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

Szám: 80-5/2013.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. április 2-án 
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 települési képviselő
Poór László települési képviselő
Zsigmond Károly települési képviselő

b.)
Tanácskozási joggal résztvevő:

Szlottáné Turi Edina jegyző

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./ Vagyonrendelet  Modori László polgármester

2./ Vegyes ügyek Modori László polgármester
 

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.
Vagyonrendelet 
Előadó: Modori László polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Modori László polgármester:

Az írásos előterjesztést mindenki megkapta, kéri a rendelet elfogadását.

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az
Önkormányzat  vagyonáról,  a  vagyonnal  való  gazdálkodás  egyes  szabályairól  szóló
önkormányzati  rendeletet alkotta:

5/2013.(IV.9.) önkormányzati rendelet

az  Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás egyes 
szabályairól
 (A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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2.
Vegyes ügyek
Előadó: Modori László polgármester

Startmunka

Modori László polgármester:
Elindult a startmunka március 4-én. 10 fő dolgozik a belvízelvezető árkok tisztítása 
projektben napi 8 órában november végéig, valamint 5 fő dolgozik a növénytermesztés 
projektben szeptember 30-ig.

Somló-környéki TKT tagdíja
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Modori László polgármester:
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a  Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás  
megküldte az éves tagdíjra vonatkozó hozzájárulásunkat, ami 300 ft/lakos/ év, ami összesen
126.600 Ft a 2013-as évre.

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a 
tagdíjról az alábbi határozatot hozta:

15/2013.(IV.02.) Kt. számú határozat

1./Borszörcsök  Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete  úgy  dönt,
hogy a Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2013.évi tagdíját
elfogadja 126.600 Ft-ban.
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a tagdíj utalására.

Csatornadíj kalkuláció elfogadása

Előterjesztő: Modori László polgármester

Modori László polgármester: A Bakonykarszt Zrt. levélben keresett meg, hogy a kidolgozott
szennyvízelvezetési és tisztítási díjjavaslatot a Magyar Energia Hivatal számára jóváhagyás
céljából  megküldi,  amelyhez  kéri  Borszörcsök  település  javaslatát  is.  Ehhez  Borszörcsök
település  szennyvízelvezetési  és-  tisztítási  díjképzésének  elveiről  megállapodás  aláírása
szükséges. Kérem a testület felhatalmazását a megállapodás aláírására.

Borszörcsök  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül – meghozta az alábbi határozatot:
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16/2013.(IV.02.) Kt. számú határozat

Borszörcsök Község Önkormányzat  képviselő-
testülete úgy dönt, hogy Borszörcsök település
szennyvízelvezetési  és-  tisztítási  díjképzésének
elveiről  szóló  megállapodás  aláírására  a
polgármestert felhatalmazza. 

Határidő: azonnal
Felelős: Modori László polgármester 

Több  kérdés,  hozzászólás  nem  volt,  más  napirendi  pont  nem  lévén  a  polgármester  a
képviselőtestület nyílt ülését 19.30 órakor bezárta.

kmf.

Modori László Szlottáné Turi Edina
polgármester jegyző
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