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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. június 21-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
						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 a napirendre.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
		
A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:  

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

41/2016. (VI. 21.) határozata


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

A Központi Orvosi Ügyelet jövőbeni ellátásával kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Vízkárelhárítási tervre vonatkozó döntés meghozatala

Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Borzavár, Fő út és Alkotmány utca telek megosztásával kialakuló állami ingatlan önkormányzat részére történő ingyenes tulajdonba vétele járda számára

Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester



NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) A Központi Orvosi Ügyelet jövőbeni ellátásával kapcsolatos döntés meghozatala
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

42/2016. (VI. 21.) határozata


1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Zirci Járás Önkormányzati Társulás által a Központi Orvosi Ügyelet feladat ellátására – a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével – kiírandó pályázati eljárás során helyette, mint ajánlatkérő helyett a Zirci Járás Önkormányzati Társulás Tanácsa járjon el.

2./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a jelen határozatot küldje meg a Zirci Járás Önkormányzati Társulás Tanácsának elnöke részére.

Felelős:  1./-2./ pontok esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
                 2./ pont esetében: 2016. június 30.
            


2) Vízkárelhárítási tervre vonatkozó döntés meghozatala
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

43/2016. (VI. 21.) határozata

1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Borzavár község Vízkárelhárítási tervének elkészítésére megbízza a Somodi és Társa Bt. (adószám: 27262766-1-19) 8200 Veszprém, Hajnal u. 4. szám alatti vállalkozást bruttó 150.000,- Ft, azaz Egyszázötvenezer forint tervezési díjért. A tervezési díj fedezetét az Önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére biztosítja.

2./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban meghatározottak szerinti tervezési szerződés aláírására.

Felelős:  1./-2./ pontok esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
                 2./ pont esetében: 2016. június 30.


3) Borzavár, Fő út és Alkotmány utca telek megosztásával kialakuló állami ingatlan önkormányzat részére történő ingyenes tulajdonba vétele járda számára
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

44/2016. (VI. 21.) határozata


1/. Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 50/2015. (VIII. 4.) határozatát visszavonja.


Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Határidő: 1. pont esetén azonnal



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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

45/2016. (VI. 21.) határozata



	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában - az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság 1024 Budapest Fényes E. utca 7-13. vagyonkezelésében - lévő Borzavár 38 helyrajzi számú „kivett közterület” megnevezésű és Borzavár 78 helyrajzi számú „kivett közterület” megnevezésű ingatlanok telekcsoport újra osztása során kialakuló:

38/1 	helyrajzi számú  	3657 m2 területű	közterület megnevezésű,
38/3 	helyrajzi számú  	6713 m2 területű 	közterület megnevezésű,
	ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.

	Az ingatlant a Borzavár Községi Önkormányzat a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott településüzemeltetés (helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása) önkormányzati feladatának ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és a gyalogos forgalom nagyságnak megfelelő kialakítású járda céljára kívánja felhasználni.


	Borzavár Községi Önkormányzat vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek - ide értve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét - megtérítését, viselését.


	Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi, természetvédelmi, helyi védelmi, Natura 2000) védettség alatt.


	A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Borzavár 38/1, 38/3 hrsz-ú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és az eljárással kapcsolatos valamennyi nyilatkozatot megtegyen.


	A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Borzavár 38/1, 38/3 hrsz-ú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.


Felelős:    1.-6. pontok esetében Dócziné Belecz Ágnes polgármester 
Határidő: 1. pont esetében: azonnal,
                2. 3. 5. 6. pont esetében: folyamatos



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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

46/2016. (VI. 21.) határozata

	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában - az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság 1024 Budapest Fényes E. utca 7-13. vagyonkezelésében - lévő Borzavár 417 helyrajzi számú „kivett közterület” megnevezésű ingatlan újra osztása során kialakuló:

417/1 	helyrajzi számú  	  115 m2 területű	közterület megnevezésű,
417/2 	helyrajzi számú  	6222 m2 területű 	közterület megnevezésű,
417/4 	helyrajzi számú  	    43 m2 területű 	közterület megnevezésű,
417/5 	helyrajzi számú  	  891 m2 területű 	közterület megnevezésű,
417/6 	helyrajzi számú  	  572 m2 területű 	közterület megnevezésű,
417/7 	helyrajzi számú  	  735 m2 területű 	közterület megnevezésű,
                   ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.

	Az ingatlant a Borzavár Községi Önkormányzat a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott településüzemeltetés (helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása) önkormányzati feladatának ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és a gyalogos forgalom nagyságnak megfelelő kialakítású járda céljára kívánja felhasználni.


	Borzavár Községi Önkormányzat vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek - ide értve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét - megtérítését, viselését.


	Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi, természetvédelmi, helyi védelmi, Natura 2000) védettség alatt.


	A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Borzavár 417/1, 417/2, 417/4, 417/5, 417/6, 417/7 hrsz-ú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és az eljárással kapcsolatos valamennyi nyilatkozatot megtegyen.


	A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Borzavár 417/1, 417/2, 417/4, 417/5, 417/6, 417/7 hrsz-ú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.


Felelős:    1.-6. pontok esetében Dócziné Belecz Ágnes polgármester 
Határidő: 1. pont esetében: azonnal,
                2. 3. 5. 6. pont esetében: folyamatos


Dócziné Belecz Ágnes polgármester az ülést 17 óra 10 perckor berekeszti.


K. m. f.
					

                  Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző 

