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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. május 16-án 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	
						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
50/2019. (V.16.) határozata

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

NAPIREND 

Nyilvános ülés

I. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
Pályázat benyújtása a Magyar Falu Program Orvosi Eszköz alprogramra
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
2)	Borzavár Községi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok értékesítésre való 
      kijelölésével kapcsolatos döntés meghozatala
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Zárt ülés

3)	A Helyi Választási Bizottságba póttagok megválasztása (zárt ülés)
	Előadó: Sümegi Attila jegyző

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) Pályázat benyújtása a Magyar Falu Program Orvosi Eszköz alprogramra
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy a pályázat kapcsán egyeztetett a háziorvossal és a gyermekorvossal. Az ő eszközigényük alapján készült a lista, melyet várótermi padokkal egészítettek ki. A keretösszeg 3.000.000,- Ft.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
51/2019.(V.16.) határozata

1. Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program Orvosi eszköz alprogram pályázati felhívására pályázat nyújt be az orvosi rendelő eszközállományának bővítése céljából, az alábbiak szerint részletezett költségvetéssel:

   Eszközbeszerzés: 	2 604 061 Ft
Nyilvánosság:	25 000 Ft
 Projektmenedzsment: 	149 999 Ft
ÖSSZESEN:                        2 779 060 Ft

Támogatási igény:                2 779 060 Ft

2. Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős: 	Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 	1. pont esetében: azonnal
		2. pont esetében: 2019. május 27.


2) Borzavár Községi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok értékesítésre való kijelölésével kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Sümegi Attila jegyző elmondja, hogy a kiküldött előterjesztés mellékletében két változtatás szükséges. A Borzavár 048/35 helyrajzi számú ingatlan kikerül, a 048/52 helyrajzi számú ingatlan pedig bekerül az értékbecslés kijelölésére szánt ingatlanok közé.  

Kuti Vilmos képviselő az értékbecslést el tudja fogadni, ha azonban az értékbecslés ismeretében úgy látja, hogy az eladható ingatlanok értéke nem biztosítja a további biztonságos működést, csak elodázzák a problémát, akkor nem biztos, hogy meg fogja szavazni az ingatlanok eladását.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester szerint egyelőre csak az értékbecslésről döntenek, az ingatlanok eladásáról egy következő ülésen fognak dönteni.

Sümegi Attila jegyző jelzi, hogy az önkormányzat rendelkezik két olyan ingatlannal, melyek értékesítéséről a későbbiekben érdemes elgondolkodni. Az egyik a porvai 0151/11 hrsz-ú, újtemetőként nyilvántartott, két hektáros, szántó művelési ágú terület. A jelenlegi temető felső részén több mint 30 dupla sírhely alakítható ki, valamint felfelé bővíthető is. Így a temetkezés több évig megoldott a jelenlegi temetőben. A másik a Borzavár, Alkotmány u. 1. szám alatti, 571 hrsz-ú, 35 m2 területű, gazdasági épületként nyilvántartott régi tűzoltószertár, mely a porvai önkormányzattal közös tulajdonú épület. Ezek forgalomképtelen, illetve korlátozottan forgalomképes ingatlanok, értékesítésükre csak a vagyonrendelet módosítása után van lehetőség.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester a régi tűzoltószertár épületének értékbecslésre történő kijelölését támogatja, az új temető értékbecslésével nem ért egyet.

Kuti Vilmos képviselő és Kádi Gábor képviselő, valamint Gurdon Lajos alpolgármester szintén javasolják a régi tűzoltószertár értékbecslésre történő kijelölését, az új temető értékbecslését viszont nem támogatják. 

Dócziné Belecz Ágnes polgármester kéri, jelezze, aki egyetért a határozati javaslat módosításával, mely szerint az értékbecslésre szánt ingatlanok közül a Borzavár 048/35 hrsz-ú ingatlan kikerül, a Borzavár 048/52 hrsz-ú és Borzavár 571 hrsz-ú ingatlanok bekerülnek.  

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag egyetért a módosítással.  

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
52/2019.(V.16.) határozata

	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete értékesítésre jelöli ki ezen határozat 1. mellékleteként csatolt táblázatban felsorolt ingatlanokat. 


	A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1) pontban részletezett ingatlanok értékbecslését készítesse el. 


	A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a 2) pontban foglalt értékbecslés elkészültét követően készítsen előterjesztést az értékesíteni kívánt ingatlanokkal kapcsolatosan. 


Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1) pont esetében: azonnal
2) pont esetében folyamatos
	      		3) pont esetében: folyamatos


1. melléklet az 52/2019. (V.16.) határozathoz


Megnevezés
Helyrajzi szám

szántó és árok
Borzavár 0100

gyep, legelő
Porva 0102/16

gyep, legelő
Borzavár 0102/14

gyep, legelő
Borzavár 0102/16

gyep, erdő
Borzavár 0102/18

szántó
Borzavár 0102/3

gyep, legelő
Borzavár 0102/8

gyep, legelő
Borzavár 014/1

gyep, legelő
Porva 0141/2

szántó
Borzavár 048/12

szántó
Borzavár 048/13

szántó
Borzavár 048/15

szántó
Borzavár 048/17

szántó
Borzavár 048/18

szántó
Borzavár 048/19

szántó
Borzavár 048/20

szántó
Borzavár 048/23

szántó
Borzavár 048/27

szántó
Borzavár 048/37

szántó
Borzavár 048/39

szántó
Borzavár 048/40

szántó
Borzavár 048/42

szántó
Borzavár 048/43

szántó
Borzavár 048/44

szántó
Borzavár 048/46

szántó
Borzavár 048/47

szántó
Borzavár 048/52

szántó
Borzavár 052/6

gyep, legelő
Porva 057/4

beépítetlen terület
Borzavár 271

beépítetlen terület (Cuha u.)
Borzavár 354

szántó
Porva 0146/9

gazdasági épület (Borzavár, Alkotmány u. 1.) 
Borzavár 571





Dócziné Belecz Ágnes polgármester a nyilvános ülést 17 óra 35 perckor berekeszti, ezt követően zárt ülésen folytatják a napirendi pont tárgyalását.




K. m. f.
                





	   Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző 


						

