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

                      
  
Szám: Svh/63-2/2015.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 09-én       
   17.00 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 Tivadar települési képviselő

Varga Tamás települési képviselő

Zsigmond Károly települési képviselő

b.) Távolmaradását jelezte: 

Modori Ákos alpolgármester

c.)
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 begyűjtésére Modori László
vonatkozó közszolgáltatást érintő helyi rendelet megalkotása 

2./ Szociális étkeztetés térítési díj rendelet megalkotása Modori László 
   

3./ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása Modori László

4./Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 6/2014.(XI.11.) Modori László
önkormányzati rendelet újraalkotása.

5./ Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló önkormányzati Modori László
rendelet megalkotása

6./ Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása ivóvízellátó Modori László 
víziközmű-rendszerre

7./ Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása szennyvíz-tisztító Modori László
víziközmű-rendszerre

8./ Ivóvízellátó víziközmű-vagyon vagyonértékelésének elfogadása Modori László

9./ Szennyvíz víziközmű-vagyon vagyonértékelésének elfogadása Modori László

10./ Pályázati úton támogatott civil szervezetek 2014. évi Modori László
támogatásának elszámolása

11./ 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
közszolgáltatást érintő helyi rendelet megalkotása 
Előadó: Modori László polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Modori László polgármester:  Elmondja, hogy a  települési önkormányzat köteles gondoskodni a
településen található szennyvízbekötés nélküli  ingatlanok estében a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről. Ehhez azonban szükség van a
rendelet megalkotására.

Modori  László  polgármester: Javasolja  a  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatást érintő helyi rendelet elfogadását.
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Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a  nem
közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  begyűjtésére  vonatkozó  közszolgáltatásról  a
következőt rendeli el:

4/2015. ( III.12.) önkormányzati rendelete

nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz
összegyűjtésére,  elszállítására  és  elhelyezésére  irányuló
közszolgáltatásról

( Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

2./ Szociális étkeztetés térítési díj rendelet megalkotása

Előadó: Modori László polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Modori  László polgármester:  Elmondja,  hogy legutóbb 2013.  március  1-jei  hatállyal  kerültek
megállapításra a térítési  díjak,  ez 2014-ben nem változott.  Az étkezési térítési  díjak emelésével
kapcsolatban új rendelet megalkotása szükséges.

Szlottáné Turi Edina jegyző: Elmondja, hogy 380 Ft -nál nem lehet kevesebb a szociális étkeztetés
díja. Ha  egy szociálisan rászoruló személy kér ebédet, a térítési díj nem lehet több a jövedelme 30
%-ánál.  Az  állami  normatíva  jelenleg  221  Ft.  Elmondja,  hogy  a  Resti  vendéglő  szociális
étkeztetésre vonatkozó árajánlata 600 Ft/ellátási nap. 

Modori László polgármester: Javasolja a Resti vendéglő árajánlatának elfogadását, mivel eddig is
innen oldották meg az étkeztetést.

Szlottáné Turi Edina jegyző: Elmondja, hogy a gyermekétkeztetést is el kell fogadni Borszörcsök
Község Önkormányzatának, mert a település a Somlóvásárhelyi Köznevelési Intézményfenntartó és
Feladatellátó  Társuláson  keresztül  oldja  meg.  Erről  a  gesztor  településnek,  vagyis
Somlóvásárhelynek kell rendeletet alkotnia.

Modori Tivadar települési-képviselő: Megkérdezi, hogy teljes áron is kérheti-e valaki az ebédet?

Szlottáné Turi Edina jegyző: Elmondja, hogy a szociálisan nem rászorult is kaphat ebédet, de neki
a teljes árat,  vagyis  a  600 Ft-ot kell  kifizetnie.  Aki pedig szociális  rászorultság alapján kéri  az
étkezést, annak igazolnia kell azt. Egy embernek az éves szociális étkezési díja 55.360 Ft így jön ki
a 221 Ft-os napi normatíva.

Modori László polgármester: Javasolja, hogy a normatívából 200 Ft - ot használjanak fel.  

Modori László polgármester:  Elmondja, hogy a településen nagy változás nem lesz a szociális
étkezés viszonylatában.

Modori  László  polgármester: Javasolja  a  benyújtott  árajánlatokat  elfogadását,  valamint  a
Somlóvásárhelyi  Köznevelési  Intézményfenntartó  és  Feladatellátó  Társulás  által  fentartott
melegkonyha gyermekétkeztetésre vonatkozó nyersanyag normáit.
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Modori László polgármester: Kéri, aki egyet ért a javaslattal, az kézfenntartással szavazzon.

Borszörcsök  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a
benyújtott  szociális  étkezésre  vonatkozó  árajánlatot  és  Somlóvásárhelyi  Köznevelési
Intézményfenntartó  és  Feladatellátó  Társulás  által  fentartott  melegkonyha  gyermekétkeztetésre
vonatkozó nyersanyag normáit a mellékelt javaslat alapján elfogadja.

  12/2015 (III.09.) Kt. sz. Határozat

1.  Borszörcsök  Község  Önkormányzata  a  "Resti
Vendéglő"  által  benyújtott  szociális  étkezésre  vonatkozó
árajánlatát  600 Ft/adag áron, elfogadja.
2. Borszörcsök Község Önkormányzata a Somlóvásárhelyi
Köznevelési Intézményfenntartó és Feladatellátó Társulás
által  fentartott  melegkonyha  gyermekétkeztetésre
vonatkozó nyersanyag normáit a mellékelt javaslat alapján
elfogadja.
3.  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  Somlóvásárhely
Község Önkormányzatát,  hogy alkossa meg rendeletét  a
gyermekétkeztetésre vonatkozóan.
4.  Felhatalmazza  a  polgármestert  a  szükséges
megállapodások megkötésére, és aláírására.

Határidő: 2015. március 31.
Felelős: polgármester

(A javaslat  a határozat mellékletét képezi)

Modori  László  polgármester:  Javasolja  a  szociális  ellátások  helyi  szabályozásáról  szóló
önkormányzati rendeletet megalkotását.

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

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – egyhangúlag –szociális
ellátások helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletet megalkotásáról a következőt rendeli
el

5/2015. ( III.12.) önkormányzati rendelete

      a szociális étkezés intézményi térítési díjáról

      ( Rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

4



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

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Modori  László  polgármester:  Elmondja,  hogy  az  önkormányzat  2014.  június  1.  napjától
biztosítani kíván a településen  mezei őrszolgálatot. A változás miatt új kormányzati funkció került
bele a Szervezeti és működési szabályzatba. Emiatt vált szükségessé az SZMSZ 5. mellékletének
módosítása.

Modori  László  polgármester:  Kéri,  aki  egyetért  a  Szervezeti  és  Működési  Szabályzat
módosításával, az kézfenntartással szavazzon.

Borszörcsök  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a
Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról a következőt rendeli el:

6/2015. ( III.12.) önkormányzati rendelete

Borszörcsök Község Önkormányzata Szervezeti és
Működési Szabályzatáról

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

4./ Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 6/2014.(XI.11.) önkormányzati rendelet
újraalkotása.
Előadó: Modori László polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Modori László polgármester: Elmondja, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal felhívással élt
Borszörcsök  Község  Önkormányzata  felé. A törvényességi  felhívás  alapján  az  önkormányzati
képviselők  tiszteletdíjáról  szóló  rendeletet  újra  kell  alkotni.   Az ülésről  bejelentés  nélkül  távol
maradó képviselővel szemben alkalmazandó szankciókról kizárólag az önkormányzat SZMSZ-ében
lehet rendelkezni.

Szlottáné Turi Edina: Elmondja, hogy jogszabályt sértett az egyik pont a rendeletben. Az ülésről
bejelentés  nélkül  távol  maradó  képviselővel  szemben  alkalmazandó  szankciókról  kizárólag  az
önkormányzat SZMSZ-ében lehet rendelkezni.

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

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő- testülete 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a 
törvényességi felhívásról az alábbi határozatot hozta:
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13/2015.(III.09.) Kt. sz. határozat

1. Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Veszprém Megyei  Kormányhivatal  törvényességi  felhívását
megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért.
2. A felhívás a 6/2014.(XI.11.) önkormányzati rendelet  4. §
(2)  és  (3)  törvénysértő  bekezdéseinek megszüntetésére
irányult  a   Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 33. §-
a alapján.
3.  A  Képviselő-testület  kötelezettséget  vállal,  hogy  a
jogszabályoknak megfelelő rendeletet a megadott határidőig
megalkotja.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2015. március 23.

Modori László polgármester: Kéri, aki egyetért az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló
rendelet újraalkotásával, az kézfenntartással szavazzon.

Borszörcsök  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  az
önkormányzati  képviselők  tiszteletdíjáról  szóló  6/2014.(XI.11.) önkormányzati  rendelet
újraalkotásáról a következőt rendeli el:

7/2015. ( III.12.) önkormányzati rendelete

                 az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

       (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

5./ Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: Modori László polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Modori László polgármester: Elmondja, hogy 2015. március 05-én hatályba lép az 54/2014. (XII.
5.)  BM rendelettel  kiadott  Országos Tűzvédelmi Szabályzat.  Több változás  is  van benne,  ilyen
például  a  rendelet  szabadtéri  tűzgyújtásra  vonatkozó  része.  Tákoztatja  a  testületet,  hogy  a
településen  az avar és kerti hulladékot szerdán és csütörtökön 08.00 - 18.00 óra között lehet égetni,
külterületen és zártkertben szerdán, csütörtökön és szombaton 08.00 - 18.00 óráig lehet elégetni.

Modori László polgármester: Kéri, aki egyetért az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló
rendelet megalkotásával, az kézfenntartással szavazzon.

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – egyhangúlag – az avar
és kerti hulladék nyílttéri égetéséről a következőt rendeli el:
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8/2015. ( III.12.) önkormányzati rendelete 

az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről

      (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

6./ Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása ivóvízellátó víziközmű-rendszerre
Előadó: Modori László polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Modori László polgármester:  Az előterjesztés mindenki részére megküldésre került.  Elmondja,
hogy a  BAKONYKARSZT Zrt.  meghatalmazással  vállalja,  hogy az  Önkormányzat  víziközmű-
vagyonára 2016-2030. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet elkészíti. Kéri, aki elfogadja, az
kézfenntartással  szavazzon.  Kiterjed  továbbá  arra  is,  hogy  a  BAKONYKARSZT  Zrt.  az
Önkormányzatot a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal  Gördülő Fejlesztési  Terv
jóváhagyására irányuló eljárásában képviselje.

Modori  László  polgármester:  Kéri,  aki  egyet  ért  a  Gördülő  Fejlesztési  Terv  elfogadásával
ivóvízellátó víziközmű-rendszerre, az kézfenntartással jelezze.

Borszörcsök  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a
Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása ivóvízellátó víziközmű-rendszerre az alábbi határozatot hozta: 

14/2015. (III.09.) K.t. sz. határozat

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a
11-25779-1-004-01-11  MEKH  kóddal  rendelkező 40.
sorszámú  Somlószőlős,  Doba,  Oroszi,  Borszörcsök
ivóvízellátó  víziközmű-rendszer Ellátásért  Felelőse,
megtárgyalta  a  2016-2030.  évekre  vonatkozó  Gördülő
Fejlesztési Terv készítésére vonatkozó napirendi pontot.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §
(2) bekezdése szerinti Gördülő Fejlesztési  Tervvel kapcsolatos
kötelezettségek  végrehajtása  érdekében  a  Képviselő-testület
felhatalmazza  a  Polgármestert  arra,  hogy  hatalmazza  meg  a
BAKONYKARSZT Víz-  és  Csatornamű  Zártkörűen  Működő
Részvénytársaságot  a  Gördülő  Fejlesztési  Tervvel  kapcsolatos
önkormányzati kötelezettségek teljesítésével.

A  meghatalmazás  terjedjen  ki  arra  is,  hogy  a
BAKONYKARSZT Zrt. a vonatkozó Terveket készítse el és a
Vksztv.  valamint  az  58/2013.  (II.  27.)  Korm.  rendelet  által
megállapított  véleményezés  átvételét  követően,  a  2016-2030.
évekre  vonatkozó  Gördülő  Fejlesztési  Tervet  a  Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be és a
jóváhagyásra irányuló eljárásban képviselje az Önkormányzatot.

Határidő: 2015. március 31.
Felelős: polgármester
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7./ Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása szennyvíz-tisztító víziközmű-rendszerre
Előadó: Modori László polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Modori  László  polgármester:  Elmondja,  hogy minden év  szeptember  15-ig  az  Önkormányzat
tulajdonában  levő  víziközmű-vagyonra  Gördülő  Fejlesztési  Tervet  kell  készíteni.  A
BAKONYKARSZT Zrt. meghatalmazással vállalja, hogy az Önkormányzat víziközmű-vagyonára
2016-2030. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet elkészíti.

Modori  László  polgármester:  Kéri,  aki  egyet  ért  a  Gördülő  Fejlesztési  Terv  elfogadásával
szennyvíz-tisztító víziközmű-rendszerre, az kézfenntartással jelezze.

Borszörcsök  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a
Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása szennyvíz-tisztító víziközmű-rendszerre az alábbi határozatot hozta: 

15/2015. (III.09.) K.t. sz. határozat

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a
21-04765-1-001-00-12  MEKH  kóddal  rendelkező 80.
sorszámú  Borszörcsök  szennyvízelvezető  és  -tisztító
víziközmű-rendszer Ellátásért  Felelőse,  megtárgyalta  a  2016-
2030.  évekre  vonatkozó  Gördülő  Fejlesztési  Terv  készítésére
vonatkozó napirendi pontot.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §
(2) bekezdése szerinti Gördülő Fejlesztési  Tervvel kapcsolatos
kötelezettségek  végrehajtása  érdekében  a  Képviselő-testület
felhatalmazza  a  Polgármestert  arra,  hogy  hatalmazza  meg  a
BAKONYKARSZT Víz-  és  Csatornamű  Zártkörűen  Működő
Részvénytársaságot  a  Gördülő  Fejlesztési  Tervvel  kapcsolatos
önkormányzati kötelezettségek teljesítésével.

A  meghatalmazás  terjedjen  ki  arra  is,  hogy  a
BAKONYKARSZT Zrt. a vonatkozó Terveket készítse el és a
Vksztv.  valamint  az  58/2013.  (II.  27.)  Korm.  rendelet  által
megállapított  véleményezés  átvételét  követően,  a  2016-2030.
évekre  vonatkozó  Gördülő  Fejlesztési  Tervet  a  Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be és a
jóváhagyásra irányuló eljárásban képviselje az Önkormányzatot.

Határidő: 2015. március 31.
Felelős: polgármester
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8./ Ivóvízellátó víziközmű-vagyon vagyonértékelésének elfogadása
Előadó: Modori László polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Modori  László  polgármester:  Elmondja,  hogy  önkormányzat  tulajdonában  levő  víziközmű-
vagyont  vagyonértékelni  kell.  A BAKONYKARSZT Víz-  és  Csatornamű  Zártkörűen  Működő
Részvénytársaság felajánlotta segítségét a vagyonértékelés elvégzésében.  A BAKONYKARSZT
Zrt. meghatalmazással vállalja, hogy az Önkormányzat víziközmű-vagyonának vagyonértékelését
elvégezteti.

Modori  László  polgármester:  Kéri,  aki  egyet  ért  az  Ivóvízellátó  víziközmű-vagyon
vagyonértékelésének elfogadásáról, az kézfenntartással jelezze.

Borszörcsök  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  az
Ivóvízellátó víziközmű-vagyon vagyonértékelésének elfogadásáról az alábbi határozatot hozta: 

16/2015. (III.09.)K.t. sz. határozat

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a
11-25779-1-004-01-11 MEKH  kóddal  rendelkező  40.
sorszámú  Somlószőlős,  Doba,  Oroszi,  Borszörcsök
ivóvízellátó  víziközmű-rendszer Ellátásért  Felelőse,
megtárgyalta  a  víziközmű-rendszer  vagyonértékelésére
vonatkozó napirendi pontot.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78.§
(1) bekezdése szerinti vagyonértékelési kötelezettség teljesítése
érdekében, továbbá, hogy a 24/2013. (V.29.) NFM rendelet 2. §
(1) bekezdése szerint a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság területén egységes elvek
alapján,  egységes  vagyonértékelés  készüljön,  a  Képviselő-
testület  felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy  az  előterjesztés
mellékletét képező, a vagyonértékeléssel kapcsolatos jogokat és
kötelezettségeket tartalmazó Együttműködési megállapodást az
Önkormányzat nevében írja alá.

Határidő: 2015. március 31.
Felelős: polgármeste

9./ Szennyvíz víziközmű-vagyon vagyonértékelésének elfogadása
Előadó: Modori László polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Modori  László polgármester:  Elmondja,  hogy az önkormányzat  tulajdonában levő víziközmű-
vagyont  vagyonértékelni  kell.  A BAKONYKARSZT Víz-  és  Csatornamű  Zártkörűen  Működő
Részvénytársaság  felajánlotta  segítségét  a  vagyonértékelés  elvégzésében.  A BAKONYKARSZT
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Zrt. meghatalmazással vállalja, hogy az Önkormányzat víziközmű-vagyonának vagyonértékelését
hogy a Társaság területén egységes elvek alapján, egységes vagyonértékelés készüljön.

Modori  László  polgármester:  Kéri,  aki  egyet  ért  a  Szennyvíz  víziközmű-vagyon
vagyonértékelésének elfogadásáról, az kézfenntartással jelezze.

Borszörcsök  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a
Szennyvíz víziközmű-vagyon vagyonértékelésének elfogadásáról az alábbi határozatot hozta: 

17/2015. (III.09.)K.t. sz. határozat

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a
21-04765-1-001-00-12 MEKH  kóddal  rendelkező  80.
sorszámú  Borszörcsök  szennyvízelvezető  és  -tisztító
víziközmű-rendszer Ellátásért  Felelőse,  megtárgyalta  a
víziközmű-rendszer  vagyonértékelésére  vonatkozó  napirendi
pontot.
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78.§
(1) bekezdése szerinti vagyonértékelési kötelezettség teljesítése
érdekében, továbbá, hogy a 24/2013. (V.29.) NFM rendelet 2. §
(1) bekezdése szerint a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság területén egységes elvek
alapján,  egységes  vagyonértékelés  készüljön,  a  Képviselő-
testület  felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy  az  előterjesztés
mellékletét képező, a vagyonértékeléssel kapcsolatos jogokat és
kötelezettségeket tartalmazó Együttműködési megállapodást az
Önkormányzat nevében írja alá.

Határidő: 2015. március 31.
Felelős: polgármester

10./ Pályázati úton támogatott civil szervezetek 2014. évi támogatásának elszámolása
Előadó: Modori László polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Modori  László  polgármester:  Elmondja,  hogy  a  tavalyi  évben  a  Somló  és  Környéke  Borút
Egyesületet  támogatták  70.000,-  Ft-tal,  hogy  létrehozhassák  a  települési  értéktárat.  Ezzel  az
összeggel  határidőig  elszámoltak,  az  elszámolással  mindent  rendben találtak.  A kapott  összeget
bérre és annak járulékaira használták fel.

Modori  László  polgármester:  Kéri,  aki  egyet  ért  a  Somló  és  Környéke  Borút  Egyesület
elszámolásával, az kézfenntartással jelezze.

Borszörcsök  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a
pályázati  úton  támogatott  civil  szervezetek  2014.  évi  támogatásának  elszámolásáról az  alábbi
határozatot hozta: 
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18/2015. (III. 09.) Kt. sz. határozat

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Somló  és  Környéke  Borút  Egyesület  2014.  évi
programjára pályázati úton elnyert,  támogatási  szerződés
alapján  nyújtott  támogatás  felhasználásáról  készített
pénzügyi és szakmai elszámolását elfogadja

Felelős:  jegyző
Határidő: 2015. január 31.

11./ Vegyes ügyek
Előadó: Modori László polgármester

Vízkárelhárítási terv véleményezése:

Modori László polgármester:  Elmondja, hogy megküldták a Vízkárelhárítási tervet, ő átolvasta és
talált is benne hibákat. Az utcák száma nem egyezett, valamint a közúthálózat száma sem felelt meg
a valóságnak. Tájékoztatja, hogy ezek a hibák a későbbiekben javításra kerülnek.

Borszörcsök  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a
Vízkárelhárítási terv elfogadásáról az alábbi határozatot hozta:

19/2015. (III.09.) Kt. sz. határozat

Borszörcsök  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a vízkár elhárítási tervet elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Tejház:

Modori  László  polgármester:  Elmondja,  hogy képviselő-társaival  együtt  elkészítették  a  tejház
alapját és kiszintezték. Már csak a heylére kell tenni.

Mázsaház:

Zsigmond Károly települési képviselő:  Elmondja, hogy van a faluban egy régi mázsaház , ezt
kellene pályázat útján felújítani. Szeretné, ha megmaradna és foglalkoznánka vele.

Szlottáné Turi Edina jegyző: Kérdezi, hogy múzeális jelleggel szeretnék-e felújítani?

Modori László polgármester: Igen, szeretnék megőrizni. Ehhez viszont pályázatra lenne szükség.

Szlottáné Turi Edina jegyző: Ennek utána kell járni, hogy van-e lehetőség pályázni.
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Állattenyésztés Start munkaprogram keretében:

Modori  László  polgármester:  Elmondja,  hogy  jó  lenne  START  munkában  állattenyésztést
folytatni. Csak nem tudja, hogy a takarmányt hogyan lehetne megoldani? Illetve megfelelő helyet is
kellen rá találni, mert az önkormányzatnak nincs saját területe erre a célra.

Szlottáné Turi Edina jegyző: Elmondja, hogy dologi költségben le lehetne kérni.

Modori László polgármester: Jövőre lehet, hogy megpróbálkoznak vele.

START-munkaprogram:

Modori László polgármester: Elmondja, hogy  március 1-gyel elindult a Start munka 10 emberrel.
5 nőt és 5 férfit foglalkoztatnak. Egyenlőre a területek előkészítését csinálják.

Pusztamiskei Családgondozói feladatellátó Társulás 2015. évi költségvetése:  

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   2015.  I.  Féléves  költségvetés  tervezetét
elküldték neki, ő erről tájékoztatja a képviselő-testületet.

20/2015. (III.09.) Kt. sz. Határozat

Borszörcsök  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  úgy dönt,  hogy a  Pusztamiskei  Családgondozó
Feladatellátó Társulás 2015. évi költségvetését elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Modori László polgármester: Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.

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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