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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. június 29-én 18,00 órai kezdettel
tartott rendkívüli nyilvános üléséről




















A képviselő-testületi ülés helyszíne:	Borzavár, Kultúrház

Jelen vannak:


      -	a képviselő-testület tagjai közül:	Dócziné Belecz Ágnes	polgármester 
						Kádi Gábor			képviselő
						Kuti Vilmos 			képviselő

-	meghívott:				Sümegi Attila 			jegyző 
										
												
Dócziné Belecz Ágnes polgármester köszönti a rendkívüli 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 a rendkívüli ülés napirendjére.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
		
A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:  

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

45/2015. (VI. 29.) határozata


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

	  
NAPIREND 

I. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
Kultúrház tetőszigetelésének megoldására pályázat benyújtása
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester




NAPIREND TÁRGYALÁSA
1)  Kultúrház tetőszigetelésének megoldására pályázat benyújtása
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

46/2015. (VI. 29.) határozata


	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. Társadalmi Felelősségvállalási Program keretében kiírt pályázat benyújtásával. 

A pályázat tárgya: Kultúrház tetőszigetelésének megoldása. 
	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1) pontban megjelölt beruházás elkészítésére vonatkozóan az Ambisza Építőipari Kft. (8420 Zirc, Fáy A. u. 5.) árajánlatát 1.362.219,- Ft összegben elfogadja. 

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1) pontban foglalt beruházás megvalósítására a pályázaton elnyert támogatás feletti összeget önrészként biztosítja az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III. 2.) önkormányzati rendelet 10. melléklet Általános felhalmozási tartalék előirányzat terhére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1) pontban megjelölt pályázat aláírására és benyújtására.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1)-3) pontok esetében: azonnal
	      		4) pont esetében: 2015. július 6.



Dócziné Belecz Ágnes polgármester a rendkívüli nyilvános ülést 18 óra 5 perckor berekeszti.



K. m. f.
					


                  Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző 

