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

                      
  
Szám: Svh/63-15/2015.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 10-én       
   17.00 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

Varga Tamás 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 a 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./ Szociális rendelet módosítása Modori László

2./ TKT társulási megállapodás módosítása Modori László
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3./ Pusztamiskei Családgondozói Feladatellátó Társulás megszűnése Modori László

4./ Kormányhivatal ellenőrzéséről tájékoztatás Szlottáné Turi Edina

5. / Vegyes ügyek Modori László

N A P I R E N D  T Á R G Y A L Á S A

1./ Szociális rendelet módosítása
Előadó: Modori László polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Modori László polgármester:  Elmondja, hogy már volt róla szó az előző ülésen, hogy törvényi
változások  miatt  a  családsegítés  és  a  gyermekjóléti  szolgáltatás  vonatkozásában  2016.01.01-től
változások fognak bekövetkezni.  Borszörcsök településnek nem lesz kötelező feladata az ellátás
megszervezése. A Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal székhely településének, vagyis
Somlóvásárhelynek kell ellátni ezt a feladatot. A nem székhely önkormányzatoknak szervezési és
közvetítési kötelezettsége lesz. Tehát a családsegítés és a gyermekjóléti szolgálat ellátások változása
miatt szükséges a rendelet módosítása.

Modori  László  polgármester:  Javasolja  a  szociális  rendelet  módosításáról  szóló  rendelet
elfogadását.

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

Borszörcsök  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a
szociális rendelet módosításáról szóló rendelet elfogadásáról a következőt rendeli el.

16/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelete

a szociális rendelet módosításáról

     

 ( Rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

2./ TKT társulási megállapodás módosítása
Előadó: Modori László polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Modori  László  polgármester:  Elmondja,  hogy  amiatt  szükséges  módosítani  a  társulási
megállapodást, mert Borszörcsök község kilép ebből a társulásból, mivel az előbb említett módon
fogja ellátni  a családsegítési és a gyermekjóléti feladatokat.  Szociális alapellátások tekintetében
marad a  a házi segítségnyújtás, illetve a belső ellenőrzés. 
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Modori László polgármester: Javasolja a TKT társulási megállapodás módosításának elfogadását.

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

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a TKT
társulási megállapodás módosításáról az alábbi határozatot hozta:  

70/2015. (XII.10.) k.t.  sz. határozat

1./ Borszörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a  Somló-környéki  Többcélú  Kistérségi  Társulás  egységes
szerkezetű  Társulási  Megállapodását  (6.  módosítás)  az
előterjesztés mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,  hogy a
fenti döntésről a Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás
elnökét értesítse és a Társulási Megállapodást aláírja. 

Felelős: polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal -folyamatos

3./ Pusztamiskei Családgondozói Feladatellátó Társulás megszűnése
Előadó: Modori László polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Modori  László  polgármester:  Elmondja,  hogy  szintén a  családsegítési  és  a  gyermekjóléti
feladatok  ellátásának  átszervezése  miatt  szükséges  s  társulás  megszüntetése.  A  Pusztamiskei
Családgondozói  Feladatellátó  Társulás  jogi  személyként  bejegyzett  költségvetési  szerv,  ennek
megfelelően  először  a  Társulás  megszüntetéséről  szóló  okiratot  kell  elfogadni  az  alapítói  jogot
gyakorló önkormányzatoknak, vagyis Borszörcsöknek is.

Modori Ákos alpolgármester: Megkérdezi, hogy heti 4 órában lesz itt valaki?

Modori László polgármester: Elmondja, hogy ennek még ki kell forrnia magát, korai lenne erről
beszélni.

Modori Tivadar települési képviselő: Véleménye szerint jó volt a társulás gazdálkodása.

Modori  László  polgármester:  Javasolja  a  Pusztamiskei  Családgondozói  Feladatellátó  Társulás
megszűnések elfogadását.

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

Borszörcsök  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a
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Pusztamiskei Családgondozói Feladatellátó Társulás megszűnéséről az alábbi határozatot hozta:  

71/2015. (XII.10.) k.t.  sz. határozat

Borszörcsök  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  a Pusztamiskei  Családgondozói  Feladatellátó
Társulás  megnevezésű,  a  Magyar  Államkincstár
Veszprém  Megyei  Igazgatósága  által  815918
törzskönyvi  azonosító  számmal  nyilvántartott  szerv
megszüntetéséről szóló „Megállapodást” elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy ezen
döntés  alapján  a  szerv  törzskönyvi  nyilvántartásból
történő törlése iránt intézkedjen.

A „Megállapodás” a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Felelős: polgármester
Határidő:  azonnal 

4./ Kormányhivatal ellenőrzéséről tájékoztatás
Előadó: Modori László polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Szlottáné  Turi  Edina  jegyző: Elmondja,  hogy  a  Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  a
Somlóvásárhelyi  KÖH-nál  közszolgálati  ellenőrzést  végzett.   Az ellenőrzés  tárgyköre  a  vezetői
munkakört  betöltő  közszolgálati  tisztviselők  jogviszony  létesítésének  és  megszűntetésének
gyakorlatára  terjed  ki.  Ellenőrizték  még  a  polgámester,  alpolgármester,  jegyző,  aljegyző
illetményének megállapítását is. Az ellenőrzés során mindent rendben találtak.

Modori  László  polgármester:  Javasolja  a  Kormányhivatal  ellenőrzéséről  szóló  tájékoztatás
elfogadását.

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

Borszörcsök  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a
Kormányhivatal ellenőrzéséről szóló tájékoztatásról az alábbi határozatot hozta:  

72/2015. (XII.10.) k.t.  sz. határozat

1.  A Somlvásárhelyi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  jegyzője,
Borszörcsök  Község  Képviselő-testületét  a  Veszprém Megyei
Kormányhivatal  által  lefolytatott közszolgálati  ellenőrzés
megállapításairól, intézkedési javaslatairól tájékoztatta.
2. Borszörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a ellenőrzés megállapításait megtárgyalta, az abban foglaltakkal
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egyet ért.

3.  A Képviselő-testület  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a  döntésről  a
Veszprém Megyei Kormányhivatalt tájékoztassa.

Felelős: jegyző
Határidő: 1-2. : 2015. december 31.

3. : 2016. január 5.

5. / Vegyes ügyek

Alpolgármester és a települési képviselők tiszteletdíjának módosítása:

Modori  Ákos alpolgármester:  Elmondja,  hogy a tavalyi  évben az  alakuló  ülésen lemondott  a
tiszteletdíjának egy részéről, azaz 22.350,-Ft-ról, így kap most bruttó 30.000,-Ft-ot. Úgy gondolja,
hogy  az  önkormányzat  anyagi  helyzete  lehetővé  teszi,  hogy  megemeljék  az  alpolgármester
tiszteletdíját  az  eredetileg  megállapított  52.360,-Ft-ra  valamint  a  költségátalányát  továbbra  is
7.854,-Ft-ban állapítanák meg.  Szeretné ha a  korábbi  határozat  visszavonásra kerülne.  Valamint
javasolja,  hogy 2016.01.01-től  a  képviselők  tiszteletdíját  is  emeljék  meg  bruttó  20.000,-Ft-ról,
bruttó 25.000,-Ft-ra.

Modori  László  polgármester:  Egyetért  a  javaslattal.  Elmondja,  hogy az  egy  év  eltelte  után  a
képviselők ellátták feladatukat és az önkormányzat jól működött.

Zsigmond Károly települési-képviselő: Szintén támogatja a javaslatot.

Modori  László  polgármester:  Javasolja,  hogy az  alpolgármester  tiszteletdíjáról  szóló  korábbi
határozat visszavonásra kerüljön.

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

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete  4 igen szavazattal – 1 fő tartózkodással -
az alpolgármester tiszteletdíjának módosításáról és a  korábbi határozat visszavonásáról az alábbi
határozatot hozta:  

73/2015. (XII.10.) k.t.  sz. határozat

Borszörcsök  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a
54/2014.  (X.20.)  kt.  sz. határozatát  módosítja  a  következők
szerint:
Modori  Ákos  Borszörcsök,  Arany  J.  u.  3.  szám  alatti  lakos
alpolgármester  tiszteletdíját  2016.  január  1.  napjától
Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi
CLXXXIX  törvény  (a  továbbiakban:  Mötv.)  80.  §  (2)
bekezdésében  foglaltak  figyelembevételével  a  társadalmi
megbízatású polgármester tiszteletdíja 70%-ában, havi 52.360,-
Ft összegben állapítja meg.
A képviselő-testület az alpolgármester részére az Mötv. 80. § (3)
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bekezdésében  foglaltak  szerint  2016.  január  1.  napjától  havi
7.854,- Ft összegű költségtérítést állapít meg.
A  képviselő-testület  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a  határozat
végrehajtásával  kapcsolatban  a  szükséges  intézkedést  tegye
meg.

Felelős: Szlottáné Turi Edina jegyző
Határidő: 2015. december 31.

Modori  László polgármester: Elmondja,  hogy a  képviselők tiszteletdíjának megemeléséhez az
erről  szóló rendelet  módosítása szükséges.  Javasolja  ,  hogy a  képvselők tiszteletdíja  25.000,-Ft
legyen  2016.  január  1.  napjától.  Felkéri  a  jegyző  asszonyt,  hogy  képviselők  tiszteletdíjának
megállapításhoz az erről szóló rendeletet módosítást készítse elő.

Modori László polgármester: Javasolja a képviselők tiszteletdíjáról szóló módosítás elfogadását.

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

Borszörcsök  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a
képviselők tiszteletdíjának módosításáról az alábbi határozatot hozta:  

              74/2015. (XII.10.) k.t.  sz. határozat

1./ Borszörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy  dönt,  hogy  a  képviselők  részére  korábban  megállapított
tiszteletdíj összegét 2016. január 1. napjától havi bruttó 25.000,-
Ft összegben állapítja meg.

2./ A polgármester felkéri a jegyzőt a képviselők tiszteletdíjáról
szóló rendelet módosítására.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2016.01.31.

Farkas Sára megbízása:

Modori lászló polgármester:   Javasolja, hogy Farkas Sára részére adjanak megbízást a település
karácsonyi műsorának előkészítésére, és lebonyolítására 122.200 Ft-ért. 

Zsigmond Károly települési-képviselő: Támogatja a javaslatot.

Modori László polgármester: Kéri, aki egyetért, az kézfenntartással szavazzon. 

Borszörcsök  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a
Farkas Sára megbízásáról az alábbi határozatot hozta:
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75/2015.( XII.10. ) kt. sz. határozat

Borszörcsök Község Önkormányzatának képviselő-testülete,
úgy dönt, hogy Farkas Sára részére megbízást ad a település
karácsonyi  műsorának  előkészítésére,  és  lebonyolítására
122.200 Ft-ért. 
A Képviselő-  testület  felkéri  a  pogármestert  a  megbízási
szerződés elkészítésével. 

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 11.

Polgármester jutalma

Modori Ákos alpolgármester:  Javasolja, hogy a polgármester úrnak az évi munkájáért jutalmat
állapítson meg a képviselő- testület. A törvény lehetőséget ad rá, csak azt kell eldönteni, hogy hány
havi jutalmat állapítsanak meg?

Zsigmond Károly települési-képviselő: 3 havi jutalom megállapítását javasolja.

Szlottáné Turi Edina jegyző: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 0-6 havi jutalmat állapíthat
meg. 

Modori Tivadar települési-képviselő: Ő is a 3 havi jutalmat javasolja. 

Varga Tamás települési-képviselő: Egyetért a javaslattal. 

Modori László polgármester: Kéri, aki egyetért, az kézfenntartással szavazzon. 

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – 1 fő tartózkodással – a
polgármester jutalmáról az alábbi határozatot hozta:

76/2015.( XII.10. ) kt. sz. határozat

Borszörcsök  Község  Önkormányzatának  képviselő-
testülete,  úgy  dönt,  hogy  Modori  László  polgármester
részére  eddigi  munkájának  elismeréséért  3  havi
tiszteletdíjnak megfelelő összegű jutalomban,  224.400 Ft-
ban részesíti.

A Képviselő-  testület  felkéri  a  jegyzőt,  hogy a  jutalom
számfejtéséről és kiutalásáról gondoskodjon.

Felelős: jegyző

Határidő: 2015. december 20.
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Modori Ákos bérleti díja:

Modori  László  polgármester: Elmondja,  hogy  felvetődött  Modori  Ákos  részéről,  hogy
megvásárolná  az  általa  jelenleg  bérelt  bolt  épületét.  Eddig  már  jelentős  összeget  költött  a
nyílászárók cseréjére, valamint a bolt külső és belső festésére.

Modori  Ákos  alpolgármester: Elmondja,  hogy  a  tetőt  szeretné  lecserélni,  de  ezt  csak  akkor
csinálná meg, ha már az övé lenne a bolt, mert úgy szívesebben költene rá.

Modori László polgármester: Tűzoltó szertárként már nem tudják használni az épületet.

Szlottáné Turi Edina jegyző: Elmondja, hogy a bérleti díj havonta 25.000,-Ft. Jelen állás szerint a
bérlőnek elmaradása van.

Modori László polgármester: Meg kell nézni, hogy mennyi a tartozás.

Modori Ákos alpolgármester: Elmondja, hogy az elmaradt bérleti díjat természetesen kifizeti.

Modori László polgármester: Elmondja, hogy azt kellene eldönteni a testületnek, hogy eladják-e
az épületet?

Zsigmond Károly települési-képviselő: Megkérdezi, hogy miért kellene eladni az épületet?

Modori László polgármester: Mert véleménye szerint így lenne célszerű.

Zsigmond Károly települési-képviselő: Véleménye szerint ezt meg kell még gondolni, térjenek rá
vissza később.

Modori Tivadar települési-képviselő: Szerinte is át kell gondolni, térjenek rá vissza később.

Modori László polgármester: Egyetért a javaslattal. Előbb a bérleti díj ügyében kell rendet tenni. 
Az elmaradt díj 325.000 Ft.

Modori László polgármester: Javasolja, hogy az elmaradt bérleti díjat az épület felújítása fejében
az önkormányzat engedje el. Kéri, aki egyetért, az kézfenntartással szavazzon. 

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – 1 tartózkodással – a
bérleti díj elengedéséről az alábbi határozatot hozta:
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77/2015.( XII.10. ) kt. sz. határozat

Borszörcsök  Község  Önkormányzatának  képviselő-
testülete,  úgy  dönt,  hogy   Modori  Ákos  részére   a
vegyesboltból  elmaradt  325.000  Ft-os  bérleti  díjat   az
épület felújítása fejében elengedi.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Több kérdés,  hozzászólás nem volt,  más napirendi pont nem lévén a polgármester a képviselő-
testület nyílt ülését 19:00 órakor bezárta.

Kmf.

Modori László Szlottáné Turi Edina
 polgármester jegyző
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