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

                      

Szám: Svh/63-12/2015.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án       
   17.00 órai kezdettel közmeghallgatásról.

Az ülés helye: Művelődési ház

Jelen vannak:

a.)

Képviselő-testület tagjai:

Modori László polgármester

Modori Ákos alpolgármester

Modori Tivadar települési képviselő

Zsigmond Károly települési képviselő
b.)

Távolmaradását előre jelezte:

Varga Tamás települési képviselő
c.)

Tanácskozási joggal résztvevő:

Szlottáné Turi Edina jegyző

d.)

Meghívottak: 

Bakos András alezredes, őrsparancsnok

Vajda Sándor körzeti megbízott

Farkas Sára jegyzőkönyvvezető

e.)

Lakosság részéről 22 fő jelent meg
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Modori  László  polgármester  köszöntötte  a  megjelenteket,  köszöntötte  Bakos  András  devecseri
alezredes  örsparancsnokot,  Vajda  Sándor  körzeti  megbízottat.  Külön  köszöntötte  Szlottáné  Turi
Edina jegyzőt és Farkas Sára jegyzőkönyvvezetőt.
Megállapította, hogy az ülésen a képviselő-testület 4 tagja megjelent, tehát az ülés határozatképes,
majd az ülést megnyitotta.

Polgármester javaslatára a képviselő-testület az ülés napirendjét 4 igen szavazattal  - egyhangúlag  -
az alábbiak szerint állapította meg:

NAPIREND: ELŐADÓ:

1./ Tájékoztató a közbiztonság helyzetéről Előadó: Bakos András alezredes, 
   őrsparancsnok

2./ Környezetvédelmi beszámoló  Előadó: Modori László polgármester

3./ Vegyes Ügyek Előadó: Modori László polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1./ Tájékoztató a közbiztonság helyzetéről  
Előadó: Bakos András alezredes, őrsparancsnok

Modori  László  polgármester:  Felkéri  Bakos  András  urat,  hogy  tájékoztassa  a  lakosságot  a
közbiztonság helyzetéről.

Bakos András alezredes, őrsparancsnok: Tájékoztatja a lakosságot, hogy Veszprém megyében és
országos szinten is elsőként indítottak egy rendkívül pozitív mintaprogramot a Rendőrőrs, a Járási
Hivatal és Devecser Városi Önkormányzat a " Mobil Fogadóirodát". A lakosság rendkívül öszintén
nyilatkozott  a  lakóhelyükön  felmerülő  problémákról,  illetve  elégedettséggel  fogadták  azt.
Borszörcsökön is megtartásra került az első "Mobil Fogadóiroda".
Elmondja,  hogy  a  rendőrörs  aktívan  részt  vesz  az  Ifjúságvédelmi  és  Idősvédelmi
munkacsoportokban.  Ahol  óvoda  működik  ott  ovi-járatot  hajtanak  végre.  Ennek  során  a  helyi
körzeti megbízott az óvodásokkal együtt sétál a településen és közlekedésbiztonsági előadást tart
számukra.  Az  idősek  részére  az  év  végéig  minden  egyes  településen  a  járásban  a  körzeti
megbízottak  bűnmegelőzési  tanácsokat,  előadásokat  tartanak  az  őket  érhető  "trükkös,  hiéna"
bűncselekményekről.  Elmondja,  hogy a települések rendezvényeit  kivétel  nélkül  biztosították.  A
falunapokon,  egyéb  rendezvényeken  technikai  és  kutyás  bemutatóval  kívántak  a  lakossággal
közvetlenebb  kapcsolatot  kialakítani.  Tájékoztatja  a  lakosságot,  hogy  a  8-as  főúton  heti  1-2
alkalommal fokozott ellenőrzést tartanak 8 órában. Az Ajkai Rendőrkapitányság rendelkezésére áll
2015. február elejétől egy vhKKEP készülék, amivel lényegesen több sebességellenőrzést tudnak
végezni.
A  Roma  Nemzeti  Önkormányzatokkal  is  jó  kapcsolatot  tartanak  fenn,  ez  év  február  10-én
együttműködési megállapodást kötöttek  9 működő önkormányzattal.
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Elmondja, hogy ezeken túl úgynevezett " Tanya program " végrehajtása során a települések szélén
élő,  illetve  elszeparált  településrészeket  is  felkeresik  szolgálataik  során.  A  települések
külterületeinek védelme érdekében a mezőőrökkel is közös szolgálatot látnak el. Ennek során több
falopóval  illetve  jogszabálysértő  cselekmény  elkövetőjével  sikerült  hathatós  intézkedést
foganatosítani. Mivel Borszörcsökön is van egy fő mezőőr, így ő nagyban megkönnyíti a rendőrség
dolgát.  A  létrehozott  mezőőrséggel  a  településeknek  együttműködési  megállapodást  kell
kezdeményezni, mivel csak így tudnak a rendőrséggel közös szolgálatot ellátni. Elmondja, hogy
azokon településeken ahol  polgárőrség működik a kmb-s velük is lát el közös szolgálatot. A helyi
polgárőrség napi kapcsolattartások során rengeteg információt juttatnak el a részükre. Ezeknek az
intézkedéseknek köszönhetően sikerült a járásban a bűncselekmények számát tovább csökkenteni.
Tervezik a kerékpáros járőrszolgálat bevezetését a Somló hegyen is, de ennek megvalósításához a
Somló környéki  önkormányzatok segítségét  kérnék.  Továbbá kérné  az  önkormányzatokat,  hogy
erejükhöz  mérten  ajánljanak  fel  számítógépeket  a  rendőrőrs  részére,  mivel  a  gépeik  elavultak,
cserére szorulnak.
A fenti tájékoztató tartalma alapján a Devecseri Járás településeinek a közbiztonságát, közrendjét jó
szintűnek értékeli. 

Megköszöni mindenkinek a figyelmet, kérdezi van-e kérdés, hozzászólás, ha lehet ne személyes
jellegű legyen.

Modori László polgármester: Megköszöni az előadást.

Papp  Zoltán  helyi  lakos:  Elmondja,  hogy  sokszor  előfordul,  hogy  az  út  közepén  tolják  a
babakocsikat, illetve ott közlekednek az emberek nem a járdán. Mit lehetne ezzel kezdeni, mert ezt
balesetveszélyesnek tartja.

Bakos András alezredes, őrsparancsnok: Elmondja, hogy jelezni kell a körzeti megbízottnak, aki
figyelmezteti  az  úton  közlekedő  embereket,  amennyiben  ez  nem  hatásos,  úgy  pénzbírság  és
feljelentés is lehet a következménye.

2./ Környezetvédelmi beszámoló 
Előadó: Modori László polgármester

Modori  László  polgármester:  Elmodja,  hogy  évente  egy  alkalommal  kötelező  beszámolni  a
lakosságnak.  Évek óta  nem változik semmi a  településen,  nincs  veszélyes  üzem, 2013 óta  van
csatorna rendszer, aminek a rákötöttségi aránya jónak mondható.Ezzel is védik a környezetüket,
mert  nem  terhelik  a  talajt  szennyvízzel.  Aki  nem  veszi  igénybe  a  csatornát,  annak  2015-től
talajterhelési díjat kell fizetni, visszamenőlegesen is. A csatornahálózatra rá lehet kötni és ez így
elkerülhető.  Az elszállított  szennyvíz mennyiségét igazolni kell számlával.  Elmondja, hogy több
lakos  is  van,  aki  nem  kötött  rá  a  csartonarendszerre  és  a  rákötés  árát  azóta  sem  törleszti.  A
Víziközmű Társulat megszűnik, így az elmaradt összegeket végrehajtó fogja behajtani.

Papp Zoltán helyi lakos:  Megkérdezi, hogy van-e lehetőség arra, hogy a kertben külön lehessen
rákötni, hogy locsolni tudjon nyáron?

Modori  László  polgármester: Igen,  van  rá  lehetőség.  A  Bakonykarszt  Zrt.-vel  kell  ezt
megbeszélni.
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3./ Vegyes Ügyek 
Előadó: Modori László polgármester

Modori lászló polgármester:  Tájékoztatja a lakosságot a 2015-ös év történéseiről. Az említésre
kerülő számok 2015.01-tól 2015.10-ig értendőek. Elmondja, hogy a kiadási oldalon 47.080 e Ft
van,  ami  személyi  juttatásokból  (  15.161  e  Ft),  dologi  költségekből  (8.328  e  Ft)  és
közfoglalkoztatásra fordított (9.799 e Ft) összegekből tevődik össze. Szolgálati kiadásokra 1.983 e
Ft-ot költött az önkormányzat, ebbe beletartozik a villanyszámla, gázszámla a vízdíj és az egyéb
közüzemi számlák kifizetése. Reklámtevékenységre 132 e Ft-ot költöttek. 2.506 e Ft-ot költöttek
óvodai  támogatás,  foglalkoztatást  helyettesítő  támogatás  és  lakásfenntartási  támogatás,  valamint
rendszeres  szociális  segély  illetve  köztemetés  kifizetésére.  Egyéb  dologi  költségek  kifizetésére
6.573 e Ft-ot költöttek. Beruházásokra 15.012 e Ft-ot fordítottak, ebben benne van a tavaly MVH-s
pályázaton nyert falubusz ÁFA-jának kifizetése, ez egy áthúzódó kifizetés volt. 

Közmunkaprogram: 

Modori  László  polgármester:  Elmondja,  hogy  2  program  volt,  az  egyik  programban
zöldségtermesztéssel  a  másikban fűz termesztésével  foglalkoztak.  A közfoglalkoztatás keretében
átlagosan  5  főt  alkalmaznak.  A START  munkaprogramon  belül  10  főt  alkalmaznak.  Ezen  a
programon belül van pénz eszközvásárlásra. Elmondja, hogy lesz lehetőség, hogy az önkormányzat
földet vegyen közfoglalkoztatás céljából. Megjelölt ebben a műveletben kerteket, 1,1 hektár föld
lenne. Ha kapnak rá pénzt, akkor lehetne bővíteni a földterületet a közfoglalkoztatás szempontjából.

Adósságkonszolidáció:

Modori  László  polgármester:  Elmondja,  hogy  2014-ben  az  adósságkonszolidációban  nem
részesült önkormányzatok kaptak a központi költségvetésből pénzt, mivel működésüket hitel nélkül
oldották meg. Borszörcsök 6.500.000 ,-Ft-ot kapott. Az erdeti terv az lett volna, hogy a belterületi
utakat felújítják és a vízelvezető árkokat kitisztítják. Ez azonban nem valósulhatott meg, mert a
javítani  kívánt  utak  illetve  árkok  a  KPM  kezelésében  vannak.  Egy  utca  van,  amit  sikerült
leaszfaltozni, mert az önkormányzat tulajdonában van, az a Kossuth utca. Ezt le is aszfaltozták,
ennek munkadíja 3.022.000 ,-Ft volt.  Lehetőség volt  a  pályázaton belül a kulturális  feladatokat
ellátó épület felújítása, ami meg is valósult. A konyha részt alakították ki és újították fel, már csak a
berendezést kell megvásárolni. Kifestették a művelődési házat és a színpad felújítása is megtörtént,
valamint hangtechnikai eszközöket is vettek. Ezekre a beruházásokra 3.330.000 ,-Ft-ot költöttek.

Fekete Bála úr által felajámlott támogatás:

Modori  László  polgármester:  Elmondja,  hogy  a  település  Fekete  Béla  úr  által  részesült
1.000.000  ,-Ft  támogatásban.  A képviselő-testület  hatáskörébe  tartozik  ennek  a  felhasználása.
Fekete Bála bácsi kikötése az volt, hogy a szociálisan rászorult lakosok megsegítésére lehet költeni
ezt az összeget. Eddig ebből az összegből 180.000 ,-Ft-ot költöttek iskolakezdési füzetcsomagokra,
ezáltal 36 gyermek kapott csomagot. 571.000 ,-Ft-ot költöttek szén megrendelésére, amit december
elején fognak kiosztani a rászoruló családoknak. Mikulás ünnepséget is szerveznek a községben élő
gyermekeknek,  erre  36.000 ,-Ft-ot  költenek  így  60  fő  fog  mikuláscsomagot  kapni.  A maradék
összegből  élelmiszercsomagot  fognak  összeállítani  és  karácsony  előtt  kiosztják  a  rászoruló
családoknak. Ezzel a felajánlott összeggel 2016.01.31-ig kell elszámolni a támogatási megállpodás
szerint.
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Mezőőri szolgálat:

Modori  László  polgármester:  Tájékoztatja  a  lakosságot,  hogy  szolgálat felállítására és
működtetésére  1.200.000  ,-Ft  önerőt  vállalt  be  az  önkormányzat,  a  szolgálat  éves  költsége
2.280.000,-Ft.  Ebből  a  pénzből  670.000  ,-Ft-ért  autót  vettek,  a  többi  felszerelésre  és  további
költségekre kell. A mezőőri állást meghirdették, amelyre egy pályázat érkezett. Így Ficzay Attila
látja el ezt a feladatot. 8 órában dolgozik, kötetlen munkaidőben.

8-as számú főút:

Modori  László  polgármester:  Elmondja,  hogy  a  tervek  alapján  4  sávos  gyorsforgalmi  utat
szeretnének. A tervezési időszak még zajlik, ami Borszörcsököt is érinti.  Vannak tervek, amik a
község  számára  nem a  legjobbak,  de  ezen  már  nem lehet  változtatni.  Nem lesz  közvetlen  az
átjárhatóság Somlóvásárhely és Borszörcsök között.

Építési telkek kialakítása:

Modori László polgármester: Elmondja, hogy az önkormányzat megvásárolta a kápolna melletti
területet azzal a céllal, hogy építési telkeket lehessen rajta kialakítani.

Házi segítségnyújtás:

Modori László polgármester:  Elmondja, hogy év közben személyi változás történt, most Vizeli
Antalné látja el ezt a feladatot a Devecseri Kistérségen keresztül. Tájékoztatja a lakosságot, hogy a
családsegítő szolgálatnál is volt személyi változás.

Községi programok:

Modori László polgármester: Elmondja, hogy jól sikerült a falunapi délután és jó, hogy kibérelték
a sátrat a színpad főlé, mert az időjárás elromlott délutánra és jó hasznát vennék. Szeretnének majd
a későbbiekben saját sátrat venni. Az idősek estjének a megszervezése folyamatban van, sajnos a
megszokott időponttól idén el kell térni, mert a kultúrház és a konyha festése és átépítése miatt
megcsúsztak.  Pontos dátumot még nem tud mondani,  de januárban fogják megtartani az idősek
estjét.

Civil szervezetek:

Modori  László  polgármester:  Elmondja,  hogy  a  faluban  jól  működik  a  polgárőr  és  tűzoltó
egyesület,  valamint  az alapítvány is  sok mindenből  kiveszi  a részét  és szeretné megköszönni  a
tevékenységüket.

Állami földek árverése:

Modori lászló polgármester:  Tájékoztatja a lakosságot, hogy Borszörcsökön is van olyan állami
föld, amit árverésre tűztek ki, kikiáltási ára 3.950.000 ,-Ft. A helyrajzi száma 0120/4 és 4.3 hektár
földterületről van szó.
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Idei évi pályázatok:

Modori László polgármester: Elmondja, hogy idén több pályázatot is nyújtottak be. A tüzelőanyag
pályázat  során  127  mázsa  szenet  nyertek,  ez  484.000  ,-Ft-ot  jelent.  Közművelődési
érdekeltségnövelő  pályázaton  126.000  ,-Ft-ot  nyert  az  önkormányzat,  ehhez  önerőt  is  kell
biztosítani, de az nem jelentős összeg. Rendkívüli szociális pályázatot is benyújtottak, de az sajnos
nem nyert.  Önkormányzati  fejlesztésekre  is  nyújtottak be pályázatot,  de sajmos az sem  nyert.
Adósságkonszolidációban nem részesülő települések részére is lehetett benyújtani pályázatot, ebben
a pályázatban a temető és a ravatalozó került volna felújításra, de sajnos ez sem nyert.  A jövőt
illetően a tóra szeretnének benyújtani pályázatot,  mélyíteni szeretnék, valamint a környezetét  is
rendebe  kellene  tenni.  A tanulmány készítése  folyamatban  van.  Elmondja,  hogy a  közvilágítás
korszerűsítve lesz, LED-es lámpák lesznek.

Megköszöni a figyelmet, várja a kérdéseket, hozzászólásokat.

Ficzay Attila helyi lakos:  Megkérdezi, hogy a polgárőrséget szokta támogatni az önkormányzat.
Dologi költségekre szeretnének támogatást kérni, ha van rá lehetőség.

Modori lászló polgármester: Elmonjda, hogy támogatási kérelmet kell benyújtani, ez megtalálható
a honlapon az ÁHT rendelet mellékleteként. A támogatási kérelem benyújtása után a képviselő-
testület dönti el, hogy megítéli-e a támogatást.

Papp Zoltán helyi lakos: Megkérdezi, hogy az árkok kitisztítását ki fogja elvégezni, mert a hidakat
teljesen telehordja egy nagyobb eső alkalmával hordalékkal. Több talicska földet illetve hordalékot
szokott kihordani az árokból illetve a híd alól.

Modori László polgármester:  Elmondja, hogy nem az önkormányzzat tulajdona, a KPM dolga
lenne ezeket tisztítani.

Papp  Zoltán  helyi  lakos:  Megkérdezi,  hogy  akkor  azokat  a  területeket  miért  kaszálja  az
önkormányzat, ha nem az övé és miért nem szólnak a KPM-nek?

Modori László polgármester: Egységes településképet szeretnének a faluba, ezért kaszálják le. A
közmunkások pedig gépi segítséggel szokták kipucolni az árkokat.

Papp Zoltán helyi lakos:  Elmondja, hogy sokszor randalíroznak a fiatalok az utcán, a háza előtt
lévő padon szoktak hangoskodni.

Modori László polgármester: Szólni kell nekik, figyelmeztetni kell őket, ha nincs más lehetőség,
akkor pedig szólni kell a rendőrségnek.

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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