
Borszörcsök Községi Önkormányzat
Képviselőtestülete
8479. Borszörcsök, Petőfi u. 198.

Szám: 385-8/2012.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. október
25-én 19.00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselőtestületi üléséről.

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

Jelen vannak:

a.)
Képviselőtestület tagjai:

Modori László polgármester
Modori Tivadar
Poór László
Zsigmond Károly települési képviselők

b.)
Tanácskozási joggal résztvevő:

Bendes István körjegyző

c.)
Távolmaradását bejelentette:

Kocsi István alpolgármester

Az ülésen  érdeklődő nem jelent meg.

Modori László polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülésen a
képviselőtestület 4 tagja megjelent, tehát az ülés határozatképes, majd az ülést megnyitotta.
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Polgármester  javaslatára  a  képviselőtestület  az  ülés  napirendjét  4  igen  szavazattal   -
egyhangúlag  - az alábbiak szerint állapította meg:

NAPIREND: ELŐADÓ:

1./ 
Járások kialakítása  Modori László polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.
Járások kialakítása
Előadó: Modori László polgármester

Modori László:

A járások  kialakításánál  nálunk  a  Devecseri  Járás szeretne  egy  fő  dolgozót  és  hozzá
eszközöket  átvenni.  Ismertette  az  ehhez  szükséges  megállapodást.  Javasolta  fogadja  el  a
képviselőtestület.

Devecser  Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete  5  igen  szavazattal  egyhangúlag  a
Megállapodás a Devecseri Járás kialakításáról az alábbi határozatot hozta:

26/2012.(X.25.) Kt. sz. határozat

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselőtestülete
a  Megállapodást  a  Devecseri  Járási  Hivatal  kialakításához
jóváhagyja. 
A  Képviselőtestület  felhatalmazza  a  polgármestert  a
megállapodás aláírására.
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SMBLEADER támogatása

Modori László:

A  Somló-Marcalmente-Bakonyalja  LEDER  egyesületünk  nehéz  anyagi  helyzete  miatt
támogatást kér tagjaitól. Javasolja 100 e Ft-tal segítsük az egyesület munkáját.

Borszörcsök  Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete  5  igen  szavazattal  egyhangúlag  az
SMBLEADER Egyesület támogatásáról az alábbi határozatot hozta:

27/2012(X.25.) Kt. sz. határozat

Borszörcsök Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy
dönt,  hogy  az  Önkormányzat  tagságával  működő  Somló-
Marcalmente-Bakonyalja  LEADER  Akciócsoport  Közhasznú
Egyesület  (8564  Ugod,  Petőfi  u.  15.)  további  működésének
elősegítése  érdekében  100.000,-Ft,  azaz  Egyszázezer  forint
támogatást nyújt az Egyesületnek. 

A  támogatást  az  Egyesület  az  Alapszabályában  és  a
költségvetésében  szereplő  célokra  használhatja  fel  annak
érdekében,  hogy  a  térségben  a  vidékfejlesztési  tevékenységet
folytassa,  a  térség  szervezetei,  vállalkozói  minél  nagyobb
támogatást tudjanak igénybe venni, az uniós támogatások minél
nagyobb hányada a térség gazdasági fellendülését szolgálhassa. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy ezen
döntés  alapján  a  támogatásról  szóló  Megállapodást  aláírja,  a
támogatást az Egyesületnek átutalja.

Több  kérdés,  hozzászólás  nem  volt,  más  napirendi  pont  nem  lévén  a  polgármester  a
képviselőtestület nyílt ülést 19.35 órakor bezárta. 

kmf.

Modori László Bendes István
polgármester körjegyző


