
Borszörcsök Községi Önkormányzat
Képviselőtestülete
8479. Borszörcsök, Petőfi u. 198.

Szám: 385-5/2012.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. július
17-én 19.00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselőtestületi üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal
8479. Borszörcsök, Petőfi u. 198.

Jelen vannak:

a.)
Képviselőtestület tagjai:

Modori László polgármester
Kocsi István alpolgármester
Modori Tivadar
Poór László
Zsigmond Károly települési képviselők

b.)
Tanácskozási joggal résztvevő:

Bendes István körjegyző

Az ülésen  érdeklődő nem jelent meg.

Modori László polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülésen a
képviselőtestület  mind  az  5  tagja  megjelent,  tehát  az  ülés  határozatképes,  majd  az  ülést
megnyitotta.
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Polgármester  javaslatára  a  képviselőtestület  az  ülés  napirendjét  5  igen  szavazattal   -
egyhangúlag  - az alábbiak szerint állapította meg:

NAPIREND: ELŐADÓ:

1./ 
Szemétdíj módosítás  Modori László polgármester

2./ 
Vegyes ügyek  Modori László polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.
Szemétdíj módosítás
Előadó: Modori László polgármester

Modori László:

Tájékoztatta  a  képviselőtestület  tagjait,  hogy,  a  szemétszállítás  díja  2012.  évbe  12%-kal
olcsóbb lesz, mint tervezve volt. Ezt Veszprém városának köszönhetjük. Ők tudták elérni az
árcsökkentést. Az alapdíj is kevesebb lesz nettó 223,-Ft helyett 197,-Ft, a literdíj pedig nettó
2,91,-Ft/liter  helyett  2,58,-Ft/liter.  Emiatt  a  rendeletet  nem  kell  módosítanunk.  A
kedvezményes díjjal kapják a polgárok a számlát.

A tájékoztatást a képviselőtestület tudomásul vette.

2.
Vegyes ügyek
Előadó: Modori László polgármester

Iskola óvoda vezető választás Devecserben

Modori László:

Devecser  város  kéri,  hogy  véleményezzük  az  iskola  és  az  óvoda  vezetésére  jelentkezők
pályázatát.  Csak egy-egy pályázat érkezett.  Az iskola vezetésére a jelenlegi iskolaigazgató
helyettes,  az  óvoda  vezetésére  pedig  az  egyik  óvónő  jelentkezett.  Javasolja  támogassák
pályázatukat.
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Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az
Iskolavezetői és Óvodavezetői pályázatáról az alábbi határozatot hozta:

15/2012.(VII.17.) Kt. sz. határozat

Borszörcsök  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
Mayer  Gábor  iskolaigazgatói  és  Lennerné  Pál  Szilvia
óvodavezetői pályázatát támogatja.

Szennyvízberuházás

Modori László:

Az  első  nagy  kivitelezői  számla  102  millióról  megérkezett,  ennek  15  százalékát  kell
kifizetnünk. Majd augusztus 20-ig az ÁFÁ-t, ami 28 millió. Az ÁFÁ-t vissza igényelhetjük,
de addig nehézséget okoz. Épül már a szennyvíztisztító telep is. Augusztusban el fog indulni a
próbaüzem. 
A 8 millió forint visszafizetése az egyház részéről az önkormányzat felé megtörtént.
A 239 hrsz-ú telket a két szomszéd tulajdonos szeretné bérbe venni. Évi maximum 12 e Ft
bérleti díjat lehetne kérni.

A képviselőtestület a tájékoztatást tudomásul vette, a telek bérbeadásával egyetért,  azzal a
kikötéssel,  hogy a két  igénylő fele-fele  részben használja  az ingatlant,  a  választási  ciklus
végéig.

Falunapi rendezvény

Modori László:

A Borszörcsök Polgárőrség pályázaton 395 e Ft támogatást nyert el a falunapi rendezvényhez.
A rendezvény neve „Anna-Napi Falusi Vigadalom”. Utófinanszírozásban kapja meg a pénzt
az egyesület javasolja emiatt előlegezzék meg részükre a pályázati összeget.

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az
Borszörcsök Polgárőrség pályázatáról az alábbi határozatot hozta:
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16/2012.(VII.17.) Kt. sz. határozat

Borszörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Borszörcsök Polgárőrség részére 395 e Ft visszafizetendő 
támogatást nyújt a LEADER pályázat elszámolásáig.

Több  kérdés,  hozzászólás  nem  volt,  más  napirendi  pont  nem  lévén  a  polgármester  a
képviselőtestület nyílt ülést 20.00 órakor bezárta. 

kmf.

Modori László Bendes István
polgármester körjegyző


