
 Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete
8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198.

                      

Szám: Svh/63-11/2015.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 10-én       
   11.00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal
 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198.

Jelen vannak:

a.)

Képviselő-testület tagjai:

Modori László polgármester

Modori Ákos alpolgármester

Modori Tivadar települési képviselő

Varga Tamás települési képviselő

Zsigmond Károly települési képviselő

c.)

Tanácskozási joggal résztvevő:

Szlottáné Turi Edina jegyző

Az ülésen  érdeklődő nem jelent meg.

Modori  László  polgármester  köszöntötte  a  megjelenteket,  megállapította,  hogy  az  ülésen  a
képviselő-testület  mind  az  5  tagja  megjelent,  tehát  az  ülés  határozatképes,  majd  az  ülést
megnyitotta.
Polgármester javaslatára a képviselő-testület az ülés napirendjét 5 igen szavazattal  - egyhangúlag  -
az alábbiak szerint állapította meg:
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Napirend: Előadó:

1./ 8-as számú főúttal kapcsolatos településrendezési Modori László
eszközök módosításához főépítész foglalkoztatása

N A P I R E N D  T Á R G Y A L Á S A

1./   8-as  számú  főúttal  kapcsolatos  településrendezési  eszközök  módosításához  főépítész
foglalkoztatása
Előadó: Modori László polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Modori László polgármester: Elmondja, hogy az előterjesztésben is olvasható, hogy a 8-as számú
főúttal  kapcsolatos  településrendezési  eszközök  módosítása  miatt  szükségessé  vált  főépítész
foglalkoztatása. Köttetett már egy háromoldalú megállapodás a NIF Zrt., az Önkormányzat, és a
Völgyzugoly Kft-vel  a  településrendezési  eszközök módosításának egyeztetésére,  előkészítésére,
amit a  NIF Zrt. finanszíroz.
A főépítész 150.000 Ft+Áfa összegű ajánlatot tett, ami a megbízási szerződés tervezetből derül ki.

Modori Ákos alpolgármester: Megkérdezi, hogy ezt ki fogja fizetni.

Modori  László  polgármester:   Elmondja,  hogy  ezt  az  összeget  a  háromoldalú  megállapodás
módosítását követően, szintén a NIF Zrt. finanszíroz majd.

Modori László polgármester: Javasolja a megbízási szerződés elfogadását.

Modori László polgármester: Kéri, aki egyet ért a javaslattal, az kézfenntartással szavazzon.

Borszörcsök  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a
megbízási szerződés elfogadásáról az alábbi határozatot hozta:  

63/2015. (XI.10.) K.t.  sz. határozat

1. Borszörcsök Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a  8-as  számú  főúttal  kapcsolatos  településrendezési
eszközök  módosítására  jogszabályi  előírások  miatt
főépítészt foglalkoztat.

2. Borszörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete  megbízási-szerződést  köt  a  Horiterv
Építészműhely  Kft.-vel  (képviseli  Hornyák  Attila
okleveles építészmérnök, ügyvezető, 8400 Ajka, Táncsics
u.  32.,  adószám.:  14223383-2-19)  főépítészi  feladatok
ellátására  150.000,-+Áfa  (azaz  bruttó  190.500,-  forint)
díjért.
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3.   Borszörcsök  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  felhatalmazza  a  polgármestert  a  megbízási-
szerződés  aláírására,  és  a  településrendezési  eszközök
módosításának  elfogadása  után   számla  ellenében  a  díj
átutalására.

4.   Borszörcsök  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete megbízza a jegyzőt, hogy a NIF Zrt. tájékoztassa
a döntésről.

Felelős: Polgármester, jegyző
Határidő: 1-2-4 azonnal

       3. 2015. december 20.

Több kérdés,  hozzászólás nem volt,  más napirendi pont nem lévén a polgármester a képviselő-
testület nyílt ülését 10:20 órakor bezárta.

Kmf.

Modori László Szlottáné Turi Edina
 polgármester jegyző
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