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

Szám: Svh/79-12/2014.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. december 09 -én
17.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásáról.

Az ülés helye: Kultúrház nagyterme
8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198.

Jelen vannak:

a.)
Képviselőtestület 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

Gerecs István  alezredes devecseri őrsparancsnok helyettes

c.) 
Lakosság részéről 22 fő jelent meg

Modori  László  polgármester  köszöntötte  a  megjelenteket,  köszöntötte  Gerecs  István  devecseri
őrparancsnok helyettest. Külön köszöntötte Szlottáné Turi Edina jegyzőt. 
Megállapította,  hogy  az  ülésen  a  képviselőtestület  mind  az  5  tagja  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:
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NAPIREND: ELŐADÓ:

1./ Tájékoztató a közbiztonság helyzetéről Előadó: Modori László polgármester

2./ Környezetvédelmi beszámoló  Előadó: Modori László polgármester

3./ Vegyes Ügyek Előadó: Modori László polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1./ Tájékoztató a közbiztonság helyzetéről  
Előadó: Modori László polgármester

Modori László polgármester:  Elmondja, hogy a polgárőrségnek és a falu településőrének nagy
szerepe  van  a  közbiztonság  fenntartásában.  A polgárőrség  által  hamar  eljut  az  információ  a
rendőrséghez. Ezért a település támogatja a polárőrséget. Valamint egy kamera el lett helyezve a
templomtoronyra,  amivel  elég  jól  belátják  a  települést,  sokmindent  nyomon  tudnak  követni.
Elmondja, hogy nagy problémák a településen nincsenek, a közbiztonság helyzete jó. Átadja a szót
Gerecs Istvánnak.

Gerecs István őrsparancsnok helyettes: Köszönti a testületi tagokat, és a lakosságot. 
Elmondja,  hogy  Veszprém  megyében  és  országos  szinten  is  elsőként  egy  rendkívül  pozitív
mintaprogramot indított útjára a Rendőrőrs, a Járási Hivatal és Devecser Városi Önkormányzat a
"Mobil  Fogadóirodát.  Elmondja,  hogy a településen  jelenleg a  körzeti  megbízott  Vajda  Sándor.
Ezen feladat végrehajtását gyalogosan 11 alkalommal ez év január 25-től június 07-ig hajtották
végre.  Elmondja,  hogy  a  rendőrőrs  aktívan  részt  vesz  az  Ifjúságvédelmi  és  Idősvádelmi
munkacsoportokban.  Az  idősek  részére  az  év  végéig  minden  településen  a  járásban  a  kmb-k
bűnmegelőzési  tanácsokat  fog  tartani.  Továbbá  a  településen  dolgozó  szociális  munkásokkal
felkeresik az idős egyedül  élő lakosokat,  amely során bűnmegelőzési tanácsokkal fogják ellátni
őket. Elmondja, hogy a településen megtartott rendezvényeket is mindig biztosították. Elmondja,
hogy van egy sebességellenőrző berendezésük, amin 3 rendőrkapitányság osztozik. Ezért csak 2-3
hetente tudnak vele mérni. Elmondja, hogy a kisebbségi Roma Nemzetiségi Önkormányzatokkal is
nagyon jó a kapcsolatuk, remélik hogy a Borszörcsökön megalakult Roma Önkormányzattal is jó
kapcsolatot tudnak majd kialakítani. Elmondja, hogy azon településeken, ahol működik polgárőrség
a kmb velük is lát el szolgálatot. Elmondja, hogy 2014.07.01-től 2015.02.28-ig terjedő időszakban
úgynevezett "19 megyére kiterjedő fokozott ellenőrzés kerül végrehajtásra. Az akció fő célja, hogy
a lakossággal jó kapcsolatot tudjanak kialakítani.  Elmondja,  hogy az elmúlt  5 évben jelentősen
csökkent a bűncselekmények száma. Sikerült elfogni a Somlói pincék betörőjét ellene még folyik az
eljárás. Elmondja, hogy Borszörcsökön a tavalyi évhez képest nőtt az elkövetések száma. Nyáron
kerékpáros  járőrszolgálatot  indítottunk  Devecser  városban,  ezt  szeretnék  kiterjeszteni  a  Somló
hegyre is. Ehhez azonban támogatásra lenne szükségük az érintett önkormányzatoktól. Összegezve
a település közbiztonsága jó szintűnek minősíthető.   velük megbeszélés. Sok dologban tudnak a
rendőrségnek segíteni.

Megköszöni mindenkinek a figyelmet, kérdezi van-e kérdés, hozzászólás, ha lehet ne személyes
jellegű legyen.
Modori  László  polgármester:  Megköszöni  az  előadást.  Megkérdezi,  hogy  a  Somlói  betörés
viszonylatában van-e valamilyen fejlemény? Ők tudják, hogy ki volt az.
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Vajda Sándor kmb.: Elmondja, hogy még nincs eredménye, egyenlőre a bíróság ítéletére várnak.
Valamint  folyamatban  lévő  ügyről  nem  nyilatkozhatnak.  Valószínűleg  csak  jövőre  fog  ítélet
születni.

Modori László polgármester: Megkérdezi, hogy felügyelet alatt áll?

Vajda Sándor kmb.: Elmondja, hogy sokszor járnak hozzá, sűrűn ellenőrzik.

Modori László polgármester: Elmondja, hogy sokszor adtak neki lehetőséget, sajnos ő sosem élt
vele. Ennél többet nem tudnak neki segíteni.
 
Papp Zoltán lakos: Megkérdezi, hogy szóbeli fenyegetést hol kell bejelenteni?

Gerecs István őrsparancsnok helyettes:  Elmondja, hogy akkor minősül bűncselekménynek, ha
más  életébe  beavatkozó  tevékenységről  van  szó.  Folyamatos  zaklatásnak  kell  lennie,  illetve
többszörinek kell lenni. Ha ezek a feltételek megvannak, akkor lehet feljelentést tenni. Már nem
szabálysértés, hanem bűncselekmény kategóriába tartozik. Ha ilyen előfordul, akkor azt azonnal
jelezni kell. Magánindítványos az eljárás és a sértettnek kell kezdeményezni.

Papp Zoltán lakos: Elmondja, hogy már többször meglopták. Tudja ki volt az elkövető, de sajnos
nem tett feljelentést.

Modori Tivadar települési-képviselő: Megkérdezi, hogy a motoros ügy hogy áll?

Vajda  Sándor  kmb.:  Folyamatban  lévő  ügy,  erről  szintén  nem  nyilatkozhat.  De  helybeli  az
elkövető.

2. Környezetvédelmi beszámoló
Előadó: Modori László polgármester

Modori  László  polgármester:  Elmondja,  hogy  a  településen  veszélyes  üzem  nincs  ami  a
környezetet  károsítaná.  Jó  lenne,  ha  lenne  valamilyen  üzem,  mert  akkor  az  munkahelyet  is
teremtene. Légszennyezés nincs, ár nincs hála istennek. Borszörcsökön keresztül nem folyik patak,
ezért nem  tudunk szerencsére részesei lenni ilyen katasztrófának.

Elmondja, hogy javítottak a szennyezettségen, mert elkészült a szennyvízhálózat és a tisztító telep.
Eddig az emésztőgödrökkel volt probléma, mindenki úgy oldotta meg a szennyvíz elvezetést ahogy
tudta. Nagyon sokáig készült a település a szennyvízelvezetésre, mire végre sikerült, és elnyerte a
támogatást. 198 millió ft volt a támogatás.A település helyzete ez által javult.

Modori László polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése?

Kérdés nem hangzott el.
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3./ Vegyes Ügyek 
Előadó: Modori László polgármester

Számadatok az első 10 hónapról:

Modori  László  polgármester: Elmondja,  hogy  a  település  17.837.000  Ft-ból  gazdálkodott.
Adósságkonszolidációra 6.500.000 Ft-ot kaptak, ebből a belvízelvezető árkok kerülnek felújításra.
A közfoglalkoztatásra idén 12.467.000 Ft-ot kaptak. Elmondja, hogy az alapítványnak kifizették a
tejautómata árát, de ezt kölcsönvisszatérítésben vissza is kapták. Ennek összege 2.794.000 Ft volt.
Elmondja, hogy a közmunkaprogram során megtermelt zöldségeket értékesítették, ebből 2.040.000
Ft folyt be.

Közös Hivatal:

Modori László polgármester: Elmondja, hogy 11 település volt a közös hivatalban. 2014. január
1-gyel  azonban  kilép  Oroszi  település.  Oroszi  Devecserhez  fog  csatlakozni.  Ez  rengeteg
adminisztratív feladattal jár.

Közmunka

Modori László polgármester: Elmondja, hogy az idei évben a közmunka program keretében belül
2 programban vett részt a település. Az egyik a mezőgazdasági növénytermesztés amelyben 5 főt
alkalmaztak, a másik programban, szintén 5 fővel, fűzfavesszőt termesztettek.
Jó volt az időjárás, a krumpli nem fagyott el, bőven lett termés, a káposztából is bőven termett.
Amit tudtak értékesítettek, ami megmaradt azt kiosztották a lakosság körében.
Úgy gondolja,  hogy ezután  is  részt  vesz  a  falu  a  közmunkaprogramban.  Téli  viszonylatban  is
fontosnak tartja  a  munkát.  Elmondja,  hogy jövőre valószínű,  hogy csak 6 embert  tudnak majd
alkalmazni. De addig még sokminden változhat, mert minden az adott helyzettől függ.

Adósságkonszolidáció:

Modori László polgármester: Sok önkormányzat halmozott fel adósságot. Borszörcsök nem, vett
fel hitelt.  6.500.000 Ft-ot kapott,  ezt  az összeget meghatározott tevékenységekre lehet fordítani.
Ebből  a  belvízelvezető  árkokat  szeretnék  megcsinálni,  valamint  a  Kossuth  utcát  szeretnék
leaszfaltozni. Ez a beruházás 2015-ben fog megvalósulni.

Falubusz

Modori László polgármester: Elmondja, hogy ki tudták cserélni a falubuszt. Az előző 5 éves volt.
Pályázat útján nyertek 10.000.000 Ft-ot, így a falubusz teljes árából, ami 12.700.000 Ft volt, csak a
2.700.000 ft áfát kellett kifizetni. Tájékoztatja a lakosságot, hogy az előző falubuszt 3.550.000 Ft-
ért sikerült értékesíteni.

Mobil fogadóiroda:

Modori László polgármester:  Elmondja, hogy november 22-én volt mobil fogadóiroda. A Járási
Hivatal  vezetőjével,  a  polgárőrséggel  és  a  rendőrséggel  bejárták  a  falut  10-12  óra  között.
Informálódtak a lakosságtól, megbeszélték a problémákat. Ezeket összegyűjtötték és próbálnak rá
megoldást találni. Elmondja, hogy ilyen mobil fogadóiroda Devecserben volt előszőr, de tervezik,
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hogy a járásban minden településen legyen ilyen.
Szociális tüzelőanyag:

Modori László polgármester: Tájékoztatja a lakosságot, hogy idén szénre pályáztak nem tűzifára.
Tavaly nem volt jó tapasztalata a szociális célű tűzifával. Ezért döntöttek a szén mellett. Nagyon jó
árajánlatokat kaptak, ezeket még át kell gondolni. A kérelmet 2014. december 29-ig lehet beadni. A
határidő jogvesztő.

Kamerarendszer:

Modori  László  polgármester:  Elmondja,  hogy  több  kamerát  szeretnének  a  faluba.  Többször
pályáztak, de sajnos nem nyertek. Nem adják fel, továbbra is próbálkozni fognak.

Szennyvíz díj:

Modori László polgármester:  Elmondja,  hogy sok lakossal kötöttek külön szerződést,  ezek az
ingatlanok részletben fizetnek. Sajnos 1.5 év alatt nem teljesítették ezt a vállalást.  A Viziközmű
Társulás  meg fog szűnni,  így mindenképpen behajtásra  fognak kerülni  ezek  az  összegek.  Csak
ezután fog megszűnni a Viziközmű Társulás.

Megköszöni a figyelmet, várja a kérdéseket, hozzászólásokat.

Dukánné Szabó Mária helyi lakos: Kérdezi, hogy miért ilyen sok a csatornadíj? Tudomása szerint
máshol olcsóbb.

Modori  László  polgármester:  Válasza,  hogy  sajnos  ők  ezt  nem  tudják  befolyásolni.  Ezt
központilag döntik el.  A Bakonykarszt honlapján lehet tájékozódni a csatornadíjakról. Tudomása
szerint 278 Ft/m3 a vízdíj, 415 Ft/m3 a csatornadíj és a vízterhelési díj 12Ft/m3. Ez összesen 705,9
Ft-ot jelent.

Ficzay Attila helyi lakos: A vízelvezető árkokkal mi a helyzet? Hogyan lesznek kitakarítva.

Modori  László  polgármester:  Rendesen,  munkagépekkel  lesznek  kitakarítva  és  betonlapokkal
lesznek  kirakva.  A 6.500.000  Ft-ba  az  aszfaltozás  is  benne  van.  A kocsibejárókat  nem tudják
leaszfaltozni, ebbe az összegbe nem fér bele.

Kocsi Imre helyi lakos: Közli, hogy az emberek is kitakaríthatnák a házuk előtti árkokat, valamint
a járdákat is rendben kellene tartani, mert nem lehet közlekedni.

Modori László polgármester: Válasza, hogy sajnos ez nehéz helyzet. Folyamatban a megoldása.

Kocsi Imre helyi lakos: Elmondja, hogy a szomszédja háza életveszélyes állaptban van. Omlik a
ház  fala,  ezért  veszélyben  vannak  a  járdán  közlekedők.  Valamint  félő,  hogy az  ő  udvarába  is
beomlik a ház fala.

Modori László polgármester: Válasza, ebben az ügyben csak az Építésügyi Hatóság tud eljárni.
Meg fogják nézni az épületet. A tulajdonost nem lehet csak úgy kötelezni, ez nem az önkormányzat
hatásköre.

Dukánné Szabó  Mária  helyi  lakos:  Közli,  hogy  szép  a  kápolna  és  az  emlékmű.  Sokan
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fényképezik. Kocsi Pál sírjára is kellenének virágok.
Modori  László  polgármester:  Elmondja,  hogy  az  emlékművet  az  önkormányzat  állítatta,  és
vannak rajta virágok.

Kocsi Imre helyi lakos: A tó környékét is ki kellene takarítani. 

Modori László polgármester: Amit tudnak megtesznek, a felesleges víz elvezetése meg van oldva.

Nagy Zoltán helyi lakos: Megkérdezi, hogy ha nem lesz eső, akkor ki fog száradni a tó?

Modori László polgármester: Nem fog kiszáradni.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester a közmeghallgatást 17.50 -kor bezárta.

kmf.

Modori László Szlottáné Turi Edina
polgármester jegyző
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