Dörgicse Község Önkormányzata
DÖRGICSE
____________________________
Szám: 301/ 9-10 /2018.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 13-én, 15:00 órai
kezdettel megtartott nyilvános képviselő-testületi üléséről.
Az ülés helye: Dörgicse Község Önkormányzat Tanácsterme
Dörgicse, Fő u. 16.
Jelen vannak:
Képviselő-testület tagjai részéről:
Jánó Levente
Deák Attila
Kurucz Attila
Király László
Bende István

polgármester
alpolgármester

képviselők

Jegyző megbízásából:
Soltész Attila osztályvezető, a jegyző megbízottja.
Jánó Levente polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket, megállapítja, hogy a 5
tagú Képviselő-testületből 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. A meghívó szerinti
napirendet javasolja tárgyalni, azzal a kiegészítéssel, hogy
Felvenni javasolja:
14. napirendként
Óvodai térítési díjak megállapítása
Előadó: Jánó Levente polgármester
(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.
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Jánó Levente polgármester: Kéri, aki a napirenddel és a tárgyalás menetével egyetért, az
kézfelemeléssel szavazzon.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta az ülés napirendjét.
Jánó Levente polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület az ülés napirendjét és a
tárgyalás menetét a fenti szavazati arányokkal elfogadta és meghozta az alábbi:

5/2018. (II. 13.) számú határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
állapítja meg:
NYILVÁNOS TESTÜLETI ÜLÉS NAPIRENDJE:
1. 2017. évi költségvetés IV. módosítása
Előadó: Jánó Levente polgármester
2. Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése
Előadó: Soltész Attila kirendeltség-irányító osztályvezető
3. A Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőit megillető
juttatásairól szóló rendelet megalkotása.
Előadó: Soltész Attila kirendeltség-irányító osztályvezető
4. Közszolgálati köztisztviselők 2018. évi illetményalap megállapítása
Előadó: Soltész Attila kirendeltség-irányító osztályvezető
5. 2018. évi költségvetés elfogadása
Előadó: Jánó Levente polgármester
6. Kökörcsin Tagóvoda Pécsely 2017. évi támogatás elszámolása
Előadó: Jánó Levente polgármester
7- Dörgicse Sportegyesület 2017. évi támogatás elszámolása
Előadó: Jánó Levente polgármester
8. Dörgicse Sportegyesület 2018. évi támogatása
Előadó: Jánó Levente polgármester
9. Települési főépítészi feladatokra árajánlat, megbízás
Előadó: Jánó Levente polgármester
10. Ács Tibor Dörgicse 245/38 hrsz.-ú önkormányzati telek vételére ajánlat
Előadó: Jánó Levente polgármester
11. Kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak meghatározása
Előadó: Jánó Levente polgármester
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12. Tájékoztató Dörgicse Község Önkormányzat polgármesterének, valamint a képviselőtestület tagjainak 2017. évi vagyonnyilatkozatainak nyilvántartásba vételéről
Előadó: Bende István ügyrendi bizottság elnöke
13. LEADER „VP6-19.2.1.-28-1-17 Együttműködésekkel kiegészülő termelés-, szolgáltatás-,
illetve kínálatfejlesztési, bővítési fejlesztések, tevékenységek támogatása, 2. Turisztikai
kínálat részét képező fejlesztési beruházások megvalósítása” kiírt pályázat projektelőkészítési és projektmenedzsmenti feladatokra megbízás
Előadó: Jánó Levente polgármester
14. Óvodai térítési díjak megállapítása
Előadó: Jánó Levente polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA
NYILVÁNOS ÜLÉS
1. 2017. évi költségvetés IV. módosítása
Jánó Levente polgármester: Szóban kivonatosan felolvassa az előzetesen írásban kiküldött
napirendi pont anyagát.
„Tisztelt Képviselő-testület!
Az Önkormányzat költségvetését az 1/2017. (II. 17.) rendeletével hagyta jóvá.
A 2017. évi költségvetés módosítása szükségessé vált a legutóbbi módosítás jóváhagyása óta ismertté
vált gazdasági események költségvetésbe történő beépítése érdekében.
Előirányzataink módosítását a következők tették szükségessé:
Dörgicse Község Önkormányzatának 2017. évre számított bevételi és kiadási főösszege 249.017.605
Ft, a jelenleg hatályos előirányzathoz képest 351.300 Ft-tal nőtt. Az előkészítés során számba vettünk
valamennyi bevételt és ehhez igazítottuk a kiadásokat.
A főösszesítőből látható, hogy a költségvetési egyensúlyt 86.066.712 Ft pénzmaradvány
felhasználással sikerült megteremteni.
A tartalék összege 38.287.562 Ft, amiből általános tartalék 37.744.574 Ft és céltartalék 524 988 Ft.
Általános tartalék előirányzata

29.604.824 Ft

Egyéb közhatalmi bevételek
351.300 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Soltész Tünde 139/2017 (XII. 18.) -349.250 Ft
Működési célú tmáogatások áh-n belülre (szerződés módosítások)
501.792 Ft
Bere Árok Vis Major felújítás (téves tervezés, már 2016-ban megvalósult)
8.268.780 Ft
Bakonykarszt átháramló vagyonhoz tartozó kötelezettség
-632.872 Ft
Általános tartalék módosított előirányzata

37.744.574 Ft

A költségvetés bevételi oldalán a következő módosítások váltak szükségessé:
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Az idegenforgalmi adó bevétele elmarad a várt előirányzattól, ezért 148.700 Ft-tal csökkenteni
indokolt, az egyéb közhatalmi bevételek előirányzatával szemben, mely 500.000 Ft-tal túlhaladta
várakozásainkat, a különbözet az általános tartalék összegét növeli.
Kiadási oldalon a következő módosítások váltak szükségessé:
A dologi kiadások között néhány átcsoportosítás szükséges a 3. melléklet szerint, valamint a szakmai
tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzatát növelni kellett 349.250 Ft-tal a 139/2017 (XII. 18.)
határozatnak megfelelően.
A működési célú támogatások áh-n belülre előirányzatát 501.792 Ft-tal indokolt csökkenteni,
szerződésmódosítás miatt, a Balatonfüred Közös Önkormányzati Hivatal, valamint az óvoda
fenntartás támogatás vonatkozásában. A 2017-es költségvetés kiadási oldalán tévesen szerepel a
Bere Árok Vis Major felújítás soron 8.268.780 Ft, mivel ez már lezáródott, pénzügyileg is teljesült,
ezért indokolt a kivezetése. Egy 2013. évről áthúzódó ügy miatt, amikor a törvényi változások
következtében a Bakonykarszt Zrt. az önkormányzat tulajdonába átháramoltatta az ivóvíz hálózatot
és vele együtt az önkormányzat kötelezettséget is átvállalt - azonban ez sajnos akkor nem került
lekönyvelésre - az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát szükséges növelni 632.837 Ft-tal,
mely a 2013-2017. évekre jutó kötelezettség.
Kéri a képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, illetve a határozat és a rendelet tervezet
elfogadására.
Kérdezi, van-e hozzászólás vélemény.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
Jánó Levente polgármester: Először a határozati javaslatot bocsátja szavazásra.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta meg:
6/2018. (II. 13.) számú határozat
Dörgicse község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
szóló 1/2017. (II. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet tervezetet
megismerte, megtárgyalta és annak elfogadása mellett döntött.
Határidő: azonnal
Felelős: Jánó Levente polgármester

Rendelet tervezet
Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2018. (…..) önkormányzati rendelet tervezete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
szóló 1/2017. (II. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

4

1. § (1) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
2. § (1) Az Önkormányzat bevételeit, egyezően a kiadási főösszeggel, a Képviselő-testület
249.017.605 Ft-ban állapítja meg az alábbi részletezettségben:
Költségvetési bevételek előirányzata:
Finanszírozási bevételek előirányzata:
Ebből:belső hiány
Külső hiány
Állami támogatás megelőlegezése
Költségvetési kiadások előirányzata:
Finanszírozási kiadások előirányzata:

110.787.757 Ft
138.229.848 Ft
86.066.712 Ft
52.163.136 Ft
2.892.681 Ft
116.124.924 Ft
132.892.681 Ft

(2) A Rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § (4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül a kiadásokat az előirányzatcsoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben a következő összegekkel állapítja
meg:
I. Működési kiadások
1. Személyi juttatások
2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó
3. Dologi kiadások
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5. Egyéb működési kiadások
5.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre
5.2. Működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre
5.4. Előző évi működési célú előirányzat maradvány,
Pénzmaradvány átadás
6. Tartalékok
6.1. Általános tartalék
6.2. Céltartalék
II. Felhalmozási kiadások
1. Beruházások
2. Felújítási kiadások
3. Egyéb felhalmozási kiadások
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre
III. Finanszírozási kiadások
1.1. Hitel- kölcsön törlesztés áh-n kívülre
1.2. Forgatási célú értékpapír vásárlásának kiadása
1.3. Állami tám. megelőlegezés visszafizetésének kiadása
1.4. Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése”

54.930.591 Ft
11.800.743 Ft
2.194.736 Ft
29.321.427 Ft
2.100.000 Ft
9.513.685 Ft
7.718.185 Ft
1.795.500 Ft

38.287.562 Ft
37.744.574 Ft
542.988 Ft
22.906.771 Ft
12.735.840 Ft
6.695.592 Ft
3.475.339 Ft
3.475.339 Ft
132.892.681 Ft
130.000.000 Ft
2.892.681 Ft
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2. § (1) A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
3. § (2) Az Önkormányzat kiadásait feladatonként az 3.- 4. melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzati működési kiadások előirányzatának feladatok szerinti részletezését a 3.
melléklet tartalmazza 54.930.591 Ft összegben.
(2) A Rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
3. § (4) Az Önkormányzat az önkormányzati vagyon felújítására 6.695.592 Ft-ot fordít, az 5.
melléklet szerinti részletezésben.
(3) A Rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
3. § (5) Az Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásokra 3.475.339 Ft-ot fordít, az 5.
melléklet szerinti részletezésben.
(4) A Rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
3. § (6) Az általános tartalék összege 37.744.574 Ft.
3. § A rendelet 1-8 mellékletei helyébe a jelen rendelet 1-8. mellékletei lépnek.
4. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezései a 2017. évről szóló
zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak.

Jánó Levente
polgármester

A rendelet kihirdetve: 2018,,,,,,

dr. Tárnoki Richárd
címzetes főjegyző

dr. Tárnoki Richárd
címzetes főjegyző

Általános indokolás
Dörgicse Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 17.) önkormányzati
rendeletének módosítására az állami támogatás, a központi előirányzatok, a korábbi képviselőtestületi döntések költségvetést érintő hatásainak átvezetése, a fejlesztési célú feladatok
megvalósítása, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt van szükség.
Részletes indokolás
1. §-hoz:
Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi, kiadási főösszegének, valamint a
költségvetési hiány összegének módosítását tartalmazza.
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A kiadási főösszegen belül a kiadások módosítását tartalmazza előirányzat-csoportonkénti és kiemelt
előirányzatonkénti részletezettségben.
2. §-hoz:
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását tartalmazza.
3. §-hoz:
A Rendelet mellékleteit szabályozza újra. A rendelet-tervezet mellékletei tartalmazzák a módosított
előirányzatokat.
4. §-hoz:
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
Jánó Levente polgármester: Szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:
.
Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017. (II. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2. Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése
Jánó Levente polgármester: Szóban kivonatosan felolvassa az előzetesen írásban kiküldött
napirendi pont anyagát.
„Tisztelt Képviselő-testület!
A jogszabályváltozások szükségessé teszik egyes, korábban megalkotott önkormányzati rendeletek
hatályon kívül helyezését. Ezen rendeletek hatályon kívül helyezésére a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 13. § (1) és (2) bekezdései adnak felhatalmazást.
A Jat. 21-22.§ -aiban foglaltakat előírják a jogrendszer folyamatos felülvizsgálatát és ennek
kötelezettje a Jat. 22.§ (2) bekezdése szerint helyi önkormányzati rendeletek tekintetében a jegyző.
Az előterjesztéshez csatolt rendelet-tervezetben azon helyi joganyagok hatályon kívül helyezésére
kerül sor, melyek tekintetében fentiek szerint a törvény erejénél fogva nem állt be a hatályvesztés,
vagy nem rendelkeztek saját maguk hatályvesztéséről.
Köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és
kegyeleti támogatásokról szóló 8/2001. (XII.10.) önkormányzati rendelet a már megszűnt Dörgicse és
Vászoly Községek Körjegyzőségre állapít meg rendelkezéseket.
A körjegyzőségen foglalkoztatott köztisztviselők 2001. évi illetményalapjáról szóló 9/2001. (XII.10.)
önkormányzati rendelet a már megszűnt Dörgicse és Vászoly Községek Körjegyzőségre állapít meg
rendelkezéseket.
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Javaslom a fentiekben szereplő önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezését.”
Kérdezi Soltész Attila kirendeltség-irányító osztályvezetőt, mint előkészítőt, van e kiegészítése.
Soltész Attila kirendeltség-irányító osztályvezető: Köszöni nincs.
Jánó Levente polgármester: Kéri a képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, illetve a
határozat és a rendelet tervezet elfogadására.
Kérdezi, van-e hozzászólás vélemény.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
Jánó Levente polgármester: Először a határozati javaslatot bocsátja szavazásra.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta meg:
7/2018. (II. 13.) számú határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának képviselő-testülete az egyes önkormányzati rendeletek hatályon
kívül helyezéséről szóló rendelet tervezetet megismerte, megtárgyalta és annak elfogadása mellett
döntött.
Határidő: azonnal
Felelős: Jánó Levente polgármester
Rendelet tervezet
Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2018. (….….)
önkormányzati rendelete
egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1.§ Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális
és egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 8/2001. (XII.10.)
önkormányzati rendeletét hatályon kívül helyezi.
2.§ A körjegyzőségen foglalkoztatott köztisztviselők 2001. évi illetményalapjáról szóló 9/2001. (XII.10.)
önkormányzati rendeletét hatályon kívül helyezi.
3.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Jánó Levente
polgármester

dr. Tárnoki Richárd
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve: 2018. február ….
dr. Tárnoki Richárd
címzetes főjegyző
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Általános indokolás
Az előterjesztéshez csatolt rendelettervezetben azon, a helyi joganyagot feleslegesen gazdagító
rendeletek hatályon kívül helyezésére kerül sor, melyek tekintetében fentiek szerint a törvény
erejénél fogva nem állt be a hatályvesztés, vagy nem rendelkeztek saját maguk hatályvesztéséről.
Részletes indokolás
Az 1. § a hatályon kívül helyezésre kerülő jogszabályt jelöli meg.
A 2. § a hatályon kívül helyezésre kerülő jogszabályt jelöli meg.
A 3. § Hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.
Jánó Levente polgármester: Szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:
.
Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (II. 14.) önkormányzati
rendelete egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

3. A Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőit megillető
juttatásairól szóló rendelet megalkotása.
Jánó Levente polgármester: Szóban kivonatosan felolvassa az előzetesen írásban kiküldött
napirendi pont anyagát.
„Tisztelt Képviselő-testület!
Balatonfüred Város Képviselő-testülete 2018. február 7-i ülésén tárgyalta Balatonfüred Város
Önkormányzat 2018. évi költségvetését első fordulós tárgyalás keretében. Ennek során elfogadásra
került többek között a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőit
megillető juttatásairól szóló rendelet is. Mivel a rendelet Balatonfüredi Közös Önkormányzati
Hivatal dolgozóira vonatkozik , így a Közös hivatalt fenntartó mind az öt önkormányzatnak, azaz
Dörgicsének is állást kell foglalni a rendeletről illetve azt, amennyiben egyetértenek vele el kell
fogadni.
Jogszabályi és szervezeti változás miatt szükségessé vált a korábbi Polgármesteri Hivatal
köztisztviselőit megillető juttatásokról szóló 22/2011.(VIII.2.) önkormányzati rendelet helyett egy új
önkormányzati rendelet megalkotása. A költségvetésben már ennek figyelembevételével terveztek.”
Kérdezi Soltész Attila kirendeltség-irányító osztályvezetőt, mint előkészítőt, van e kiegészítése.
Soltész Attila kirendeltség-irányító osztályvezető: Köszöni nincs.
Jánó Levente polgármester: Kéri a képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, illetve a
határozat és a rendelet tervezet elfogadására.
Kérdezi, van-e hozzászólás vélemény.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
Jánó Levente polgármester: Először a határozati javaslatot bocsátja szavazásra.
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta meg:
8/2018. (II. 13.) számú határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonfüredi Közös Önkormányzati
Hivatal közszolgálati tisztviselőit megillető juttatásairól szóló rendelet tervezetet megismerte,
megtárgyalta elfogadása mellett döntött.
Határidő: azonnal
Felelős: Jánó Levente polgármester

Rendelet tervezet
Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2018. (…...) önkormányzati rendelete
a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőit megillető juttatásairól

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény 234.§ (3) bekezdésében továbbá a 237.§-ában kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

(1)

(2)

(3)

(1)

1.§
A rendelet hatálya a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal)
foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőkre és közszolgálati ügykezelőkre (a
továbbiakban együtt: köztisztviselő).
A 3. § - ban foglaltakat a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármesterre, alpolgármesterre,
valamint a Hivatalban a Munka Törvénykönyve alapján határozatlan időtartamú munkaviszonyban
álló munkavállalókra is alkalmazni kell.
A 3. § (2) bekezdésének hatálya a Hivatalból – illetve jogelődjétől – nyugállományba vonult
köztisztviselőkre terjed ki.
2.§
A felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselő 2018. február 1. napjától 2018. december
31. napjáig terjedő időszakra alapilletménye 20 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre
jogosult.

(2)

A képviselő-testület a költségvetési rendeletében az alábbi juttatások fedezetét biztosítja a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.)
rendelkezéseinek megfelelően a Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére:
a) a Kttv. 235. § (1) bekezdése szerinti személyi illetmény,
b) a Kttv. 133. § (3) bekezdése szerinti alapilletmény eltérítés,
c) a Kttv. 154. § (1) bekezdése szerinti jutalom, illetve
d) a Kttv. 154. § (2) bekezdése szerinti céljuttatás.

(3)

A Képviselő-testület a 2013. január 5. napja előtt közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőkre
képzettségi pótlékot állapított meg. A képzettségi pótlék nem alkalmazható a 2013. január 5-től új
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jogviszonyt létesítő, illetve új képzettséget szerző köztisztviselőkre.
(4) Képzettségi pótlékra jogosító munkakörök:
a) II. besorolási osztályba tartozó közszolgálati tisztviselőknél
pénzügyi munkakörök (adó, költségvetés) esetében, amennyiben a közszolgálati tisztviselő a
munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettségen felül, mérlegképes könyvelői végzettséggel is
rendelkezik, illetve
b) I. besorolási osztályba tartozó közszolgálati tisztviselő
minden munkakör esetében, amennyiben a közszolgálati tisztviselő a munkakör betöltéséhez
megfelelő felsőfokú szakképzettségen felül, jogi-, főiskolai szintű igazgatásszervezői-, közgazdasági
felsőoktatásban szerzett-, illetve felsőfokú pénzügyi-, vagy számviteli végzettséggel is rendelkezik
3.§
(1) A köztisztviselőnek adható juttatások:
a) a lakhatási, lakásépítési és -vásárlási támogatás,
b) az albérleti díj hozzájárulás,
c) a családalapítási támogatás,
d) szociális támogatásként
da) a szociális segély, illetve
db) a temetési segély
e) az egészségügyi juttatás,
f) a sport- és kultúrautalvány,
g) az illetményelőleg,
h) a tanulmányi ösztöndíj,
i) a képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás,
j) a fizetési számlához kapcsolódó bankszámla-hozzájárulás, valamint
k) az üdülési támogatás.
(2) A nyugállományú köztisztviselőknek az éves költségvetési rendeletben megállapított szociális keret
terhére nyújtható pénzbeli és természetbeni támogatás
a) az eseti szociális segély és
b) a temetési segély.
(3) A 3. § (1) és (2) bekezdés szerint adható juttatásokra adott évben kifizethető keretösszeget a
Képviselő-testület az éves költségvetési rendeletben állapítja meg.
(4) A 3. § szerinti adható juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a
visszatérítés szabályait az jegyző állapítja meg a költségvetési rendeletben biztosított forrásokra
figyelemmel az egységes közszolgálati szabályzatban.
4. §
(1) A közszolgálati tisztviselők számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je,
munkaszüneti nap.
(2) Az (1) bekezdés rendelkezései alkalmazni kell a polgármester, az alpolgármester és a Hivatal
munkavállalói tekintetében is.
(3) Az (1) bekezdéssel összefüggésben keletkező többletköltségek fedezetét az önkormányzat saját
bevétele biztosítja.
5. §
(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. február 1. napjától kell
alkalmazni.
Jánó Levente
polgármester

dr. Tárnoki Richárd
címzetes főjegyző
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A rendelet kihirdetve: 2018…..

dr. Tárnoki Richárd
címzetes főjegyző

Általános indokolás
A korábbi rendelet megalkotását követően megváltozott a Polgármesteri Hivatal elnevezése, valamint
a rendelet megalkotásának alapjául szolgáló jogszabályok, amelyek indokolttá teszik új rendelet
megalkotását. Az előterjesztett rendelet-tervezet az adott évi költségvetés függvényében az adható
támogatások körét határozza meg. Az új rendelet megalkotása jogtechnikai szükségszerűség.
Részletes indokolás
1.§-hoz:
A rendelet személyi hatályát tartalmazza.
2. §-hoz:
Az illetménykiegészítés tárgyévi mértékét, a juttatások körét, képzettségi pótlékot határozza meg.
3. § -hoz:
A juttatásokkal és támogatásokkal összefüggésben a szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi
juttatásokat, szociális és kegyeleti támogatások körét határozza meg.
4. §-hoz:
A Közszolgálati Tisztviselők Napjáról rendelkezik.
5. §-hoz:
Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

Jánó Levente polgármester: Szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:
.
Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelete
a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőit megillető juttatásairól

4. Közszolgálati köztisztviselők 2018. évi illetményalap megállapítása
Jánó Levente polgármester: Szóban kivonatosan felolvassa az előzetesen írásban kiküldött
napirendi pont anyagát.
„Tisztelt Képviselő-testület!
Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a Magyarország 2018. évi központi
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59.§ (6) bekezdésében ben kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2018.
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évben is 40.000.- Ft-ban kívánja megállapítani. A 2017 évben ugyanezen tárgyban és illetményalap
összegben elfogadott rendelet 2017.12.31.-vel hatályát vesztette, most is 1 évre kerülne
megállapításra az illetményalap. Mivel a Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói esetében az 5
önkormányzat együttes döntése a mérvadó, így ennek következtében amennyiben Dörgicse Község
Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet tervezettel egyetért, úgy javasolja elfogadásra. A 2018
évi költségvetés ennek figyelembe vételével kerülne tervezésre.”
Kérdezi Soltész Attila kirendeltség-irányító osztályvezetőt, mint előkészítőt, van e kiegészítése.
Soltész Attila kirendeltség-irányító osztályvezető: Köszöni nincs.
Jánó Levente polgármester: Kéri a képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, illetve a
határozat és a rendelet tervezet elfogadására.
Kérdezi, van-e hozzászólás vélemény.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
Jánó Levente polgármester: Először a határozati javaslatot bocsátja szavazásra.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta meg:
9/2018. (II. 13.) számú határozat
Dörgicse község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „ A Balatonfüredi Közös
Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselők 2018. évi illetmény alapjáról ” szóló rendelet
tervezetet megismerte, megtárgyalta és annak elfogadása mellett döntött.
Határidő: azonnal
Felelős: Jánó Levente polgármester

Rendelet tervezet
Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2018.(…...) önkormányzati
rendelete a közszolgálati tisztviselők 2018. évi illetmény alapjáról
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2018. évi központi
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1.§ A Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját
2018. évben 40.000.- Ft-ban állapítja meg.
2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Az abban foglalt rendelkezéseket
2018. január 01. napjától kell alkalmazni.
(2) Jelen rendelet 2018. december 31. napján hatályát veszíti.
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Jánó Levente
polgármester
A rendelet kihirdetve: 2018…..

dr. Tárnoki Richárd
címzetes főjegyző
dr. Tárnoki Richárd
címzetes főjegyző

Indokolás
Dörgicse Község Önkormányzata élve a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló
2017. évi C. törvény 59.§ (6) bekezdése adta lehetőséggel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalaptól - a 2018. évben 38 650 forint – eltérően,
magasabb összegben állapítja meg az illetményalapot.
Részletes indokolás
1. §-hoz:
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59.§-ban meghatározott
illetményalaptól - a 2018. évben 38 650 forint – eltérően, az illetményalapot magasabb összegben
állapítja meg.
2. §-hoz:
Hatályba léptető és hatályát vesztő rendelkezéseket tartalmaz.
Jánó Levente polgármester: Szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:.
Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018. (II. 14.) önkormányzati
rendelete a közszolgálati tisztviselők 2018. évi illetmény alapjáról

5. 2018. évi költségvetés elfogadása
Jánó Levente polgármester: Szóban kivonatosan felolvassa az előzetesen írásban kiküldött
napirendi pont anyagát.
„Tisztelt Képviselő-testület!
A költségvetési rendelet-tervezet összeállítása során érvényesítettük a 2018. évre vonatkozó
költségvetési törvény számait és szabályozásait, figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény
és a végrehajtási rendelete 2018. január 1-től hatályos rendelkezéseit.
Dörgicse Község Önkormányzatának 2018. évre számított bevételi és kiadási főösszege 122.354.864
Ft. Az előkészítés során számba vettünk valamennyi bevételt és ehhez igazítottuk a kiadásokat.
A főösszesítőből látható, hogy a költségvetési egyensúlyt 50.000.000 Ft pénzmaradvány
felhasználással sikerült megteremteni.

14

A tartalék összege 15.316.937 Ft, ez általános tartalék.
A költségvetés bevételi oldala:
Az idei állami támogatás összetétele hasonló a tavalyi összeghez. Állami támogatásként 16.918.452
Ft-ot kapunk a 2/a melléklet szerint részletezve.
Adóbevételként közel annyit számítunk, mint a 2017-es költségvetésnél. Az idei terveket a tavalyi év
ténylegesen teljesült bevételeihez is igazítottuk. Gépjárműadóval és pótlékkal együtt a tervezett
összeg 21.180.000 Ft, a 2. melléklet szerint.
Terveztünk még bérleti díjakat önkormányzati bérlakásokra: 855.600 Ft-ot.
Fejlesztési célú támogatásként 12.413.386 Ft várható, a kultúrház homlokzatának felújítása kapcsán,
melyet idén tervezünk befejezni. Víziközmű bérleti díjából 1.750.000 Ft, telekértékesítésből
12.413.386 Ft bevétel várható.
Kiadási oldal:
Bérekre és járulékokra 12.132.179 Ft-ot tervezünk. Ez tartalmazza a polgármester és alpolgármester
tiszteletdíját és költségtérítését, 1 fő falugondnok bérét és egyéb juttatásait, 1 fő könyvtáros megbízási
díját, valamint közfoglalkoztatást 3 fő részére az év egészében.
Dologi kiadásokra 12.628.808 Ft-ot tervezünk, ez tartalmazza a szakmai anyagok-, üzemeltetési
anyagok beszerzését, közüzemi díjakat, kommunikációs szolgáltatásokat, stb.
Jelentős összegű tételünk a pénzeszköz átadás, ami az idei évben 10.387.277 Ft. Tartalmazza az
Óvoda, Közös hivatal, Többcélú társulás, Bursa ösztöndíj, Zánkai óvoda (bölcsöde), Evangélikus
Egyház, Tihanyi Bencés Apátság, Dörgicséért Közalapítvány, Dörgicse Sportegyesület,
Falugondnokok Egyesülete részére átadott pénzeket a 4. melléklet szerint részletezve.
Szociális kiadásaink várhatóan 1.500.000 Ft-ot tesznek ki.
Fejlesztési kiadásokra: 57.729.657.000 Ft-t terveztünk az 5. melléklet szerint.
Az Áht. 24. § (4) bekezdése alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére
tájékoztatásul be kell mutatni, szöveges indokolással együtt:
• a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, az előirányzat
felhasználási tervét (6., 7. melléklet),
• többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettsége az önkormányzatnak nincs.
• a közvetett támogatásokat –így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó
kimutatást (10. melléklet).
A 6., 7. melléklet bemutatja a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat
tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen.
A 8. melléklet tartalmazza a bevételek és kiadások előirányzatának havi ütemezését. A bevételeken
belül az állami támogatásokat a jogszabályban előírt folyósítás alapján, a helyi adókat,
gépjárműadót a törvényben előírt fizetési kötelezettség figyelembe vételével, működési bevételeket,
átvett pénzeszközöket a megkötött szerződésekben rögzítettek alapján ütemeztük.
A 10. melléklet bemutatja a 2018. évi közvetett támogatásokat a jogszabályi előírásnak megfelelő
tartalommal, mely tartalmazza az építményadó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó, gépjárműadó
adókedvezményét, adómentességét.
Az adómentességek, adókedvezmények a törvény illetve törvényi felhatalmazás alapján a helyi
adórendelet alapján kerültek megállapításra, az ebből adódó 2018. évi tervezett bevétel kiesés
összege 10.176.000 Ft.
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Európai Uniós támogatással megvalósuló programja, projektje az önkormányzatnak nincs.
Az Áht. 29. § (3) bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzatnak évente, legkésőbb a költségvetési
rendelet elfogadásáig határozatban meg kell állapítani a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja
felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a
Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. (9. melléklet)
A 2018. évi gazdálkodás legfontosabb célja, hogy az Önkormányzat a költségvetési egyensúlyát
megőrizze, a likviditását biztosítsa, a gazdálkodás hatékonyságát javítsa, a költségvetésben tervezett
fejlesztési feladatokat és a támogatott projekteket megvalósítsa.
A 2013 január 1.-én hatályba lépő, A Közös Önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló
megállapodásra hivatkozva, kérem a képviselőtestületet, hogy a Közös Hivatal 2018 évre szóló
költségvetését a melléklet alapján hagyja jóvá.
Kéri a képviselő-testületet az előterjesztés, illetve a határozati javaslatok, majd a rendelet
megtárgyalására és elfogadására.”
Kérdezi, van-e hozzászólás vélemény.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
Jánó Levente polgármester: Először a határozati javaslatokat bocsátja szavazásra, az előterjesztés
szerinti sorrendben.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta meg:
10/2018. (II. 13.) számú határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Közös Önkormányzati Hivatal
2018 évre vonatkozó költségvetésének jóváhagyásához a melléklet alapján.
Határidő: azonnal
Felelős: Jánó Levente

Jánó Levente polgármester: Kéri szavazzanak.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta meg:
11/2018. (II. 13.) számú határozat
A Dörgicse Község Önkormányzata képviselő-testülete a költségvetés előterjesztésekor nyilatkozik,
hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján az adósságot
keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeinek a költségvetési évben és az azt követő három
évben várható összege nem haladja meg a saját bevételeinek 50 %-át.
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Dörgicse Község Önkormányzata képviselő-testülete a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló
2011. évi CXCIV. törvényben és az Önkormányzati adósságot keletkeztető ügyletekről szóló
353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeit és az adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit az alábbiak szerint állapítja meg:
megnevezés

2018.

2019.

2020.

2021.

1. Helyi adó bevétel
2. Vagyon és vagyonértékű jog
értékesítéséből származó bevétel
3. Osztalék, koncessziós díj és
hozambevétel,
4. tárgyi eszköz és immateriális jószág,
részvény,
részesedés,
vállalat
értékesítésből vagy privatizációból
származó bevétel

18.080.000

17 531 000

17 531 000

17 531 000

12.413.386

5. Bírság, pótlék- és díjbevétel
6. Kezességvállalással kapcsolatos
megtérülés

100 000

100 000

100 000

100 000

Összesen:
az önkormányzat adott évi saját
bevételeinek 50%-a

30.593.386

17 631 000

17 631 000

17 631 000

15.296.693

8 815 500

8 815 500

8 815 500

adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezességvállalásokból
fennálló futamidő
kötelezettségek
kezdete

2018.

2019.

2020.

2021.

Összesen:

0

0

0

0

Határidő: azonnal
Felelős: Jánó Levente

Jánó Levente polgármester: Kéri szavazzanak.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta meg:
12/2018. (II. 13.) számú határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
szóló önkormányzati rendelet tervezetet megismerte, megtárgyalta és annak elfogadása mellett
döntött.
Határidő: azonnal
Felelős: Jánó Levente
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Rendelet tervezet
Dörgicse Község Önkormányzata képviselő-testületének
…/2018. (…) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Dörgicse Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § Jelen rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre és az önkormányzatra.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)

Az önkormányzat bevételeit, egyezően a kiadási főösszeggel, a képviselő-testület
122.354.864 Ft-ban állapítja meg az alábbi részletezettségben:

Költségvetési bevételek előirányzata:
Finanszírozási bevételek előirányzata:
Ebből:belső hiány
Külső hiány
Állami támogatás megelőlegezése
Költségvetési kiadások előirányzata:
Finanszírozási kiadások előirányzata:

71.371.596 Ft
50.983.268 Ft
50.000.000 Ft
983.268 Ft
983.268 Ft
120.694.858 Ft
1.660.006 Ft

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül a bevételeket kiemelt előirányzatonkénti
részletezettséggel az l. melléklet tartalmazza.
(3) A bevételek részletezését a 2. melléklet tartalmazza. Az állami hozzájárulásokat
jogcímenként a 2/a melléklet tartalmazza.
(4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül a kiadásokat előirányzat-csoportonkénti és
kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben a következő összegekkel állapítja meg:
I. Működési kiadások
1. Személyi juttatások
2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó
3. Dologi kiadások
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai
5. Egyéb működési kiadások
5.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre
5.2. Működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre
5.4. Előző évi működési célú előirányzat maradvány,
Pénzmaradvány átadás
6. Tartalékok
6.1. Általános tartalék

47.648.264 Ft
9.858.968 Ft
2.273.211 Ft
23.628.808 Ft
1.500.000 Ft
10.387.277 Ft
8.127.277 Ft
2.260.000 Ft

15.316.937 Ft
15.316.937 Ft
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6.2. Céltartalék
II. Felhalmozási kiadások
1. Beruházások
2. Felújítási kiadások
3. Egyéb felhalmozási kiadások
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre
III. Finanszírozási kiadások
1.1. Hitel- kölcsön törlesztés áh-n kívülre
1.2. Forgatási célú értékpapír vásárlásának kiadása
1.3. Állami tám. megelőlegezés visszafizetésének kiadása
1.4. Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése

59.389.663 Ft
28.284.300 Ft
28.677.717 Ft
767.640 Ft
767.640 Ft
1.660.006 Ft

1.660.006 Ft

3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételt az önkormányzat a 2-7 bekezdésekben
meghatározott kiadásokra tervezi fordítani.
(2) Az önkormányzat kiadásait feladatonként az 3.- 4. melléklet tartalmazza.
a.
Az önkormányzati működési kiadások előirányzatának feladatok szerinti részletezését a 3.
melléklet tartalmazza 33.719.000 Ft összegben.
(3) Beruházási feladatokra az önkormányzat 28.284.300 Ft-ot fordít, az 5. melléklet szerinti
részletezésben.
(4) Az önkormányzat az önkormányzati vagyon felújítására 28.677.717 Ft-ot fordít, az 5. melléklet
szerinti részletezésben.
(5) Az önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásokra 767.640 Ft-ot fordít, az 5. melléklet szerinti
részletezésben.
(6) Az általános tartalék összege 15.316.937 Ft.
(7) Az önkormányzat 2018. évi céltartaléka 0 Ft.
(8)

A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 8 főben állapítja meg, melyből 4 fő
közfoglalkoztatott a 2. melléklet szerinti bontásban.

(9) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban – működési és felhalmozási
kiadások és bevételek bontásban a 6. melléklet tartalmazza.
(10) Európai Uniós támogatással megvalósuló projektje az önkormányzatnak nincs.
(11) Önkormányzati adósságot keletkeztető fizetési kötelezettsége az önkormányzatnak nincs.
(12) Az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami
(államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.
(13) A bevételek és kiadások előirányzatának havi ütemezését a 8. melléklet tartalmazza.
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(14) Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei az önkormányzatnak nincsenek.
(15) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható
összegét a lejárat végéig a 9. melléklet tartalmazza.
(16) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 10. melléklet tartalmazza.
(17) Az önkormányzatnak adósságállománya nincs.
(18) Az önkormányzat 2018-21 évek tervezett előirányzatainak keretszámait a 11. melléklet
tartalmazza.
(19) A képviselő testület, a 2018. évi illetményalapot, 40.000,- forintban állapítja meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
4.§ (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel
kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A gazdálkodás során az önkormányzati törvény előírásai alapján elsősorban a kötelező
alapellátás feladatait biztosítja, további terhelhetősége figyelembevétele mellett finanszírozza
szabadon vállalt nem kötelező feladatait.
(3) Az önkormányzat felhalmozási tevékenységén belül:
a.) A 5. mellékletben szereplő fejlesztési kiadási előirányzatok teljesítését a bevételek
teljesülésének megfelelően kell ütemezni.
b.) A fejlesztési feladatok esetében indokolt a pályázati lehetőségekkel élni, a tervezett
feladatokhoz rendelt előirányzatokat önrésznek is lehet tekinteni.
(4) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben a
polgármester hatáskörébe utalt forrásfelhasználásról szóló döntés értékhatára az önkormányzat
költségvetésében jóváhagyott kiadási előirányzatok teljes összege. Az önkormányzat
vonatkozásában kiemelt előirányzatok terhére kötelezettséget vállalni, a polgármester és az általa
meghatalmazott alpolgármester jogosult, utalványozni, a polgármester, valamint az általa írásban
meghatalmazott hivatali dolgozó jogosult.
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat vonatkozásában a 3. mellékletben jóváhagyott
működési előirányzatokon belül a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a
polgármesterre ruházza át. A 4. mellékletben jóváhagyott támogatások előirányzatai –
alapítványi támogatások kivételével - között az átcsoportosítás jogát 1.000 eFt összeghatárig a
polgármesterre ruházza át. A működési kiadások kiemelt előirányzatai közötti
átcsoportosításokat a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell
vezetni.
(2 )A képviselő-testület az 5. mellékletben jóváhagyott felhalmozási előirányzatok között 1.000
eFt értékhatárig az átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át. A felhalmozási kiadások
előirányzatai közötti átcsoportosításokat a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a
rendeletben át kell vezetni.
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(3) A képviselő-testület az 5. mellékletben meghatározott felújítási feladatok közötti
átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át. Az átcsoportosításokat a legközelebbi
költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.
(4) A képviselő-testület az 5. mellékletben jóváhagyott beruházási, illetve felújítási
előirányzatokról a fejlesztési feladattal összefüggő dologi kiadásokra történő előirányzat
átcsoportosítás jogát, valamint a dologi kiadások előirányzatáról a beruházásnak, felújításnak
minősülő kifizetésekhez a beruházási, felújítási előirányzatokra történő átcsoportosítás jogát a
polgármesterre átruházza. Az átcsoportosításokat a legközelebbi költségvetési rendelet
módosítása során a rendeletben át kell vezetni.
(5) A képviselő-testület az 5. mellékletben jóváhagyott beruházási és felújítási előirányzatok
között – ugyanazon feladat vonatkozásában - az átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza
át. Az átcsoportosításokat a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben
át kell vezetni.
6.§ (1) Az önkormányzati feladatok pénzellátására vonatkozóan havonta heti bontásban likviditási
tervet kell készíteni, amely az ismert és várható bevételeken és kötelezettségeken alapul.
(2) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert
többletbevételhez jut, vagy a bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a
képviselő-testületet tájékoztatja.
A képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal–május, július,
október, hónapokban továbbá legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének
határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
(3)Ha év közben az Országgyűlés - helyi önkormányzatot érintő módon- a központi
költségvetésről szóló törvény a helyi önkormányzatok a települési önkormányzatok állami
hozzájárulásait, támogatásait, valamint a részükre juttatandó egyéb költségvetési támogatások
előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul
a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetés rendelet módosítását.
(4) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatok és költségvetési létszámkeretek
között átcsoportosítást a képviselő-testület engedélyezhet.
(5) A polgármester, a kiemelt előirányzatok terhére kötelezettséget vállalhat. Az önkormányzat
árubeszerzéseinél, építési beruházásainál és szolgáltatás megrendeléseinél a közbeszerzési
törvény rendelkezéseit kell figyelembe venni.
(6) A képviselő-testület a költségvetésben szereplő felújítások, és beruházások lebonyolításával a
polgármestert bízza meg.
(7)Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület
engedélye szükséges. Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a
képviselő-testület dönt.
(8)A polgármester az önkormányzat részére megállapított létszámkeretet a tényleges foglalkoztatás
során nem lépheti túl.
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(9) A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése során a készpénzes fizetés helyett elsődlegesen a
készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. Készpénzben történő teljesítésre az alábbi esetekben
kerülhet sor:
a) közfoglalkoztatottak bére, valamint munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítése,
b) alkalmazottak munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítése,
c) alkalmazottak belföldi és külföldi kiküldetéséhez kapcsolódó napidíjai, illetménybe nem tartozó
kiadásai,
d) Külső személyi juttatások, megbízási díjak kiadásai,
e) az egységes rovatrend K31 Készletbeszerzés, K33 szolgáltatási kiadások, K34 kiküldetések,
reklám, propagandakiadások rovatokon elszámolandó kiadások, valamint az ezekhez a
kiadásokhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovaton elszámolt
kiadások.
f) Az egységes rovatrend K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások.
g) az egységes rovatrend K6 beruházások rovatain elszámolandó kiadások nettó ötszázezer forintot
meg nem haladó kiadásai, valamint az ezekhez a kiadásokhoz kapcsolódó előzetesen felszámított
általános forgalmi adó rovaton elszámolt kiadások.
h) az egységes rovatrend K355 egyéb dologi kiadásokon megjelenő kiadások,
i) a fenti kiadásokra az alkalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek.
(10) A testület felhatalmazza a polgármestert 1.000.000 Ft összeg felhasználására az általános
tartalék terhére. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testületet a soron következő
költségvetés módosítás keretében tájékoztatja.
(11) Az önkormányzat által a dolgozónak nyújtott munkabér előleg kifizetésekor az érvényes
adójogszabályok szerint kell eljárni, és az összesen nyújtott munkabér előleg összege nem haladhatja
meg az önkormányzat egyhavi alapilletmény előirányzatának 20 %-át.
7. § (1)Az önkormányzat 2018. évben felhalmozási célú hitel felvétellel nem számol.
(2) Hitel felvételére csak a képviselő-testület döntése alapján a Magyarország gazdasági
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény és az önkormányzati adósságot keletkeztető
ügyletekről szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásai alapján kerülhet sor.
8. § (1) Az önkormányzat gazdálkodása során az év közben létrejött költségvetési többletet államilag
garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Értékpapír vásárlás esetén, a költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
Pénzintézeti lekötés esetén, értékhatár nélkül a hasznosítási szerződés megkötését a képviselőtestület a polgármester hatáskörébe utalja.
9. § (1)Költségvetési maradvány megállapításának, elszámolásának és felhasználásának szabályai:
Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványnak kell tekinteni:
a) azt a maradványt, melyre a kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, de a
teljesítés a tárgyévben nem valósult meg,
b) a tárgyévben szerződés alapján befolyt bevételt, ha az bizonyítottan a teljesítendő kiadásokra
kerül felhasználásra a következő évben.
A költségvetési maradvány jóváhagyása után - az elvonásokat követően - az előirányzatmaradvány személyi juttatásokból származó része a többi kiemelt előirányzatra is fordítható. Az
előirányzat-maradvány személyi juttatásokon felüli része személyi juttatásokra nem
használható. A pénzmaradvány, illetve előirányzat-maradvány terhére nem vállalható olyan
tartós kötelezettség, amely költségvetési támogatási többlettel jár.
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10. § (1)
A bevételek növelése érdekében fokozott erőfeszítéseket kell tenni a kintlévőségek
behajtására.
(2)
Az adóellenőrzési és felderítési munkát hatékonyan kell végezni, az adóhátralékot
következetesen be kell szedni és a mulasztókkal a jogszabályban foglaltak szerint kell eljárni.
11. § (1)
A támogatás nyújtása a képviselő-testület át nem ruházható hatásköre. A képviselőtestület által támogatásról hozott döntést követően, a támogatottal támogatási szerződést kell kötni. A
képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 4. mellékletben meghatározott egyedi
támogatásokról a támogatási szerződést megkösse.
(2) A támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel az
önkormányzat nevében a polgármester támogatási szerződést köt a jogszabályi előírások
figyelembe vételével.
(3) Az odaítélt támogatás folyósítását felfüggeszti, amennyiben a támogatottnak esedékessé vált és
meg nem fizetett köztartozása van, és ennek rendezését nem igazolja, valamint amíg az előző
évben részére folyósított támogatás felhasználásáról nem számolt el.
(4) Amennyiben a támogatott a támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem
a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatás igényléséhez
valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást az önkormányzat költségvetési számlájára köteles
visszafizetni.
(5) A támogatott jogosult részben, vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa
vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.
(6) A támogatott szervezet a támogatásról a szerződésben foglalt határidőre köteles hitelesített
bizonylatokkal a támogatási szerződésben kikötött határidőre elszámolni. Az elszámolással
egyidejűleg a támogatottnak tájékoztatást kell adni a támogatott cél megvalósításáról.
(7). Indokolt esetben a jegyző helyszíni ellenőrzés keretében vizsgáltatja meg a belső ellenőrrel a
támogatott cél megvalósulását, a támogatás felhasználásának jogszerűségét és szabályszerűségét.
(8) Alapítvány részére támogatás nyújtása és alapítványtól forrás átvétele a képviselő-testület át
nem ruházható hatásköre.
(9) Államháztartáson kívüli forrás elfogadásáról – alapítványi forrás kivételével- a polgármester
dönt.
(10) A támogatás átvételéről a támogatóval támogatási szerződést kell kötni, melynek tartalmazni
kell a támogatás célját, az átadás időpontját, az elszámolás módját.
(11) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről kötendő támogatási szerződés előtt vizsgálni kell
az átvétellel kapcsolatban felmerülő kiadásokat és a pénzeszköz átvétel következményeit.
(12) A polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a képviselőtestületet az előző évben államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök teljesüléséről.
12. § Az önkormányzati biztos kirendelésére az Áht. 71. §. (4) bekezdésében és az Ávr 116-118. §ban foglaltak az irányadók.
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13. § Az önkormányzati vagyon értékesítésére vonatkozóan az önkormányzat vagyongazdálkodásáról
szóló önkormányzati rendelet előírásait kell alkalmazni.
14. § (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felel.
(2) A költségvetési rendelet elfogadásáig a polgármester által, a hatályos jogszabályok szerint
az önkormányzat költségvetését megillető beszedett bevételeket és az előző évi kiadási
előirányzatok arányos mértékéig teljesített kiadásokat a költségvetési rendelet előirányzatai
tartalmazzák.
(3) A polgármester az államháztartásról szóló törvény előírásai szerinti időpontokban az
önkormányzat gazdálkodásáról köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.
15.§ A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezései a 2018. évről szóló
zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak.

Jánó Levente
polgármester

A rendelet kihirdetve: 2018

dr. Tárnoki Richárd
címzetes főjegyző

dr. Tárnoki Richárd
címzetes főjegyző

Általános indokolás
Dörgicse Község Önkormányzata a 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét a
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben előírtak
betartásával, a helyi sajátosságok figyelembe vételével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában biztosított jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.)
rendelkezése alapján költségvetési rendeletben köteles megállapítani.
A 2018. évi költségvetési rendelet mellékletei az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet (Ávr.) előírásainak megfelelően kerülnek előterjesztésre.
Az önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza:
az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeit kiemelt előirányzatonként (2, 2/a
mellékletek),
az önkormányzat működési kiadásait kiemelt előirányzatonként (3. melléklet),
az önkormányzat finanszírozási bevételeit, ezen belül a hiány belső és külső
finanszírozására szolgáló bevételeket (1, 2. melléklet), valamint a finanszírozási kiadásokat
(1, 5. melléklet),
A létszám előirányzatokat önkormányzat bontásban (2. melléklet),
az önkormányzat által céljelleggel nyújtott támogatásokat (4. melléklet)
az önkormányzat által végzett felújítások kiadásait felújításonként (5. melléklet)
az önkormányzat által végzett beruházások kiadásait beruházásonként (5. melléklet)
az önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásait (5. melléklet),
elkülönítetten az általános tartalékot, a céltartalékot (1. melléklet),
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az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét működési, felhalmozási és finanszírozási
bevételek és kiadások szerinti bontásban közgazdasági tagolásban (6. melléklet)
az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait, a felhalmozási bevételeit és kiadásait
kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási
feladatok bontásban (7. melléklet),
a stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket (9. melléklet),
az előirányzatok felhasználási ütemtervét (8. melléklet),
az önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeit és kiadásait kiemelt
előirányzatok szerinti bontásban 2017. évre és a következő 3 évre vonatkozóan (11.
melléklet),
Részletes indokolás
A rendelet első része (1. § - 3. §) és a mellékletek a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok
összegszerű jóváhagyását és az "általános indokolás" résznél felsorolt szerkezeti és egyéb
kötelezettségi előírásokat tartalmazzák. A költségvetési előirányzatok szöveges indokolását a " Az
önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadása " előterjesztés tartalmazza.
1. §
Meghatározza a rendelet hatályát.
2. §
Rögzíti az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét költségvetési
bevételek, finanszírozási bevételek, és költségvetési kiadások, finanszírozási kiadások bontásban.
Meghatározza a bevételeket és a kiadásokat kiemelt előirányzatok szerint.
3. §
Meghatározza az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait, elkülönítve az általános és a
céltartalékot. Rögzíti az államháztartási törvényben előírtaknak megfelelően a rendelet kötelező
mellékleteit tartalmazó mérlegeket és kimutatásokat.
A rendelet második része (4. § - 15. §) az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
végrehajtásával kapcsolatos rendelkezéseket rögzíti.
4. §
A költségvetés végrehajtásának általános szabályaira vonatkozó rendelkezéseket, valamint
kötelezéseket tartalmaz. Meghatározza a felhalmozási előirányzatok felhasználására vonatkozó
előírásokat. Továbbá, a polgármester hatáskörébe utalt forrásfelhasználásról szóló döntés értékhatárát
határozza meg.
5. §

Szabályozza a kiemelt kiadási előirányzatok vonatkozásában, hogy mely esetekben és milyen
összeghatárig engedi át a Képviselő-testület az előirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesternek.
6. §
A költségvetés végrehajtásához kapcsolódóan a finanszírozás rendjét szabályozza, ehhez
kapcsolódóan a likviditási terv készítésére vonatkozóan határoz meg előírásokat.
7. §
Rögzíti az önkormányzat költségvetésében tervezett hitel összegét.
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8. §
Meghatározza, hogy mely jogcímeken és mely feltételekkel teljesíthetők készpénzben a kiadások,
valamint az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésére vonatkozóan határoz meg szabályozást.
9. §
A költségvetési maradvány elszámolásának és felhasználásának szabályait rögzíti.
10. §
A takarékos gazdálkodás és a bevételek beszedésére vonatkozóan fogalmaz általános előírásokat.
11. §
A költségvetésből céljelleggel nyújtott támogatásokat rögzíti az 4. melléket alapján.
12. §
Az Önkormányzati biztos kirendelésének szabályait határozza meg az Áht. szerint.
13.-14. §
A Képviselő-testület részére az önkormányzat gazdálkodásáról beszámoló készítési kötelezettséget
szabályozza.
15. §
A 2018. évi költségvetési rendelet hatályba lépéséről és alkalmazásának időbeli hatályáról
rendelkezik
A rendelet harmadik része a záró rendelkezéseket tartalmazza.
Jánó Levente polgármester: Szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:
Dörgicse Község Önkormányzata képviselő-testületének
5/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

6. Kökörcsin Tagóvoda Pécsely 2017. évi támogatás elszámolása
Jánó Levente polgármester: Felolvassa az előzetesen írásban kiküldött napirendi pont anyagát.
„Tisztelt Képviselő-testület!
A Kökörcsin Tagóvoda 2018. január 31-ig elszámolását benyújtotta, mely szerint a támogatási
szerződésben foglalt célokra használta fel a tavalyi támogatási összeget, így teljes körűen elszámolt.
Kéri a képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, illetve amennyiben nincs kiegészítés a
határozati javaslat elfogadására.”
Kérdezi, van-e hozzászólás vélemény.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
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Jánó Levente polgármester: Kéri a testületet szavazzanak. A határozati javaslatot teszi fel
szavazásra
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta meg:
13/2018. (II. 13.) számú határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a
Balatonfüredi Tündérkert Óvoda Kökörcsin Tagóvoda részére (2017. december 07.-én kelt, 301/3773/2017. iktatószámú támogatási szerződés) keretében 2017. évben nyújtott 40.000.- Ft működési célú
támogatás felhasználásáról benyújtott elszámolást. Az elszámolást elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Jánó Levente polgármester

7-… Dörgicse Sportegyesület 2017. évi támogatás elszámolása
Jánó Levente polgármester: Felolvassa az előzetesen írásban kiküldött napirendi pont anyagát.
„Tisztelt Képviselő-testület!
A Dörgicse Sportegyesület 2018. január 15-ig elszámolását benyújtotta, mely szerint a támogatási
szerződésben foglalt célokra használta fel a tavalyi támogatási összeget, így teljes körűen elszámolt.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.”
Kérdezi, van-e hozzászólás vélemény.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
Jánó Levente polgármester: Kéri a testületet szavazzanak. A határozati javaslatot teszi fel
szavazásra
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta meg:
14/2018. (II. 13.) számú határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Dörgicséért
Sportegyesület részére (2017. június 12.-én kelt, 301/106-1/2017. iktatószámú) támogatási szerződés
keretében 2017. évben nyújtott 150.000.- Ft működési célú támogatás felhasználásáról benyújtott
elszámolást. Az elszámolást elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Jánó Levente polgármester
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8. Dörgicse Sportegyesület 2018. évi támogatása
Jánó Levente polgármester: Felolvassa az előzetesen írásban kiküldött napirendi pont anyagát.
„Tisztelt Képviselő-testület!
Idén is megkereste az Önkormányzatunkat a Dörgicsei Sportegyesület vezetője és anyagi
lehetőségünkhöz mérten támogatását kérte az Önkormányzatunknak. Tájékoztatta egyben a testületet
hogy a 2018. évi támogatásból sportfelszereléseket, mezeket illetve nevezési díjakat sportorvosi
vizsgálat költségeit fizetnének. A támogatás mértékét 150.000 Ft összegben nevesítették. Javasolja,
hogy az egyesület kérelmét támogassák 150.000 Ft támogatási összeggel, úgy hogy a támogatásról
legkésőbb 2019. január 15.-ig kelljen elszámolnia. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az
előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.”
Kérdezi, van-e hozzászólás vélemény.
Király László képviselő: Az rendben van, hogy támogatják
egyesület vállalásával, mint például a focipálya mögötti rész
rendezett állapot visszaállításával(szemét, PET palackok,
játékosok, illetve a tavaly már megbeszéltek mely szerint a
egyesület szerelje fel.

az egyesületet évek óta, de mi van az
karbantartásával, vagy a meccs után a
stb.) Továbbá,hol fognak öltözni a
kért védőhálót biztosítanák, de azt az

Jánó Levente polgármester: A pincét javasolná átalakítani öltözőnek. A tavalyi kérdéseket annak
idején megbeszélte az egyesülettel, igaz tény hogy a hozzáállásban nem történt változás, csak akkor
keresik, amikor pénzt akarnak kérni. Ezen változtatni kell.
További hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
Jánó Levente polgármester: Kéri a testületet szavazzanak. A határozati javaslatot teszi fel
szavazásra , azzal a módosítással, hogy a határidőt 2018.03.15.-vel állapítsák meg a támogatási
szerződés aláírása tekintetében.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta meg:
15/2018. (II. 13.) számú határozat
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dörgicsei Sportegyesület támogatási
kérelmét megismerte és 150.000 Ft támogatás megítélése mellett döntött. A támogatás felhasználása
sportfelszerelésekre, az egyesület általános működési költségeire fordítható.
2. A támogatott cél 2018. január 01. és 2018. december 31. napja között kell, hogy megvalósuljon. A
támogatás felhasználásának határideje 2018. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig terjedő
időszak. Az elszámolás benyújtásának határideje: 2019. január 31.
3. A Dörgicsei Sportegyesület 2017. évre kapott támogatásáról elszámolt, annak testületi elfogadása
megtörtént.
3. Felhatalmazza a polgármestert a 2. pont teljesülése esetén a támogatási szerződés megkötésére.
4. Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási
összeget a 2018. évi költségvetés működési célú támogatások államháztartáson kívüli soron tervezi és
biztosítja.
Határidő: 2018.03.15.
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Felelős: Jánó Levente polgármester

9. Települési főépítészi feladatokra árajánlat, megbízás
Jánó Levente polgármester: Előzetesen írásban kiküldésre került a napirendi pont anyaga. A
Főépítészi feladatokra bekért 2 db árajánlat közül tartalmi és ajánlati ár szempontból is Kéri Katalin
önkormányzati főépítész szakmérnöké a kedvezőbb. Annyiban pontosítaná Kéri Katalin ajánlatát, az
előterjesztés csatolmányához képest, hogy az összeg havonként értendő, illetve 2018. január hónapra
saját hatáskörben ugyanezen havi összeg mellett adott neki eseti megbízást mivel a TAK és az
elindított HÉSZ felülvizsgálat munkálatai ezt indokolttá tették. Fentiek alapján javasolja a Kéri
Katalin által benyújtott árajánlat elfogadását a határozati javaslat szerinti formában és tartalommal.
Kérdezi, van-e hozzászólás vélemény.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
Jánó Levente polgármester: Kéri a testületet szavazzanak. A határozati javaslatot teszi fel
szavazásra
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta meg:
16/2018. (II. 13.) számú határozat
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Kéri Katalin okleveles építész,
önkormányzati főépítész szakmérnök ajánlatát - a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével Dörgicse község főépítészi feladatainak ellátására bruttó 47.000.- Ft/hó, megbízási díj mellett 201802.01.-től 2018-12-31.-ig terjedő időtartamra.
2. Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
3. Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a fedezetet a
2018. évi költségvetés dologi kiadásai között tervezi és biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Jánó Levente polgármester

10. Ács Tibor Dörgicse 245/38 hrsz.-ú önkormányzati telek vételére ajánlat
Jánó Levente polgármester: Felolvassa az előzetesen írásban kiküldött napirendi pont anyagát.
„Tisztelt Képviselő-testület!
Ács Tibor a Dörgicse 245/38 hrsz-ú önkormányzati telekre piaci, azaz 5.000.- Ft/m2 árra vételi
ajánlatot nyújtott be. Az 5.000.- Ft/m2 árral (3494 m2) a telek bruttó 17.470.000.- Ft, melyet a
kérelmező 1/1 arányban vásárolná meg.
A képviselő testület 35/2016. (04.15.) önkormányzati határozatában a piaci árat 5.000.- Ft/m2 árban
határozta meg.”
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Kérdezi, van-e hozzászólás vélemény.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
Jánó Levente polgármester: Kéri a testületet szavazzanak. A határozati javaslatot teszi fel
szavazásra
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta meg:
17/2018. (II. 13.) számú határozat
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Ács Tibor 2143 Kistarcsa, Homok dűlő
50. szám alatti lakosnak a Dörgicse 245/38 hrsz.–ú, beépítetlen terület megnevezésű, belterületi
ingatlan vásárlására vonatkozó kérelmét megismerte és megtárgyalta.
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dörgicse 245/38 hrsz.-ú, beépítetlen
terület megnevezésű, belterületi ingatlant, 5.000.- Ft /m2 piaci áron Ács Tibor részére 1/1 arányban
értékesíti, azaz figyelembe véve az ingatlan területét 3494 m2-t, bruttó: 17.470.000.-Ft összegben, a
35/2016.(04.15.) önkormányzati határozat 4. pontjában foglaltak szerinti piaci áron.
2. Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés megkötésére.
Határidő: 2018. 04.16.
Felelős: Jánó Levente polgármester

11. Kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak meghatározása
Jánó Levente polgármester: Felolvassa az előzetesen írásban kiküldött napirendi pont anyagát.
„Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése alapján a köznevelési
feladatokat ellátó járási hivatal meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét.
A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése alapján a megyeszékhely szerinti járási
hivatal január 15-ig tájékoztatja a települési önkormányzatokat a kijelölt körzetek tervezetéről.
Az EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdése értelmében a települési önkormányzat a véleményről február
15. napjáig tájékoztatja a megyeszékhely szerinti járási hivatalt.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése alapján a Veszprém
Megyei Kormányhivatal a 2018/2019 tanévre is meghatározza a nevelési-oktatási intézmények
felvételi körzetét, azonban a közzététel előtt kikéri minden érintett önkormányzat véleményét.
Az iskolai körzethatárok az előterjesztés mellékletét képezik.”
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.
Kérdezi, van-e hozzászólás vélemény.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
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Jánó Levente polgármester: Kéri a testületet szavazzanak. A határozati javaslatot teszi fel
szavazásra
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta meg:
18/2018. (II. 13.) számú határozat
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kormányhivatal
Veszprémi Járási Hivatala által összeállított Dörgicse község közigazgatási területére vonatkozó
kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatár tervezettel egyetért.
2. Dörgicse község esetében a 037002 – Balatonfüredi Radnóti Miklós Általános Iskola 8230
Balatonfüred, Nádor u. 17., a 037003 – Balatonfüredi Eötvös Lóránd Általános Iskola 8230
Balatonfüred, Noszlopy Gáspár u. 2.B., a Balatonfüredi Eötvös Lóránd Általános Iskola Pécselyi
Tagintézménye 8245 Pécsely, Iskola u. 180. a kötelező felvételt biztosító intézmények.
3. Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási
Hivatalát tájékoztassa.
Határidő: 2018. február 15.
Felelős: Jánó Levente polgármester

12. Tájékoztató Dörgicse Község Önkormányzat polgármesterének, valamint a képviselőtestület tagjainak 2017. évi vagyonnyilatkozatainak nyilvántartásba vételéről
Jánó Levente polgármester: Átadja a szót a napirendi pont előterjesztőjének Bende István ügyrendi
bizottsági elnöknek.
Bende István ügyrendi bizottság elnöke: Előzetesen írásban kiküldésre került a napirendi pont
anyaga. Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót elfogadni szíveskedjenek, illetve
szavazzanak annak elfogadásáról.
Jánó Levente polgármester: Kérdezi, van-e hozzászólás vélemény.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
Jánó Levente polgármester: Kéri a testületet szavazzanak. A határozati javaslatot teszi fel
szavazásra
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta meg:
19/2018. (II. 13.) számú határozat
Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testülete Dörgicse Község Polgármesterének, valamint
Képviselő-testület tagjainak a 2017. évi vagyonnyilatkozatai nyilvántartásba vételéről szóló
tájékoztatót elfogadja.
Határidő: azonnal
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Felelős: Bende István ügyrendi bizottság elnöke

13. LEADER „VP6-19.2.1.-28-1-17 Együttműködésekkel kiegészülő termelés-, szolgáltatás,
illetve kínálatfejlesztési, bővítési fejlesztések, tevékenységek támogatása, 2. Turisztikai
kínálat részét képező fejlesztési beruházások megvalósítása” kiírt pályázat projektelőkészítési és projektmenedzsmenti feladatokra megbízás
Jánó Levente polgármester: Előzetesen írásban kiküldésre került a napirendi pont anyaga. A
tárgyban nevezett pályázat elkészítésére a képviselőknek mellékletként kiküldött árajánlatok kerültek
benyújtásra. Kovács Zsolt a teljes pályázat lebonyolítására 170.000.- Ft-os-, míg Henn Zsolt bruttó
350.000.- Ft-os árajánlatot nyújtott be. Illetve utólagosan a testületi ülést megelőzően kiosztásra
került Kovács Zsolt vállalkozó ajánlatának pontosítása. A pontosítás már álláspontja szerint
elfogadható.
Javasolja, hogy mivel Kovács Zsolt ajánlata kedvezőbb az ő ajánlatát fogadja el a képviselő-testület.
Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására, azzal a kiegészítéssel mely a pontosított ajánlatban szerepel a pénzügyi ütemezésre
vonatkozóan.
Kérdezi, van-e hozzászólás vélemény.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
Jánó Levente polgármester: Kéri a testületet szavazzanak. A határozati javaslatot teszi fel
szavazásra
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta meg:
20/2018. (II. 13.) számú határozat

1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy részt vesz az Éltető
Balaton Felvidékért Egyesület LEADER „VP6-19.2.1.-28-1-17 Együttműködésekkel kiegészülő
termelés-, szolgáltatás-, illetve kínálatfejlesztési, bővítési fejlesztések, tevékenységek
támogatása, 2. Turisztikai kínálat részét képező fejlesztési beruházások megvalósítása” kiírt
pályázaton.
2. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Kovács Zsolt egyéni
vállalkozó (8225 Szentkirályszabadja, Erdő sétány 2/A, adószám: 75406329-1-51) ajánlatát bruttó
170.000.- Ft megbízási díjért, mely tartalmazza a támogatási kérelem benyújtását és a záró
elszámolás benyújtását is.
A megbízási díj összegét az alábbi megbontásban hagyja jóvá:
- I. rész számla: 50.000.-Ft, mely a Támogatási kérelemnek az elektronikus felületen történő
benyújtását követően, az igazoló dokumentum benyújtását követően esedékes.
- II. rész számla: 70.000.-Ft mely abban az esetben esedékes, ha a Támogatási kérelem (pályázat)
támogatásban részesül és a Támogató okirat kézhezvétele megtörtént.
- Végszámla: 50.000.-Ft mely abban az esetben esedékes, ha a projekt megvalósul és a záró
elszámolás benyújtása és annak elfogadása megtörténik.
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3. Abban az esetben amennyiben a Támogatási kérelem (pályázat) elutasításra kerül, akkor a
vállalkozó az I. rész számla összegét visszatéríti, illetve ha a Támogatási kérelem nem kerül
támogatásra, akkor a II. rész számla és a végszámla nem kerül benyújtásra.
4. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a
fedezetet a 2018. évi költségvetés dologi kiadásai között tervezi és biztosítja.
5. Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Jánó Levente polgármester

14. Óvodai térítési díjak megállapítása
Jánó Levente polgármester: Előzetesen írásban kiküldésre került a napirendi pont anyaga. Kéri a
Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés szerinti határozati javaslatot fogadják el.
Kérdezi, van-e hozzászólás vélemény.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
Jánó Levente polgármester: Kéri a testületet szavazzanak. A határozati javaslatot teszi fel
szavazásra
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta meg:
21/2018. (II. 13.) számú határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közoktatási Intézmény Fenntartó
Társulás okiratában foglaltak alapján hozzájárul a mellékelt táblázatban felsorolt Óvodai térítési díjak
bevezetéséhez, azt elfogadja.
Óvodai gyermekétkeztetés térítési díja
2018. április 1-től

1.
2.
3.
4.

A

B

C

D

Intézmény típus

Beszerzési ár
(bruttó)

Ebből:
nyersanyagnorma
(bruttó)

Térítési díj
(bruttó)

458,300758,-

253,162,415,-

253,162,415,-

Óvodák
Ebéd
Tízórai + uzsonna
Összesen:

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat soron kívüli megküldésére, a Balatonfüred
Város Önkormányzat –Képviselő-testülete részére.
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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 16:50 órakor
bezárta.
k. m. f.

Jánó Levente
polgármester

dr. Tárnoki Richárd
címzetes főjegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:
Soltész Attila
osztályvezető
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