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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. március 12-én 17.00 órai kezdettel
tartott rendkívüli nyilvános üléséről




















A képviselő-testületi ülés helyszíne:	Borzavár, Kultúrház

Jelen vannak:


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

     -	 bejelentéssel távol van:		Gurdon Lajos			alpolgármester
    
-	meghívott:				Sümegi Attila			jegyző 
																				 
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 az ülés napirendjére.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2018. (III. 12.) határozata

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

NAPIREND 

I. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
A Borzavár 214 és 309 hrsz-ú ingatlanon lévő járda felújítására vonatkozóan pályázat benyújtása
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Zirci Önkormányzati Tűzoltóság támogatásával kapcsolatos döntés meghozatala

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester



NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) A Borzavár 214 és 309 hrsz-ú ingatlanon lévő járda felújítására vonatkozóan pályázat benyújtása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy az előző pályázatokhoz kapcsolódóan folytatni szeretnék a járdafelújítást, ezért javasolja, hogy a HungaroControl Zrt-hez is járdafelújításra nyújtsanak be pályázatot. 

Gartner Tamás képviselő kérdezi, hogy összességében mekkora szakasz felújítására kerül sor?

Dócziné Belecz Ágnes polgármester válaszol, hogy az előző pályázati pénzből és az önrészből 115 m-es szakasz aszfaltozását készítik el szegély nélkül, a HungaroControl Zrt-hez ezen 115 m-es szakasz kétoldali szegélyezése és további 40 m-es szakasz aszfaltozása, kétoldali szegélyezése valósul meg. A járdaszakasz felújítása a Diófa utca 12. számú ingatlan előtt kezdődik és a Fő út irányába folytatódik. 

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2018. (III.12.) határozata

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

A pályázat tárgya: A Borzavár 214 és 309 hrsz-ú ingatlanon lévő járda felújítása
	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1) pontban megjelölt pályázatban szereplő munkák elvégzésére a Kétutas Kft. (8428 Borzavár, Kossuth u. 7.) árajánlatát bruttó 3.197.073,- Ft összegben elfogadja. Az önkormányzat a pályázaton elnyert támogatás feletti összeget önrészként biztosítja az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklet Város és községgazdálkodás soron szereplő dologi kiadások előirányzata terhére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1) pontban megjelölt pályázat benyújtására
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati döntést követően a 2) pontban nevesített vállalkozással a vállalkozói szerződés megkötésére.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1)-2) pont esetében: azonnal
	      		3) pont esetében: 2018. március 19.
			4) pont esetében: a pályázati döntést követően azonnal				             


2) Zirci Önkormányzati Tűzoltóság támogatásával kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy a Tűzoltóság részére a költségvetésben 40 Ft/fő összeget terveztek, azonban a tűzoltóparancsnoktól érkezett kérelem szerint 65 Ft/fő összeg szükséges.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2018. (III.12.) határozata


	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - összhangban a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság Közgyűlésének 7/2018.(II.23.) határozatában foglaltakkal – a lakosonként biztosítandó havi hozzájárulás összegét 65 forintban hagyja jóvá.

A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.19.) önkormányzati rendelete 5. mellékletében nevesített „Zirci Önkormányzati Tűzoltóság” 350 ezer forintos előirányzata 219 ezer forinttal megemelésre kerüljön az 5. mellékletben nevesített „Önkormányzati igazgatási tevékenységek” dologi kiadások előirányzatának terhére.
A Képviselő-testület az 1. és 2. pontok figyelembe vételével 2018. évben 569.400 forint vissza nem térítendő támogatásban részesíti a Zirci Önkormányzati Tűzoltóságot (Székhely: 8420 Zirc, Petőfi u. 6.; Adószám: 18938845-1-19; képviseli: Szelthoffer Ferenc elnök). A támogatás kormányzati funkciók szerinti besorolása: 032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek. A támogatás felhasználásáról a Zirci Önkormányzati Tűzoltóságnak éves zárszámadása keretében kell elszámolnia.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Támogatási szerződés aláírására.


	Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Határidő: 1-3. pontok esetében: azonnal
                	      4. pont esetében: 2018. március 14.


Dócziné Belecz Ágnes polgármester a nyilvános ülést 17 óra 15 perckor berekeszti.


K. m. f.
                
	   

	   Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző 

