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

                      
  
Szám: Svh/63-4/2015.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 30-án       
   17.00 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 Tivadar települési képviselő

Varga Tamás települési képviselő

Zsigmond Károly települési képviselő

b.) 

Távolmaradását előre jelezte:

Modori Ákos alpolgármester
c.)

Tanácskozási joggal résztvevő:

Szlottáné Turi Edina jegyző

Dürgő Ágnes Sarolta pénzügyi főelőadó

Az ülésen  érdeklődő nem jelent meg.

Modori  László  polgármester  köszöntötte  a  megjelenteket,  megállapította,  hogy  az  ülésen  a
képviselő-testület  mind  az  4  tagja  megjelent,  tehát  az  ülés  határozatképes,  majd  az  ülést
megnyitotta. Mindenekelőtt szeretne javaslatot tenni, hogy a napirendi pontok közé 7. napirendi
ponttal a 8-as számú főút bővítésére ajánlatok elbírálását vegyék fel. Az előterjesztést szóban fogja
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ismertetni a képviselő-testülettel.

A  polgármester  szavazásra  kéri  a  képviselő-testületet  a  meghívón  szereplő  napirendek
módosításáról, új napirend felvételéről.

Borszörcsök  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a
meghívón szereplő napirendek elfogadásáról, új napirendi pont felvételéről az alábbi határozatot hozta: 

24/2015. (IV.30.) K.t. sz. határozat

Borszörcsök  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete
elfogadta  tárgyalásra  a  meghívón  feltüntetett  napirendi
pontokat  a  polgármester  által  javasolt  új  napirendi  pont
felvételével együtt.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Napirend: Előadó:

1./ 2014. évi költségvetési rendelet módosítása  Modori László

2./ 2014-es zárszámadási rendelet elfogadása Modori László

3./  Polgármester 2014-2019 időtartamra szóló gazdasági programja Modori László

4./ Átfogó értékelés a helyi önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és Modori László
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

5./ A Falugondnoki Szolgálat 2014. évi munkájáról szóló beszámoló Modori László
elfogadása

6./ Belső ellenőrzési jelentés elfogadása Modori László

7./ A 8-as számú főút bővítésére ajánlatok elbírálása 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./  2014. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Modori László polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Modori  László  polgármester: Elmondja,  hogy az  írásos  előterjesztést  mindenki  megkapta.  A
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költségvetési rendelet módosítására a beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti
átcsoportosítások miatt került sor. 

Modori  László  polgármester: Javasolja  a  2014.  évi  költségvetés  módosításáról  szóló rendelet
elfogadását.

Modori László polgármester: Kéri, aki egyet ért a javaslattal, az kézfenntartással szavazzon.

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – egyhangúlag – 2014.
évi költségvetési rendelet módosításáról a következőt rendeli el.

9/2015. ( V. 5 .) önkormányzati rendelete

     a  2014. évi költségvetési rendelet módosításáról

      ( Rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

2./ 2014-es zárszámadási rendelet elfogadása
Előadó: Modori László polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Modori László polgármester:  Elmondja, hogy a helyi önkormányzatoknak a tárgyévet követően
költségvetési beszámolót kell készíteni.  Önkormányzatunk 2014. évben sikeresen és eredményesen
gazdálkodott a rendelkezésre álló erőforrásokkal, és megfelelő tartalékokkal lépett át a 2015. évbe.

Modori László polgármester: Javasolja a 2014-es zárszámadási rendelet elfogadását.

Modori László polgármester: Kéri, aki egyet ért a javaslattal, az kézfenntartással szavazzon.

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – egyhangúlag – 2014-es
zárszámadási rendelet elfogadásáról a következőt rendeli el.

10/2015. ( V. 5 .) önkormányzati rendelete

      az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról
  (A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3./  Polgármester 2014-2019 időtartamra szóló gazdasági programja
Előadó: Modori László polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Modori  László  polgármester:  Elmondja,  hogy  a  választások  után  a  törvény  alapján  el  kell
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készíteni a polgármesternek 2014-2019 évre szóló gazdasági programját. Ez elkészítésre került.

Modori  László  polgármester:  Kéri,  aki  egyet  ért  a  polgármester  2014-2019 időtartamra szóló
gazdasági programjával, az kézfenntartással jelezze.

Borszörcsök  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a
polgármester 2014-2019 időtartamra szóló gazdasági programjáról az alábbi határozatot hozta: 

   25/2015. (IV.30.) K.t. sz. határozat

Borszörcsök  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete
Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi
CLXXXIX. törvény 42.  §  4.  pontja  és  116.  §-a  alapján
Borszörcsök  Község  2014-2019  közötti  időszakra
vonatkozó  gazdasági  programját  megtárgyalta  és  jelen
határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.

Határidő: folyamatos
Felelős: Modori László polgármester

4./  Átfogó  értékelés  a  helyi  önkormányzat  2014.  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  2014.  évi  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról. Az előterjesztés mindenki részére megküldésre került. 

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

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a átfogó
értékelés a helyi önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról az alábbi
határozatot hozta: 

   26/2015. (IV.30.) Kt. sz. határozat

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete az
átfogó  értékelést  a  helyi  önkormányzat  2014.  évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
elfogadja.
(Az Átfogó értékelés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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5./ A Falugondnoki Szolgálat 2014. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Modori László polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Modori László polgármester: Elmondja, hogy Madár Tiborné falugondnok a Képviselő-testületi
munkatervnek  megfelelően  elkészítette  a  falugondnoki  szolgálat  2014.  évi  működéséről  szóló
beszámolóját.

Zsigmond Károly  települési-képviselő:  Elmondja,  hogy meg  vannak  elégedve  a  munkájával,
nincs fennakadás a falugondnoki szolgálattal. Véleménye szerint sok munkája van és jól végzi a
dolgát.

Modori László polgármester: Kéri, aki egyet ért a Falugondnoki Szolgálat 2014. évi munkájáról
szóló beszámoló elfogadásával, az kézfenntartással szavazzon.

Borszörcsök  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a
Falugondnoki Szolgálat 2014. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról az alábbi határozatot hozta: 

  27/2015.(IV.30.) Kt. számú határozat 

Borszörcsök  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete
megtárgyalta  a  Falugondnoki  Szolgálat  2014.  évi
munkájáról  szóló beszámolót,  és azt a melléklet  szerinti
tartalommal elfogadja. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

6./ Belső ellenőrzési jelentés elfogadása 
Előadó: Modori László polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Modori László polgármester: Elmondja, hogy a törvény alapján belső ellenőröket kell alkalmazni,
akik az önkormányzat  működését ellenőrzik.  Belső ellenőrzési jelentést  a Tömpe és Kiss Belső
Ellenőrzési Betéti Társaság készítette el.  Kisebb hibákat szoktak találni, de nagy gondok sosem
voltak.

Modori László polgármester: Kéri, aki elfogadja a belső ellenőrzési jelentést, az kézfenntartással
szavazzon. 

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a belső
ellenőrzési jelentés elfogadásáról az alábbi határozatot hozta:
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28/2015. (IV.30.) K.t. sz. határozati javaslat

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

7./ Ajánlattétel elfogadás
Előadó: Modori László polgármester

Szlottáné Turi Edina jegyző: Az árajánlatok a mai napon érkeztek meg. Tájékoztatja a képviselő-
testületet, hogy a 8-as számú főút 2X2 sávosra bővítéséhez szükséges HÉSZ módosításra 3 árajánlat
érkezett, ismerteti az árajánlatokat. Ki kell választani a megfelelőt, akivel a megállapodást is meg
lehet kötni. Az előző ülésen az ajánlattételi felhívásról már született döntés.

Modori László polgármester: Elmondja, hogy a Völgyzugoly Műhely Területfejlesztő és Tervező
Kft. ajánlata a legolcsóbb, 2.450.000,- Ft + Áfa, ezért javasolja ennek elfogadását.

   29/2015. (IV.30.) Kt. sz. határozat

1./ Borszörcsök Község Önkormányzat képviselő-testülete
úgy, dönt, hogy a 3 beadott árajánlat közül a Völgyzugoly
Kft. Árajánlatát fogadja el 2.450.000,- Ft+ ÁFA, összesen
3.111.500,-  Ft  összegben,  amelyből  50.000,-  Ft+  ÁFA,
azaz  összesen  63.500,-  Ft-ot  az  önkormányzat  egyéb
módosítási igények elkészítése miatt saját forrásból kíván
kiegyenlíteni. 
2./  Felhatalmazza  a  polgármestert  a  háromoldalú
megbízási szerződés megkötésére. 

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2015. május 31.

8./ Vegyes ügyek 
Előadó: Modori László polgármester

Temetői mellékhelyiség kialakítása:

Modori László polgármester:  Elmondja, hogy tavaly év végén volt egy ellenőrzés a temetővel
kapcsolatban. Találtak kisebb hiányosságokat, ilyen volt hogy nincs mellékhelyiség a temetőben,
illetve el kell keríteni a temetőt. A hiányosságok pótlására fél évet kaptak, ami hamarosan lejár. A
WC-t a képviselő-társuk fogja megcsinálni fából, az elkerítést pedig a közmunkásokkal oldják meg.
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Bóna Sándor támogatása: 

Modori  László  polgármester:  Elmondja,  hogy  Nagyalásony  Község  Önkormányzatától
megkeresés érkezett, hogy mint ismeretes, Bóna Sándor, Somlóvecse volt plgármestere több éve
súlyos beteg. Nagyalásony, Dabrony, Somlóvecse és Vid Önkormányzatok 20.000 Ft-tal támogatják
az ápolását.  Kérik,  hogy ha lehetősége van az önkormányzatnak, akkor 20.000 Ft-tal  járuljanak
hozzá az ápolása megkönnyítéséhez. 

Zsigmond Károly települési-képviselő: Egyetért a javaslattal.

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

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – egyhangúlag – Bóna
Sándor támogatásával kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

30/2015. (IV.30.) Kt. sz. Határozat

1./ Borszörcsök Község Önkormányzat képviselő-testülete
úgy, dönt, hogy 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összeggel
támogatja Bóna Sándor gyógyulását.
2./  Felhatalmazza  a  polgármestert  a  20.000,-  Ft  összeg
átutalására a megadott számlaszámra.

Határidő: azonnali
Felelős: polgármester

Noszlopi Vadásztársaság kérése: 

Modori László polgármester:  Elmondja, hogy megkeresés érkezett  a Noszlopi Vadásztársaság
Földtulajdonosi  Közösségtől,  hogy  a  tavasz  beálltával  útfelújítási  munkálatokba  kezdenének.
Ehhez  kérik  az  önkormányzat  segítségét,  mert  a  felújítani  kívánt  utakhoz  szükséges  kulét  az
utakhoz szállítják, viszont szeretnék, hogy ha a kulé elteregetését az önkormányzatok oldanák meg.

Modori  Tivadar települési  képviselő:  Egyetért  a  javaslattal,  a  közmunkások  bevonásával  ez
könnyen megoldható.

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

Borszörcsök  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –
Noszlopi Vadásztársaság Földtulajdonosi Közösségtől kapott megkeresésről az alábbi határozatot
hozta:

                                31/2015. (IV.30.) Kt. sz. határozat

Borszörcsök  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  úgy  dönt,  hogy  a  Noszlopi  Vadásztársaság
Földtulajdonosi  Közösség  által  elvégzendő  útjavítási
munkálatokhoz  kapcsolódóan  vállalja  a  gazdálkodók  és
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földtulajdonosok  megkeresését  és  a  leszállított  anyag
szétterítését és bedolgozását.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység gyakorlása:

Modori  László  polgármester:  Elmondja,  hogy  megkeresés  érkezett  az  ND  Nemzeti
Dohánykereskedelmi Nonprofit  Zártkörűen Működő Részvénytérsaság részéről,  miszerint   ha a
településen  nincs  dohánytermék  értékesítés,  akkor  ezt  a  tevékenységet  a  Zrt.  által  erre  külön
feljogosított személy útján is gyakorolhatja egy eredményes koncessziós szerződés aláírásáig. 
Kéri  a  képviselő-testületet,  hogy tegyenek  javaslatot  a  dohánytermék  értékesítésre  feljogosított
személy kiválasztásához. Elmondja, hogy Modori Ákos egyéni vállalkozót, helyi boltost javasolja.

Modori László polgármester: Kéri, hogy aki egyetért a  javaslattal az szavazzon.

Borszörcsök  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a
dohánytermék értékesítésre feljogosított személy kijelöléséről az alábbi határozatot hozta:

32/2015. (IV.30.) Kt. sz. határozat

Borszörcsök  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
javasolja,  hogy  a  településen  gyakorolható,  de  az  eddigi
koncessziós pályázati eljárások során el nem nyert jogosultságok
gyakorlására ideiglenesen, Modori Ákos egyéni vállalkozó váljon
feljogosítottá.
A  képviselő  testület  megbízza  a  polgármestert  a  szükséges
dokumentumok aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Bartha Gábor telephelye:

Modori László polgármester: Elmondja, hogy Bartha Gábor azzal a kéréssel fordult hozzá, hogy a
Jókai utcában van egy telephelye, amihez szeretne egy bejáratot csinálni.

Zsigmond Károly települési-képviselő: Nincs ellenvetése, csak normálisan alakítsa ki a bejáratot.

Modori László polgármester: Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.

Több kérdés,  hozzászólás nem volt,  a polgármester a képviselő-testület  nyílt  ülést  17:30 órakor
bezárta.
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kmf.

Modori László Szlottáné Turi Edina
polgármester jegyző
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