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

Szám: Svh 79-3/2014.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 8 -án 
18.00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi 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  5  tagjából  5  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./  Közbeszerzési Bíráló Bizottság ajánlatának megtárgyalása  Modori László 
polgármester

2./  Devecseri Köznevelési Intézményfenntartó 
Társulás Társulási Megállapodásának jóváhagyása Modori László 

polgármester

3./ A Vackor Közös Fenntartású Napköziotthonos
 Óvoda Alapító okirat módosításának, valamint Modori László
 egységes szerkezetű Alapító okiratának jóváhagyása polgármester

4./ Vegyes ügyek Modori László 
polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1./ Közbeszerzési Bíráló Bizottság ajánlatának megtárgyalása  
Előadó: Modori László polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Modori  László  polgármester:Az előterjesztést a képviselő-testület tagjai megkapták.
Elmondja, hogy  a  közbeszerzési  eljárásban  határidőig  1  ajánlat  érkezett,  amely  ajánlat
megfelelt a felhívásban foglaltaknak. A bíráló bizottság elnöke javasolja, hogy a Ring-autó
ajánlatát nyilvánítsa a testület érvényesnek. 

Modori Tivadar települési képviselő:Támogatja a javaslatot.

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

Borszörcsök  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül – meghozta az alábbi határozatot:

23/2014. (IV.08.) Kt. sz. határozat

Borszörcsök  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy az  Új gépjármű, mikrobusz beszerzése
tárgyában  a  Közbeszerzési  Bíráló  Bizottság  javaslata
alapján  -  melynek  zárt  ülése  2014.  április  4-én  08,00
órakor  került  megtartásra  -  a  Ring  –Autó  kft.  ajánlatát
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nyilvánítja  érvényesnek,  mivel  ajánlata  megfelelt  a
felhívásban és a dokumentációban foglaltaknak.
Borszörcsök  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete
úgy  dönt,  hogy  a  Ring-Autó  Kft.  ajánlatát  nyilvánítja
nyertes ajánlatnak, mivel az értékelési szempont alapján a
legalacsonyabb  összegű  ellenszolgáltatást  tartalmazó
ajánlatot nyújtotta be. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, a további
intézkedések megtételére.

Felelős: Modori László polgármester
Határidő: azonnal

2./  Devecseri  Köznevelési  Intézményfenntartó  Társulás  Társulási  Megállapodásának
jóváhagyása
Előadó: Modori László polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Modori  László polgármester:  elmondja,  hogy a törvényi  változás szerint  a  költségvetési
szervnek az ellátott közfeladatait,  szakmai alaptevékenységeit kormányzati funkciókba kell
besorolnia.
A Devecseri Köznevelési Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának 1. és 2.
mellékletében jelenleg szakfeladati kódok szerepelnek, melyeket át kell sorolni kormányzati
funkció kódokra. 

Modori László polgármester: Kéri, aki elfogadja, az kézfenntartással jelezze. 

Borszörcsök  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül – meghozta az alábbi határozatot:

24/2014.(IV.08.)  Kt. sz. határozat

1./  Borszörcsök  Község  Önkormányzat  Képviselő-
testülete  a  Devecseri  Köznevelési  Intézményfenntartó
Társulás  Társulási  Megállapodását  az  előterjesztés
mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

2./  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,
hogy a fenti döntésről értesítse a Devecseri Köznevelési
Intézményfenntartó Társulás elnökét, valamint a Társulási
Megállapodást aláírja.

Felelős: Modori László polgármester
Határidő: 1./ azonnal
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2./ folyamatos

3./ A Vackor Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Alapító okirat módosításának, 
valamint egységes szerkezetű Alapító okiratának jóváhagyása
Előadó: Modori László polgármester

Modori  László polgármester:  elmondja,  hogy a törvényi  változás szerint  a  költségvetési
szervnek az ellátott közfeladatait,  szakmai alaptevékenységeit kormányzati funkciókba kell
besorolnia. A Vackor Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Alapító okiratában jelenleg
szakfeladati  kódok  szerepelnek,  melyeket  át  kell  sorolni  kormányzati  funkció  kódokra,
továbbá átvezetésre kerülne az Alapító okiratban a Devecseri Köznevelési Intézményfenntartó
Társulás székhelyének változása is. 

Modori László polgármester: Kéri, aki elfogadja, az kézfenntartással jelezze. 

Borszörcsök  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül – meghozta az alábbi határozatot:

25/2014.(IV.08.)  Kt. sz. határozat

1./  Borszörcsök  Község  Önkormányzat  Képviselő-
testülete  a  Vackor  Közös  Fenntartású  Napközi  otthonos
Óvoda  Alapító  okiratának  módosítását  az  előterjesztés
mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

2./  A  Képviselő-testület  a  Vackor  Közös  Fenntartású
Napköziotthonos  Óvoda  egységes  szerkezetű  Alapító
okiratát  az  előterjesztés  mellékletében  foglaltak  szerint
jóváhagyja.

3./  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,
hogy a fenti döntésről értesítse a Devecseri Köznevelési
Intézményfenntartó Társulás elnökét, valamint az Alapító
okirat  módosítását  és  az  egységes  szerkezetű  Alapító
okiratot aláírja.

Felelős: Modori László polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal

3./ folyamatos

4./ Vegyes ügyek
Előadó: Modori László polgármester

Borút egyesület támogatása
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Modori  László polgármester:  Elmondja,  hogy  2014.  március  5-én  részt  vett  egy
megbeszélésen,  ahol  egy tájegységi  értéktár  létrehozásáról  esett  szó,  amely  első  lenne  az
országban.  Somlójenő,  Somlóvásárhely,  Somlószőlős,  Doba  és  Borszörcsök  települések
hoznák létre  és a Somlói  Borút Egyesület  koordinálná.  Minden egyes,  a településen lévő,
felmerülő  értékeket  be  lehetne  emelni.  Ez  jó  lehet  a  településnek,  legalább  egy központi
helyen  lennének  az  értékeik.  A napórás  pince  biztosítana  helyet  az  értékeknek,  amely  az
önkormányzatok tulajdonában van. 

Poór László települési képviselő: Jó ötletnek tartja

Modori  László polgármester:  Kéri,  aki  a  tájegységi  értéktár  létrehozásával  egyetért  az,
kézfenntartással jelezze.

Modori László polgármester: Kéri, aki elfogadja, az kézfenntartással jelezze. 

Borszörcsök  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül – meghozta az alábbi határozatot:

26/2014.(IV.08.)  Kt. sz. határozat

Több  kérdés,  hozzászólás  nem  volt,  más  napirendi  pont  nem  lévén  a  polgármester  a
képviselőtestület nyílt ülését 18,40 órakor bezárta.

kmf.

Modori László Szlottáné Turi Edina
polgármester jegyző
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