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

Szám: 80-11/2013.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. szeptember 
12 -én 20.00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselőtestületi üléséről.

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

Jelen vannak:

a.)
Képviselőtestület tagjai:

Modori László polgármester
Kocsi István alpolgármester
Modori Tivadar települési képviselő
Poór László települési képviselő
Zsigmond Károly települési képviselő

b.)
Tanácskozási joggal résztvevő:

Szlottáné Turi Edina jegyző
Dürgő Ágnes pü-i főelőadó

Az ülésen érdeklődő nem jelent meg.
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Modori László polgármester köszöntötte a megjelenteket,  megállapította,  hogy az ülésen a
képviselőtestület  mind  az  5  tagja  megjelent,  tehát  az  ülés  határozatképes,  majd  az  ülést
megnyitotta.

Polgármester  javaslatára  a  képviselőtestület  az  ülés  napirendjét  5  igen  szavazattal   -
egyhangúlag  - az alábbiak szerint állapította meg:

NAPIREND: ELŐADÓ:

1./ 2013. I. félévi költségvetési beszámoló Előadó: Modori László 
polgármester

2./ Költségvetési előirányzat módosítás Előadó: Modori László 
polgármester

3./ Somlói-napok támogatása Előadó: Modori László 
polgármester

4./ Vegyes Ügyek Előadó: Modori László 
polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. 2013. I. félévi költségvetési beszámoló
Előadó: Modori László polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Modori László polgármester: Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a 2013. évi I. féléves
beszámoló elkészült, ez megküldésre került. Kérem aki egyetért, az szavazzon.

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a
2013. évi I. féléves beszámolójáról az alábbi határozatot hozta:

  42/2013.(IX.12.) Kt. sz. határozat

1./  Borszörcsök  Község  Önkormányzatának
Képviselőtestülete  a  2013.  évi  I.  féléves
beszámolóját elfogadja.

(A beszámoló a jegyzőkönyv részét képezi)

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
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2. Előirányzat módosítás

Előadó: Modori László polgármester

Modori  László  polgármester:  Elmondja,  hogy  a  2013.  évi  költségvetési  rendeletet  a
költségvetési  előirányzat  módosítása  alapján  módosítani  kell.  Kérem  aki  elfogadja  az
előirányzat módosítását, az szavazzon.

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az
előirányzat módosításáról az alábbi rendeletet alkotta:

 

8/2013. (IX. 23.) önkormányzati rendelet

1./ Borszörcsök Község Önkormányzatának a 2013.
évi  költségvetéséről  szóló  1/2013.  (II.12.)
önkormányzati rendelet módosításáról.

(A  rendelet  hiteles  szövege  a  jegyzőkönyv
mellékletét képezi.)

3. Somlói  - napok rendezvény támogatása (ajándékutalvány)
Előadó: Modori László polgármester

Modori  László  polgármester: Elmondja,  hogy  2013.  szeptember  13.  és  14.  napon
megrendezésre kerül a Somlói- napok rendezvény. A rendezvényen sok helyi lakos is részt
vesz, ahhoz hogy a rendezvényen színvonalas műsort tudjanak adni szükség van támogatókra.
Javaslom,  hogy  10.000,-  Ft-tal  támogassuk  a  Somlói-nap  rendezvényét  ajándékutalvány
formájában. Aki egyetért a javaslattal, az kérem szavazzon.

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a
Somlói- napok rendezvény támogatásáról az alábbi határozatot hozta:

43/2013.(IX.12.) Kt. sz. határozat

1./  Borszörcsök  település  önkormányzatának
Képviselőtestülete a úgy dönt, hogy a Somlói- napok
rendezvényt  10.000,-  Ft-tal,  azaz  Tízezer  forinttal
támogatja  ajándékutalvány  formájában.  A
Képviselőtestület  felhatalmazza  a  polgármestert  az
ajándékutalvány megvásárlására.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

4. Vegyes ügyek

Előadó: Modori László polgármester
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Támogatási  igény  a  helyi  önkormányzatok  működőképessége  megőrzését  szolgáló
kiegészítő támogatására.

Modori  László  polgármester:  Ismerteti  a  megyei  önkormányzati  tartalékról  és  a  helyi
önkormányzatok  működőképessége  megőrzését  szolgáló  2013.  évi  kiegészítő  támogatásáról
szóló  39/2013.  (VII.31.)  BM. rendeletet.   Elmondja,  hogy az  önkormányzat  elég  rosszul  áll
anyagilag, és most nagyon jól jönne egy kis segítség.  Javasolja a pályázat benyújtását.

Dürgő  Ágnes  pü-i  főelőadó: Elmondja,  hogy  az  Önkormányzat  nem  részesült  a
konszolidációban,  és  likvid  hitelük  sem  volt,  ezért  jó  eséllyel  pályázhatnak  a  kiegészítő
támogatásra.

Modori László polgármester: Kéri, hogy aki a pályázat benyújtásával egyetért, kézfenntartással
jelezze.

Borszörcsök Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  –  egyhangúlag   –
meghozta az alábbi határozatot:

44/2013.(IX.12.) Kt. sz. határozat

Borszörcsök Község  Önkormányzat  képviselő-testülete
úgy  dönt,  hogy  a  „  39/2013.  (VII.31.)  BM.  rendelet  a
megyei  önkormányzati  tartalékról  és  a  helyi
önkormányzatok  működőképessége  megőrzését  szolgáló
2013. évi kiegészítő támogatásáról” szóló rendelet alapján
a  működőképességet  szolgáló   támogatáshoz   benyújtja
pályázatát.
Felhatalmazza  a  polgármestert  a  pályázat  aláírására  és
benyújtására.

Felelős: Modori László polgármester
Határidő: 2013. szeptember 30.

Komlóska megkeresés 

Kocsi István alpolgármester: Elmondja, hogy Komlóska Község Önkormányzata levélben
megkereste a Képviselőtestületet, hogy a magyar hősök emlékére és a Világ Királynőjének
tiszteletére kápolnát szeretnének építeni. A nemzet jelképes egyesítése céljából eddig közel
1500 település adományozott egy marék földet és egyre több település ajánl föl egy követ a
Nemzet Kápolnájához. Közadakozásból szeretnék felépülni a kápolnát.

Modori  László  polgármester:  Kéri,  hogy a  legolcsóbb és  egyszerűbb módját  válassza  a
testület a támogatásnak az önkormányzat anyagi helyzetére való tekintettel. Javasolja, hogy a
határozati javaslatok közül az elsőt fogadják el.

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag –  az
alábbi határozatot hozta:
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45/2013.(IX.12.) Kt. sz. határozat

A Világ  Királynője  Engesztelő  Mozgalom  céljainak
támogatásáról  Borszörcsök  Község  Önkormányzat
Képviselőtestülete  üdvözli  a  Világ  Királynője
Engesztelő  Mozgalom  megalakítását,  céljaival,
szellemiségével, értékrendjével egyetért. 
A  Képviselőtestület  kéri  az  egyházi  és  világi
vezetőinket,  hogy támogassák és  tegyék  lehetővé  az
Engesztelő Kápolna megépítését Budapesten, a Szent
Anna-réten.
Felelős: Modori László polgármester
Határidő: 2013. szeptember 20.

Több  kérdés,  hozzászólás  nem  volt,  más  napirendi  pont  nem  lévén  a  polgármester  a
képviselőtestület nyílt ülését 21.10 órakor bezárta.

kmf.

Modori László Szlottáné Turi Edina
polgármester jegyző
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