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

Szám: 79-8/2014.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületének  2014. szeptember 10-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./  A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás  Modori László
       szabályairól szóló rendelet elfogadása

2./ Beszámoló a Somlóvásárhelyi Közös Hivatal első féléves Modori László
     költségvetéséről 

3./ Beszámoló az első féléves költségvetésről Modori László

4./ A Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése Modori László

5./ A Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztása Szlottáné Turi Edina

6./ Szavazat Számláló Bizottság 2 póttagjának megválasztása Szlottáné Turi Edina

7./ Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer pályázat Modori László

8./ Vegyes ügyek Modori László

N A P I R E N D  T Á R G Y A L Á S A

1./   A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló rendelet 
elfogadása
Előadó: Modori László polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Modori  László  polgármester:  Elmondja,  hogy az  előterjesztés  mindenki  részére  megküldésre
került. Elmondja, hogy ilyen rendelettel minden településnek rendelkeznie kell. Elmondja, hogy a
törvényességi felhívásnak 2014. szeptember 15. napig kell eleget tenni. 

Modori László polgármester: Elmondja, hogy ha ezt a rendeletet elfogadná a képviselő-testület,
akkor a nemrég kialakított rendezvény parknak is lehetne nevet adni.

Kocsi István alpolgármester: Elmondja, hogy ezt még át kell gondolni és halasszák ezt a döntést
későbbre.

Modori László polgármester: Elmondja, hogy akkor ezt egy későbbi testületi ülésen beszélik meg.
Elmondja, hogy ő Kocsi Pálra gondolt, de ezt még a település lakóival is egyeztetni kell.

Modori László polgármester: Kéri, aki elfogadja, az kézfenntartással jelezze. 
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Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a közte-
rületek  elnevezéséről  és  a  házszám-megállapítás  szabályairól  szóló  rendelet  elfogadásáról az  alábbi
rendeletet alkotta:

4/2014.(IX.15.) önkormányzati rendelet

Borszörcsök  Község  Önkormányzat  a közterületek
elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól 

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2./ Beszámoló Somlóvásárhelyi Közös Hivatal első féléves költségvetéséről
Előadó: Modori László polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Modori  László  polgármester:  Elmondja,  hogy az  előterjesztés  mindenki  részére  megküldésre
került. Kéri, hogy akinek kérdése van tegye fel. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Modori  László  polgármester:  Kéri,  aki  elfogadja  a  Somlóvásárhelyi  Közös  Önkormányzati
Hivatal első féléves költségvetéséről szóló beszámolót, az kézfenntartással szavazzon.

Borszörcsök  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a
Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal első féléves költségvetéséről szóló beszámolójáról
az alábbi határozatot hozta:

39/2014.(IX.10.) Kt. sz. határozat

Borszörcsök  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete a Somlóvásárhelyi Közös  Önkormányzati  Hivatal
2014. évi első féléves költségvetési beszámolóját elfogadja.
(a beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Felelős: Polgármester
Határidő: 2014.09.15.

 

3./ Beszámoló az első féléves költségvetésről
Előadó: Modori László polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Modori  László  polgármester:  Elmondja,  hogy  a  beszámolót  az  első  féléves  költségvetésről
mindenki megkapta. Kéri, aki elfogadja, az kézfenntartással szavazzon.
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Borszörcsök  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a
beszámoló az első féléves költségvetésről az alábbi határozatot hozta:

40/2014.(IX.10.) Kt. sz. határozat

Borszörcsök  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a
2014. évi első féléves költségvetési beszámolót elfogadja.
(a beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Felelős: Polgármester
Határidő: 2014.09.15.

4./  Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése
Előadó: Modori László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Modori László polgármester:  Elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta.  Kéri, hogy
akinek kérdése van tegye fel. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Modori  László  polgármester: Kéri,  aki  elfogadja  a  Gördülő  Fejlesztési  terveket  az
kézfenntartással szavazzon.

Borszörcsök  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a
Gördülő Fejlesztési Terv véleményezéséről az alábbi határozatot hozta:

41/2014.(IX.10.) Kt. sz. határozat

Borszörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a határozat melléklete szerint elfogadja a Bakonykarszt Zrt.
által  üzemeltetett  víziközmű-rendszerek,  a  ivóvíz-
szolgáltatás  és  szennyvízelvezetés  és  –tisztítás
vagyonelemeinek  2015-2029.  évek  közötti  időszakra
vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervét.  

Megbízza  a  Bakonykarszt  Zrt.-t  azzal,  hogy  a  gördülő
fejlesztési  tervet  a  Magyar  Energetikai  és  Közmű-
szabályozási  Hivatalhoz  2014.  szeptember  15-ig
jóváhagyásra nyújtsa be.

Felelős: Modori László polgármester
  BAKONYKARSZT  Zrt vezérigazgatója   

             Határidő: 2014. szeptember 15.
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5./ A Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztása
Előadó: Szlottáné Turi Edina jegyző

Szlottáné Turi Edina jegyző: Elmondja, hogy az egyik HVB tagnak összeférhetetlenség miatt le 
kell mondani a tisztségéről, ezért az ő helyére egy póttag fog belépni. Elmondja, hogy ezért egy új 
póttagot kell választani. Elmondja, hogy póttagnak Antal Tibor Lászlót (8479 Borszörcsök, Petőfi u.
35.) javasolja.

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

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

42/2014. (IX.10.) Kt. sz. Határozat

Borszörcsök  Község  Képviselő-testülete  A  választási
eljárásról  szóló  2013.  évi  XXXVI.  törvény  35.  §  (1),(2)
bekezdése alapján a Helyi  Választási  Bizottság póttagjának
megválasztja: Antal Tibor Lászlót 8479 Borszörcsök, Petőfi
u. 35.szám alatti lakost.
Felkéri a HVI Vezetőjét, hogy nevezettek – polgármester előtt
történő – eskütételéről gondoskodjon.

Felelős: Szlottáné Turi Edina HVI Vezető
Határidő: 2014. szeptember 12.

6./ Szavazat Számláló Bizottság 2 póttagjának megválasztása
Előadó: Szlottáné Turi Edina

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Szlottáné Turi Edina jegyző:  2014. márciusban a település megválasztott 3 tagot és 2 póttagot az
SZSZB-be, de a  mozgóurna lehetősége miatt  mind az 5 főnek részt kell  venni  az október  12-i
települési  nemzetiségi  képviselő  választáson.  Ezért  szükséges  plusz  2  póttag  megválasztása.
Elmondja, hogy az előterjesztés szerint javasolja a póttagokat. 

Kocsi István alpolgármester: Elmondja, hogy egyetért a javaslattal.

Szlottáné  Turi  Edina  jegyző:  Elmondja,  hogy  egy  ember  kellene  jegyzőkönyvvezetőnek.
Megkérdezi, hogy nem tudnak- e valakit a faluból, aki közalkalmazott vagy köztisztviselő és tudná
vállalni ezt a feladatot?

Modori  László  polgármester: Elmondja,  hogy ennek még utána  járnak,  de van két  nyugdíjas
tanárnő, akik talán alkalmasak lennének erre a feladatra.

Szlottáné Turi Edina jegyző: Elmondja, hogy ennek még utána kell néznie, hogy ők vállalhatják-e ezt
a feladatot.
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Kocsi István alpolgármester: Elmondja, hogy rajtuk kívül nem tudnak senkit a faluban.

Modori László polgármester:  Kéri, hogy aki elfogadja, az kézfenntartással szavazzon.

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a 
Szavazatszámláló Bizottság 2 póttagjainak megválasztásáról az alábbi határozatot hozta:

43/2014.(IX.10.) Kt. sz. határozat

Borszörcsök  község  képviselő-testülete  a  helyi
Szavazatszámláló  Bizottságba  póttagként  Modori  Gyulánét
(Borszörcsök, Arany J. u 3.) és Hajgató Erikát ( Borszörcsök,
Petőfi u. 198. ) megválasztja.

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

Felelős: Szlottáné Turi Edina HVI Vezető
Határidő: 2014. szeptember 12.

7./  Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer pályázat 
Előadó: Modori László polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Modori László polgármester: Elmondja, hogy mindenképpen csatlakozik az önkormányzat a Bursa
Hungarica Ösztöndíjrendszerhez, mert lesz ilyen ember a faluban, aki majd ezt igénybe tudja venni.
Javasolja, hogy támogatásra kerüljenek, akik szeretnének tovább tanulni. 

Zsigmond Károly képviselő: Elmondja, hogy aki szeretne tovább tanulni, azt szerinte is támogatni
kell. 

Modori László polgármester: Kéri, aki egyetért a csatlakozással, az kézfenntartással szavazzon.

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a Bursa
Hungarica Ösztöndíjrendszer pályázatról az alábbi határozatot hozta:

44/2014.(IX.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  2015.  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. 
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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: 2014. november 7. 

A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a
szükséges nyilatkozat aláírására és intézkedés megtételére.

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

 Határidő:  2014. október 1.
 Felelős: Modori László polgármester

8./ Vegyes ügyek

Térítési díj felének átvállalása:  

Modori  László  polgármester:  Elmondja,  hogy  a  testületnek  volt  egy  határozata  tanévkezdést
követően  ,  hogy aki  1  vagy 2  családos,  azoknak  a  gyermekeknek a  térítési  díjának  a  felét  az
önkormáyzat átvállalja. Elmondja, hogy több gyermek is van a településen, akik igénybe tudnák
venni ezt a támogatást.

Zsigmond Károly képviselő: Egyetért a javaslattal, hogy támogassák őket.

Közmunka program:

Modori László polgármester: Elmondja, hogy nincs változás, a káposzta beérett, egyenlőre piacot
keresnek rá, hogy értékesíteni tudják. Elmondja, hogy felvette a kapcsolatot pár vállalkozóval. A
káposztát 65 Ft,-/kg -ért értékesítenék. Elmondja, hogy az idei termés nagyon szép lett, mert volt
bőven csapadék.

Tejautómata: 

Modori László polgármester: Elmondja, hogy beüzemelték az autómatát és megtörtént a pavilon
átvétele  is.  Elmondja,  hogy az  MVH ellenőrzése is  megvolt.  Elmondja,  hogy mindent  rendben
találtak. A tejet 170 Ft,-/l -ért fogják árulni.

Szlottáné Turi Edina jegyző: Elmondja, hogy a bejelentéshez még kellenek papírok.

Modori László polgármester: Elmondja, hogy ez folyamatban van.

Választások:

Modori  László polgármester:  Elmondja,  hogy 2 polgármester  jelölt  van és  6 képviselő jelölt.
Elmondja, hogy a lakosságra van bízva a döntés.
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Több kérdés,  hozzászólás nem volt,  más napirendi pont nem lévén a polgármester a képviselő-
testület nyílt ülését 19:00 órakor bezárta.

kmf.

Modori László Szlottáné Turi Edina
polgármester jegyző
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