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

                      
  
Szám: Svh/63-7/2015.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 25-én       
   17.30 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

c.)

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 helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet Modori László 
megalkotása 

2./ Közművelődési érdekeltséget növelő támogatásra pályázat Modori László
benyújtása

3./ Belső ellenőrzési jelentés elfogadása 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./ A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet megalkotása  
Előadó: Modori László polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Modori László polgármester: Elmondja, hogy korábban volt ilyen rendeletük, de az már nem felel
meg a jelenlegi szabályozásnak, ezért új rendelet kell alkotni, a régi rendeletet pedig hatályon kívül
kell helyezni.

Modori László polgármester: Javasolja a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet
elfogadását.

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

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a helyi
közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet elfogadásáról a következőt rendeli el.

11/2015. ( VI.26.) önkormányzati rendelete

     a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
      ( Rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

2./ Közművelődési érdekeltséget növelő támogatásra pályázat benyújtása
Előadó: Modori László polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Modori  László  polgármester:  Elmondja,  hogy  kiírásra  került  a  közművelődési  érdekeltséget
növelő pályázat. Korábban is szoktak pályázni, ha volt rá lehetőség, most is mindenképpen szeretne
pályázatot benyújtani. Tájékoztatja a testületet, hogy a pályázati összegből  a Kultúrház technikai
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eszközparkját illetve berendezési tárgyainak gyarapítását szeretnénk megvalósítani. Elmondja, hogy
szükségük lenne mélyládára, végfokra és nagyobb teljesítményű keverő pultra, mert a meglévő nem
elég  a  nagyobb  rendezvények  lebonyolítására.  A támogatás  minimális  összege  100.000  Ft.  A
beszerezni  kívánt  technikai  eszközökre  kapott  árajánlat  szerint  875.000  Ft-ba  fog  kerülni  az
intézmény műszaki, technikai eszközállományának fejlsztése. Az önkormányzat 150.000 Ft,- önerőt
szeretne biztosítani a pályázathoz.  A pályázat benyújtásának határideje 2015.06.29. 

Modori  László  polgármester:  Kéri,  aki  egyet  ért  a  közművelődési  érdekeltséget  növelő
támogatásra pályázat benyújtásával, az kézfenntartással jelezze.

Borszörcsök  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a
közművelődési érdekeltséget növelő támogatásra pályázat benyújtásáról az alábbi határozatot hozta: 

38/2015. (VI.25.) kt. sz. Határozat

1. Borszörcsök Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt,  hogy pályázatot  nyújt  be  a  belügyminiszterrel  és  a
nemzetgazdasági  miniszterrel  közösen  meghirdetett
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014.
évi  C.  törvény  3.  melléklet  II.  7.  pont  a)  pont  szerinti
közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra, kifejezetten a
közművelődési  intézmény  műszaki,  technikai
eszközállományának gyarapítására.

2.  Közművelődési  intézmény  technikai  eszközállományának
fejlesztésének  összköltsége  874.500 Ft,  melyhez  az
önkormányzat 724.500 Ft  pályázati  támogatást  igényel  és
150.000 Ft önerőt biztosít a költségvetésében.

3.  A  pályázat  benyújtása  elektronikus  úton  a  Magyar
Államkincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren kersztül
történik. 

4. A pályázat benyújtásának határideje: 2015.06.29.

5.  A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a
szükséges  intézkedések megtételére,  a pályázati  dokumentáció
aláírására és a pályázat benyújtására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. június 29.

Modori László polgármester: A közművelődési érdekeltséget növelő támogatás pályázata ügyében
közösségi színtér kijelölésére is egyben hozzunk döntést, mivel szükséges a pályázathoz. Javasolja,
hogy 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. számú 349 helyrajzi szám alatti ingatlan kerüljön kijelölésre.
Kéri, hogy aki egyetért az kézfenntartással szavazzon.
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Borszörcsök  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a
közösségi színtér kijelöléséről az alábbi határozatot hozta:

39/2015. (VI.25.) kt. sz. Határozat

Borszörcsök Község  Önkormányzat képviselő-testülete
úgy  dönt,  hogy  közművelődési  intézmény  illetve
közösségi  színtérnek  kijelöli  az  önkormányzat
tulajdonában lévő 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. számú
349 hrsz-ú ingatlant.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

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

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Modori László polgármester: Elmondja, hogy a Tömpe és Kiss Belső Ellenőrzési Betéti Társaság
Összefoglaló jelentését megküldte. A 2015. évi belső ellenőrzési terv 1. pontja alapján ellenőrizték a
2014. évi választásokat. Mindent rendeben találtak.

Modori László polgármester: Kéri,  aki egyet ért  a belső ellenőrzési jelentés elfogadásával,  az
kézfenntartással jelezze.

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a belső
ellenőrzési terv elfogadásáról az alábbi határozatot hozta:

40/2015. (VI.25.) 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

4./ Vegyes ügyek:
Előadó: Modori László polgármester

Modori  László  polgármester:  Tájékoztatja  a  testületet,  hogy  a  Pusztaimiskei  Családgondozói
Feladatellátó  Társulás  Társulási  Tanácsának  2015.  május  19-én  volt  egy  ülése.  Az  ülésen
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beszámoltak a 2014. évi zárszámadásról, amelyből kiderül, hogy a társulás 201 e Ft maradvánnyal
rendelkezik

Modori László polgármester: Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.

Több kérdés,  hozzászólás nem volt,  a polgármester a képviselő-testület  nyílt  ülést  18:15 órakor
bezárta

kmf.

Modori László Szlottáné Turi Edina
             polgármester jegyző
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