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

                      

Szám: Svh/63-13/2015.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án       
   18.00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről.

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

Az ülésen  érdeklődő nem jelent meg.

Modori  László  polgármester  köszöntötte  a  megjelenteket,  megállapította,  hogy  az  ülésen  a
képviselő-testület a 4 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:
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1./ Víziközmű – vagyonkezelési díj Modori László

2./  Partnerségi egyeztetés lezárása Modori László
( Településrendezési Eszközök módosítási terve )

3./ Helyi Építési Szabályzat módosítási terve 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./ Víziközmű – vagyonkezelési díj
Előadó: Modori László polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Modori  László  polgámester: Emondja,  hogy  a  víziközmű-vagyont  a  törvény  szerint
vagyonértékelni  kell,  aminek  a  határideje  2015.  december  31.  volt,  amelyet  az  Országgyűlés
módosított  2019.  december 31-re.  A Bakonykarszt  Zrt.  2014.12.31-ig képződött  vagyonkezelési
díjjal folyamatosan elszámol. A Bakonykarszt Zrt.  javaslata, hogy 2016. január 1-jét követően a
vagyonkezelési díjat az Önkormányzat hagyja a társaságuknál, amelyet beépít a gördülő fejlesztési
tervbe.

Modori László polgámester: Kéri, aki egyet ért a javaslattal, az kézfenntartással szavazzon.

Borszörcsök  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a
Víziközmű-vagyonkezelési díjról az alábbi határozatot hozta:  

64/2015. (XI.26.) kt. 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 úgy dönt, hogy  2016.
január  1-jét  követően  a  vagyonkezelési  díjat,  mint  fejlesztési
forrást a Bakonykarszt Zrt-nél hagyja.

2.  Az  így  képződött  forrást  a  Társaság  köteles  a  gördülő
fejlesztési  terv  forrásai  között  szerepeltetni,  és  az
Önkormányzattal  történő  egyeztetést  követően,  az
Önkormányzat  tulajdonát  képező,  de  a  Társaság
vagyonkezelésben lévő víziközmű fejlesztésre fordítani. 

Határidő: folyamatos
Felelős: 1. polgármester

  2. Bakonykarszt Zrt.
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2./  Partnerségi egyeztetés lezárása ( Településrendezési Eszközök módosítási terve )
Előadó: Modori László polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Modori László polgámester: Elmondja, hogy Borszörcsök településrendezési tervének módosítása
megtörtént.  A módosítás célja az előkert méretének csökkentése 0,0 méterre. Elmondja, hogy az
előkert módosítását külön eljárásban kell lefolytatni. Az egyeztetés a lakossággal és a kiemelt civil
szervezetekkel megtörtént, így a partnerségi egyeztetést le kell zárni.

Modori László polgámester: Kéri, aki egyet ért a javaslattal, az kézfenntartással szavazzon.

Borszörcsök  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a
partnerségi egyeztetés lezárásáról az alábbi határozatot hozta:  

65/2015. (XI.26.) k.t. számú határozat

Borszörcsök  község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a
Településrendezési eszközök – egyszerűsített eljárásban történő
-  módosításával  kapcsolatban  a  folyamatban  lévő  eljárással
kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:
1. A településrendezési eszközök módosításának véleményezési
szakaszát  lezárja  a  mellékletben megismert  vélemények és  az
arra adott válaszok alapján. Eltérő véleményezők egyeztetésének
összehívására  nem  kerül  sor,  mivel  a  településrendezési
eszközök  felülvizsgálatának  véleményezési  szakaszában
beérkezett  vélemények  a  személyes  egyeztetéseket  követően
átvezetésre  kerültek,  így  a  tervre  vonatkozó  eltérő  vélemény
nem maradt. Az államigazgatási észrevételeknek megfelelően a
szükséges módosítások beépítésre kerültek a dokumentációba.
2.  Az  állami  főépítésztől  végső  szakmai  véleményt  kér  a
314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdése alapján.
3.  Borszörcsök  község  Önkormányzatának  partnerségi
egyeztetés  szabályairól  szóló  56/2015.  (X.29.)  határozatának
megfelelően a partnerségi egyeztetést lezárja.

Határidő: 2015. november 30.
Felelős: polgármester

3./ Helyi Építési Szabályzat módosítási terve
Előadó: Modori László polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Modori László polgármester:  Elmondja,  hogy a 8-as számú főút fejlesztési  elképzelései  miatt
szükséges módosítani a településrendezési tervet. A jelenlegi módosítás kizárólag az útfejlesztéssel
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összefüggő, a fejlesztési terültre redukált módosításokat tartalmazza. A tárgyalás során felmerült
kérdések mind tisztázásra kerültek, illetve a tervezők a szükséges tervi pontosításokat elvégezték a
településrendezési eszközök módosító anyagában.

Szlottáné Turi Edina jegyző: A Helyi Építési Szabályzat módosítása elkészült. 2015. december 31-
ig le kell zárni. A rendeletet el kell fogadni.

Modori Ákos alpolgármester: Megkérdezi, hogy ez a módosítás kinek a költsége lesz?

Modori László polgármester: Elmondja, hogy ezt a NIF fizeti.

Modori László polgámester: Kéri, aki egyet ért a javaslattal, az kézfenntartással szavazzon.

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a Helyi
Építési Szabályzat módosítási tervéről az alábbi határozatot hozta:  

66/2015. (XI.26.) k.t. számú határozat

1) Borszörcsök Község Önkormányzat  képviselő-testülete  az
épített  környezet  alakításáról  és  védelméről  szóló  1997.  évi
LXXVIII.  törvény  9/B.  §  (2)  bekezdés  a)  pontja  alapján
Borszörcsök  község  Településszerkezeti  Tervének  módosítását
jelen határozat mellékletei alapján állapítja meg:

1. melléklet: tervi munkarész módosítása

TSZT-M/1  rajzszámú  M=1:10  000  méretarányú  
szerkezeti tervlap.

2) A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a
településszerkezeti  terv  módosításának  elfogadásáról  a
lakosságot  tájékoztassa,  az  elfogadott  településszerkezeti  terv
módosítást küldje meg az állami főépítésznek és az eljárásban
résztvevő államigazgatási szerveknek.

3) A Településszerkezeti  Terv  módosítás  hatályba  lépésével
egyidejűleg  hatályát  veszti  az  érintett  területen  az  eredeti
Borszörcsök  község  Önkormányzata  Képviselő-testületének
19/2011.  (V.23.)  sz.  Kt.  határozatával  elfogadott
Településszerkezeti terve.

Határidő: azonnal
Felelős: Modori László polgármester
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Modori László polgármester:  Javasolja a  Helyi Építési Szabályzat módosításáról szóló rendelet
elfogadását.

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

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a Helyi
Építési Szabályzat módosításáról szóló rendelet elfogadásáról a következőt rendeli el.

15/2015. (XII.07.) önkormányzati rendelete 

a helyi építési szabályzat módosításáról

 ( Rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

4./  Vegyes ügyek 

Előadó: Modori László polgármester

Pusztamiskei Családgondozói Feladatellátó Társulás megszűnése:

Szlottáné Turi Edin jegyző: Elmondja, hogy szóban már kapott tájékoztatást, hogy a társulás sorsa
az lesz, hogy 2015. december 31-én megszűnik, mivel a  Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
ellátása  lényegesen  átalakul  jövőre.  Ezt  Borszörcsök  község  önkormányzatának  tudomásul  kell
venni. A későbbiekben papír alapon is megküldik az értesítést.

Modori László polgármester:  Elmondja, hogy januártól a Somlóvásárhely község fogja ellátni a
Család  és  gyermekjóléti  szolgálatot,  mivel  ő  a  gesztor  település.  Borszörcsökön  is  a  gesztor
település fogja ellátni a családgondozást.

Szlottáné  Turi  Edin  jegyző:  Elmondja,  hogy  Somlóvásárhely  önálló  családgondozó
alkalmazásásval fogja ellátni januártól a kötelező feladatát a családgondozást. A feladata kiterjed az
összes településre a közös hivatalon belül. 

Zsigmond Károly települési képviselő: Megkérdezi, hogy ez a megoldás olcsóbb lesz?

Modori László polgármester: Igen, jóval olcsóbb lesz.

Modori  László  polgámester:  Kéri,  aki  egyet  ért  a  javaslattal,  hogy  a  puszatmiskei  társulás
megszűnik, az kézfenntartással  szavazzon.

Borszörcsök  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a
Pusztamiskei Családgondozói Feladatellátó Társulás megszűnéséről az alábbi határozatot hozta:  
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67/2015. (XI.26.) k.t. számú határozat

Borszörcsök Község Önkormányzat  képviselő-testülete szóbeli
tájékoztatás  alapján  tudomásul  veszi,  hogy  a   Pusztamiskei
Családgondozói Feladatellátó Társulás a jogszabályi változások
miatt 2015. december 31. napjával megszüntetésre kerül.

Határidő: 2015. december 31.

Több kérdés,  hozzászólás nem volt,  más napirendi pont nem lévén a polgármester a képviselő-
testület nyílt ülését 18:50 órakor bezárta.

Kmf.

Modori László Szlottáné Turi Edina
polgármester jegyző
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	Pusztamiskei Családgondozói Feladatellátó Társulás megszűnése:

