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

                      
  
Szám: Svh/79-11/201.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 06-án       
   16.30 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

Modori Ákos alpolgármester

Modori Tivadar települési képviselő

Varga Tamás 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./  Szervezeti és  Működési Szabályzat módosítása Modori László
      
2./ Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló  Modori László
önkormányzati rendelet újraalkotása. 
   
3./ A helyi adórendelet megalkotása Modori László

4./A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz Modori László
összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló
 közszolgáltatási szerződés megkötése

5./ Devecseri Köznevelési Intézményfenntartó Társulás  Modori László   
Megállapodásának jóváhagyása  

6./ Vegyes ügyek Modori László

N A P I R E N D  T Á R G Y A L Á S A

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

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Modori László polgármester:  Elmondja, hogy több dolgot is kellett módosítani a Szervezeti és
Működési szabályzatban. Elmondja, hogy módosítani kellett az 1. függeléket, a 2. függeléket és a 3.
függeléket.  A  képviselő-testületi  jegyzőkönyvek  lefűzése  nemzeti  színű  szalaggal  átfűzve,
hátoldalon  leragasztva,  jegyzői  pecséttel  lepecsételve,  aláírással  ellátva  történik.  A lefűzésről  a
jegyző gondoskodik.

Modori László polgármester: Kéri, aki elfogadja, az kézfenntartással jelezze.

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

5/2014.(IX.15.) önkormányzati rendelet

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

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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2./ Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet újraalkotása. 
Előadó: Modori László polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Szlottáné Turi Edina jegyző:  Elmondja, hogy az Mötv. 35. § (1) szerint a képviselő-testület az
önkormányzati képviselőknek rendeletben meghatározott tiszteletdíjat állapíthat meg. 

Modori László polgármester: Elmondja, hogy ő bruttó 20.000 Ft,-ban állapítaná meg a képviselők
tiszteletdíját. Kéri, aki egyetért a javaslattal, az kézfenntartással szavazzon.

Zsigmond Károly települési képviselő: Elmondja, hogy egyet ért a javaslattal.

Borszörcsök  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  az
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet elfogadásáról az alábbi rendeletet alkotta:

                       6/2014.(XI.11.) önkormányzati rendeleta 

Borszörcsök helyi adórendelet megalkotásáról 
      ( a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képzeli) 

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

3./ A helyi adórendelet megalkotása
Előadó: Modori László polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Szlottáné Turi Edina jegyző:  Elmondja, hogy egységesíteni kell az adórendeletet. A településen
csak  iparűzési  adó  van,  aminek  a  mértéke  az  adóalap  2%-a.  Elmondja,  hogy  nem  lehetnek
párhuzamosságok a rendeletek között, egységesíteni kell. Elmondja, hogy ez a rendelet 2015. január
1-én lép hatályba, az előző rendelet hatályát veszti.

Modori László polgármester: Kéri, aki elfogadja, az kézfenntartással jelezze.

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a helyi
adórendelet megalkotásáról szóló rendelet elfogadásáról az alábbi rendeletet alkotta:

7/2014.(XI.11.) önkormányzati rendelet

Borszörcsök  Község  Önkormányzat  a helyi  adórendelet
megalkotásáról
( a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képzeli) 

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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4./  A  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  összegyűjtésére,  elszállítására  és
elhelyezésére irányuló közszolgáltatási szerződés megkötése
Előadó: Modori László polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Modori  László  polgármester:  Elmondja,  hogy  kértek  árajánlatokat  megfelelő  kapacitással
rendelkező  vállalkozóktól.  Elmondja,  hogy négy árajánlatot  kaptak,  a  legkedvezőbb  árajánlatot
Temesvári Zoltán egyéni vállalkozó ( 8460 Devecser, Arany J. u. 18.) adta. Elmondja, hogy ez a
vállalkozó  2.400,-  Ft/m3  -ért  szállítaná  el  a  szennyvizet.  A  kiválasztott  ajánlattevővel
közszolgáltatási szerződést kell kötni, legfeljebb 10 évre.

Modori  Tivadar települési  képviselő:  Egyet  ért  a  javaslattal,  hogy a legkedvezőbb árajánlatot
fogadják el.
 
Modori László polgármester: Kéri, hogy aki egyet ért a javaslattal, az kézfentartással jelezze.

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag –  a  nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötéséről
az alábbi határozatot hozta:

55/2014. (XI.06.) Kt. sz. Határozat
Borszörcsök  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
Borszörcsök  Község  közigazgatási  területén  a  nem  közművel
összegyűjtött  háztartási  szennyvíz gyűjtésével,  szállításával  és
lerakásával 2024. év december 31-ig szóló időtartamra Temesvári
Zoltánt bízza meg 2.400,- Ft/m3 + Áfa (azaz Kettőezer-négyszáz
forint + ÁFA) áron.

Borszörcsök  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
megbízza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírásával.

Felelős: Modori László polgármester
Határidő: 2014. december 20.

Szlottáné  Turi  Edina  jegyző:  Elmondja,  hogy  a  rendelet-tervezetet  el  kell  küldeni
véleményeztetésre, valamint az eddigi előkészítő tevékenységre figyelemmel ismét azzal a kéréssel
kell  fordulni  a  Kormányhivatalhoz,  hogy  a  rendelet  megalkotására  álló  határidőt  30  nappal
hosszabbítsák meg.

Modori László polgármester: Kéri hogy aki egyet ért a javaslattal, az kézfentartással jelezze.

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a  nem
közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  begyűjtésére  vonatkozó  közszolgáltatás  ügyében  a
határidő meghosszabbításáról az alábbi határozatot hozta:
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56/2014. (XI.06.) Kt. sz. határozat 

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. november 14.

57/2014. (XI.06.) Kt. sz. határozat 

Borszörcsök Község Önkormányzatának képviselő-testülete  a nem
közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  összegyűjtésére,
elszállítására  és  elhelyezésére  irányuló  közszolgáltatásról  szóló
rendelet-tervezetével egyetért.
A képviselő-testület  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a  rendelet-tervezetet
kötelező  véleményeztetésre  küldje  meg  az   illetékes
környezetvédelmi  igazgatási  szervnek,  és  a  Vízügyi
Igazgatósághoz, valamint tájékoztatásul a szomszédos és az érintett
önkormányzatoknak. 

Felelős: jegyző
Határidő: azonnal

5./ Devecseri Köznevelési Intézményfenntartó Társulás Megállapodásának jóváhagyása  
Előadó: Modori László polgármester             

Modori  László  polgármester: Elmondja,  hogy az  előterjesztés  mindenki  részére  megküldésre
került.  Elmondja, hogy az Mötv.  88.  § (2) bekezdése szerint a társulásban résztvevő képviselő-
testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a társulási megállapodás
jóváhagyásához, módosításához. A fentieket figyelembe véve elkészítésre került a Somlóvásárhelyi
Köznevelési Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodása.

Modori László polgármester: Kéri hogy aki egyet ért a javaslattal, az kézfentartással jelezze.

Borszörcsök  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –   a
Devecseri  Köznevelési  Intézményfenntartó Társulás  Megállapodásának jóváhagyásáról  az alábbi
határozatot hozta:
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58/2014.(XI.06.)  Kt. sz. határozat 

1./  Borszörcsök  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a
Somlóvásárhelyi   Köznevelési Intézményfenntartó Társulás Társulási
Megállapodását  az  előterjesztés  mellékletében  foglaltak  szerint
jóváhagyja.

2./  A Képviselő-testület  felhatalmazza a polgármestert,  hogy a fenti
döntésről  értesítse  a  Somlóvásárhelyi   Köznevelési
Intézményfenntartó  Társulás  elnökét,  valamint  a  Társulási
Megállapodást aláírja.

Felelős: Modori László polgármester
Határidő: 1./ azonnal

                                                2./ folyamatos

6./ Vegyes ügyek

Pusztamiskei Családgondozói feladatellátó Társulás 2014. I. Félévi beszámolója:  

Modori László polgármester: Elmondja, hogy  kezdetben a társulásban 4 település vett részt. Azóta
egy település  kivált  és  3  település  tartozik  a  társulásba.  Elmondja,  hogy a  településen  minden
csütörtökön tartanak fogadóórát. Elmondja,  hogy a  2014. I.  Féléves költségvetés módosításáról
szóló beszámolót  elküldték neki, ő erről tájékoztatja a képviselő-testületet.

Falugondnok számára biztosított munkaruha: 

Modori  László  polgármester:  Elmondja,  hogy 2013.  május  21-én a  falugondnok  szolgálat
működését  ellenőrizték,  mely során kisebb hiányosságok voltak tapasztalhatók.  Elmondja,  hogy
hiányosságként tárták még fel,  hogy valamennyi szociális szolgáltatásban tevékenykedő  személy
részére  a  munkaruha  biztosítása  kötelező.  Elmondja,  hogy ezt  eddig  is  biztosították,  a  juttatás
összege 20.000,- Ft/év. Ezt az összeget folyamatosan, a munkaviszony megszűnéséig biztosítják.

59/2014. (XI.06.) Kt. sz. határozat 

Borszörcsök  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  úgy
dönt,  hogy a  faludondnokot  20.000  Ft/év  munkaruha  juttatásban
részesíti. 
A  képviselő-testület  felkéri  na  polgármestert  a  munkaruha
szabályzat elkészítésére.

Felelős: polgármesterek
Határidő: folyamatos
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Start- munka:

Modori László polgármester: Elmondja, hogy a Start 1. és a Start 2. munkaprogram november 30-án
lezárul. A Start 1. programban termelték meg a káposztát, aminek egy részét sikerült értékesíteni, de
sok  megmaradt.  Elmondja,  hogy ami  megmaradt,  azt  kiosztják  a  lakosság  körében,  mert  nem
akarják, hogy kárba menjen.

Falaubusz eladása:

Modori László polgármester:  Elmondja, hogy sikerült értékesíteni a régi falubuszt, 3.550.000 ,- Ft-ért
siekrült eladni.

Iskolai körzethatárok véleményezése:

Modori László polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 50.§. (8) bekezdése alapján a kormányhivatal a 2015/2016. 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. 

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:

60/2014.(XI.06.) Kt. sz. Határozat

Borszörcsök  Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete  a
Veszprém Megyei Kormányhivatal által készített Devecser
Járás kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi
körzethatárok meghatározásával  egyet ért. 

(A  Körzethatárok  jegyzéke  a  jegyzőkönyv  mellékletét
képezi.)

Közmeghallgatás:

Modori  László  polgármester:  Elmondja,  hogy  a  törvény  erejénél  fogva  idén  is  kell
közmeghallgatást tartani december 31-ig. Úgy gondolta, hogy december 04 - e délután 17,00 óra
megfelelő lenne. Kérdezi van-e más javaslat, esetleg hozzászólás.

Zsigmond Károly képviselő: Megfelelőnek tartja az időpontot, reméli másnak is jó.
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Modori László polgármester: Kéri, hogy akinek jó az időpont és egyetért, az szavazzon.

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a 2014.
évi közmeghallgatás kitűzéséről az alábbi határozatot hozta:

61/2014.(XI.06.) Kt. sz. határozat

Borszörcsök  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  úgy  dönt,  hogy  a  2014.  évi  közmeghallgatást
2014. december 08-án 17,00 órakor tartja meg a település
Művelődési házában.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, a lakosság
értesítésére a közmeghallgatás időpontjáról 

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

Idősek estje

Modori László polgármester:  Elmondja,  hogy november 15-én kerül megrendezésre az idősek
estje az alapítvánnyal közösen. Az alapítvány rendelkezik 100 terítékkel. 

Kocsi  István  alpolgármester:  Elmondja,  hogy szerencsére  ezt  saját  maga  meg  tudja  oldani  a
település. A főzés is itt lesz, van rá kapacitás.

Modori László polgármester: Elmondja, hogy a műsor szervezése folyamatban van. A Devecseri
Művelődési ház biztosítja a programot. Elmondja, hogy 30.000 ,- Ft-ot nyertek egy főzőversenyen ,
ebből fogják biztosítani a zenekart az idősek estjére.

Modori Tivadar települési képviselő: Elmondja, hogy nehéz az időseket kimozdítani.

Modori  László  polgármester:  Elmondja,  hogy ezzel  ő  is  tisztában van,  de azért  reméli,  hogy
elmennek az idősek a rendezvényre.

Több kérdés, hozzászólás nem volt,  más napirendi pont nem lévén a polgármester a képviselő-
testület nyílt ülését 17:30 órakor bezárta.

kmf.

Modori László Szlottáné Turi Edina
polgármester jegyző
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