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

Szám: 79-1/2014.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 3 -án
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  5  tagjából  5  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:

NAPIREND: ELŐADÓ:
1./ Az Önkormányzat 2014. évi költségvetése
Előadó: Modori László polgármester

2./ A  Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER akciócsoportban tagság fenntartása
Előadó: Modori László polgármester

3./ Vegyes ügyek
Előadó: Modori László polgármester

1



NAPIREND TÁRGYALÁSA

1./ Az Önkormányzat 2014. évi költségvetése
Előadó: Modori László polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Modori László polgármester: Elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta, olvasta.
Elmondja, hogy idén 38.266 ezer Ft-ból kell gazdálkodni. Volt amikor 70 millió ft volt  a
település  költségvetése,  ez  mára  csaknem  a  felére  csökkent.  Idén  januártól  a  Közös
Hivatalnak átadandó hozzájárulást már nem a település kapja meg, hanem egyből a Közös
Hivatal számlájára utalják. Ezért is lett kisebb a költségvetés.

Dürgő Ágnes pénzügyi ügyintéző:  Elmondja, hogy volt változás a tavalyi évhez képest,
amelyet már a polgármester úr is vázolt.  A bevételeket fix normatívák alapján tervezte, a
kiadásoknál a segélyek a 2013. évi tényadatok alapján lettek megtervezve.

Kocsi  István alpolgármester:  Sajnálja,  hogy ilyen  feszített  a  település  költségvetése,  és
nagyon semmit nem lehet tervezni, mert minden forintnak meg van a helye. Sok mozgásteret
nem adnak az önkormányzatoknak.

Modori  László  polgármester: Kéri,  hogy  aki  a  2014.  évei  költségvetést  elfogadja  az
szavazzon.

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a
Borszörcsök  Község   Önkormányzat  2014.  évi  költségvetéséről  a  következő  rendeletet
alkotja:

1/2014. ( II. 14.) rendelet
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

( Rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2./ A  Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER akciócsoportban tagság fenntartása
Előadó: Modori László polgármester

Modori László polgármester: Elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta, olvasta.
2015. év végéig az újonnan megalakuló, valamint a 2007-2013-as programozási időszakban
tevékenykedő  Helyi  Akciócsoportok párhuzamosan  fognak működni,  mivel  egyszerre  kell
lezárni a 2007-2013 közötti időszak programját és elindítani a 2014-2020-as programot.  A
következő programozási  időszakra történő felkészüléshez szükséges, hogy nyilatkozzon az

2



önkormányzat  a  jelenlegi  Somaba  Leaderben  való  részvételről.  A  Somló-Marcalmente-
Bakonyalja  LEADER Akciócsoport Közhasznú Egyesületnek be kell  nyújtania az előzetes
elismerés iránti kérelmet, és ezért szükséges a meglévő tagok szándéknyilatkozata.
Most  kell  nyilatkozni,  hogy  maradunk,  vagy  esetleg  egy  másik  csoporthoz  fogunk
csatlakozni.

Modori  Tivadar  települési  képviselő:  Véleménye  szerint  nem  kellene  változtatni,  sok
pályázatot nyertek már a SOMABA által, nem lehet kifogásolni a munkájukat.

Zsigmond  Károly  települési  képviselő:  Ő  is  a  jelenlegi  akciócsoportban  való  maradást
támogatja.

Kocsi István alpolgármester:  A kamera rendszer, és a tejautomata is rajtuk keresztül lett
megpályázva.

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

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az

alábbi határozatot hozta:

8/2014. (II. 3.) Kt. sz. Határozat

Borszörcsök  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete
úgy  határoz,  hogy  a  Somló-Marcalmente-Bakonyalja
LEADER  Akciócsoport  Közhasznú  Egyesületben  (8564
Ugod,  Petőfi  u.  15.)  a  tagságát  az  Önkormányzat
fenntartja.  Az  elfogadott  2014.  évre  szóló  20.000  Ft-os
tagdíjat  elfogadja.  A  2014-2020  közötti  LEADER
programban a település közigazgatási területével továbbra
is  a  Somló-Marcalmente-Bakonyalja  LEADER
Akciócsoport  Közhasznú  Egyesület  illetékességi,
kedvezményezetti területéhez kíván tartozni. 
 
A  tagságban  történő  képviseletre,  az  ezzel  kapcsolatos
Nyilatkozat  aláírására,  esetleges  tisztség  vállalására,
betöltésére a polgármestert teljes jogkörrel felhatalmazza. 

Felelős: Modori László polgármester
Határidő: 2014. február 13.

3



3./ Vegyes ügyek
Előadó: Modori László polgármester

Templom-torony

Modori László polgármester: Elmondja, hogy a tetőhéjazat felújítása elkészült, és a torony
tervei is készen vannak. Sebestyén Géza tervező készítette a terveket, amelyeket be kellene
adni engedélyezésre az építéshatósághoz. A plébános úr intézi már az engedélyezést. A tervek
150.000 Ft-ba kerülnek.

Dürgő  Ágnes  pénzügyi  ügyintéző:  Az  érsekséggel  is  kellene  beszélni,  szoktak  adni
felújításra.

Kocsi István alpolgármester: Javasolja, hogy ezt mindenképpen intézni kellene, esetleg egy
pályázat útján, és valóban az érsekséget is meg kellene kérdezni.

Több  kérdés,  hozzászólás  nem  volt,  más  napirendi  pont  nem  lévén  a  polgármester  a
képviselőtestület nyílt ülését 17,40 órakor bezárta.

kmf.

Modori László Szlottáné Turi Edina
polgármester jegyző
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