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

Szám: 79-13/2014.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 09-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

Modori Ákos alpolgármester

Modori Tivadar települési képviselő

Varga Tamás 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 szociális tüzelőanyag juttatás szabályairól szóló rendelet Modori László
 
2./ Somló és Vidéke Önkormányzati Társulás megszüntetése Modori László

3./ Borszörcsök Község Önkormányzata, és a Borszörcsöki Roma Modori László
Nemzetiségi Önkormányzat  közötti együttműködési megállapodás elfogadása

3./ Vegyes ügyek Modori László

N A P I R E N D  T Á R G Y A L Á S A

1./  A szociális tüzelőanyag juttatás szabályairól szóló rendelet 
Előadó: Modori László polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Modori  László  polgármester:  Elmondja,  hogy az  előterjesztés  mindenki  részére  megküldésre
került.

Zsigmond Károly teleülési képviselő: Javasolja a rendelet elfogadását.

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

Borszörcsök  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a
szociális tüzelőanyag juttatás szabályairól szóló rendelet elfogadásáról az alábbi rendeletet alkotta:

8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelet

a szociális tüzelőanyag juttatás szabályairól
( a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

 

2./ Somló és Vidéke Önkormányzati Társulás megszüntetése
Előadó: Modori László polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Modori  László  polgármester:  Elmondja,  hogy az  előterjesztés  mindenki  részére  megküldésre
került. 2011. november-december hónapban 11 település Pusztamiske. Dózsa Gy. u. 26, székhellyel
önállóan gazdálkodó, önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást hoztak létre. A
társulási cél megvalósításához kapcsolódó pályázati kiírások nem jelentek meg, ezzel kapcsolatos
pályázat  benyújtására  nem  került  sor.  A  társulás  tagjai  tagdíjfizetési  kötelezettséget  nem
teljesítettek, a társulás vagyonnal nem rendelkezik. A társulás fenntartása, jogszerű működésének
biztosítása felesleges adminisztratív terhet jelent.
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Modori  László polgármester: Kéri,  aki  elfogadja a  Somló és Vidéke Önkormányzati  Társulás
megszüntetését, az kézfenntartással szavazzon.                      

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag –Somló
és Vidéke Önkormányzati Társulás megszüntetéséről az alábbi határozatot hozza:

66/2014. (XII.09.) Kt. sz. Határozat

1./ Borszörcsök község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a  Somló  és  Vidéke  Önkormányzati  Társulást  Magyarország
helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX. Törvény
88.  §  (2)  bekezdésében  foglaltak  szeint  2014.  december  31.
napjával megszüntetni.

2./ A Képviselő-testület  "az államháztartásról" szóló 2011. évi
CXCV. Törvény 11. §. (1) és (7) bekezdéseiben foglaltak szerint
a költségvetési szerv jogutód nélküli  megszüntetéséről szóló "
Megszüntető  okiratot"  elfogadja,  annak  aláírására  a
polgármestert felhatalmazza.

3./ A  Képviselő-testület  felhatalmazza  Borszörcsök  község
Önkormányzatának  polgármesterét,  hogy  a  "Megszüntető
okirat"  alapján  kezdeményezze  a  Magyar  Államkincstárnál  a
költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartásból való törlését.

(A "Megszüntető okirat" ezen határozat mellékletét képezi.)

3./ Borszörcsök Község Önkormányzata, és a Borszörcsöki Roma Nemzetiségi Önkormányzat  közötti
együttműködési megállapodás elfogadása

Modori László polgármester:  Elmondja, hogy Borszörcsök község településen a 2014. október
12-i önkormányzati választáson nemzetiségi választásra is sor került. A településen megalakult a
Borszörcsöki  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzat.  Jogszabály  írja  elő,  hogy  az  újonnan  alakult
nemzetiségi önkormányzat és a települési önkormányzat között megállapodást kell kötni.

Modori Tibor települési-képviselő: Egyet ért a javaslattal.

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

Borszörcsök  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –
Borszörcsök  Község  Önkormányzata,  és  a  Borszörcsöki  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzat   közötti
együttműködési megállapodás elfogadásáról az alábbi határozatot hozta:

3



67/2014. (XII.09.) Kt. sz. Határozat

1./ Borszörcsök Község Önkormányzata a Borszörcsöki Roma
Nemzetiségi  Önkormányzattal  az  előterjesztés  mellékletében
foglaltak  szerint  együttműködési  megállapodást  köt  a  helyi
nemeztiségi önkormányzat önkormányzati működése, személyi
és  tárgyi  feltételeinek  biztosítására,  valamint  a  működéssel
kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátására.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a sz
együttműködési megállapodás aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Vegyes ügyek:
Előadó: Modori László polgármester

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz

Modori László polgármester: Elmondja, hogy az elmúlt képviselő-testületi ülésen elfogadásra
került  a  közszolgáltatásra  benyújtott  ajánlatok  elbírálása,  a  közszolgáltatásra  vonatkozó
szerződés,  a  rendelet-tervezet  megküldése  a  szakhatóságoknak,  valamint  ez  utóbbi  intézése
miatt  a  rendeletalkotási  kötelezettség  határidejének  meghosszabbítási  kérelme  a
Kormányhivatalhoz.  Elmondja,  hogy a hosszabbításra  az önkormányzat  kérelmére 30 napos
határidő  nyújtható,  ezért  szükséges  a  kapott  november  15-i  határidőt  további  30  nappal
meghosszabbítani. 

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a nem
közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  begyűjtésére  hulladékkezelési  közszolgáltatási
rendelet-tervezet elfogadására biztosított határidő meghosszabbítás kéréséről az alábbi határozatot
hozta:

  68/2014. (XII.09.) Kt. sz. határozat 

Borszörcsök Község Önkormányzatának képviselő-testülete
azzal  a  kéréssel  fordul  a  Veszprém  Megyei
Kormányhivatalhoz,  hogy  a  nem  közművel  összegyűjtött
háztartási  szennyvíz  begyűjtésére  vonatkozó
közszolgáltatást  érintő  helyi  rendelet  megalkotására
biztosított  határidőt  30  nappal  szíveskedjen
meghosszabbítani.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy ezen kérést a
Kormányhivatallal  történő  kapcsolattartást  szolgáló
elektronikus felületen továbbítsa.

Felelős:   jegyző
Határidő: 2014. december 14.
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Belső ellenőrzés:

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Modori László polgármester: Elmondja, hogy a belső ellenőrzési jelentést elolvasta és javasolja a
benne foglaltak elgogadását.

Modori  László  polgármester: 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:

69/2014.(XII.09.) Kt. sz. határozat

Borszörcsök  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  az  önkormányzat  2015.  évi  belső  ellenőrzési
jelentést elfogadja.
(a jelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos

Tó rendezése:

Zsigmond Károly települési-képviselő: Elmondja, hogy a tavat illetve annak környékét rendezni 
kellene. Ehhez pályázat kellene.

Modori László polgármester: Elmondja, hogy utána fog nézni, hogy milyen lehetőségek vannak.

Temető ellenőrzése:

Modori  László polgármester:  Tájékoztatja  a  képviselő-testületet,  hogy a temetőt  ellenőrizték.
Találtak hiányosságokat,  ezek közé tartozott  az, hogy nincs WC a temetőben, nincs elkerítve a
szeméttároló,  valamint  körbe  kell  keríteni  a  temetőt  kerítéssel.  Ezt  mindenképpen  meg  fogják
oldani. Elmondja, hogy a jövőben sírboltkönyvet kell vezetni és temetőtérképet kell csinálni.

Tejautómata előtti rész térkövezése:

Modori László polgármester:  Elmondja, hogy a tejautómata bejárata előtti területet le kellene
térkövezni. Két képviselő-társa ezt elvállalta. Már fel is mérték a területet és hamarosan neki is
állnak. Elmondja, hogy nagy anyagi vonzata nem lesz.

Polgármester részére jutalom megállapítása:

Szlottáné Turi Edina jegyző: Köszönetét fejezi ki azért, hogy a polgármesterrel az eddigi munka
zökkenőmentes volt. Úgy gondolja, hogy sokat tesz a polgármester a faluért és a pályázatokkal is
sok előnyhözm juttatta már a települést. Javasolja, hogy Modori László polgármestert az eddigi
munkájáért  a  testület  részesítse  jutalomban.   Elmondja,  hogy lehetőség van 6  havi  munkabért
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jutalomként megállapítani. Úgy gondolja, hogy a polgármester úr ezt maximálisan megérdemli. 

Zsigmond Károly települési-képviselő:  Egyetért a   javaslattal, ő  3 havi jutalom megállapítását
támogatja.

Modori László polgármester: Kéri a szavazásból való kizárását.

Szlottáné Turi Edina jegyző: Kéri, aki egyet ért a javaslattal az kézfenntartással jelezze.

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselőtestülete 4 igen szavazattal – egyhangúlag – Modori
László polgármester 2014. évi jutalmának megállapításáról az alábbi határozatot hozta:

 70/2014. (XII.09.) Kt. sz. határozat 

Borszörcsök Község Önkormányzatának képviselő-testülete,
úgy dönt, hogy Modori László polgármester részére eddigi
munkájának elismeréséért  3  havi  tiszteletdíjnak  megfelelő
összegű jutalomban, 224.400 Ft-ban részesíti.

A Képviselő-  testület  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a  jutalom
számfejtéséről és kiutalásáról gondoskodjon.

Felelős: jegyző
Határidő: 2014. december 18.

Régi kocsma épülete:

Modori László polgármester: Elmondja, hogy a kocsma épülete régóta üresen áll. Már többször
gondolkoztak rajta, hogy meg kellene venni az önkormányzatnak.

Zsigmond Károly települési-képviselő: Elmondja, hogy erre a kérdésre később térjenek vissza.

Modori  László  polgármester:  Tájékoztatja  a  képviselő-  testületet,  hogy Bursa  pályázat  nem
érkezett be, így zárt ülést nem rendel el.

Több kérdés, hozzászólás nem volt,  más napirendi pont nem lévén a polgármester a képviselő-
testület nyílt ülését 19:45 órakor bezárta.

kmf.

Modori László Szlottáné Turi Edina
polgármester jegyző
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