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

Szám: 79-5/2014.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. május 29-én 18.00
órai kezdettel megtartott nyílt képviselőtestületi üléséről.

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

Jelen vannak:

a.)
Képviselőtestület tagjai:

Modori László polgármestereket

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
képviselő-testület  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:
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Napirend: Előadó:

1./ Átfogó értékelés a helyi önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti Modori László
 és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

2./ Belső ellenőrzési összefoglalói jelentés elfogadás Modori László

3./ Vegyes ügyek Modori László

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1./ Átfogó értékelés a helyi önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti
     és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
      Előadó: Modori László polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Modori László polgármester:  Elmondja, hogy az előző évhez hasonlóan ismételten elkészítésre
került  az   átfogó  értékelés  a  helyi  önkormányzat  2013.  évi  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi
feladatainak  ellátásáról.  Az  előterjesztés  mindenki  részére  megküldésre  került.  Kérem,  aki
elfogadja az átfogó értékelést, az kézfenntartással szavazzon. 

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a helyi
önkormányzat  2013. évi gyermekjóléti  és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó
értékelés elfogadásáról az alábbi határozatot hozta:

28/2014. (V.29.) Kt. sz. határozat

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete az
átfogó  értékelést  a  helyi  önkormányzat  2013.  évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
elfogadja.
(Az Átfogó értékelés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2./ Belső ellenőrzési jelentés beszámolója
Előadó: Modori László polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Modori László polgármester: Elmondja, hogy a belső ellenőrzési jelentésekben tett javaslatoknak
eleget tesznek, valamint elmondja, hogy a pénzügyi- számviteli feladatellátás évről évre javult.
Kérem, aki elfogadja a belső ellenőrzési jelentést, az kézfenntartással szavazzon. 

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a belső
ellenőrzési jelentés elfogadásáról az alábbi határozatot hozta:
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29/2014.(V.29.) Kt. sz. határozat

1./ Borszörcsök Község Önkormányzat képviselő-testülete
a  belső  ellenőrzési  jelentésben  foglaltakkal  egyetért,  azt
elfogadja.
2./ A Képviselő-testület a polgármester és a jegyző részére
tett javaslatot jóváhagyja.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos

3./ Vegyes ügyek
Előadó: Modori László polgármester

Tejautómata:

Modori  László  polgármester:  Elmondja,  hogy  elkészült  a  pavilon,  itt  van  az  autómata,  de
nagyobb, mint  az ajtó.  Ki kell  venni  az ajtót,  hogy beférjen.  Június 2-ig kell  kérni a kifizetési
kérelmet, de addig a fenn maradó 700.000-Ft-ot is ki kellett fizetni. Elmondja, hogy a tejautómata
beszerzését  a  pályázat  nem fedte  le  100%-osan,  amelyet  a  borszörcsöki  alapítványon  keresztül
bonyolítottak.  Kérem  a  testület  utólagos  engedélyét,  hogy  az  önkormányzat  a  tejautómata
beszerzéséhez szükséges 700.000 Ft-ot átvállalja. Reméli, hogy nyárig megoldódik a dolog. Addig
még üzemeltetőt is kell keresni, ami nem egyszerű dolog. Majd az állatorvossal tiszázza, hogy mi
lenne a megfelelő megoldás. Kérem, aki elfogadja a javaslatot és egyetetért vele, az kézfenntartással
jelezze.

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

30/2014.(V.29.) Kt. sz. határozat

Borszörcsök  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  a
tejautomata beszerzéséhez szükséges önrészt 700.000 Ft összeg erejéig átvállalja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Megyefa:

Modori  László  polgármester:  Elmondja,  hogy  kapott  egy  levelet  arra  vonatkozóan,  hogy
Veszprémben  készítettek  egy  Megyefát,  amin  minden  falunak  rajta  lehet  a  címere.  Ezt  egy
kerámiaművész készíti  el,   amely 7000 ft-ba került,  amelyet meg is rendelt  már, így rajt  lesz a
település címere a Megyefán.

 Támogatás:

Modori László polgármester: Elmondja, hogy a település 6,5 millió Ft-ot nyert a belvíz elvezető
árok  rendbetételére.  Elmondja,  hogy  folyamatban  vannak  az  árajánlat  kérések.  A  támogatás
összegével december 31-ig kell elszámolni.
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Start munka:

Modori László polgármester:  Elmondja,  hogy a faluban jelenleg 2 brigád dolgozik.  Az egyik
brigád zöldségtermesztést folytat,  a másik pedig fűzfatermesztéssel foglalkozik. Elmondja, hogy
most a sok csapadék miatt több a belvíz, így a tó vízszintje lényegesen megemelkedett.

Kocsi István alpolgármester: Elmondja, hogy a munkások nagyon jól haladnak a mukával, szépen
dolgoznak és elégedettek a munkájukkal.

Zöldségtartósító képzés:

Modori László polgármester: Elmondja, hogy június második felében indul ez a képzés Devecser-
ben. Elmondja, hogy két embert megkerestek, hogy részt tudnának-e venni a képzésben, de csak az
egyikük tud elmenni a tanfolyamra. Elmondja, hogy még nyitott a dolog, tehát lehet jelentkezni a
képzésre.

Szennyvíz:

Modori László polgármester: Elmondja, hogy májustól megállapított szennyvízdíjuk van. Megjöt-
tek az első számlák.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester a képviselő- testület nyílt ülését 18.55 órakor
bezárta.

Kmf.

 Modori László Szlottáné Turi Edina

               polgármester jegyző
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