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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. január 29-én 17,00 órai kezdettel
tartott 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 5 fő – az ülés határozatképes –, majd megnyitja az ülést.

A polgármester javasolja, hogy a meghívóban szereplő 1. napirendi pontot - Önkormányzati tulajdonú ingatlanok villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatának elkészítésére vállalkozási szerződés kötése - vegyék le a napirendről, mivel 2014. január 27-én a képviselő-testület rendkívüli ülésen megtárgyalta. Kéri, hogy a 2. napirendi pont „Egyéb ügyek” keretében tárgyalják meg az „Adósságkonszolidációval kapcsolatos döntés meghozatala” előterjesztést.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal a javaslatokat elfogadta.  

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:  
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Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:


I. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
Bakony Polgárőr Egyesület támogatása
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
2) Egyéb ügyek
	- Adósságkonszolidációval kapcsolatos döntés meghozatala
	  Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

II. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
3) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
4) Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester



NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) Bakony Polgárőr Egyesület támogatása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdések, hozzászólások

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy a Bakony Polgárőr Egyesület a tavalyi évben több alkalommal biztosította a rendet a jótékonysági bálokon és ezt a feladatot az idén is vállalják. 50.000,- Ft támogatást javasol.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:
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	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakony Polgárőr Egyesület (8420 Zirc, Petőfi u. 27.) részére 50.000,- Ft összegű támogatást biztosít az önkormányzat 2014. évi költségvetése terhére. 
	A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert jelen előterjesztés 2. mellékletét képező Támogatási szerződés aláírására.


Felelős: 	Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1) pont esetében: azonnal
                	      	2) pont esetében: 2014. február 15.
                       



2) Adósságkonszolidációval kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:
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	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az Önkormányzat OTP Bank Nyrt.-nél 2013. december 31. napján, 1213480003404 ISIN azonosítóval rendelkező támogatásmegelőlegező hitelszerződés kapcsán fennálló 4 500 000.- Ft, azaz Négymillió-ötszázezer forint összegű adósságeleme 100 %-ban támogatásból fedezett. 


	A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Az 1./ pontban nevesített adósságelem a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 67. § (3) bekezdés a) pontja alá tartozik, ezért az Önkormányzat a 2014. évi költségvetési törvényben írt feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását nem kívánja igénybe venni. 


       Felelős: 	Dócziné Belecz Ágnes polgármester
      Határidő: 	azonnal



3) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatást tudomásul veszi.



4) Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről szóló tájékoztatást tudomásul veszi.





Dócziné Belecz Ágnes polgármester az ülést 17 óra 10 perckor berekeszti.




K. m. f.
					



                  Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző 

