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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. július 28-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
						Gartner Tamás			képviselő
						Kádi Gábor			képviselő
						Kuti Vilmos 			képviselő

      -	bejelentéssel távol van:		Gurdon Lajos			alpolgármester
 
-	meghívott:				Bereczkiné Papp Krisztina igazgatási osztályvezető
																										
					
						
									 
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 meghívó szerint javaslatot tesz a napirendre.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
		
A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:  


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

49/2016. (VII. 28.) határozata


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

Pályázat benyújtása sportparkok létesítésére
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Víziközművekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése

Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Könyvtár nyitvatartási idejének módosítása

Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) Pályázat benyújtása sportparkok létesítésére
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy a játszótér melletti területen szeretnék kialakítani a sportparkot, kültéri fitness gépekre pályáznak. A pályázat 100 %-os támogatottságú, tehát nem szükséges önerő.


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:
           

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

50/2016. (VII. 28.) határozata


1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében 1 db sportpark létesítésére:

	1. Sportpark helye: 	Borzavár, 035/2 hrsz (játszótér) –sportpark: „C” típus


2./ Borzavár Községi Önkormányzat vállalja a sportparkok fenntartását, üzemeltetését és karbantartását, illetve a felhívásban foglalt kötelezettségeket. 


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


Felelős:	Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 	1., és 2. pont esetében: azonnal
		3. pont esetében: 2016. augusztus 15.



2) Víziközművekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:
           

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

51/2016. (VII. 28.) határozata


1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az 58. sorszámú 21-30252-1-002-00-13 MEKH kóddal rendelkező Borzavár, Porva szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer ellátásáért felelős egyik önkormányzata a Bakonykarszt Zrt. által a 2017-2031. évek közötti időszakra készített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja.
   
2./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 45. sorszámú 11-26499-1-013-01-11 MEKH kóddal rendelkező Zirci ivóvízellátó víziközmű-rendszer ellátásért felelős egyik önkormányzata a Bakonykarszt Zrt. által a 2017-2031. évek közötti időszakra készített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja.

3./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot megküldje a Bakonykarszt Zrt. részére.

Felelős: 1./-3./ pontok esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1./,2./ pontok esetében: azonnal
      3./ pont esetében: 2016. augusztus 31.


3) Könyvtár nyitvatartási idejének módosítása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:

52/2016. (VII. 28.) határozata


	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 23/2015. (III. 30.) határozatát visszavonja.


	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 64. § (3) bekezdése alapján működtetett könyvtári, információs és közösségi hely elnevezésű könyvtári szolgáltató hely nyitva tartását az alábbiak szerint biztosítja:



                     
	     		Hétfő:		8.00-16.00  
	                        Kedd: 		9.00-17.00
	                        Szerda:		8.00-16.00
			Csütörtök:	8.00-16.00
			Péntek:		8.00-16.00
	                        Szombat:	8.00-  9.30
                     
Felelős: 	1)-2) pontok esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 	1)-2) pontok esetében: azonnal



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


K. m. f.
					

                  Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző 

