
Borszörcsök Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198.

Szám: 79-6/2014.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 16-án 18.00     
    órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal
 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198.

Jelen vannak:

a.)
Képviselő-testület 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
képviselő-testület  mind  az  5  tagja  megjelent,  tehát  az  ülés  határozatképes,  majd  az  ülést
megnyitotta.
Polgármester javaslatára a képviselő-testület az ülés napirendjét 5 igen szavazattal  - egyhangúlag  -
az alábbiak szerint állapította meg:
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Napirend: Előadó:

1./ Önköltség- számítási szabályzat elfogadása Modori László

2./ Közérdekű adatok közzétételére vonatkozó szabályzat elfogadása Modori László

3./ Vízkár elhárítási terv megrendelése Modori László

4./ Szervezeti Működési Szabályzat módosítása Modori László

5./ Vegyes ügyek Modori László

N A P I R E N D  T Á R G Y A L Á S A

1. Önköltség- számítási szabályzat elfogadása
Előadó: Modori László polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Modori  László  polgármester:  Elmondja,  hogy az  előterjesztés  mindenki  részére  megküldésre
került. Elmondja, hogy a törvény alapján szükséges elfogadni, mert összefügg a közérdekű adatok
szabályzatával.

Szlottáné  Turi  Edina  jegyző: Elmondja,  hogy  a  szabályzat  alapján  ki  lehet  számolni,  hogy
mennyibe fog kerülni az adatkikérés.

Modori László polgármester: Elmondja, hogy ez általában falusi viszonylatban nem sok, de akkor
is meg kell ezt határozni, mert esetenként akár magasak is lehetnek ezek a költségek.

Modori László polgármester: Kéri, hogy aki elfogadja az Önköltség-számítási szabályzatot, az
kézfenntartással szavazzon. 

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a az
önköltség- számítási szabályzat elfogadásáról az alábbi határozatot hozta:

31/2014.(VII.16.) Kt. sz. határozat

Borszörcsök  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a
Somlóvásárhelyi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  Önköltség-számítási
Szabályzatát a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja.
A  Képviselő-testület  felhívja  Modori  László  polgármestert,  hogy  a
szabályzat  nyilvánosságra hozataláról,  annak az érintettek számára való
megismertetéséről azonnali hatállyal gondoskodjon. 
Az Önköltség-számítási szabályzat a határozat mellékletét képezi.

Felelős: Modori László
Határidő: A határozat elfogadását követően azonnal
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2./  Közérdekű adatok közzétételére vonatkozó szabályzat elfogadása
Előadó: Modori László polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Modori  László  polgármester:  Elmondja,  hogy  ez  a  szabályzat  azért  kell,  mert  minden  adat
nyilvános és ezt  kell  szabályozni.  Elmondja,  hogy ez a Somlóvásárhelyi  Közös Önkormányzati
Hivatal szabályzata, de minden önkormányzatnak el kell fogadni.

Modori László polgármester: Kéri, hogy aki elfogadja az Önköltség-számítási szabályzatot, az
kézfenntartással szavazzon. 

Borszörcsök  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a
közérdekű adatokról szóló  szabályzat elfogadásáról az alábbi határozatot hozta:

32/2014.(VII.16.) Kt. sz. határozat

Borszörcsök Község Önkormányzata a  közérdekű adatok
közzétételének és a megismerésükre, igénylésükre irányuló
igények  teljesítésének  rendjéről  szóló  szabályzatot  –  az
előterjesztettek szerint  elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

3./ Vízkár elhárítási terv megrendelése
Előadó: Modori László polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Modori  László  polgármester: Elmondja,  hogy az  előterjesztés  mindenki  részére  megküldésre
került. Ebben le van írva, hogy ez a Vízkár elhárítási tervre az ajánlat 11 falura vonatkozik, ezért
ennyi  az ára.   Minden önkormányzatnak külön kell  rendelkeznie vízkár- elhárítási  tervvel.  Úgy
gondolja, hogy ez az ajánlat korrekt, olcsóbbat nem látott eddig. Javasolja, hogy fogadják el az
árajánlatot.

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a vízkár
elhárítási terv megrendeléséről az alábbi határozatot hozta:

33/2014.(VII.16.) Kt. sz. határozat

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete Borszörcsök
település  vízkár  elhárítási  tervének  elkészítésével  a  Varsás
Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt.-t (8315 Gyenesdiás, Gödörházy
A. u. 60.) 75.000 Ft + ÁFA díjazás ellenében bízza meg.
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A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  a  további
egyeztetésre, és a döntésnek megfelelő szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: A vízkár elhárítási terv megrendelésére: 2014. július 31. 
A vízkár elhárítási terv elfogadására: 2014. szeptember 30.

4./  Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Előadó: Modori László polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Modori  László  polgármester:  Elmondja,  hogy teljesen  új  Szervezeti  és  Működési  Szabályzat
került  megalkotásra.  Elmondja,  hogy egységes  szerkezetbe  foglalt  SZMSZ került  megalkotásra.
Meghatároztak  benne  minden  törvényileg  előírt  dolgot.  Elmondja,  hogy  a  most  megalkotott
SZMSZ-t a jogszabályok szerint majd folyamatosan módosítani kell.

Borszörcsök  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a
Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról az alábbi rendeletet alkotta :

3/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelet

Borszörcsök Község Önkormányzat Szervezeti Működési Szabályzatáról
( a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képzeli) 

5./ Vegyes ügyek
Előadó: Modori László polgármester

Modori László polgármester: Elmondja, hogy a konszolidációban nem részesülő önkormányzatok
támogatásban részesülnek.  Ez  az  összeg  6.500.000 Ft.  Ebből  az  összegből  fog  megvalósulni  a
csapadékvíz elvezető árkok tisztítása. A projekt megvalósításához 3 árajánlat érkezett.  Elmondja,
hogy az árajánlatok áttekintése után a Vasi Aszfalt Kft. árajánlatát tartja a legmegfelelőbbnek. A terv
megvalósításához  2015. december 31-ig van idő. Elmondja, hogy dönteni kell a dologról, hogy
elfogadják-e a Vasi Aszfalt árajánlatát vagy sem.

Kocsi István alpolgármester: Elmondja, hogy szerinte is ez a legjobb ajánlat és el kellene fogadni.

Borszörcsök  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –
elfogadja a Vasi Aszfalt Kft. árajánlatát és az alábbi határozatot hozza:
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34/2014.(VII.16.) Kt. sz. határozat

Borszörcsök Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a benyújtott árajánlatok közül a Vasi Aszfalt-Gép Kft. 6.500.000.000
Ft-os árajánlatát fogadja el nyertes ajánlatnak.
A képviselő-testület  megbízza a polgármestert az elvégzendő munka
megrendelésére, valamint a szükséges dokumentációk aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 31.

Falunap: 
Előadó: Modori László polgármester

Modori László polgármester: Elmondja,  hogy július 26-án megrendezésre kerül az Anna napi
búcsú. Elmondja, hogy idén is színvonalas programokkal várják a településen élőket. Elmondja,
hogy idén annyi változás lesz, hogy nem reggel kezdődik, hanem délután 14:00-kor. Valamint nem
ebéd lesz, hanem egy közös vacsora. A vacsora után 19:00-tól utcabál lesz. Megkérdezi, hogy az
önkormányzat nevében mit főzzenek.

Modori Tibor képviselő: Javasolja a gulyást.

Modori  László  polgármester: Elmondja,  hogy  akkor  főzzenek  gulyást,  az  alapanyagokat  ő
beszerzi.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester a képviselő-testület nyílt ülést 19.00 órakor 
bezárta.

kmf.

Modori László Szlottáné Turi Edina
polgármester jegyző
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