Dörgicse Község Önkormányzata
DÖRGICSE
____________________________
Szám: 301/ 9-4 /2018.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. január 29-én, 17:00 órai
kezdettel megtartott nyilvános rendkívüli képviselő-testületi üléséről.
Az ülés helye: Dörgicse Község Önkormányzat Tanácsterme
Dörgicse, Fő u. 16.
Jelen vannak:
Képviselő-testület tagjai részéről:
Jánó Levente
Kurucz Attila
Király László
Bende István

polgármester

képviselők

Deák Attila alpolgármester igazoltan volt távol.

Jegyző megbízásából:
Soltész Attila osztályvezető, a jegyző megbízottja.
Jánó Levente polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket, megállapítja, hogy a 5
tagú Képviselő-testületből 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. A meghívó szerinti
napirendet javasolja tárgyalni.
(A meghívót jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza.)
(A megbízást jelen jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza.)
(A jelenléti ívet jelen jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.)
Kérdezi, van-e a napirenddel kapcsolatos kérdés, észrevétel.
Kérdés, észrevétel nem volt.
Jánó Levente polgármester: Kéri, aki a napirenddel és a tárgyalás menetével egyetért, az
kézfelemeléssel szavazzon.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta az ülés napirendjét.
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Jánó Levente polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület az ülés napirendjét és a
tárgyalás menetét a fenti szavazati arányokkal elfogadta és meghozta az alábbi:

1/2018. (I. 29.) számú h a t á r o z a t o t :
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
állapítja meg:
NYILVÁNOS TESTÜLETI ÜLÉS NAPIRENDJE:
1. Zártkerti ingatlanokkal kapcsolatos pályázatban való részvételről döntés, és pályázatírásra
megbízás megkötése
Előadó: Jánó Levente polgármester
2. Bevándorlást –szervező irodákkal kapcsolatos döntés
Előadó: Jánó Levente polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA
NYILVÁNOS ÜLÉS
1. Zártkerti ingatlanokkal kapcsolatos pályázatban való részvételről döntés, és pályázatírásra
megbízás megkötése
Jánó Levente polgármester: Szóban kiegészíti az előzetesen írásban kiküldött napirendi pont
anyagát, mely a pályázati felhívást tartalmazta. Javasolja, hogy döntsenek arról, hogy részt kívánnak
venni a „A zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő,
infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására” kiírt pályázaton. Pályázat kódja:
ZP-1-2017. A kiírás szerint 2 célterületre pályáznának.
- külterületen elhelyezkedő zártkertek, kiskertek megközelítését szolgáló, kapcsolódó út, földút,
valamint az útszakaszhoz kapcsolódó csapadékvíz elvezetését biztosító (nyílt, felszíni)
csatornahálózat karbantartásához kapcsolódó fejlesztések (kivéve erőgépek és eszközbeszerzés)
- vadkerítés létesítése, vadgazdálkodási/vadvédelmi elemek építése
A pályázat sikeres elnyerése esetén maximum 10.000.000.-Ft vissza nem térítendő támogatást
kapnának, és önerő nem kell a pályázathoz. A helyszíni bejárást illetve az árajánlatok bekérését
részben már megtette, mivel azok a pályázati dokumentáció részei. A bejárás eredményeképpen a
felújítandó útszakasz és csapadékvíz elvezetés , illetve a pályázatban szereplő kötelező másodi
választott célterület – esetükben a vadkerítés - , magasabb összeg lenne, mint a pályázati 100%-os
támogatás melletti 10.000.000.-Ft, így ennek megfelelően önrészt is terveznének. Ez nem kizáró ok,
sőt plusz pontot is eredményezhet a pályázat bírálatánál. Továbbá akkor a teljes pályázatban
szerepeltetett útszakasz felújításra kerülnének. Javasolja a pályázaton való részvételt, azzal hogy a
tervezet beruházás összegét 14.506.650,-Ft +Áfa lenne, melyből 10.000.000.-Ft támogatást
szerepeltetnének forrás oldalon.
Kérdezi, van-e hozzászólás vélemény.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
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Jánó Levente polgármester: Kéri a testületet szavazzanak.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta meg:
2/2018. (I. 29.) határozat

Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Földművelésügyi
Minisztérium által kiírásra került „Zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását
segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására”. Pályázat kódja: ZP-1-2017.
A pályázati kiírás szerinti célterületekből az alábbi 2 célterületre történik a pályázat benyújtása.
- külterületen elhelyezkedő zártkertek, kiskertek megközelítését szolgáló, kapcsolódó út, földút,
valamint az útszakaszhoz kapcsolódó csapadékvíz elvezetését biztosító (nyílt, felszíni)
csatornahálózat karbantartásához kapcsolódó fejlesztések (kivéve erőgépek és eszközbeszerzés)
- vadkerítés létesítése, vadgazdálkodási/vadvédelmi elemek építése
A beruházás tervezett költsége: 14.506.650.-Ft +Áfa, melyből 10.000.000.-Ft összeget a pályázatból
vissza nem térítendő támogatás formájában, míg a fennmaradó részt saját forrás címén biztosít.
A kötelezettségvállalás fedezetét a 2018. évi költségvetésben az ingatlanok felújítása soron biztosítja.
Határidő: 2018.01.31.
Felelős: Jánó Levente polgármester

Jánó Levente polgármester: Ugyanezen napirendi ponthoz kapcsolódóan, megkereste Soltész
Tünde egyéni vállalkozót a pályázat megírása kapcsán és ajánlatot kért tőle. Az ajánlat szerint
50.000.Ft +Áfa egyszeri alapdíj és nyertes pályázat esetén 2% +Áfa sikerdíj mellett vállalná a
pályázat megírását a vállalkozó. Javasolja az ajánlat szerinti tartalommal fogadják el Soltész Tünde
egyéni vállalkozó (székhely: 8230 Balatonfüred, Petőfi Sándor u.42.) ajánlatát. A pénzügyi fedezet
tekintetében kötelezettséget vállalnának arra, hogy a kötelezettségvállalás fedezetét a 2018. évi
költségvetésben a dologi kiadások soron biztosítanák. Kérdezi, van-e hozzászólás vélemény.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
Jánó Levente polgármester: Kéri a testületet szavazzanak.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta meg:
3/2018. (I. 29.) határozat

1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Soltész Tünde egyéni
vállalkozó (székhely: 8230 Balatonfüred, Petőfi Sándor u.42.) ajánlatát azzal egyező tartalom mellett
- 50.000.Ft +Áfa egyszeri alapdíj és nyertes pályázat esetén 2% +Áfa sikerdíj összegben- pályázatírás
tárgyában a Földművelésügyi Minisztérium által kiírásra került „Zártkerti besorolású földrészletek
mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására”.
Pályázat kódja: ZP-1-2017.
2. A kötelezettségvállalás fedezetét a 2018. évi költségvetésben a dologi kiadások során biztosítja.
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3. Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Határidő: 2018.01.31.
Felelős: Jánó Levente polgármester

2. Bevándorlást –szervező irodákkal kapcsolatos döntés
Jánó Levente polgármester: Előzetesen írásban az előterjesztést a testületi tagok megkapták.
Kiegészítésként elmondja, hogy az Országgyűlés 29/2017 (XII.13.) OGY határozatában rögzítette a
Soros-terv végrehajtásának (a bevándorlók befogadására és szétosztására irányuló Európai Parlament
rendeleti javaslat) elutasítását. Fentebbiek és az előterjesztésben foglalt Megyei Jogú Városok
Szövetsége által kiadott állásfoglalásról történő testületi támogató döntés megszavazását javasolja, és
támogatja Szita Károly polgármester úr kezdeményezését. Kéri a képviselő-testületet az előterjesztés
megtárgyalására, illetve amennyiben nincs kiegészítés a szóbeli határozati javaslat elfogadására.
Kérdezi, van-e hozzászólás vélemény.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
Jánó Levente polgármester: Kéri a testületet szavazzanak.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta meg:
4/2018. (I. 29.) határozat

Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés j) pontja alapján
1. egyetért az Országgyűlés 29/2017 (XII.13.) OGY határozatában foglaltakkal
2. egyetért a Megyei Jogú Városok Szövetsége – a határozat mellékletét képező - közleményében
foglaltakkal
Határidő: azonnal
Felelős: Jánó Levente polgármester

Jánó Levente polgármester: Kérdezi, van-e további kérdés észrevétel, felvetés.
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
Több napirend és bejelentés nem lévén a polgármester a képviselő-testület ülését 17:20 órakor
bezárta.
k. m. f.

4

Jánó Levente
polgármester

dr. Tárnoki Richárd
címzetes főjegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:
Soltész Attila
osztályvezető

5

4/2018. (I. 29.) határozat melléklete
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