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

                      
  
Szám: Svh/63/2015.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én       
   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./A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz Modori László
begyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére vonatkozó rendelet 
megalkotásra kért határidő hosszabbítás
      
2./ A Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatalnál  Modori László
foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítése 

   
3./ Mezőőri szolgálat megalakítása Modori László

4./ Vegyes ügyek Modori László

N A P I R E N D  T Á R G Y A L Á S A

1./A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére,  elszállítására  és
elhelyezésére vonatkozó rendelet megalkotására kért határidő hosszabbítás
Előadó: Modori László

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Modori  László  polgármester:  Elmondja,  hogy  a  képviselő-testületnek  rendeletben  kell
megállapítania  a  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  kezelésére  vonatkozó
szabályokat.  A rendelet  megalkotásához a  rendelet-tervezetet  el  kell  küldeni  véleményeztetésre.
Azonban   a  Közép-dunántúli  Vízügyi  Igazgatóság  a  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási
szennyvíz  összegyűjtésére,  elszállítására  és  elhelyezésre  irányuló  közszolgáltatásról  szóló  –
önkormányzati  rendelet-tervezethez  véleményezését  még  nem  küldte  meg,  és  addig  az
önkormányzat  a  rendeletet  megalkotni  nem  tudja.  Elmondja,  hogy  a  hosszabbításra  az
önkormányzat  kérelmére  30  napos  határidő  nyújtható,  ezért  szükséges  a  kapott  december  14-i
határidőt további 30 nappal meghosszabbítani. 

Modori László  polgármester: Kéri,  aki elfogadja a határidő hosszabbítást,  az kézfenntartással
szavazzon.

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a nem
közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  begyűjtésére  hulladékkezelési  közszolgáltatási
rendelet-tervezet elfogadására biztosított határidő meghosszabbítás kéréséről az alábbi határozatot
hozta:
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1/2015.(I.12.) Kt. sz. határozat

1./  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.
2./  Indokolás:  A  Közép-dunántúli  Vízügyi  Igazgatóság  a  nem
közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  összegyűjtésére,
elszállítására  és  elhelyezésre  irányuló  közszolgáltatásról  szóló  –
önkormányzati  rendelet-tervezethez  véleményezését  még  nem
küldte meg, és addig az önkormányzat a rendeletet megalkotni nem
tudja.
3./  A Képviselő-testület  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  ezen  kérést  a
Kormányhivatallal  történő  kapcsolattartást  szolgáló  elektronikus
felületen továbbítsa.

Felelős:  jegyző
Határidő: 2015. január 13.

2./  A  Somlóvásárhelyi  Közös  Önkormányzati  Hivatalnál  foglalkoztatott  köztisztviselők
illetménykiegészítése 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Modori László polgármester: Elmondja, hogy a köztisztviselők illetménykiegészítése minden év
január 1-től december 31-ig tart, amit minden évben újból meg kell állapítani rendelettel. A helyi
önkormányzat rendeletben egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek a
tárgyévre  illetménykiegészítést  állapíthat  meg,  amelynek  mértéke  a  köztisztviselő
alapilletményének 10 %-a lenne jelen esetben. Kérem aki egyet ért, az kézfeltartással jelezze.

Borszörcsök  Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete  5  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a
köztisztviselők illetménykiegészítéséről az alábbi határozatot hozta:

2/2015. (I. 12. ) Kt. sz. határozat

Borszörcsök  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
egyetértési  jogát  fejezi  ki  és  javasolja  Somlóvásárhely  Község
Önkormányzata  Képviselő-testületének,  hogy  a  Somlóvásárhelyi
Közös  Önkormányzati  Hivatalnál  foglalkoztatott  köztisztviselők
illetménykiegészítésről  szóló  önkormányzati  rendeletet  az
előterjesztés mellékletében foglaltak szerint alkossa meg.

 Felelős:  polgármester
 Határidő: azonnal
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3./ Mezőőri szolgálat megalakítása
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Modori László polgármester:  Elmondja, hogy településünkön is évek óta visszatérő probléma a
termőföldek  védelme,  a  terménylopások,  károkozások  visszaszorítása,  valamint  a  külterületi
illegális szemétlerakók létrejöttének megelőzése. Ezt a feladatkört eddig egy helyi lakos látta el.
Eddig vagy közfoglalkoztatásban vagy START munkaprogramban alkalmazta. Mindenképpen meg
szeretné tartani ezt az embert, erre lenne jó ez a mezőőri pályázat. A jogszabály szerint a mezőőr a
termőföldek  őrzését,  valamit  a  termőföldön  lévő,  illetve  ahhoz  tartozó  termények és  termékek,
felszerelések,  eszközök,  haszonállatok,  továbbá  mezőgazdasági  építmények,  földmérési  jelek
vagyonvédelmét ellátó személy. Munkakörébe az erdők és halastavak ellenőrzése nem tartozik bele.
A mezőőrök közalkalmazottként látják el tevékenységüket. Elmondja, hogy a mezőőri szolgálatot
50 %-ban az állam finanszírozza. Előzetes számítások alapján az éves költsége az önkormányzatnak
1.800.000 ,- Ft lenne. Mezőőri járulékot is lehetne kivetni a helyi gazdákra.

Zsigmond Károly települési-képviselő:  Kérdezi, hogy a gazdáknak kellene fizetni ezt az adót és
milyen mértékű adóról lenne szó?

Modori László polgármester:  Nem tudja még előre megmondani, hogy mennyi lenne a járulék
hektáronként. 

Modori Ákos alpolgármester: Kérdezi, hogy a mezőőr napi hány órában látja el ezt a munkát?

Modori  László  polgármester:  Válaszol,  hogy  8  órás  munkakör,  amit  közalkalmazotti
munkaviszonyban látna el.  Mindennel el  kell  majd számolnia,  fegyvertartási  engedéllyel  is  kell
rendelkeznie.

Zsigmond Károly  települési-képviselő:  Elmondja,  hogy ha  lehet  biztosítani  a  költségvetésből,
akkor részéről rendben van.

Szlottáné Turi Edina jegyző:  El kell dönteni, hogy akarnak-e járulékot kivetni és hogy mikortól
akarják ezt.

Zsigmond Károly települési-képviselő: Ehhez előszőr tisztázni kell a tulajdoni viszonyokat.

Szlottáné  Turi  Edina  jegyző:  Elmondja,  hogy  rendeletben  kell  szabályozni  a  területek
hektáronkénti költségét.

Zsigmond  Károly  települési-képviselő:  Elmondja,  hogy  nem  tudja,  hogy  erre  mennyire  van
szüksége a falunak.

Modori László polgármester:  Időt kell adni a fejlődésnek, meg kell várni,  hogy milyen lesz a
fogadtatás. Addig nem is kellene adót kivetni.

Zsigmond Károly települési-képviselő: Elmondja, hogy erre fedezet kell, mert nem kevés pénzről
van szó éves szinten.

Modori  László  polgármester:  Válasza,  hogy  ennek  vannak  havi  költségei,  de  ezekből  a
költségekből le lehetne faragni. Helyrajzi szám szerint lehente kiszámolni, hogy mennyi járulék jön
be havonta.
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Zsigmond Károly települési-képviselő:  Megkérdezi,  hogy honnan lehetne erre  a  szolgáltatásra
pénzt szerezni?

Modori László polgármester: Elmondja, hogy fel fogja venni a kapcsolatot a hegyközséggel.

Zsigmond Károly települési-képviselő:  Elmondja, hogy szerinte ezt még át kell gondolni. Nem
látja biztosnak, hogy ezt meg lehet finanszírozni.

Modori László polgármester: Válasza, hogy szerinte meg lehetne oldani a finanszírozást.

Zsigmond Károly települési-képviselő: Véleménye szerint ő nem látja rá a fedezetet.

Modori László polgármester: Elmondja, hogy takarékossággal meg lehet oldani a finanszírozást.
Visszatartó erő lenne a tolvajoknak. Javasolja, hogy próbálják meg. 

Zsigmond Károly települési-képviselő: Ő továbbra is ódzkodik ettől.

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

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal és egy tartózkodással  –
a mezei őrszolgálat létrehozásáról az alábbi határozatot hozta:

3/2015.(I.12.) Kt. sz. határozat

1.  Borszörcsök  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  mezőőri
feladatok  ellátására  vonatkozóan  2015.  június  1.  napjával  mezei
őrszolgálatot hoz létre.

2. a község közigazgatási területén a mezei őrszolgálati feladatok ellátását 1
fő mezőőr foglalkoztatásával kívánja biztosítani.

3. a mezőőri szolgálat működéshez nem kíván a földhasználóktól mezőőri
járulékot  szedni,  a  szolgálat  működési  költségeit  az  önkormányzat  viseli
beépítve a 2015. évi költségvetésébe.

4.   törzskönyvi  nyilvántartásba  kéri  a  zöldterület-kezelés  kormányzati
funkció felvételét.

5.  a  mezei  őrszolgálat  2015.  június  1.  nappal  hatályba  lépő  szolgálati
szabályzatát elfogadja.

6. a mezei őrszolgálat által őrizendő terület nagysága : 2027 ha

7. felkéri a polgármestert a mezőőri álláspályázat meghirdetésére

8. felkéri az jegyzőt a nyilvántartásba vételi eljárás megindítására
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9.  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy az  illetékes  rendvédelmi  szervvel
együttműködési megállapodást írjon alá

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos

4./ Vegyes ügyek:

Fekete Béla által felajánlott adomány:

Modori László polgármester: Elmondja, hogy Fekete Béla bácsi, akinek személyes kötődése van
Borszörcsökhöz,  szeretné  támogatni  a  települést.  Egymillió  forintot  szeretne  felajánlani  a  falu
részére, hogy a rászorult családokat támogassák. Javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja el ezt
az összeget és fordítsák a hátrányos helyzetű családok támogatására.

Zsigmond  Károly  települési  képviselő:  Megkérdezi,  hogy  erről  kell-e  valamilyen  szerződést
kötni?

Modori László polgármester:  Válasza, hogy egy támogatási megállapodást kell megkötni. Ezzel
az összeggel el kell számolni.

Modori László polgármester: Kérem, aki egyetért az 1.000.000 ,- Ft támogatás elfogadásával, az
kézfenntartással szavazzon.

Borszörcsök  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a
település 1.000.000,- Ft értékű támogatásáról az alábbi határozatot hozta:

4/2015. (I. 12.) Kt. sz. határozat

1./  Borszörcsök  település  önkormányzatának  Képviselő-
testülete  úgy  dönt,  hogy  Fekete  Béla  (adószám:
8218971319) 8200 Veszprém, Látóhegy u. 3. szám alatti
lakos  által felajánlott 1.000.000 Ft-, azaz egymillió   forint
támogatást elfogadja.
2./  a felajánlást  az önkormányzat  a 10/2013.(XI.05.)  „az
államháztartáson  kívüli  forrás  átadásáról  és  átvételéről”
szóló rendelete 11.§ (2) b) pontja alapján  fogadja el.
3./Az  önkormányzat  a  felajánlott  összeget  a  hátrányos
helyzetű  családok  támogatására,  és  település  fejlesztésre
fordítja.
2./  A Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a
támogatási megállapodás megkötésére.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
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2015-ös belső ellenőrzési terv elfogadása:

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Modori  László polgármester:  Elmondja,  hogy a  2015-ös  belső  ellenőrzési  tervet  elolvasta  és
javasolja a benne foglaltak elgogadását.

Modori  László  polgármester: Kérem,  aki  elfogadja  a  2015-ös  belső  ellenőrzési  tervet,  az
kézfenntartással szavazzon. 

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a 2015-
ös belső ellenőrzési terv elfogadásáról az alábbi határozatot hozta:

5/2015.(I.12.) Kt. sz. határozat

Borszörcsök  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervet
elfogadja.
(a terv a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos

Bakos Marianna kérelme iskolai étkezési térítési díj támogatására:

Modori László polgármester:  Elmondja, hogy egy borszörcsöki lakos, Bakos Marianna kéréssel
fordult  a  Borszörcsöki  Önkormányzat  felé.  Fia  a  Noszlopi  Német  Nemzetiségi  Nyelvoktató
Általános Iskolába jár és jogosult lenne a havi étkezési díjának 50 %-os megtérítésére. Elmondja,
hogy a testület hozott egy határozatot tanévkezdést követően, ami alapján a nem hátrányos helyzetű
családok gyeremekeinek étkezési térítési díjának a felét az önkormáyzat átvállalja. Ez sajnos ebben
az esetben nem történt meg az önkormányzat mulasztásából. 
Javasolja 3 havi (szeptember, október, november) térítési díj 50%-ának megtérítését.

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

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – Kovács
Barnabás étkezési díjának 50 %- os megérítéséről az alábbi határozatot hozta:

6/2015.(I.12.) Kt. sz. határozat

1./ Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy Kovács Barnabás befizetett 3 havi étkezési
térítési díjának 50%-át  megtéríti, amely 6.555  Ft .
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az
összeg átutalásával.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
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START munkaprogram:

Modori László polgármester: Elmondja, hogy a tavalyi évben 10 embert  tudott foglalkoztatni az
önkormányzat a START munkaprogram keretében. Idén valószínűleg kevesebb embert tudnak majd
felvenni, előreláhatólag 6 embert tudnak majd foglalkoztatni.

8-as főút :

Modori  László  polgármester:  Elmondja,  hogy  a  tervek  szerint  2*2  sávos  lenne  a  8-as,
gyorsforgalmi út lenne. Ez a megoldás, ahol most felhajtanak a 8-asra, az megszűnne. Múlt héten
érkezett  egy  tervező  csapat,  akik  Devecserben  tartottak  egy  tájékoztatót.  Itt  elmondták,  hogy
Somlóvásárhelyet  és  Devecsert  is  délről  kerülné  el  a  8-as  számú  főút.  Borszörcsöknél  is
megváltozna a felhajtásnak a helye.

Több kérdés, hozzászólás nem volt,  a polgármester a képviselő-testület  nyílt  ülést  18:00 órakor
bezárta.

kmf.

Modori László Szlottáné Turi Edina
polgármester jegyző
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