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

Szám: 79/2014.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. január 15 -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
Modori Tivadar települési képviselő
Poór László települési képviselő
Zsigmond Károly települési képviselő

Kocsi István alpolgármester távolmaradását jelezte.

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  5  tagjából  4  megjelent,  tehát  az  ülés  határozatképes,  majd  az  ülést
megnyitotta.

Polgármester  javaslatára  a  képviselőtestület  az  ülés  napirendjét  4  igen  szavazattal   -
egyhangúlag  - az alábbiak szerint állapította meg:
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NAPIREND: ELŐADÓ:

1./ Somló és Vidéke Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Modori László polgármester

2./ Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának (5. 
módosítás) jóváhagyása
Előadó: Modori László polgármester

3./ Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása
Előadó: Modori László polgármester

4./ Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás ügyeleti autó 
vásárlásához hozzájárulás kérése 
Előadó: Modori László polgármester

5./ Devecseri Köznevelési Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás 
Módosítása
Előadó: Modori László polgármester

6./Üzlethelyiség bérbeadása
Előadó: Modori László polgármester

7./ Köztisztviselők illetménykiegészítése
Előadó: Modori László polgármester

8./ Vegyes ügyek
Előadó: Modori László polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1./ Somló és Vidéke Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Modori László polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Modori László polgármester: Elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta, olvasta.
Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  (Mötv.)
megváltoztatta a helyi önkormányzatok társulásának szabályait. 
Az  Mötv.  88.  §  (2)  bekezdése  szerint  a  társulásban  résztvevő  képviselő-testületek
mindegyikének  minősített  többséggel  hozott  döntése  szükséges  a  társulási  megállapodás
jóváhagyásához, módosításához.
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Modori László polgármester: Kéri, hogy aki egyetért a felvetett javaslattal az szavazzon.

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselőtestülete 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a
Somló  és  Vidéke  Önkormányzati  Társulás  Társulási  Megállapodásának  módosításáról  az
alábbi határozatot hozta:

1/2014. (I. 15.) Kt. sz. Határozat

Borszörcsök  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  a  Somló  és  Vidéke  Önkormányzati  Társulás
Társulási  Megállapodását  módosítja,  az  egységes
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást jóváhagyja.

A Társulási Megállapodás aláírására a Képviselő-testület a
Polgármestert felhatalmazza.

A Társulási Megállapodás a határozat mellékletét képezi.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2014. január 15.

2./  Somló-környéki  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Megállapodásának  (5.
módosítás) jóváhagyása

Előadó: Modori László polgármester

Modori László polgármester: Elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta, olvasta.

A társulási megállapodást módosítani kell, mert eredetileg elnök, és elnökhelyettesek lettek

megfogalmazva, de a törvény szerint a társulási tanács elnököt és alelnököt választ, valamint a

határozatképességhez mivel Noszlop is csatlakozott nem 14, hanem 15 település részvétele

szükséges.

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

Borszörcsök Község Önkormányzat  Képviselőtestülete  4 igen szavazattal  – egyhangúlag –

Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról az

alábbi határozatot hozta:

2/2014. (I. 15.) Kt. sz. Határozat
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1./ Borszörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a  Somló-környéki  Többcélú  Kistérségi  Társulás  egységes
szerkezetű  Társulási  Megállapodását  (5.  módosítás)  az
előterjesztés mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
fenti döntésről a Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás
elnökét értesítse és a Társulási Megállapodást aláírja. 

Felelős: polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

3. Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása
Előadó: Modori László polgármester

Modori László polgármester:  Ismerteti az előterjesztésben leírtakat. Elmondja, hogy ezek
tények, sokat beszélni róla nem érdemes.

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

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

   
Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselőtestülete 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a
Devecseri  Központi  Háziorvosi  Ügyeletet  Fenntartó  Társulás  Társulási  Megállapodásának
módosításáról az alábbi határozatot hozta:
   

3/2014. (I. 15.) Kt. sz. Határozat

1./ Borszörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Devecseri  Központi  Háziorvosi Ügyeletet  Fenntartó Társulás
Társulási  Megállapodásának  módosítását  az  alábbiak  szerint
hagyja jóvá: 

A Társulási Megállapodás 1.2 pontja helyébe az alábbi pont lép: 
„1.2 A társulás székhelye: 8460 Devecser, Deák tér 1.”

A Társulási Megállapodás 2. pontjának 2. sora helyébe az alábbi
sor lép:

„

Devecser Város
Önkormányzata

8460 Devecser, 
Deák tér 1.

Toldi Tamás
polgármester

4733
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 „
2./  A Képviselő-testület  felhatalmazza a  polgármestert,  hogy a
fenti  döntésről  a  Devecseri  Központi  Háziorvosi  Ügyeletet
Fenntartó  Társulás  elnökét  értesítse  és  az  egységes  szerkezetű
Társulási Megállapodást aláírja. 

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

4./ Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás ügyeleti autó 
vásárlásához hozzájárulás kérése 

Előadó: Modori László polgármester

Modori László polgármester: Elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta, olvasta.
Mindig Devecser szokta venni az ügyeleti autót, most ez változik. Mivel totálkárra tört az
autó szükséges egy újat beszerezni. Ez egy Dáchia terepjáró lenne, amivel már a hegyre is fel
lehet  menni  amikor  nagy  a  hó.  Minden  településnek  lakosságszám  arányosan  kell
hozzájárulnia a vételárhoz, nekünk ez 97.6005,- Ft lenne.

Modori Tivadar települési képviselő: elmondja, hogy ez Devecserre jellemző, hogy egyéb
információt nem közölnek, csak hogy összetört az autó. Azt, hogy hogyan, kinek a hibájából,
fizet-e a biztosító, volt-e casco, azt nem tudjuk. 

Szlottáné Turi Edina jegyző:  Tájékoztatásul közli, hogy annyit tud, hogy álló helyzetében
törték össze az autót totálkárra. A vétkes biztosítója fizet,  700.000,- Ft-ot, amit az új autó
megérkezéséig egy másik autó bérlésére fordítanak.

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

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselőtestülete 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a
Devecseri  Központi  Háziorvosi  Ügyelete  ügyeleti  autó  vásárlásáról  az  alábbi  határozatot
hozta:

4/2014. (I. 15.) Kt. sz. Határozat

1./  Borszörcsök  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  a  Devecseri  Központi  Háziorvosi  Ügyeletet
Fenntartó  Társulás  részére  ügyeleti  autó  vásárláshoz
(241,-Ft x  a település 2013. január 1. napi lakosságszáma
szerint ) hozzájárul 97.605,-Ft összeggel.

2./  A  Képviselő-testület  megbízza  a  polgármestert  a
hozzájárulás utalásával.
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

5./ Devecseri Köznevelési Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás 
Módosítása
Előadó: Modori László polgármester

Modori László polgármester:  Tájékoztatja a testületet a társulás módosításáról. Erről sem
tudunk sokat beszélni, hisz egy székhelyváltozás történt, ami miatt lett szükséges a társulási
megállapodás módosítása.
Kéri, hogy aki az előterjesztésben foglaltakkal egyetért, az szavazzon.

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselőtestülete 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a
Devecseri Köznevelési Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás Módosításáról 
az alábbi határozatot hozta:

5/2014. (I. 15.) Kt. sz. Határozat

1./ Borszörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Devecseri Köznevelési Intézményfenntartó Társulás Társulási
Megállapodásának módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

A Társulási Megállapodás 1. pontjának 2. sora helyébe az alábbi
sor lép: 
„A társulás székhelye: 8460 Devecser, Deák tér 1.”

A Társulási Megállapodás 2. pontjának 1. sora helyébe az alábbi
sor lép:

„

Devecser Város
Önkormányzata

8460 Devecser, 
Deák tér 1.

Toldi Tamás
polgármester

4532

 „

2./  A Képviselő-testület  felhatalmazza a  polgármestert,  hogy a
fenti  döntésről  a  Devecseri  Köznevelési  Intézményfenntartó
Társulás  elnökét  értesítse  és  az  egységes  szerkezetű  Társulási
Megállapodást aláírja. 

 Felelős: polgármester
   Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

6./ Üzlethelyiség bérbeadása
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Előadó: Modori László polgármester

Modori  László  polgármester:  Tájékoztatja  a  testületet,  hogy a Fönicia  Bt,  aki  az  egyik
vegyesboltot  üzemeltette,  megszüntette  tevékenységét.  Decemberben  bezárta  a  boltot,  és
kiköltözött. Most ismét üres a helyiség. Elmondja, hogy megkereste Modori Ákos, az egyik
helyi  lakos,  aki  kivenné  az  üzletet  vegyesboltnak  februártól.  Most  intézi  a  vállalkozási
papírjait.

Poór László települési képviselő: Kérdezi, hogy kell-e új bérleti szerződés.

Modori László polgármester:  Igen új kell. Elmondja, hogy a fiatalember rendbe tenné az
üzletet,  a tetőt  is megerősítené,  de az a kérése,  hogy amit  rákölt,  azt  számítsuk be neki a
bérleti díjba. 

Poór László települési képviselő: Kéri, hogy legyenek toleránsak, adjanak meg neki minden 
segítséget, hisz kezdő vállalkozó. Javasolja, hogy 25.000,- Ft legyen a bérleti díj, ami minden 
évben az infláció mértékével növekedjen.

Modori László polgármester: Kéri a testületet, hogy ha a javaslattal egyetértenek, akkor 
hozzák meg döntésüket, és szavazzanak.

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselőtestülete 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a
tulajdonában álló üzlethelyiség bérbeadásáról az alábbi határozatot hozta:

6/2014. (I. 15.) Kt. sz. Határozat

Borszörcsök  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Borszörcsök, Petőfi u. 99. szám
alatt  lévő  B  441/2  hrsz-ú  nem  lakás  céljára  szolgáló
ingatlanát  (volt  Tűzoltószertár  épületét)  a  hozzá  tartozó
földrészlettel  együtt  2014.  február  1-től  bérbe  adja
vegyesbolt céljára.
Borszörcsök  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés
elkészítésére, és aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. január 31.

7./Köztisztviselők illetménykiegészítése
Előadó: Modori László polgármester
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Modori László polgármester: Ismerteti az előterjesztést. elmondja, hogy a köztisztviselők 
illetménykiegészítése minden év január 1-től december 31-ig tart, amit minden évben újból 
meg kell állapítani rendelettel. Ezt Somlóvásárhelynek kell megalkotnia, nekünk egyetértési 
jogunk van, és határozni kell róla.
Kéri, hogy aki az előterjesztéssel egyetért és a határozati javaslatot elfogadja, az szavazzon.

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselőtestülete 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a
köztisztviselők illetménykiegészítéséről az alábbi határozatot hozta:

7/2014. (I. 15.) Kt. sz. Határozat

Borszörcsök  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
egyetértési  jogát fejezi ki és javasolja Somlóvásárhely Község
Önkormányzata Képviselő-testületének, hogy a Somlóvásárhelyi
Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők
illetménykiegészítésről  szóló  önkormányzati  rendeletet  az
előterjesztésnek megfelelően alkossa meg.

 Felelős: polgármester
 Határidő: azonnal

8./ Vegyes ügyek
Előadó: Modori László polgármester

Tejautómata

Modori  László  polgármester:  Tájékoztatja  a  testületet,  hogy  készítik  a  faházat  a
tejautómatához. Február 1-től nyílik újra az MVH felülete, hogy be tudjuk adni az elszámolást
a pályázathoz, és a kifizetési kérelmünket. Az autómatát már elszámoltuk, a faházat még nem.

Szociális tűzifa

Modori László polgármester:  Tájékoztatja a testületet, hogy az elnyert 51 m3 tűzifára 30
igénylés  érkezett.  Saját  hatáskörében  a  polgármester  1,7  m3  tűzifát  állapított  meg
mindenkinek. A hivatal udvarába rakták le egy részét, többit a héten fogják hozni, aminek a
kihordását a három emberünkkel meg is tudjuk oldani.

Közmunka program

Modori László polgármester: Tájékoztatja a testületet az idei közmunka programmal 
kapcsolatban. Elmondja, hogy burgonya termesztésre már nem adta be az igényt. Idén az 
egyik projektbe vöröshagymát, káposztát és babot, a másikba pedig nemesfűz termesztést 
irányzott elő 10 ember bevonásával.
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Több  kérdés,  hozzászólás  nem  volt,  más  napirendi  pont  nem  lévén  a  polgármester  a
képviselőtestület nyílt ülését 19.00 órakor bezárta.

kmf.

Modori László Szlottáné Turi Edina
polgármester jegyző
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