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

Szám: 80-17/2013.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 19
-én 17.00 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.

Polgármester  javaslatára  a  képviselőtestület  az  ülés  napirendjét  5  igen  szavazattal   -
egyhangúlag  - az alábbiak szerint állapította meg:
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NAPIREND: ELŐADÓ:

1./ Szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet  Modori László polgármester

2./ Iskolai körzethatárok véleményezése Modori László polgármester

3./2014.évi belső ellenőrzési jelentés  Modori László polgármester

4./2014.évi belső ellenőrzési terv Modori László polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. Szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet  
Előadó: Modori László polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Modori László polgármester: Elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta, olvasta.
Tájékoztatja a  képviselőtestületet,  hogy 2014.  január  1-től  a  temetési  segély,  az  átmeneti
segély  és  a  rendkívüli  gyermekvédelmi  ellátás  önálló  ellátási  formaként  január  1-től
megszűnik  és  önkormányzati  segély  lesz.   Ezért  szükséges  az  önkormányzati  rendelet
megalkotása.
Ismerteti a rendelet tervezetet.

Kocsi István alpolgármester: Elmondja, hogy átolvasta a rendelet-tervezetet, jónak találja, a
gyermekszületésre adott összegre javasol 5.000 Ft-ot gyerekenként.  

Modori László polgármester: támogatja a javaslatot

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

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a
szociális ellátások szabályozásáról az alábbi rendeletet alkotta:

12/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

Szociális ellátások szabályozásáról
(A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellékletét

képezi.)
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2. Iskolai körzethatárok véleményezése

Előadó: Modori László polgármester

Modori László polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy a nemzeti köznevelésről szóló

2011. évi CXC. törvény 50.§. (8) bekezdése alapján a kormányhivatal a 2014/2015. tanévre

vonatkozóan is meghatározza és közzéteszi az általános iskolák felvételi körzetét. 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal a véleményezéshez mellékelten megküldte a járásban

kötelező  felvételt  biztosító  általános  iskolák  körzethatárainak  meghatározására  vonatkozó

tervezetet, mely az előterjesztés mellékletét képezi. Somlójenő, Somlóvásárhely, Somlószőlős

tartozik  Somlóvásárhelyhez de   Borszörcsök már  Devecserhez.  Borszörcsöknek is

Somlóvásárhelyhez kellene, hogy tartozzon, mivel sok gyermek jár oda.

Szlottáné  Turi  Edina  jegyző:  Elmondja,  hogy  véleményezni  kell  a  kötelező  felvételt
biztosító iskola körzethatárának meghatározását. 

Modori László polgármester: Kérem a képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését.

Borszörcsök Község Önkormányzat  Képviselőtestülete  5 igen szavazattal  – egyhangúlag –

iskola körzethatárának meghatározásáról az alábbi határozatot hozta:

59/2013.(XII.19.) Kt. sz. határozat

1.  Borszörcsök  Község  Önkormányzat
Képviselőtestülete  a  Veszprém  Megyei
Kormányhivatal  által  készített  Devecser  Járás
kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi
körzethatárok meghatározásával nem ért egyet. 
2.  Borszörcsök  Község  Önkormányzat
Képviselőtestületének  véleménye,  hogy  a
Somlóvásárhelyi  Széchenyi  István  Általános  Iskola
körzetéhez hozzá tartozzon Borszörcsök település is.

(A Körzethatárok jegyzéke a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)

3. 2014.évi belső ellenőrzési jelentés
Előadó: Modori László polgármester

Modori  László  polgármester:  Ismerteti  a  2012.  évi  belső  ellenőrzési  jelentést.  Javasolja
annak elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem volt. 
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Modori  László  polgármester:  Kéri,  hogy  aki  a  2012.  évi  belső  ellenőrzési  jelentést
elfogadja, kézfenntartással jelezze.
   
Borszörcsök  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül – meghozta az alábbi határozatot:
   

60/2013. /XII.19.) Kt. sz. határozat

Borszörcsök  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  az  Önkormányzat  2012.  évi  belső  ellenőrzési
jelentését elfogadja.
(a jelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

4./ 2014. évi belső ellenőrzési terv
Előadó: Modori László polgármester

Modori László polgármester: Ismerteti a 2014 évi belső ellenőrzési tervet. Javasolja annak
elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

Modori László polgármester: Kéri, hogy aki a 2014. évi belső ellenőrzési tervet elfogadja,
kézfenntartással jelezze.

Borszörcsök  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül – meghozta az alábbi határozatot:

61/2013. /XII.19.) Kt. sz. határozat
Borszörcsök  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  az  önkormányzat  2014.  évi  belső  ellenőrzési
tervét elfogadja.
(a terv a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Több  kérdés,  hozzászólás  nem  volt,  más  napirendi  pont  nem  lévén  a  polgármester  a
képviselőtestület nyílt ülését 17.45 órakor bezárta.

kmf.

Modori László Szlottáné Turi Edina
polgármester jegyző
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