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

Szám: 80-13/2013.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. október 30 
-án 18.30 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./ 2013. évi háromnegyed éves költségvetési beszámoló Előadó: Modori László 
polgármester

2./ Rendelet az államháztartáson kívüli forrás 
átadásáról és átvételéről Előadó: Modori László 

polgármester

3./ Vegyes Ügyek Előadó: Modori László 
polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.2013. évi háromnegyed éves költségvetési beszámoló 
Előadó: Modori László polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Modori  László  polgármester:  Tájékoztatja a  képviselőtestületet,  hogy  a  2013.  évi
háromnegyed  éves  beszámoló  elkészült,  ez  megküldésre  került.  Kérem  aki  egyetért,  az
szavazzon.

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a
2013. évi háromnegyed éves beszámolójáról az alábbi határozatot hozta:

  56/2013.(X.30.) Kt. sz. határozat

1./  Borszörcsök  Község  Önkormányzatának
Képviselőtestülete  a  2013.  évi  háromnegyed  éves
beszámolóját elfogadja.

(A beszámoló a jegyzőkönyv részét képezi)

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

2. Rendelet az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről
Előadó: Modori László polgármester
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Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Modori  László  polgármester:  Elmondja,  hogy az  önkormányzati  törvény módosítása  az
önkormányzatok részére kötelező rendeletalkotási tárgykörré tette az államháztartáson kívüli
forrás átadására és átvételére vonatkozó rendelkezések szabályozását. 
Az  államháztartáson  kívüli  forrás  átadásáról  és  átvételéről  szóló  önkormányzati  rendelet
megalkotását tehát magasabb szintű jogszabálynak való megfelelés indokolja és kötelezővé
teszi.   
Elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta, olvasta, kéri, hogy szavazzanak.

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a
az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről az alábbi rendeletet alkotta:

 

10/2013. (XI. 05.) önkormányzati rendelet

az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

(A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)

3.Vegyes ügyek

Előadó: Modori László polgármester

Közmeghallgatás

Modori  László  polgármester:  Előadja,  hogy  a  törvény  erejénél  fogva  idén  is  kell
közmeghallgatást tartani december 31-ig. Úgy gondolta, hogy november 28-a délután 17,00
óra megfelelő lenne. Kérdezi van-e más javaslat, esetleg hozzászólás.

Zsigmond Károly képviselő: Megfelelőnek tartja az időpontot, reméli másnak is jó.

Modori László polgármester: Kéri, hogy akinek jó az időpont és egyetért, az szavazzon.

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a
2013. évi közmeghallgatás kitűzéséről az alábbi határozatot hozta:

  57/2013.(X.30.) Kt. sz. határozat

1./  Borszörcsök  Község  Önkormányzatának
Képviselőtestülete  úgy  dönt,  hogy  a  2013.  évi
közmeghallgatást  2013.  november  28-án  17,00
órakor tartja meg a település kultúrházában.
A  Képviselő-testület  megbízza  a  polgármestert,  a
lakosság értesítésére a közmeghallgatás időpontjáról 

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

3



Téli közfoglalkoztatás

Modori László polgármester: Elmondja, hogy a településről 2 főnek lett beadva kérelem téli
közfoglalkoztatásra. 

Devecserben  indul  egy  képzés  amely  alapkompetencia  fejlesztés,  amelyre  a  8  osztályt
végzettek  mehetnek.  A hat  osztályos  végzettségűeknek  is  indul  egy képzés  Devecserben,
nálunk 1 fő van ilyen. Érettségizetteknek bérügyi és számviteli  ügyintéző tanfolyam indul
Pápán, ahová tőlünk három fő megy.

Modori Tivadar települési képviselő: Elmondja, hogy támogatja ezt az elképzelést, senkinek
nem árt a képzés.

Idősek estje

Modori  László  polgármester:  Elmondja,  hogy  november  23-án  kerül  megrendezésre  az
idősek estje az alapítvánnyal közösen. Az alapítvány rendelkezik 100 terítékkel. 

Kocsi István alpolgármester: Elmondja, hogy szerencsére ezt saját  maga meg tudja oldani a
település. A főzés is itt lesz, van rá kapacitás.

Modori  László polgármester:  Elmondja,  hogy operett  műsort  szerveznek az időseknek a
mozgókönyvtáron keresztül.
Karácsonyi  műsor  is  lesz,  amiben a devecseri  fúvószenekar  közreműködik majd.  A dobai
asszonykórus lesz meghívva.

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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