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

Szám: 80-12/2013.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. október 10 
-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
Kocsi István alpolgármester
Modori Tivadar települési képviselő
Poór László települési képviselő
Zsigmond Károly települési képviselő

b.)
Tanácskozási joggal résztvevő:

Szlottáné Turi Edina jegyző

Az ülésen érdeklődő nem jelent meg.

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

NAPIREND: ELŐADÓ:

1./ Települési értéktár Előadó: Modori László 
polgármester

2./ Filmforgatási rendelet Előadó: Modori László 
polgármester

3./ Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat Előadó: Modori László 
polgármester

4./ Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Előadó: Modori László 
polgármester

Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati 
Társulás pályázata

5./ Vegyes Ügyek Előadó: Modori László 
polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. Települési értéktár
Előadó: Modori László polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Modori László polgármester: Elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta, olvasta.
Elmondja, hogy arról kell dönteniük, hogy kívánnak e létrehozni települési értéktárat vagy
sem.  Ennek  célja,  hogy  az  önkormányzat  önként  vállalt  feladataként  vegye  számba  és
nevesítse a település szellemi, anyagi, természeti kincsét amelyet értéknek tekint, és ennek
megőrzése  érdekében  értéktárat  hoz  létre.   Javasolja,  hogy  egyelőre  ne  hozzanak  létre
értéktárat, mert nem tudnak a faluban olyan értéket, amely ezt indokolná. Kérem aki egyetért,
az szavazzon.

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a
települési értéktáról az alábbi határozatot hozta:

  48/2013.(X.10.) Kt. sz. határozat

Borszörcsök Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
megtárgyalta  a  Települési  Értéktár  Bizottság  létrehozása
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tárgyú  előterjesztést,  és  úgy  dönt,  hogy  nem  kíván
létrehozni önálló települési Értéktár Bizottságot. 

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

 

2. Filmforgatási rendelet

Előadó: Modori László polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Modori László polgármester: Elmondja, hogy a 2013. évi LXXXXIV. törvény módosításra
került,  amelynek  révén  az  önkormányzat  tulajdonában  álló  közterület  filmforgatási  célú
használatával  kapcsolatosan  az  egyes  feltételeket  rendeletben kell  szabályozni.  Kérem aki
elfogadja a rendelet tervezetet az szavazzon.

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a
filmforgatásról az alábbi rendeletet alkotta:

 

9/2013. (X. 14.) önkormányzati rendelet

a közterület filmforgatási célú használatáról

 (A rendelet  hiteles  szövege  a  jegyzőkönyv  mellékletét
képezi.)

3. Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat

Előadó: Modori László polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Modori  László  polgármester: Elmondja,  hogy  ismét  lehet  a  Bursa  Hungarica
Ösztöndíjrendszerhez csatlakozni. Az önkormányzat csatlakozása  a pályázati fordulóhoz az
EPER Bursa  rendszerhez történő csatlakozást is magában foglalja, azaz a rendszerhez nem
csatlakozó önkormányzatok a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez sem tudnak csatlakozni.
Az  önkormányzat  csatlakozási  nyilatkozatát  október  11-ig  kell  beküldeni,  míg  a  diákok
november 15-ig nyújthatják be pályázatukat. Elmondja, hogy jelenleg nem tud olyan diákot a
faluban aki  főiskolás, de javasolja, hogy pályázzanak. 

Kocsi István alpolgármester:  Elmondja, hogy mindenképpen pályázzanak, legfeljebb nem
veszi igénybe senki, de ha mégis lenne jelentkező, az ne ő miattuk kerüljön hátrányba.

Modori László polgármester :Aki egyetért a javaslattal, az kérem szavazzon.
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Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatról az alábbi határozatot hozta:

49/2013.(X.10.) Kt. sz. határozat

Borszörcsök  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  csatlakozik  a
hátrányos  szociális  helyzetű  felsőoktatási  hallgatók,  illetőleg  felsőoktatási
tanulmányokat  kezdeni  kívánó  fiatalok  támogatására  létrehozott  Bursa
Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat  2014.  évi
fordulójához,  ennek érdekében a  csatlakozásról,  valamint  az  elektronikus
adatbázis  használatáról  szóló   Csatlakozási  Nyilatkozatot   megküldi  a
Emberi  Erőforrás  Támogatáskezelő   1054  Budapest,  Báthory  utca  10.
postacímére:  1381 Budapest, Pf. 1418. 

A  képviselő-testület  nyilatkozik,  hogy  a  Bursa  Hungarica  Elektronikus
Pályázatkezelési  és  Együttműködési  Rendszert  (a  továbbiakban:  EPER-
Bursa rendszer) használja a pályázatok lebonyolításához.   

A képviselő-testület  a  határozat  melléklete  szerint  kiírja   az  „A” és  „B”
típusú pályázatot. A pályázatok benyújtási határideje: 2013. november 15. 

A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  határozat
végrehajtásáról gondoskodjon.

 Határidő:    2013. október 11.
 Felelős:  polgármester

4. Észak-Balatoni Térség Regionális Települési  Szilárdhulladék-kezelési 
Önkormányzati Társulás pályázata

Előadó: Modori László polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Modori  László  polgármester:   Elmondja,  hogy  megkereste  az  önkormányzatot  az  Észak-
balatoni  hulladékgazdálkodási  Társulás  azzal,  hogy a testület  támogassa  pályázati  szándékát.
Informatikai  korszerűsítésre  nyújtanának  be  pályázatot,  amelyhez  a  testület  támogatása
szükséges.  

Modori Tivadar települési képviselő: A határozati javaslatot elfogadja, főleg, hogy nem kerül
az önkormányzatnak plusz költségbe ez.

Modori László polgármester: Elmondja, hogy többet nem kell fizetnünk, igaz kevesebbet sem.
Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze.

Borszörcsök Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  –  egyhangúlag   –
meghozta az alábbi határozatot:
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50/2013.(X.10.) Kt. sz. határozat

Borszörcsök  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete
megtárgyalta  „Az  Észak-balatoni  hulladékgazdálkodási
rendszer  fejlesztése  eszközbeszerzésekkel  KEOP-
1.1.1/C/13-2013-0010  kódszámú  projekt”  című
előterjesztést,  mellyel  összefüggésben  a  következő
határozatot hozza: 

1.  A  Képviselő-testület  a  KEOP-1.1.1/C/13  pályázat
megvalósítását  támogatja.  Az  önkormányzat  a  KEOP-
1.1.1/C/13-2013-0010  pályázathoz ezúton igazolja, hogy
az  általa  illetve  kijelölt  közszolgáltatója  által  az
üzemeltetési  koncepció  alátámasztásához  nyújtott,  és  az
MT-ben  feltüntetett  adatok,  információk  a  valóságnak
megfelelnek továbbá az MT-ben bemutatott  üzemeltetési
koncepciót ismeri és elfogadja. 

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

5./Vegyes ügyek

Előadó: Modori László polgármester

Szociális étkeztetés

Modori László polgármester:  Elmondja, hogy minden évben támogatta az önkormányzat
azon gyerekek étkezését, aki rászorultság alapján nem volt jogosult a támogatásra. Ez óvodás,
általános  iskolás,  és  középiskolás  gyerekeket  érintett.   Kéri,  hogy  ismét  vállalja  át  az
önkormányzat ezen gyerekek étkezési térítési díjának 50 %-át. 

Modori Tivadar települési képviselő: Támogatja a javaslatot.

Zsigmond Károly     települési képviselő: Elmondja, hogy ő is támogatja a javaslatot, eddig is
így volt, most is kapja meg minden gyerek a támogatást.

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

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag –  az
alábbi határozatot hozta:

51/2013.(X.10.) Kt. sz. határozat

Borszörcsök  Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete
úgy dönt, hogy átvállalja a 2013/2014-es tanév végéig az
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óvodások, általános- és középiskolás gyermekek étkezési
térítési  díjának  50%-át  azon  gyermekeknél,  akik  nem
részesülnek állami támogatásban.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

Szociális tűzifa

Előadó: Szlottáné Turi Edina jegyző

Szlottáné  Turi  Edina  jegyző:  Elmondja,  hogy  A  helyi  önkormányzatok  szociális  célú
tűzifavásárláshoz  kapcsolódó  kiegészítő  támogatásról  szóló  57/2013.  (X.  4.)  BM rendelet
alapján  Borszörcsök  Község  Önkormányzata  igényt  nyújthat  be  az   1.  §  alapján  tűzifa
juttatásra a  lakásfenntartási támogatásban részesülők számának átlaga alapján legfeljebb 2
m3/ellátottanként mennyiségre.  A rendelet 1.§ (5) bekezdése alapján a 2013. január-március
hónapokban lakásfenntartási  támogatásban részesülők számának átlaga alapján,  44 fő után
legfeljebb  88  m3  tűzifa  mennyiséget  igényelhet  Borszörcsök  önkormányzat,  s  erre  a
mennyiségre javaslom a pályázatot benyújtani.
A rendelet  1.§  (2)  -  (3)  bekezdésében  meghatározott  támogatás  mértéke  kemény  lombos
fafajta esetében 13.000,- +ÁFA (16.510 Ft) /erdei m3, a saját erő mértéke 1.000,- Ft +ÁFA  
(1.127 Ft)/erdei m3.
Az igényelhető 1.452.880,- Ft támogatási összeg mellé az önkormányzatnak  111.760,-  Ft
összegben kell önrészt vállalnia a (3) bekezdés szerint, valamint a kiszállítás költségét.
A pályázat benyújtási határideje 2013. október 15.

Modori  László  polgármester:  Javasolja,  hogy  az  önkormányzat  pályázzon  a  szociális
tűzifára, mert ez nagy segítség a település rászoruló lakóinak. Kéri, hogy ezt a lehetőséget ne
hagyja  ki  a  település,  mert  ha  csak  ennyivel  is  de  hozzá  tudnak  járulni  a  rászorulók
megélhetéséhez.

Kocsi István alpolgármester: Elmondja, hogy mindenképpen pályázzanak, ez valóban nagy 
segítség a rászorulóknak.

Poór László települési képviselő: A javaslattal egyetért, kéri hogy mindenki támogassa a 
pályázat benyújtását.

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

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag –  az
alábbi határozatot hozta:

52/2013.(X.10.) Kt. sz. határozat

Borszörcsök  Község  Önkormányzat  képviselő-testülete
úgy dönt, hogy az 57/2013. (X.4.) BM. rendelet „a helyi
önkormányzatok  szociális  célú  tűzifavásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő  támogatásáról”  alapján a szociális
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tűzifa vásárlás támogatáshoz benyújtja igényét.
Borszörcsök Község Önkormányzat  képviselő-testülete  a
pályázat  feltételeként  vállalja  a  111.760  Ft,  azaz
egyszáztizenegyezer-hétszázhatvan  forint  önrész
kifizetését,  valamint  a  tűzifa  szállítási  költségeit
költségvetése terhére.  
Felhatalmazza  a  polgármestert  a  pályázat  aláírására  és
benyújtására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. október 15.

Közfoglalkoztatás

Modori László polgármester: Elmondja, hogy az egyik startmunkást el kellett küldenie, 
mert sorozatosan hiányzott a munkából. Igazolni nem tudta. Többször fel lett szólítva.

Kocsi István alpolgármester: Elmondja, hogy ő is többször szólt neki, hogy ez így nem 
működhet tovább, de nem érdekelte.

Modori László polgármester: Elmondja, hogy mindig arra hivatkozott, hogy a pártfogójánál 
volt. 16,00-ig van ügyfélfogadása a pártfogónak, megtehette volna ezt délután is. Pótoltam a 
kieső embert.

Ingatlan elfogadás

Modori László polgármester: Elmondja, hogy, levélben kereste meg Dr. Kamarás Györgyné
budapesti közjegyző, amelyben kérte, hogy néhai Modori Károly hagyatékában lévő 
ingatlanokat örököse Vajda Lászlóné ingyenesen felajánlja az önkormányzat részére.
Elmondja, hogy ezek az ingatlan hányadok kis területűek, nem javasolja az elfogadásukat.

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

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag –  az
alábbi határozatot hozta:

53/2013.(X.10.) Kt. sz. határozat

Borszörcsök  Község  Önkormányzat  képviselő-testülete
úgy  dönt,  hogy  néhai  Modori  Károly  póthagyatékát
képező  ingatlanhányadokat,  amelyeket  egyetlen  örököse
Vajda Lászlóné ajánlott fel az önkormányzat részére nem
fogadja el.

7



A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  jegyzőt,  hogy  a
határozatot küldje meg Dr. Kamarás Györgyné közjegyző
részére.

Felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Több  kérdés,  hozzászólás  nem  volt,  más  napirendi  pont  nem  lévén  a  polgármester  a
képviselőtestület nyílt ülését 20.30 órakor bezárta.

kmf.

Modori László Szlottáné Turi Edina
polgármester jegyző
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