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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. július 10-én 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
Lajkó Antal			alpolgármester
Gartner Tamás			képviselő
Gurdon Lajos			képviselő
Kuti Vilmos 			képviselő

	meghívott:

Zirc város jegyzőjének képviseletében: Bereczkiné Papp Krisztina igazgatási ov.			
						

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

63/2013. (VII. 10.) határozata



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

I. Önkormányzati rendelet alkotása
Az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének rendjéről rendelet alkotása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
2)	Közös Fenntartású Általános Iskola Borzavár-Porva állami fenntartásához szükséges vagyonkezelési szerződés 
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester



NAPIREND TÁRGYALÁSA

1) Az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének rendjéről rendelet alkotása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Kérdés, hozzászólás

Gartner Tamás képviselő egyetért a rendelet-tervezettel, kéri, hogy rövid időn belül kerüljön kidolgozásra a rendelet módosítása oly módon, hogy a nem borzavári lakosok térítés ellenében használhassák az utat.
 
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet alkot:


16/2013. (VII. 12.) önkormányzati rendelet

az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre 
gépjárművel történő behajtás engedélyezésének rendjéről



2) Közös Fenntartású Általános Iskola Borzavár-Porva állami fenntartásához szükséges vagyonkezelési szerződés
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Bereczkiné Papp Krisztina igazgatási osztályvezető elmondja, hogy Borzavár Községi Önkormányzat a 2013. június 26-i ülésén 59/2013. (VI.26.) határozatával elfogadta a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő vagyonkezelési szerződést. 
Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete is elfogadta a közigazgatási területén működő általános iskolára vonatkozó vagyonkezelési szerződést, mely esetében ismét felhatalmazást szükséges adni Borzavár Község Önkormányzat Polgármesterének az aláírásra, tekintettel arra, hogy a Borzavár Községi Önkormányzat által elfogadott megállapodás tartalmilag nem teljesen egyezik meg Porva Községi Önkormányzat által elfogadott megállapodással.
Érdemi tartalmú különbség a két szerződés között nincs. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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





Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

64/2013. (VII. 10.) határozata


1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen előterjesztés 1. mellékletében található, a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő vagyonkezelési szerződést, annak mellékleteivel együtt elfogadja.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban részletezett szerződés aláírására.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
                  2./ pont esetében: 2013. július 15.


Dócziné Belecz Ágnes polgármester a nyilvános ülést 17 óra 45 perckor berekeszti.



K. m. f.



						



                  Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző


							A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:


							          Bereczkiné Papp Krisztina
                                                                                                 igazgatási osztályvezető

