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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. március 27-én 17.00 órai kezdettel
tartott  nyilvános üléséről




















A képviselő-testületi ülés helyszíne:	Borzavár, Kultúrház

Jelen vannak:

      -	a képviselő-testület tagjai közül:	Dócziné Belecz Ágnes	polgármester	
						Gurdon Lajos			alpolgármester
						Kádi Gábor			képviselő
						Kuti Vilmos			képviselő
						
	igazoltan távol van:			Gartner Tamás			képviselő

  
	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
26/2019. (III.27.) határozata

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

NAPIREND 

I. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
Borzavár Községi Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési terve
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú, "Átfogó csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukció Borzaváron" című projekthez tartozó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás jóváhagyása 

	Előadó: Sümegi Attila jegyző
	Tervező megbízása a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése” felhívásra benyújtandó pályázat előkészítésére 

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	A Veszprém Megyei Kormányhivatal által tett javaslattal kapcsolatos döntés meghozatala 

	Előadó: Sümegi Attila jegyző


II. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
       	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) Borzavár Községi Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési terve
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
27/2019.(III.27.) határozata

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Borzavár Községi Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervét az előterjesztés mellékletében meghatározottak szerint elfogadja.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: azonnal


2) TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú, "Átfogó csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukció Borzaváron" című projekthez tartozó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás jóváhagyása 
Előadó: Sümegi Attila jegyző

Sümegi Attila jegyző ismerteti a Közbeszerzési Bíráló Bizottság 2019. március 25-én megtartott ülésén hozott határozatot:


„Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Közbeszerzési Bíráló Bizottságának
2/2019. (III.25.) határozata

	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Közbeszerzési Bíráló Bizottsága a TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú, "Átfogó csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukció Borzaváron" című projekthez tartozó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és dokumentumait az alábbi módosításokkal jóváhagyásra javasolja Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 


	5. oldalon postai irányítószám 8428

7. oldalon NUTS-kód: HU213
9. és 59. oldalon: fordított ÁFA-val kapcsolatos megfogalmazás
Szerződés 1. sz. mellékleteként a „Megrendelői nyilatkozat fordított adózásról” kerül, a további mellékletek sorszámozása változik. 
	Szerződésre a pénzügyi ellenjegyzést felvezetjük

	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Közbeszerzési Bíráló Bizottsága javasolja az 1.) pont szerinti közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és dokumentációjának megküldését az alábbi vállalkozások részére:
	Baumeister Kft. Veszprém

Folyondár’2008 Kft. Felsőörs
Kétutas Kft. Borzavár
Via Vomito Kft. Veszprém
Zirci Építő Kft. Zirc

Felelős:	Sümegi Attila elnök
Határidő:	1. és 2. pontok esetében: azonnal”


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
28/2019.(III.27.) határozata


	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú, „Átfogó csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukció Borzaváron” című projekthez tartozó közbeszerzési eljárás Ajánlati felhívását és Közbeszerzési dokumentumát jóváhagyja.


	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a REARC-INFO Tanácsadó és Szolgáltató Kft-t, hogy az 1. pont szerint jóváhagyott ajánlattételi felhívást és közbeszerzési dokumentációt megküldje a Közbeszerzési Bíráló Bizottság által javasolt vállalkozások részére.


Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1. pont esetében: azonnal
                2. pont esetében: 2019. április 2.



	3) Tervező megbízása a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „A nemzeti és helyi 	identitástudat erősítése” felhívásra benyújtandó pályázat előkészítésére 
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy Gurdon Lajos alpolgármester nemcsak az egy havi tiszteletdíjáról mondott le, hanem az egy havi költségtérítéséről is. Ennek megfelelően módosul a határozati javaslat 2. pontja, a települési rendezvények dologi kiadásából tervezett 22.131,- Ft-os összeg az alpolgármesteri költségtérítés összegével, 18.461,- Ft-tal csökken, így csak 3.670,- Ft-ot szükséges ezen előirányzatból biztosítani. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
29/2019.(III.27.) határozata

1./ 	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program MFP-NHI/2019 kódszámú felhívására benyújtandó pályázat építész tervdokumentáció elkészítésére vonatkozóan elfogadja László Katalin egyéni vállalkozó (Székhely: 8200 Veszprém, Endrődi Sándor utca 42/D. 13. lakás) ajánlatát bruttó 200 000 Ft (alanyi ÁFA-mentes) összegben.

2./ A Képviselő-testület a megbízás forrását nyertes pályázat esetén a pályázat költségvetéséből, eredménytelen pályázat esetén a polgármester és alpolgármester költségtérítésének, valamint a képviselők tiszteletdíj lemondásának eredményeképpen felszabaduló forrás, továbbá 3 670 forint összegben az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(III.4.) önkormányzati rendelet 5. melléklet Települési rendezvények elnevezésű dologi kiadások előirányzatából történő átcsoportosítás terhére biztosítja.

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére azzal a feltétellel, hogy a Magyar Államkincstártól az akadálymentesítés kapcsán válasz érkezik és a projekt kötelező elemei a maximális igényelhető támogatáson belül megvalósíthatóak.

Felelős: 	Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 	1./ és 2./ pontok esetében: azonnal
		3./ pont esetében: folyamatos


4) A Veszprém Megyei Kormányhivatal által tett javaslattal kapcsolatos döntés meghozatala 
Előadó: Sümegi Attila jegyző

Dócziné Belecz Ágnes polgármester bejelenti személyes érintettségét. Kéri a képviselő-testületet, szavazzanak a döntéshozatalból történő kizárásra vonatkozóan.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással határozatot hoz:  

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
30/2019.(III.27.) határozata

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Dócziné Belecz Ágnes polgármestert személyes érintettség miatt „A Veszprém Megyei Kormányhivatal által tett javaslattal kapcsolatos döntés meghozatala” című előterjesztés döntéshozatalából kizárja.

Felelős: Sümegi Attila jegyző
Határidő: azonnal

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal (Dócziné Belecz Ágnes polgármester nem vett részt a döntéshozatalban) határozatot hoz:  

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
31/2019.(III.27.) határozata

	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kormányhivatal VE/53/760/2019. ügyiratszámú javaslatával nem ért egyet. 


	A Képviselő-testület egyetért az előterjesztésben részletezett indokolással, azaz hogy a volt önkormányzati tulajdonú Renault Trafic típusú gépjármű maradványértékével kapcsolatos ügy, illetve döntés, nincs összefüggésben a gépjármű megállapított kártérítési összegével, az azt befolyásoló rendőrségi eljárással, így a 10%-os önrész kérdése nem befolyásolhatta volna a gépjármű maradványértékével kapcsolatos ügyet, illetve a döntést. Továbbá az a tény, hogy a balesetkor a polgármester hozzátartozója vezette a gépjárművet önmagában nem alapoz meg személyes érintettséget, figyelemmel az Mötv. kommentárjára is, hiszen az ügy, és a döntés sem a polgármester, sem a hozzátartozója érdekét, jogát nem tudta befolyásolni. 


	A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 119/2012.(VI.26.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése értelmében, jelen döntés meghozatalától számított 8 napon belül a döntést közölje a Veszprém Megyei Kormányhivatallal.



Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1), 2) pont esetében: azonnal
	      		3) pont esetében: 2019. április 4.


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


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást tudomásul veszi.


6) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről szóló tájékoztatást tudomásul veszi.


Dócziné Belecz Ágnes polgármester a nyilvános ülést 17 óra 10 perckor berekeszti.


K. m. f.
                

	   Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző 


						

