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Molnárné Gere Rita polgármester
Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az 5 fő képviselő-testületi tagból 5 fő jelen van, így az ülés
határozatképes és azt megnyitom.
A jegyzőkönyv hitelesítésre felkérem Kmetyné Nagy Nóra képviselőt.
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítő személyét 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül egyhangúan elfogadta.
Molnárné Gere Rita polgármester
A mai ülésre a Leader pályázati lehetőségeket javaslom megtárgyalásra, valamint az ASP pályázathoz kapcsolódóan el kell
fogadnunk az elkészült belső szabályzatokat, az információbiztonsági szabályzatot és az iratkezelési szabályzatot.
A képviselő-testület a javasolt napirendi pontokat 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül egyhangúan elfogadta.
A képviselő-testület az alábbi a napirendeket tárgyalja:
Napirend

Előterjesztő

1. Leader pályázati lehetőségek

Molnárné Gere Rita polgármester

2. Információbiztonsági szabályzat és Iratkezelési szabályzat elfogadása

Molnárné Gere Rita polgármester

1. Napirend

Leader pályázati lehetőségek

Molnárné Gere Rita polgármester
A Börzsöny Térsége Egyesület által kiírásra kerültek olyan pályázatok, melyeken településünk is érdekelt lehet, ezért jó
lenne pályázatot benyújtani. A kiírt pályázati felhívások közül a települési, mikro térségi és nemzetközi rendezvények
támogatása és a településkép megőrzése elnevezésű pályázaton indulhatnánk. A rendezvények esetében a falunapi
rendezvényünk jöhet szóba. Kérhetnénk rendezvényszervezésre, étkezésre illetve a rendezvényhez kapcsolódó
eszközökre támogatást. Ez 100%- os támogatás. A településkép megőrzésénél pedig időszerűvé vált a szabadidőparkban
lévő játszóterünk bővítése is. Biztosan nagyon örülnének az itt élő gyermekek, ha újabb játékelemek kerülnének
elhelyezésre. A játszótér kihasználtsága eddig is maximális volt, és a bővítés után még többen tudnának játszani és a
szabad idejüket hasznosan eltölteni, és erre még több eszköz állna rendelkezésre. A tervezett bővítés költségvetése
alapján ehhez 2.497.836 Ft támogatásra nyújtanánk be a kérelmet. Ebben az esetben a támogatás intenzitása 85%-os,
ezért itt saját forrást kellene biztosítanunk a költségvetésünkből. Mit gondoltok, induljunk-e az előbb említett pályázatok
valamelyikén? Vagy van- e más javaslat?
Kmetyné Nagy Nóra képviselő
Szerintem mind a két pályázatot jó lenne benyújtani. A rendezvényes pályázatot nem szabad kihagyni, hiszen ahhoz saját
erő sem kell. A játszótér fejlesztése viszont nagyon jó lenne a falunak.
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt.
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Molnárné Gere Rita polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy
pályázatot nyújtsunk be Börzsöny Térsége Egyesület, mint a helyi Leader akciócsoport együttműködésével VP6-19.2.1.13-5-17 kódszámú, településkép megőrzése címmel kiírt helyi felhívásra, a borsosberényi játszótér bővítésére, 2.497.836
Ft támogatási igényre vonatkozóan, és ehhez biztosítjuk a 15%-os önerőt, kérem, kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő-testület megtárgyalta leader pályázati lehetőségeket, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül egyhangúan meghozta a következő határozatot:
20/2018. (III.21.) Képviselő – testületi határozat
Borsosberény Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy Borsosberény Község
Önkormányzata a Börzsöny Térsége Egyesület, mint a helyi Leader akciócsoport együttműködésével
VP6-19.2.1.-13-5-17 kódszámú, településkép megőrzése címmel kiírt helyi felhívásra 2.497.836 Ft
támogatási igényre vonatkozóan támogatási kérelmet nyújt be a meglévő játszótér bővítésének
támogatására.
A pályázat címe: Játszótér bővítés
Megvalósítási helyszín: Borsosberény, Rákóczi út 6., helyrajzi szám: 522.
A képviselő-testület a fejlesztési projekt megvalósításához a támogatáson felül szükséges önerő
összegét (a projekt bruttó költségvetésének 15%-át) az Önkormányzat költségvetésében saját forrásból
biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati projekt tartalmának összeállítására, és
megbízza a polgármestert, hogy a támogatási kérelem határidőben történő benyújtása érdekében a
szükséges intézkedéseket – szükség esetén pályázatíró porjektmenedzsment igénybevételével - tegye
meg.
Határidő: támogatási kérelem benyújtásának határideje
Felelős: polgármester
Molnárné Gere Rita polgármester szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy pályázatot nyújtsunk be a
Börzsöny Térsége Egyesület, mint a helyi Leader akciócsoport együttműködésével VP6-19.2.1.-13-7-17 kódszámú,
Települési, mikro térségi és nemzetközi rendezvények támogatása címmel kiírt helyi felhívásra, 500.000 Ft támogatást
igényelve, kérem, kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő-testület megtárgyalta leader pályázati lehetőségeket, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül egyhangúan meghozta a következő határozatot:
21/2018. (III.21.) Képviselő – testületi határozat
Borsosberény Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy Borsosberény Község
Önkormányzata a Börzsöny Térsége Egyesület, mint a helyi Leader akciócsoport együttműködésével
VP6-19.2.1.-13-7-17 kódszámú, Települési, mikro térségi és nemzetközi rendezvények támogatása
címmel kiírt helyi felhívásra 500.000 Ft támogatási igényre vonatkozóan támogatási kérelmet nyújt be
a rendezvényszervezés támogatására.
A pályázat címe: Falunap Borsosberényben
Megvalósítási helyszín: Borsosberény, Rákóczi út 6., helyrajzi szám: 522.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati projekt tartalmának összeállítására, és
megbízza a polgármestert, hogy a támogatási kérelem határidőben történő benyújtása érdekében a
szükséges intézkedéseket – szükség esetén pályázatíró porjektmenedzsment igénybevételével - tegye
meg.
Határidő: támogatási kérelem benyújtásának határideje
Felelős: polgármester

2. Napirend

Információbiztonsági szabályzat és Iratkezelési szabályzat elfogadása

Molnárné Gere Rita polgármester
Az ASP rendszer bevezetéséhez kapcsolódó pályázatban a szabályozási keretek kialakítására is kaptunk támogatást. A
szükséges belső szabályzatok elkészültek, részben külső cég, a Közinformatika készítette el, részben mi magunk is. A
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pályázati elszámolásnak feltétele, hogy a testületnek is el kell fogadnia ezeket a szabályzatokat. A két szabályzatot emailen kiküldtük mindenkinek. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel?
Hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés nem volt.
Molnárné Gere Rita polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja és
jóváhagyja az előterjesztett két szabályzatot, az információbiztonsági szabályzatot, valamint az iratkezelési szabályzatot,
kérem, kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő-testület megtárgyalta az információbiztonsági szabályzatot és az iratkezelési szabályzatot, és 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan meghozta a következő határozatot:
22/2018. (III.21.) Képviselő – testületi határozat
Borsosberény Község Önkormányzatának képviselő-testülete az előterjesztettek szerint elfogadja és
jóváhagyja Borsosberény Község Önkormányzat Információbiztonsági szabályzatát, valamint
Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. január 1-jétől hatályos Iratkezelési szabályzatát.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

A képviselő-testület a további napirendek tárgyalását zárt ülésen folytatta.

Molnárné Gere Rita
polgármester

Torma Andrea
jegyző

A jegyzőkönyv hiteles.
Kmetyné Nagy Nóra
képviselő
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