
Borszörcsök Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198.

Szám: 79-7/2014.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 21-én 18.00 
    órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről.

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

Jelen vannak:

a.)
Képviselő-testület 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
képviselő-testület  mind  az  5  tagja  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./ HVB tagok megválasztása Szlottáné Turi Edina

2./ Önkormányzati vagyonkimutatás elfogadása Modori László

3./ Rendkívüli önkormányzati támogatás benyújtása Modori László

4./ Vegyes ügyek Modori László

N A P I R E N D  T Á R G Y A L Á S A

1. HVB tagok megválasztása
Előadó: Szlottáné Turi Edina jegyző

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Szlottáné Turi  Edina jegyző: Elmondja,  hogy mint  az  az  előterjesztésből  olvashatták  a  HVB
tagokat az őszi önkormányzati választásokra meg kell választani.  Személyükre a helyi választási
iroda vezetője tesz indítványt.
Indítványozom, hogy Borszörcsök községben Harkai István tagként, Vörös József tagként, Hajgató
László tagként, Modori Gyula Lajosné tagként, Nagy Zoltán tagként, Torma Zsolt póttagként és
Magyaróvári Györgyné póttagként kerüljön megválasztásra.

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

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a Helyi
Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról az alábbi határozatot hozta:

36/2014. (VIII.21.) Kt. sz. határozat

Borszörcsök   község  képviselő-testülete  a  2013.  évi  XXXVI.
törvény 23. § -a alapján  a  Helyi Választási Bizottságba tagként
Vörös  Józsefet   (8479  Borszörcsök,   Jókai  u.  3.) ,  Hajgató
Lászlót (8479 Borszörcsök, Petőfi u. 41.), Harkai Istvánt (8479
Borszörcsök,  Petőfi  u.  146.),  Modori  Gyula  Lajosnét  (8479
Borszörcsök, Arany J. u. 3.), Nagy Zoltánt (8479 Borszörcsök,
Petőfi  u.  65.),  póttagként  Torma  Zsoltot  (8479  Borszörcsök,
Petőfi u. 48.), és  Magyaróvári Györgynét (8479 Borszörcsök,
Jókai u. 2.)  megválasztja.

Felkéri a HVI Vezetőjét, hogy nevezettek – polgármester előtt
történő – eskütételéről gondoskodjon.

Felelős: Szlottáné Turi Edina HVI Vezető
Határidő: 2014. augusztus 26.

2



2./  Önkormányzati vagyonkimutatás elfogadása
Előadó: Modori László polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Modori  László  polgármester:  Elmondja,  hogy az  előterjesztést  mindeki  megkapta,  kéri  hogy
fogadják el a vagyonkimutatást.

Borszörcsök  Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete  5  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –
elfogadja az önkormányzati vagyonkimutatást és az alábbi határozatot hozza.

37/2014.(VIII.21.) Kt. sz. Határozat

Borszörcsök  Község  képviselő-testülete  az  önkormányzati
vagyonról  készült  kimutatást  az  Mötv.  133.  §  (2)  bekezdése
alapján megtárgyalta, és az abban foglaltakat elfogadja.

Felelős: Modori László polgármester
Határidő: azonnal

3./ Rendkívüli önkormányzati támogatás benyújtása
Előadó: Modori László polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Modori  László  polgármester:  Elmondja,  hogy  ismét  támogatás  igényelhető  az  önkormányzat
mükődőképességének  megörzésére.  Tájékoztatja  a  testületet,  hogy  be  kell  adni  a  pályázatot  a
tartozások miatt. Elmondja, hogy régen ezt a fajta támogatást ÖNHIKI -nek nevezték. 

Modori  László  polgármester:  Kéri,  hogy  aki  elfogadja  a  javaslatot  és  egyetetért  vele,  az
kézfenntartással jelezze.

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – egyetért
a rendkívüli önkormányzati támogatás benyújtásával és az alábbi határozatot hozza.

38/2014.(VIII.21.) Kt. sz. Határozat

Borszörcsök  Község  Önkormányzat  képviselő-testülete  úgy
dönt,  hogy  a  „7/2014.  (I.  31.)  BM   rendelet  a  megyei
önkormányzati  tartalékból  nyújtott  támogatásokról  és  a
rendkívüli önkormányzati támogatásokról „ szóló  1.§ (2) bek. a)
pontja  alapján  a  működőképességet  szolgáló   támogatáshoz
benyújtja  pályázatát.
A képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  pályázat
benyújtására a szükséges nyilatkozatok megtételére, aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. szeptember 30.
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4./ Vegyes ügyek
Előadó: Modori László polgármester

Modori László polgármester:  Elmondja, hogy az egy héttel ezelőtti vihar során nagyon sok fát
kidöntött  a  szél,  a  tűzoltóknak  rengeteg  dolguk  volt.  Elmondja,  hogy  komolyabb  kár  nem
keletkezett a faluban.

8-as főút:
Modori  László  polgármester: Elmondja,  hogy  a  tervek  szerint  2*2  sávos  lenne  a  8-as,
gyorsforgalmi  út  lenne.  Elmondja,  hogy  ez  a  megoldás,  ahol  most  felhajtanak  a  8-asra,  az
megszűnne. Elmondja, hogy ahol ásták a tavakat ott menne az út, de ezzel most szembesültek a
tervezők, ezért át kell tervezni az utat.

Több kérdés,  hozzászólás nem volt,  a polgármester a képviselő-testület  nyílt  ülést  18.40 órakor
bezárta.

kmf.

Modori László Szlottáné Turi Edina
polgármester jegyző
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