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

                      

Szám: Svh/63-10/2015.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 29-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./ Szociális tüzelőanyag juttatás szabályairól szóló rendelet Modori László 
     megalkotása

2./ Partnerségi egyeztetés megállapítása Modori László

3./ Általános Iskola körzethatárok véleményezése Modori László

4./ Somló és Vidéke Borút Egyesület támogatása Modori László 

5./  Vegyes ügyek Modori László

N A P I R E N D  T Á R G Y A L Á S A

1./  Szociális tüzelőanyag juttatás szabályairól szóló rendelet megalkotása
Előadó: Modori László polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Modori László polgármester:  Elmondja, hogy a belügyminiszter által kiállított támogatói okirat
szerint az önkormányzat 449.580,-Ft-os támogatásban részesült. Ahhoz, hogy ezt a támogatást fel
tudja használni, rendeletet kell alkotnia. A tavalyi évhez hasonlóan idén is szenet szeretne, mert
tavaly  is  bevált,  könnyen  kezelhető  volt  és  nem  volt  vele  gond.  Elmondja,  hogy  az
önkormányzatunknak nem kell önrészt vállalnia, valamint a szállítási költség is ingyenes.

Szlottáné Turi Edina jegyző:  Tájékoztatja a testületet, hogy az előterjesztésben olvasható, hogy
kik azok az emberek, akik a támogatásban részesülhetnek. 

Modori László polgármester: Elmondja, hogy a tavalyi évhez hasonlóan 127 q szenet kaptak.

Modori  Ákos  alpolgármester:  Megkérdezi,  hogy  hány  olyan  ember  van  a  településen,  aki
részesülhet ebben a támogatásban?

Modori  László  polgármester:  Pontosan  nem  tudja  megmondani,  tavalyi  évben  nagyjából  30
kérelmet adtak be.

Modori László polgármester: Javasolja a szociális tüzelőanyag juttatás szabályairól 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
szociális tüzelőanyag juttatás szabályairól szóló rendelet elfogadásáról a következőt rendeli el.
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14/2015. (XI.01.) önkormányzati rendelete

a szociális tüzelőanyag juttatás szabályairól 

     

 ( Rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

2./ Partnerségi egyeztetés megállapítása
Előadó: Modori László polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Modori  László  polgármester:  Tájékoztatja  a  testületet,  hogy  ez  a  településrendezési  tervvel
kapcsolatos. A településrendezési terv módosítása szükséges a 8-as számú főút tervezett átépítése
miatt.  Nyilvánosságot kell  neki adni,  tájékoztatni kell  a lakosságot,  ennek megvan a menete.  A
lakosság  tájékoztatása  a  helyben  szokásos  módon  az  önkormányzat  hirdetőtábláján  illetve  a
település honlapján történik.

Modori Ákos alpolgármester: Megkérdezi, hogy megvannak már a pontos tervek?

Modori László polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy nagyjából már elkészültek a tervek.

Modori Ákos alpolgármester: Az utolsó tervek szerint merre fog pontosan elhaladni a 8-as számú
főút?

Modori  László  polgármester:  Elmondja,  hogy  a  régi  nyomvonalat  akarják  a  legjobban
kihasználni, a lakott területeket kikerülve. A le és felhajtás lesz máshogy megoldva. Nem a régi
nyomvonalon fog jönni a pálya. Felüljáró fog épülni, hogy el tudjanak jutni Devecserbe. Egyelőre
még  a  buszközlekedéssel  van  gond  Somlóvásárhely  és  Borszörcsök  között,  ezt  kell  majd  egy
egyeztető fórumon megoldani.

Modori Ákos alpolgármester: Megkérdezi, hogy a tó mögött fog eljönni az út?

Modori László polgármester: Igen, pontosabban felette, egy felüljáróval megoldva.

Modori Tivadar települési képviselő: Az út kimegy a pápai útra?

Modori László polgármester:  Tájékoztatja a testületet, hogy az a korábbi tervekben volt. Jelen
állás szerint nem arra fog elmenni az út.

Modori László polgármester: Javasolja a partnerségi egyeztetés megállapításának elfogadását.

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

Borszörcsök  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a
partnerségi egyeztetés megállapításáról az alábbi határozatot hozta:  
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56/2015. (X.29.) kt. sz. határozat

A  településfejlesztési  koncepcióról,  az  integrált
településfejlesztési  stratégiáról  és  a  településrendezési
eszközökről,  valamint  egyes  településrendezési  sajátos
jogintézményekről  szóló  314/2012.  (XI.  8.)  Korm.  rendelete
felhatalmazást  ad  az  Önkormányzatnak,  hogy  a
településfejlesztési  koncepció,  az  integrált  településfejlesztési
stratégia,  valamint  a  településrendezési  eszközök  készítése,
módosítása,   vagy  felülvizsgálata  során  megállapítsa  a  teljes
körű nyilvánosság biztosítását.
1. Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek)
tájékoztatásának módját és eszközeit,
a. A  településfejlesztési  koncepció,  az  integrált
településfejlesztési  stratégia,  valamint  a  településrendezési
eszközök készítése,  módosítása,  vagy felülvizsgálata  során  az
Önkormányzat az alábbi partnereket kívánja bevonni: 
I. Lakosság

b. A tájékoztatás módja és eszközei: 
I. Lakosság tájékoztatása a helyben szokásos módon 

1. az Önkormányzat hirdetőtábláján
2. a település honlapján

2. A  javaslatok,  vélemények  dokumentálásának,
nyilvántartásának módja:
a. Az  előzetes  tájékoztatási  szakaszban  beérkezett
véleményeket  az  Önkormányzat  az  előzetes  tájékoztatási
szakasz  lezárultáig  várja  írásbeli  formában  a  székhelyére.
Amennyiben a kiemelt  partner  a megállapított  határidőn belül
véleményt  ad, észrevételt  tesz vagy nyilatkozik arról,  hogy az
eljárásban részt kíván venni, úgy az eljárás későbbi szakaszaiban
is meg kell keresni. A lakosságot nyilatkozatától függetlenül – a
többi  partnertől  eltérően -  a  helyben szokásos módon minden
tervezési fázisba be kell vonni.
b. A  javaslatokat,  s  véleményeket  a  helyben  szokásos
módon iktatni kell (az elérhetőséggel együtt), amiket a tervezés
során az Önkormányzat   -  a megbízott  tervező véleményének
figyelembe  vételével  -  értékel,  s  az  Önkormányzat  illetékes
bizottsága,  vagy  a  képviselőtestület  döntése  alapján  vesz
figyelembe a tervezés során.
c. Egyszerűsített és tárgyalásos eljárás esetén a lakosságot
és a kiemelt partnereket előzetesen nem kell megkeresni. 
d. A tervezési dokumentáció elkészültét követően, a – teljes
és egyszerűsített eljárás esetében – a véleményezési szakaszban
az  Önkormányzat  a  kiemelt  partnereket  –  az  államigazgatási
szervekkel  egyidejűleg  -  elektronikus  úton  vagy  postai  úton
értesíti,  hogy  tegyék  meg  véleményüket.  A  lakosság  az
Önkormányzat honlapján,  hirdetőtábláján kerül kiértesítésre. A
véleményezésre  rendelkezésre  álló  idő  megegyezik  az
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államigazgatási  szervek  számára  jogszabályban  meghatározott
véleményezési idővel. 
e. Tárgyalásos  eljárás  esetében  az  egyeztetési  eljárás
megkezdését  megelőzően  kell  a  partnerségi  egyeztetést
lefolytatni.  A  lakosság  az  Önkormányzat  honlapján,
hirdetőtábláján kerül kiértesítésre.  Tárgyalásos eljárás esetében
a véleményezésre rendelkezésre álló idő 5 nap.
f. A  partnerek  a  tervezési  dokumentációt
áttanulmányozhatják:
I. az Önkormányzat hirdetőtábláján, vagy

II. a település honlapján
g. A vélemény kifogást  emelő megállapításait  jogszabályi
hivatkozással vagy részletes szakmai indoklással vagy közösségi
érdekkel kell igazolni.

3. Az  Önkormányzat  a  partnerségi  egyeztetés  keretében
határidőn belül beérkezett véleményeket értékeli, s amennyiben
az lehetséges, a tervbe beépíti. 

4. Az  el  nem  fogadott  javaslatok,  vélemények
indokolásának módja, a dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje:
a. Az önkormányzat a közösségi érdekekre figyelemmel – a
joszabályban  meghatározott  egyeztetésen  túl  –  további
egyeztetést  kezdeményezhet  a  partnerekkel  a  vélemények
tisztázására, amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni.
b. Az  egyeztetés  módja  lehet  (az  Önkormányzat  döntése
alapján)
I. meghívásos tárgyalás a partnerekkel.

c. A véleményezést követően a partnerek el nem fogadott
javaslatait,  véleményeit  képviselő-testület  tárgyalja,  amelyek
elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület dönt,
a véleményezési szakasz csak ezt követően zárható le.

5. Az  elfogadott  településrendezési  eszközök
nyilvánosságát,  lakossági  közzétételt  az  Önkormányzat
biztosítja 
a. az Önkormányzat hirdetőtábláján, vagy
b. a település honlapján
az  elfogadást  követő  15  napon  belül.  Az  elfogadásról  az
Önkormányzat értesítést küld a partnereknek.

Felelős: Polgármester
Határidő: folyamatos

3./ Általános Iskola körzethatár véleményezése
Előadó: Modori László polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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Modori László polgármester: Elmondja, hogy az előterjesztést mindenki olvashatta, tájékoztatja a
testületet,  hogy a Veszprém Megyei  Kormányhivatal  Oktatási  és  Hatósági  Osztálya  a  mellékelt
levélben  kéri,  hogy  az  önkormányzat  véleményezze  a  levélhez  csatolt  iskolai  körzethatárok
tervezetét.

Modori  László  polgármester: Javasolja  az  Általános  Iskolai  körzethatár  véleményezésének
elfogadását.

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

Borszörcsök  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  az
Általános Iskolai körzethatárok véleményezéséről az alábbi határozatot hozta:  

57/2015. (X.29.) kt. sz. határozat

Borszörcsök  Község  önkormányzat  Képviselő-testülete  a   nevelési-
oktatási  intézmények  működéséről  és  a  köznevelési  intézmények
névhasználatáról  szóló  20/2012.  (VII.31.)  EMMI  rendelet  24.§  (1)
bekezdése alapján a   Veszprém Megyei Kormányhivatal Oktatási és
Hatósági  Osztálya  által  megállapított  kötelező  felvételt  biztosító
általános iskolák körzethatárainak meghatározásával egyetért.
Az  EMMI  rendelet  fenti  szakaszának  előírása  értelmében
Borszörcsökön  lakóhellyel,  ennek  hiányában  tartózkodási  hellyel
rendelkező,  halmozottan  hátrányos  helyzetű  általános  iskolába  járó
gyermekek  létszáma  13  fő,  akik  közül  9  fő  a  Somlóvásárhelyi
Széchenyi  István  Általános  Iskola  tanulója,  3  fő  pedig  a  Devecseri
Gárdonyi  Géza  Általános  Iskola  és  Alapfokú  Művészeti  iskola
tanulója.

4./ Somló és Környéke Borút Egyesület támogatása
Előadó: Modori László polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Modori László polgármester:  Az előterjesztés mindenki részére megküldésre került.  A Somló és
Környéke Borút Egyesület  2015. június 1-jén támogatási kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz,
melyben  lakosonként  100  Ft-os,  azaz  40.000  Ft-os  támogatást  kért  a  juhfark-nyár  című
programfüzet elkészítéséhez.  Ez a programfüzet viszonylag széles körben volt megtalálható,  így
sokmindenkihez eljutottak a tervezett programok.

Modori  László polgármester: Javasolja  a Somló és  Környéke Borút  Egyesület  támogatásának
elfogadását.

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

Borszörcsök  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a
Somló és Környéke Borút Egyesület támogatásáról az alábbi határozatot hozta:  
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58/2015. (X.29.) kt. sz. határozat

Borszörcsök  település  önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a Somló és Környéke Borút Egyesületet 40.000,-
Ft-tal, azaz Negyvenezer forinttal támogatja a juhfark-nyár című
programfüzet  elkészítése  érdekében.  A  Képviselő-testület
felhatalmazza  a  polgármestert  támogatási  szerződés
megkötésére, és a támogatás utalására.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

5.  Az önkormányzat  által  eddig  ellátott,  illetve  ellátandó családsegítés  és  a  gyermekjóléti
szolgálat ellátások felülvizsgálata
Előadó: Modori László polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

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

Szlottáné Turi Edina jegyző:  Tájékoztatja a képviselő – testületet, hogy a szociális ellátásokról
szóló  törvény  változik,  ezzel  jelentős  változások  lesznek  2016.  január  01.  naptól  a  szociális
ellátásokban, így különösen a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ellátásában. Jelenleg társulás
keretében történik az ellátása a feladatnak, mégpedig a Pusztamiskei Családsegítő és Gyeremkjóléti
Feladatellátó Társulás által. A jövőben Családsegítő és Gyermekjóléti Központot kell létrehozni a
járásszékhely településnek, valamint Család és Gyermekjóléti szolgálatot kell létrehozni a közös
hivatal székhely településének, vagy társulásban is elláttathatja ezt a feladatot. Az ellátáshoz való
hozzájutáshoz  szervezési  és  közvetítési  kötelezettsége  lesz  a  közös  önkormányzati  hivatalt
fenntartó, nem székhely önkormányzatoknak. A döntést november 30-ig a közös hivatal székhely
településnek kell meghozni.

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

Borszörcsök  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat felülvizsgálatáról az alábbi határozatot hozta:  

59/2015. (X.29.) kt. sz. határozat

1.  Borszörcsök  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  a   kötelezően  ellátandó  családsegítő  és
gyermekjóléti szolgálat  ellátási módját, szervezeti kereteit
felülvizsgálta.

2.  Borszörcsök  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
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testülete  tudomásul  veszi,  hogy  a  2016.  január  1-től
hatályos  törvényi  változások  miatt  a  Somlóvásárhelyi
Közös Önkormányzati Hivatal székhelye szerinti település
(Somlóvásárhely)  biztosítja  a  szolgáltatást  a  közös
hivatalhoz tartozó valamennyi településen. 

3.  Borszörcsök  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete tudomásul veszi, hogy  szervezési és közvetítési
kötelezettsége  lesz  a  család-  és  gyermekjóléti
szolgáltatáshoz való hozzájutásban. 

4.  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,
hogy a fenti döntésről értesítse a Somló-környéki Többcélú
Kistérségi Társulást.

Felelős: Polgármester
Határidő: 1-3.azonnal

4. 2015. november 10.

6./  Vegyes ügyek
Előadó: Modori László polgármester

Közmeghallgatás kitűzése:

Modori  László  polgármester:  Elmondja,  hogy  az  évi  közmeghallgatás  időpontját  kellene
meghatározni, ezt minden évben kötelező megtartani. Javasolja, hogy 2015. november 26. napon 17
órakor kerüljön rá sor.  Kéri, aki egyetért, az kézfenntartással szavazzon. 

Borszörcsök  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a
közmeghallgatás kitűzéséről az alábbi határozatot hozta:  

60/2015. (X.29.) kt. sz. határozat

Borszörcsök  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  úgy dönt,  hogy a  2015.  évi  közmeghallgatását
Borszörcsökön  2015.  november  26.  napon  17.00 órakor
tartja, melynek helye a Művelődési ház. 
Borszörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megbízza  a  polgármestert,  hogy  a  település  lakosságát
értesítse a közmeghallgatás időpontjáról.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
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Fekete Béla úr által felajánlott támogatás felhasználása:

Modori László polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy a kapott 1.000.000,-Ft-ból 180.000,-
Ft-ot  már  felhasználtak  iskolakezdési  támogatásra,  füzetcsomagokat  vettek  5000,-Ft/csomag
értékben.  A maradék pénzből  pedig  szenet  szeretne  rendelni  a  rászoruló  családoknak,  valamint
december elején szeretnének egy Mikulás-napi ünnepélyt szervezni. Véleménye szerint Karácsony
előtt  élelmiszercsomagot  kellene  osztani,  amiben  hasznos  és  tartós  élelmiszerek,  valamint
szaloncukor és gyümölcs lenne.

Zsigmond  Károly  települési  képviselő:  Egyetért  a  javaslattal,  jó  ötletnek  tartja  támogatni  a
családokat.

Modori  Tivadar  települési-képviselő:  Véleménye  szerint  is  jó  ötlet,  fontos  dolgokat  kell  a
csomagnak tartalmaznia.

Adósságkonszolidáció során kapott összeg felhasználása:

Modori László polgármester: Elmondja, hogy a tavalyi évben kapott 6.500.000,-Ft-ból az eredeti
tervet  nem tudják  megvalósítani,  mert  a  tervezett  árkok,  amiket  ki  akartak  tisztíttatni  nem az
önkormányzat tulajdonában vannak. Így másra kell költeni a kapott támogatást. A Kossuth utcát
leaszfaltozzák, ez 3.022.000,-Ft-ba fog kerülni. A maradék 3.500.000,-Ft-ot a kultúrális feladatok
ellátására szolgáló épület felújítására lehet felhasználni. Konyhát szeretne kialakítani a Művelődési
házban, mert ha valamilyen rendezvény van, akkor így lenne lehetőség főzni. Már folyamatban van
a konyha kialakítása még mosogatót kell gyártatni, valamint konyhabútort kell venni. A konyha
befejezése után a nagytermet is ki szeretné festetni, valamint a hangosításhoz szükséges eszközök
beszerzése is folyamatban van.

Zsigmond Károly települési-képviselő: Megkérdezi, hogy mennyibe fog kerülni?

Modori László polgármester: Elmondja, hogy pontosan még nem tudja, de olcsóbb lesz, mint az
előző árajánlat alapján lett volna. Tájékoztatja a testületet, hogy az Idősek-napja emiatt a felújítás és
fejlesztés miatt valószínüleg másik időpontban lesz megtartva, mint ahogy azt korábban tervezték.

Modori  Ákos alpolgármester: Megkérdezi,  hogy rendesen felszerelt  konyha lesz?  Mert  akkor
lehetne zsámolyt is venni és akkor kültéren is lehetne főzni.

Modori  László  polgármester: Elmondja,  hogy ő  is  erre  gondolt,  a  cél  az,  hogy a  különböző
rendezvényekre tervezett főzést meg tudják oldani.

Modori  Ákos  alpolgármester:  Megkérdezi,  hogy  a  közművelődési  pályázat  során  mekkora
összeget nyert az önkormányzat?

Modori  László  polgármester:  Tájékoztatja  a  testületet,  hogy  a  pályázat  során  124.000,-Ft-ot
nyertek,  ehhez  még  önerőt  is  kell  tenni,  az  így  kapott  összeget  kell  elkölteni.  A hangosítási
rendszerhez szeretnének venni valamit ebből a pénzből.

Modori  Ákos  alpolgármester:  Megkérdezi,  hogy  akkor  most  már  egy  komlpett  hangosítási
rendszerük lesz?
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Modori  László  polgármester:  Igen,  most  már  egy  komoly  hangosítási  rendszerrel  fognak
rendelkezni.

Zsigmond Károly települési képviselő: Megkérdezi, hogy a temetőre nem lehetne költeni?

Modori Ákos alpolgármester: Megkérdezi, hogy a ravatalozóra beadott pályázat nem nyert?

Modori  László  polgármester:  Elmondja,  hogy ebből  a  pénzből  a  temetőre  nem lehet  költeni,
valamint a ravatalozóra beadott pályázat sem nyert.

Zsigmond  Károly  települési  képviselő:  Megkérdezi,  hogy  faluszépítési  programra  nincs
lehetőség?

Modori László polgármester: Elmondja, hogy ilyen témában pályázat nem került kiírásra, ezt saját
erőből kell megoldania a településnek.

Építési telkek kialakítása:

Modori László polgármester: Bejelenti személyes érintettségét, a szavazásban nem kíván részt
venni.

Átadja a szót az alpolgármesternek.

Modori  Ákos  alpolgármester:  Szavazásra  bocsátja,  ki  ért  egyet  azzal,  hogy  Modori  László
polgármester a szavazásból kizárja, kézfelemeléssel szavazzon.

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal  az alábbi határozatot hozta:

61/2015. (X.29.) kt. sz. határozat

Borszörcsök  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy  dönt,  hogy  Modori  László  polgármestert  a  050/4  hrsz-ú
külterület megvásárlásának döntéshozatalából kizárja. 

(Modori László a szavazásban nem vesz részt)

Modori Ákos alpolgármester: Elmondja, hogy az előző ülésen már volt róla szó, hogy a kápolna melletti
területet megvásárolná az önkormányzat azzal a céllal, hogy építési telkeket alakítsanak ki. Erről kellene most
dönteni.

Zsigmond Károly települési képviselő: Megkérdezi, hogy hány telek lenne kialakítható ott?

Modori László polgármester: Elmondja, hogy 6 építési telket lehetne kialakítani. Előszőr belterületté kell
nyilvánítani. 
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Zsigmond Károly települési-képviselő:  Megkérdezi,  hogy mennyiért  szeretné értékesíteni  a  területet  a
polgármester úr?

Modori László polgármester: Elmondja, hogy 2.500.000,-Ft-ért szeretné eladni a területet.

Varga Tamás települési képviselő: Út is van, csak azt is belterületté kell nyilváníttatni.

Modori Tivadar települési képviselő: Megkérdezi, hogy mekkora a terület?

Modori László polgármester: Nagyjából 0.6 hektár.

Modori Ákos alpolgármester: Ennek az összegnek meg is kell térülnie.

Varga Tamás települési képviselő:Véleménye szerint valahogy el kell indítani ezt a folyamatot, mert a
későbbiekben még jól jöhet a falunak, hogy rendelkeznek építési telkekkel.

Modori Ákos alpolgármester: Elmondja, hogy a cél az, hogy olyan terület, ahol lehet építkezni.

Szlottáné Turi Edina jegyző: Elmondja, hogy az adásvételi szerződés során az önkormányzat képviseletét az
alpolgármester, Modori Ákos fogja ellátni a polgármester érintettsége miatt.

Modori Ákos alpolgármester: Szavazásra bocsátja, ki ért egyet azzal, hogy az Önkormányzat megvásárolja a
050/4 hrsz-ú területet 2.500.000,-Ft összegért?

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a 050/4 hrsz-ú
terület megvásárlásáról az alábbi határozatot hozta:

62/2015. (X.29.) kt. sz. határozat

1.  Borszörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  úgy
dönt, hogy  Borszörcsök külterület 050/4 hrsz-ú ingatlant megvásárolja
2.500.000 Ft-ért  Modori Lászlótól. (8479 Borszörcsök, Petőfi u. 106.)

2.  Borszörcsök  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  fel-
hatalmazza az alpolgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.

Felelős: alpolgármester
Határidő: folyamatod

Az alpolgármester átadja az ülés vezetését  Modori László polgármesternek.
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Tó mélyítése:  

Modori  László  polgármester:  Elmondja,  hogy már  erről  is  beszéltek  korábban,  hogy jó  ötlet  lenne
kimélyíteni a tó medrét, hogy a halak vermelni tudjanak benne, illetve voltak tervek haltelepítésre is, hogy
horgászni lehessen benne. Tájékoztatja a testületet, hogy beszélt egy szakértővel, aki megvizsgálta a területet és
véleménye szerint kb. 2.000.000,-Ft lenne a munka. Elmondja, hogy tájékoztatta a szakember, hogy elvileg
fognak pályázatot kiírni, úgyhogy érdemesebb lenne azt megvárni.

Zsigmond Károly  települési-képviselő: Megkérdezi,  hogy befolyása a  szántóföldekről  biztosított?  Van
áramlása a tónak?

Modori László polgármester: Elmondja, hogy van áramlása. A szél megfelelően levegőzteti.

Több kérdés, hozzászólás nem volt,  más napirendi pont nem lévén a polgármester a képviselő-
testület nyílt ülését 20:00 órakor bezárta.

Kmf.

Modori László Szlottáné Turi Edina
 polgármester jegyző
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