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

                      
  
Szám: Svh/63-1/2015.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én       
   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

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:



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

2./Borszörcsök Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelete Modori László 
   

3./A Somlóvásárhelyi Közös Hivatal működési hozzájárulása Modori László

4./ A mezei őrszolgálat létrehozásáról és működtetéséről Modori László
szóló rendelet megalkotása

5./ Szociális rendelet megalkotása Modori László

6./ Falugondnok továbbképzési terve, munkaruha szabályzata Modori László

7./ 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 vonatkozó rendelet megalkotására kért határidő hosszabbítás
Előadó: Modori László polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Modori  László  polgármester:  Elmondja,  hogy  ismét  hosszabbítani  szükséges  a  határidőt  a
szennyvízes rendelet meghozatalához, mert sajnos még mindig nem érkezett meg a várt kijelölés,
vélemény  a  Közép-dunántúli  Vízügyi  Igazgatóságtól.  Elmondja,  hogy  a  hosszabbításra  az
önkormányzat  kérelmére  30  napos  határidő  nyújtható,  ezért  szükséges  a  kapott  február  12-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:



8/2015.(II.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. február 12.

2./Borszörcsök Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelete 
Előadó: Modori László polgármestert

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Modori  László  polgármester:  Tájékoztatja  a  testületet  a  2015.  év  tervezett  költségvetéséről.
Elmondja, hogy idén a bevétel és a kiadás 35.212 ezer ft-ban lett meghatározva, és közel 2.200 ezer
ft tartalék is képződik előreláthatólag.

Modori László  polgármester: Kéri, aki elfogadja az önkormányzat 2015. évi költségvetését, az
kézfenntartással szavazzon.

Borszörcsök  Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete  5  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –
Borszörcsök Község  Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről a következőt rendeli el:

1/2015. ( II. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

( Rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

3./A Somlóvásárhelyi Közös Hivatal működési hozzájárulása
Előadó: Modori László polgármestert

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Modori  László  polgármester:  Elmondja,  hogy az  előterjesztést  mindenki  megkapta,  amelyből
kiderül, hogy a Közös Hivatalnak a költségvetése közel a felére csökkent a tavalyihoz képest, holott



csak 28%-kal csökkent a lakosság száma.  Ennek érdekében kell a településeknek hozzájárulnia a
hivatal fenntartásához, hogy a meglévő dolgozók munkahelye megmaradjon.

Modori  László   polgármester: Kéri,  aki  elfogadja  a  hivatal  fenntartásához a  hozzájárulást  az
kézfenntartással szavazzon.

Borszörcsök  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  – a
Somlóvásárhelyi  Közös  Hivatal  működési  hozzájárulásával  kapcsolatban az  alábbi  határozatot
hozta:

 9  /2015. (II. 12.) Kt. sz. határozati javaslat

1.  Borszörcsök  Község  Önkormányzatának
képviselő-testülete   úgy  dönt,  hogy  a
Somlóvásárhelyi  Közös  Önkormányzati  Hivatal
2015.  évi  működéséhez  2014.  január  1-jei
lakosságszám arányosan hozzájárul.
2.  A hozzájárulás  összege  598.500  Ft/év  399  fő
lakossal  számolva,  amelyet  tárgyév  június  30-ig
átutal  a   Somlóvásárhelyi  Közös  Önkormányzati
Hivatal számlájára.

Határidő: 2015. június 30.
Felelős: polgármester

4./ A mezei őrszolgálat létrehozásáról és működtetéséről szóló rendelet megalkotása
Előadó: Modori László polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Modori László polgármester:  Tájékoztatja a testületet,  hogy elkészült  a mezei őrszolgálatról a
rendelet tervezet, amit már az előző ülésen is tárgyaltak.
Elmondja, hogy a legfontosabb most meghírdetni a mezőőri állást, valamint, hogy nagy feladat lesz
még a hrsz-ok kigyűjtése, majd a tulajdoni lapok lekérése.  Sajnálja, hogy az erdőket nem lehet
belevenni.

Zsigmond Károly települési képviselő:  Kérdezi, hogy a következő években, hogyan lesz majd
kigazdálkodva a mezőőr fenntartása.

Szlottáné Turi Edina jegyző: Tájékoztatja, hogy már az előző ülésen is szó volt róla, hogy 2016.
évtől mezőőri járulék bevezetését tervezi az önkormányzat. Az abból befolyó összeg fedezi majd a
mezőőr  fenntartásával  kapcsolatos  költségeket.  Az  állam  50%-kal  járul  hozzá  a  mezőőri
kiadásokhoz.

Modori László polgármester: Javasolja a testületnek, hogy fogadja el a rendelet tervezetet. Kéri,
hogy  szavazzanak.

Borszörcsök  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  – a



mezei őrszolgálat létrehozásáról a következőt rendeli el:

2/2015. ( II. 16.) önkormányzati rendelete

a mezei őrszolgálat létrehozásáról és működtetéséről 
( Rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

5./ Szociális rendelet megalkotása
Előadó: Modori László polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Modori  László  polgármester:  Tájékoztatja  a  testületet,  hogy  elkészült  a  szociális  rendelet-
tervezet, mert ahogy az előterjesztésből is kiderül, március 1-től megváltozik a szociális ellátások
rendszere. Javasolja, hogy a gyermek születésre, vagy várásra 5.000 Ft kerüljön a rendeletbe, ahogy
az eddig is volt.

Modori László polgármester: Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

Modori László polgármester: Javasolja a testületnek, hogy fogadja el a rendelet tervezetet. Kéri,
hogy  szavazzanak.

Borszörcsök  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  – a
szociális ellátások szabályozásáról a következőt rendeli el:

3/2015. ( II. 16.) önkormányzati rendelete az egyes 

szociális ellátások szabályozásáról

(Rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

6./ Falugondnok továbbképzési terve, munkaruha szabályzata

Előadó: Modori László polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Továbbképzési terv:

Modori  László  polgármester:  Tájékoztatja  a  testületet,  hogy  Madár  Tiborné  falugondnok
továbbképzési kötelezettsége 6 év, amely alatt 60 kreditpontot kell szereznie. Ez tavaly októberben
lejárt,  és újra indult a hat év . Továbbbképzési tervet kell készíteni minden évebn, és arról kell



dönteni,  hogy  az  idei  évben  elküldjük  -e  a  falugondnokot  tanfolyamra,  hogy  gyűjtse  a
kekreditpontjait.

Modori  Tivadar  települési  képviselő:  Véleménye  szerint  mindegy,  hogy  melyik  évben  van
kifizetve a tanfolyam díja, ha megszerzi a kreditpontjait, utána már úgysem kell abban a hat évben
többet tanfolyamra mennie.

Zsigmond Károly   települési képviselő:  Javasolja, hogy a két alternatíva közül az "A" verziót
fogadják el, hadd kezdje gyűjteni a falugondnok a kreditjeit.

Modori László polgármester: Támogatja a javaslatot, hogy az "A" verzió legyen elfogadva. Kéri,
aki elfogadja a javaslatot, az kézfenntartással szavazzon.

Borszörcsök  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  – a
falugondnok továbbképzési tervéről az alábbi határozatot hozta:

10/2015.(II.12.) Kt. sz. határozat

Borszörcsök  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a
falugondnoki  szolgálat  2015.  évi  továbbképzési  tervét  a  „A”
pont szerint  jóváhagyja. 
Felkéri  a polgármestert,  hogy a döntésről a Veszprém Megyei
Kormányhivatal  Szociális  és  Gyámhivatalát,  valamint  a
falugondnokot tájékoztassa. 

(A továbbképzési terv a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos

Munkaruha szabályzat:

Modori László polgármester:  A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és működésének feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 6. § (11) bekezdése
szerint a személyes gondoskodás körébe tartozó feladatokat ellátó személyek részére munkaruhát
kell biztosítani. A munkaruha-juttatás feltételeit a munkáltató állapítja meg. A munkaruha juttatás a
költségvetési rendeletben a falugondnoki szolgálat szakfeladat dologi kiadások  terhére állapítható
meg. A költségvetési rendeletbe be lett tervezve a falugondnok munkaruhája 20.000 Ft-tal.

Modori  László  polgármester:  Kéri,  hogy aki  a  falugondnok  munkaruha  juttatási  szabályzatát
elfogadja, az kézfenntartással szavazzon.

Borszörcsök  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  – a
falugondnok munkaruha juttatási szabályzatáról az alábbi határozatot hozta:



11/2015.(II.12.) Kt. sz. határozat

Borszörcsök  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a
falugondnokra  vonatkozó  munkaruha  juttatási  szabályzatot
jóváhagyja. 
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

(A munkaruha szabályzat a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos

7./ Vegyes ügyek

Előadó: Modori László polgármester

Modori László polgármester:  Tájékoztatja a testületet, hogy az idei évben szociális tüzelőanyag
címen barna szenet osztottak szét a szociálisan rászorulók között. Azt 25 kg-os zsákokban hozták a
településre. Elmondja, hogy könnyebb volt kiosztani a szenet mint tavalyi évben a fát, egyszerűbb
volt vele dolgozni.

Modori László polgármester: Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.

Több kérdés, hozzászólás nem volt,  a polgármester a képviselő-testület  nyílt  ülést  19:20 órakor
bezárta.

kmf.

Modori László Szlottáné Turi Edina
polgármester jegyző


