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

Szám: 79-9/2014.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 03-án   
8.00 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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1./  A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 
támogatása  
Előadó: Modori László polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Modori  László  polgármester:  Elmondja,  hogy az  előterjesztés  mindenki  részére  megküldésre
került.  Tájékoztatja  a  képviselő-testületet,  hogy 56  m3 tűzifa  mennyiséget,  vagy 168  q  szenet
igényelhet  Borszörcsök  község  önkormányzata.  Elmondja,  hogy  ő  szénre  igényelné  meg  a
támogatást.  Elmondja,  hogy  a  2014.  január-március  hónapokban  lakásfenntartási  támogatásban
részesülők  számának  átlaga  alapján  legfeljebb  tűzifára  2  m3/  ellátottanként,  vagy  szénre  6
q/ellátottanként.  A támogatás  mértéke  Borszörcsök település  tekintetében  szén  esetében  3.500,-
+ÁFA (4.445 Ft) /q.
Elmondja, hogy az igényelhető  746.760,- Ft támogatási  összeg mellé önkormányzatunknak nem
kell önrészt vállalnia csak a szállítási költséget kell az önkormányzatnak finanszíroznia. Támogatja,
hogy a pályázat kerüljön beadásra. 

Kocsi  István  alpolgármester: Megkérdezi,  hogy  pontosan  hány  ember  van  a  faluban,  aki
igényelheti a támogatást?

Modori László polgármester: Elmondja, hogy pontosan nem tudja, mert mindenki jogosult rá, aki
aki  valamilyen  szociális  juttatásban  részesül.  Kéri,  aki  egyetért  a  pályázat  beadásával,  az
kézfenntartással szavazzon.

Borszörcsök  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a
közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló  rendelet elfogadásáról az
alábbi rendeletet alkotta:

46/2014.(X.03) Kt. sz. határozat

Borszörcsök  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a
települési  önkormányzatok  szociális  célú  tüzelőanyag
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014.
(IX.  25.)  BM  rendelet  (a  továbbiakban:  R.)  alapján  igényét
benyújtja 168 q szén mennyiségre. 
Az 168 q mennyiségű szén vásárlásához a R.  3. § (1) bekezdés
a) pontja szerint önrészt nem kell biztosítani.
A Képviselő-testület  vállalja  a  szén   szállításából  származó
költségeket  az  önkormányzat  2014.  évi  költségvetésében   a
szociális ellátások előirányzatai közötti  átcsoportosítás terhére.
A Képviselő-testület  vállalja,  hogy  a  szociális  célú  szénben
részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.  

A Képviselő-testület   felhatalmazza  a  polgármestert  az  igény
bejelentés  benyújtására  és  aláírására,  valamint  a  szén
felhasználásával kapcsolatos ügyek intézésére. 
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Felelős: polgármester
Határidő: 2014. október 6.

2.  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ügyében
pályázat kiírása
Előadó: Modori László polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Modori  László  polgármester:  Elmondja,  hogy az  előterjesztés  mindenki  részére  megküldésre
került. A folyékony hulladékról rendeletet kell alkotni. Elmondja, hogy Borszörcsök községben a
Bakonykarszt Zrt. által 2013. évben értékesített víz mennyisége összesen 7581 m3 volt. Elmondja,
hogy  településünkön  megtörtént  a  csatornaberuházás,  2013.  év  első  fele  próbaüzem  volt,
augusztustól  volt  elvezetett  szennyvíz  átlagosan  392  m3/hó.  2014.  első  félévében  az  elvezetett
szennyvízmennyiség  2919  m3  volt,  ez  egy  évre  levetítve  kb.  5838  m3.  Elmondja,  hogy  a
településen jelenleg a lakosság által  igénybe vett  folyékony szennyvíz szippantási  és elszállítási
tevékenységet végző vállalkozó által alkalmazott díj: 2.300,- Ft/m3+ áfa. Elmondja, hogy a nem
közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz   kb.  1743 m3.  Ez  a  2013.  évben  értékesített  víz
mennyiség valamint  a 2014. évre kalkulált elvezetett szennyvízmennyiség különbözete. Elmondja,
hogy az elvezetett szennyvízmennyiség elszállításának és átvételének éves, településen keletkező
díja ezen mennyiséggel számolva: 1743 m3 x 2.300,- Ft/m3 = 4.008.900 Ft . Elmondja, hogy  a
közszolgáltató  kiválasztása  céljából  szükséges  pályázatot  kiírni.  Kéri,  aki  egyetért,  az
kézfenntartással szavazzon.

Borszörcsök  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a
közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló  rendelet elfogadásáról az
alábbi rendeletet alkotta:

47/2014. (X. 03.) Kt. sz.  Határozat

Borszörcsök  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi  LVII. törvény 44/C. § alapján
–  figyelemmel  a  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység
részletes szabályairól  szóló 455/2013.(XI.29.)  Korm.rendeletre
–  a  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz
begyűjtésére  a közszolgáltató kiválasztása céljából  pályázatot
hirdet.
A  Képviselő-testület  megbízza  a  polgármestert,  hogy  a
pályázati felhívás közzétételéről gondoskodjon.

(A pályázati felhívás  a határozat mellékletét képezi.)

Felelős:  polgármester
Határidő: folyamatos

48/2014. (X. 03.) Kt. sz.  határozat
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Borszörcsök  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
azzal a kéréssel fordul a Veszprém Megyei Kormányhivatalhoz,
hogy  a  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz
begyűjtésére  vonatkozó  közszolgáltatást  érintő  helyi  rendelet
megalkotására  biztosított  határidőt  30  nappal  szíveskedjen
meghosszabbítani.
A  Képviselő-testület  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  ezen  kérést  a
Kormányhivatallal történő kapcsolattartást szolgáló elektronikus
felületen továbbítsa.

Felelős: jegyző
Határidő: 2014.10.14.

Több kérdés, hozzászólás nem volt,  más napirendi pont nem lévén a polgármester a képviselő-
testület nyílt ülését 08:30 órakor bezárta.

kmf.

Modori László Szlottáné Turi Edina
polgármester jegyző
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