, továbbá az MT-ben bemutatott üzemeltetési koncepciót ismeri és elfogadja. 


Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 2013. november 18.



Dócziné Belecz Ágnes polgármester az ülést 17 óra 40 perckor berekeszti.


K. m. f.
					



                  Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző 

