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

Szám: 80-10/2013.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. június 26 -án
19.30 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.Temető rendelet Modori László polgármester
 
2. Központi Háziorvosi Ügyelet Társulási Megállapodása  Modori László polgármester

3.Helyi Esélyegyenlőségi Program Modori László polgármester

4.Vegyes Ügyek Modori László polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. Temető rendelet
Előadó: Modori László polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Modori László polgármester: Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az elmúlt időszakban
módosult a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény és annak végrehajtási rendelete is. A
temető használatának rendjéről önkormányzati rendeletben kell rendelkezni. Borszörcsök nem
rendelkezik rendelettel a temetőkre és a temetkezésre vonatkozóan, ezért szükségessé vált azt
megalkotni. Az írásos előterjesztést mindenki megkapta.

Poór László települési képviselő: Elmondja, hogy a sírgondozás szabályait az Önkormányzat
hirdetőtáblájára  is  ki  kell  függeszteni.  A temetőben  minden  rendben  van,  van  kerítés  is,
parkoló is. 

Modori  Tivadar települési  képviselő:  Elmondja,  hogy a  temető  mindig  a  falué  volt,  és
semmiképpen nem lenne szerencsés bármilyen díjat beszedni. 

Több kérdés hozzászólás nem volt.

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

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag –  a
temetőkről és a temetkezésről a  következő rendeletet alkotta.

7/2013.(VII.03.) önkormányzati rendelet

2



               a temetőkről és a temetkezésről  
(A  rendelet  hiteles  szövege  a  jegyzőkönyv
mellékletét képezi.)

2. Központi Háziorvosi Ügyelet Társulási Megállapodása 
Előadó: Modori László polgármester

Modori  László  polgármester:  Elmondja,  hogy  az  előterjesztést  mindenki  megkapta,  és
láthatják,  hogy  a  szabályozás  értelmében  2013.  január  1-jétől  csak  jogi  személyiséggel
rendelkező társulások működhetnek. A tárulást felül kell vizsgálni 2013. június 30-áig. Kéri, a
képviselő-testület  döntését  arra  vonatkozóan,  hogy  továbbra  is  fenn  kívánják-e  tartani  a
Devecseri  Központi  Háziorvosi  Ügyeletet  Fenntartó  Társulást,  mint  jogi  személyiségű
társulást, Devecser község gesztorságával. Kéri, aki egyetért, az szavazzon.

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag –  a
Központi Háziorvosi Ügyelet Társulási Megállapodásáról az alábbi határozatot hozta:

37/2013.(VI.26.) Kt. sz. határozat

1./  Borszörcsök  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  a  Devecseri  Központi  Háziorvosi  Ügyeletet
Fenntartó  Társulás  Társulási  Megállapodását  az
előterjesztés mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

2./  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,
hogy a társulási megállapodást aláírja.

Felelős: polgámester
Határidő: azonnal

3.Helyi Esélyegyenlőségi Program
Előadó: Modori László polgármester

Modori  László  polgármester:  Elmondja,  hogy  az  előterjesztést  és  a  HEP-et  mindenki
megkapta, olvashatta. Hozzáteszi, hogy ez azért fontos, mert a jövőben nem lehet pályázatot
benyújtani, ha nincs a településnek esélyegyenlőségi terve. Külön kiemeli, hogy Kocsis Réka
nagyon sokat dolgozott vele, amit külön megköszön.
Kérdés hozzászólás nem volt.

Kéri aki elfogadja a helyi esélyegyenlőségi programot, az szavazzon.

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag –  a
helyi esélyegyenlőségi programról az alábbi határozatot hozta:
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38/2013.(VI.26.) Kt. sz. határozat

1./Borszörcsök  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a
településre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programot és Helyi
Esélyegyenlőségi Tervet megvitatta, és elfogadta.

(A HEP a jegyzőkönyv részét képezi)

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

4. Vegyes ügyek
Előadó: Modori László polgármester

Védőnői társulás

Modori László polgármester: Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy Devecser Város 24-én
küldte  meg  a  védőnői  szolgálatról  szóló  társulási  megállapodás  tervezetét,  ezért  az
előterjesztést  csak most tudja adni. Kéri,  hogy olvassák át.  Közben elmondja,  hogy erre a
társulásra is ugyanaz vonatkozik mint a többire. Ez egy teljesen új társulás lesz.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

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

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag –  a
Devecseri Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulásról az alábbi határozatot hozta:

39/2013.(VI.26.) Kt. sz. határozat

1./ Borszörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Devecseri  Védőnői  Szolgálatot  Fenntartó  Társulás  Társulási
Megállapodását  az  előterjesztés  mellékletében foglaltak  szerint
jóváhagyja.

2./  A Képviselő-testület  felhatalmazza a  polgármestert,  hogy a
társulási megállapodást aláírja.

Felelős:  polgármester
Határidő: azonnal

Köztisztviselői nap

Modori  László  polgármester:  Elmondja,  hogy a  Somlóvásárhelyi  Közös  Önkormányzati
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Hivatal a köztisztviselői nap alkalmából 2 napos kirándulást szervez. A kirándulás alkalmával
a  Hivatal  településein  dolgozó  kollégák  jobban  megismerhetik  egymást,  közvetlenebb
kapcsolatot alakíthatnak ki, mely a munkavégzésük során is rugalmasabb munka kapcsolatot
eredményezhet. Javasolja,  hogy a kirándulást  10.000,- Ft összeggel támogassa a képviselő
testület.

 Kéri, aki egyetért az szavazzon.

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a
köztisztviselői kirándulás támogatásáról az alábbi határozatot hozta:

40/2013.(VI.26.) Kt. sz. határozat

Borszörcsök Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy
dönt,  hogy  a  köztisztviselői  nap  alkalmából  a  kirándulást
10.000,-  Ft-tal,  azaz  Tízezer  forinttal  támogatja.  A
Képviselőtestület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  támogatás
utalására.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

Helyi építési szabályzat

Modori László polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy megkereste őt Pákey
László azzal, hogy a pápai országúton túl vannak területei, amelyre lenne vevője, ha tudnának
építkezni  rá.  A rendezési  tervet  kellene módosítani  ahhoz,  amelyet  csak az önkormányzat
kezdeményezhet. Kb. 600-800 ezer Ft-ba kerülne, és lehet, hogy egy évig is eltart. Javasolja, a
településrendezési terv módosítását kezdeményezni abban az estben, ha a tulajdonos vállalja a
költségek megtérítését. 

Kocsi István alpolgármester: Szerinte semmi akadálya, ha a tulajdonos fizeti a költségeket,
akkor nyugodtan építkezzen, ne mi legyünk az akadálya ennek.

Poór László települési képviselő: Kérdezi, hogy mit akar ott építeni.

Modori László polgármester:  Annyit  tud mondani,  hogy úgy hallotta,  hogy lakóházat  és
halastavat.

Kéri, aki egyetért az szavazzon.

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a
rendezési terv módosításáról az alábbi határozatot hozta:
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41/2013.(VI.26.) Kt. sz. határozat

Borszörcsök Község  Önkormányzatának
Képviselőtestülete  úgy döntött, hogy a településrendezési
terv  módosítását  kezdeményezi  a  0146/9  gyep,  017/14
gyep,  0158/1  erdő,  valamint  a  0158/2  erdő  hrsz-ú
ingatlanokon abban az esetben, ha a terület tulajdonosa az
eljárással kapcsolatos összes költséget megtéríti.
A  Képviselőtestület  felhatalmazza  a  polgármestert  az
eljárás  megindítására,  és  a  szükséges  szerződések  és
dokumentumok aláírására.

Felelős: Polgármester
Határidő: folyamatos

Házi segítségnyújtás

Modori  László polgármester:  Elmondja,  hogy a házi  segítségnyújtás,  csak  október  1-től
indulhat  el.  Erről  már döntött  a  testület,  hogy a kistérség keretein belül oldja ezt  meg az
önkormányzat. Véleménye szerint úgy lenne a legjobb, hogy a Hajgató Erika, aki eddig is
gondozta az időseket, ez alatt az idő alatt közfoglalkoztatottként látná el ezt a feladatot.

Falunap

Modori László polgármester: Elmondja, hogy július 27-én lesz a falunap, amelyre sok pénze
nincsen a településnek. Sportvetélkedők lesznek, és környékbeli  amatőr előadók fellépését
várják, akik ingyen eljönnek.

Zsigmond  Károly  települési  képviselő:  Kérdezi,  hogy  azért  valamennyi  pénz  van-e  az
önkormányzat számláján.

Modori László polgármester:  Elmondja, hogy van még a számlán pénz, de a BM önerő
alapból még kb. 2.200 ezer forintot kell, hogy kapjanak.

Több  kérdés,  hozzászólás  nem  volt,  más  napirendi  pont  nem  lévén  a  polgármester  a
képviselőtestület nyílt ülését 21.30 órakor bezárta.

kmf.

Modori László Szlottáné Turi Edina
polgármester jegyző
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