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

Szám: 80-3/2013.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február
11-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 jegyző
Dürgő Ágnes pü.főelőadó
Szlottáné Turi Edina főtanácsos

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./ 
2013. évi költségvetés  Modori László polgármester

1./ 
Vegyes ügyek  Modori László polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.
2013. évi költségvetés
Előadó: Modori László polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Modori László:

Az önkormányzat évekig nem volt önhikis. Nem biztos, hogy ez ebben az évben is így lesz.
Nagyon  takarékosan  kell  gazdálkodni.  Ezt  mindig  jól  csinálta  az  önkormányzat,  a
megtakarításnak  köszönhetően  tudják  most  a  szennyvízberuházást  elvégezni.  Javasolja  a
költségvetés elfogadását.

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a 
2013. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotta:

1/2013.(I.12.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 
 (A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az
Somlóvásárhely  településsel  közös  intézmények  2013.  évi  költségvetéséről  az  alábbi
határozatot hozta:

5/2013.(II.11.) Kt. számú határozat

Borszörcsök  Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete  a
Somlóvásárhely településsel Közös fenntartású intézmények 2013. évi
költségvetését elfogadja. 
(A  közös  fenntartású  intézmények  költségvetése  a  jegyzőkönyv
mellékletét képezi.)

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a
Családgondozói  Feladatellátó Társulás 2013. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozta:

6/2013.(II.11.) Kt. számú határozat

Borszörcsök  Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete  a
Családgondozói   Feladatellátó  Társulás  2013.  évi  költségvetését
elfogadja. 
(A Családgondozói  Feladatellátó Társulás költségvetése a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.)

Modori László:

Ismertette  a  Tömpe  és  Társa  Könyvvizsgáló  belső  ellenőrzésről  készített  összefoglaló
jelentését.(Az összefoglaló jelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az
összefoglaló jelentésről az alábbi határozatot hozta:
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7/2013.(II.11.) Kt. számú határozat

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselőtestülete  a Tömpe és 
Társa Könyvvizsgáló 2012. évi belső ellenőrzésről szóló jelentést 
tudomásul veszi. Az abban foglaltak figyelembevételével javasolja a 
felálló új Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal által az új 
szabályzatok elkészítését, a munkafolyamatok szervezését. A szükséges 
módosítások határidejét figyelembe véve a hivatalhoz tartozó 
települések jelenlegi számát és a további négy településsel történő 
bővülést 2013. szeptember 30. napjában határozza meg a 
képviselőtestület.

2.
Vegyes ügyek
Előadó: Modori László polgármester

Szennyvíz

Modori László:

A szennyvízberuházás jó befejezése érdekében volt már pár ülés ebben az évben. A kivitelező
készre jelentette a beruházást. Nagyon kevés ingatlan van, amit még rá kell kötni a csatornára.
Ahogy visszatér a jó idő a DUVIÉP elvégzi a bekötéseket.

A tájékoztatást a képviselőtestület tudomásul vette.

Devecseri ingatlan

Modori László:

Devecser  városának  két  ingatlana  van  a  településünkön.  Az  egyik  fala  megdőlt.  Jelezte
feléjük, hogy minimális térítés ellenében megvennénk tőlük, ellenkező esetben a szennyvíz
hozzájárulást is be kell fizetniük.

A tájékoztatást a képviselőtestület tudomásul vette.
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Jogosulatlan fakivágás

Modori László:

Régóta  húzódik  az  önkormányzat  területéről  jogosulatlanul  kivágott  fák  kifizetési  ügye.
Emiatt a rendőrségen feljelentést tett.71,6 m3 fát vittek el. 
Az un. tó területéről kivágott fák gyökerére még nem volt jelentkező, megpróbáljuk raklap
gyártáshoz értékesíteni.

A tájékoztatást a képviselőtestület tudomásul vette.

Tej automata

Modori László:

Várhatóan sikerül a Borszörcsökért Alapítványon keresztül a LEADER pályázaton nyert tej
automatát március elején beszereznünk.

A tájékoztatást a képviselőtestület tudomásul vette.

Több  kérdés,  hozzászólás  nem  volt,  más  napirendi  pont  nem  lévén  a  polgármester  a
képviselőtestület nyílt ülést 21.00 órakor bezárta.

kmf.

Modori László Bendes István
polgármester jegyző


