Dörgicse Község Önkormányzata
DÖRGICSE
____________________________
Szám: 301/ 9-15 /2018.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. március 14-én, 9:30
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
Deák Attila
Kurucz Attila

polgármester
alpolgármester
képviselő

Király László és Bende István képviselők igazoltan voltak távol.
Jegyző megbízásából:
Soltész Attila osztályvezető, a jegyző megbízottja.
Jánó Levente polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket, megállapítja, hogy a 5
tagú Képviselő-testületből 3 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. A meghívó szerinti
napirendet javasolja tárgyalni, azzal a kiegészítéssel, hogy
Felvenni javasolja:
2. napirendként
A Dörgicse, Fő utca, hrsz.77 ingatlanon lévő turistaszálló épület energetikai korszerűsítése
keretében napelemek elhelyezése tárgyában építészeti terv készítésére árajánlat elbírálása
3. napirendként
„Településkép javítás és Többfunkciós Közösségi Központ fejlesztés Dörgicsén”
megnyert pályázat tárgyában döntéshozatal
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.
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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 3 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta az ülés napirendjét és meghozta az alábbi:
26/2018. (III. 14.) számú határozat

Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
állapítja meg:
NYILVÁNOS TESTÜLETI ÜLÉS NAPIRENDJE:
1. LEADER felhívások: "VP6-19.2.1.-28-1-17 - Együttműködésekkel kiegészülő termelés-,
szolgáltatás-, illetve kínálatfejlesztési, -bővítési fejlesztések, tevékenységek támogatása, 2.
Turisztikai kínálat részét képező fejlesztési beruházások megvalósítás” megnevezésű pályázat
Előadó: Jánó Levente polgármester
2. A Dörgicse, Fő utca, hrsz.77 ingatlanon lévő turistaszálló épület energetikai korszerűsítése
keretében napelemek elhelyezése tárgyában építészeti terv készítésére árajánlat elbírálása
Előadó: Jánó Levente polgármester
3. „Településkép javítás és Többfunkciós Közösségi Központ fejlesztés Dörgicsén” megnyert
pályázat tárgyában döntéshozatal
Előadó: Jánó Levente polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. LEADER felhívások: "VP6-19.2.1.-28-1-17 - Együttműködésekkel kiegészülő termelés-,
szolgáltatás-, illetve kínálatfejlesztési, bővítési fejlesztések, tevékenységek támogatása, 2.
Turisztikai kínálat részét képező fejlesztési beruházások megvalósítás” megnevezésű pályázat
Jánó Levente polgármester: Szóban kiegészíti az írásban kiküldött napirendi pont anyagát. Az
előző testületi ülésükön elfogadott 20/2018. (II. 13.) számú határozatukban úgy döntöttek, hogy
indulnak az Éltető Balaton Felvidékért Egyesület által kiírásra került LEADER felhívások: "VP619.2.1.-28-1-17 pályázaton. Ennek keretében javasolja elfogadásra az előterjesztés szerinti határozati
javaslatot, a beruházás tartalmára és forrás összetételére. 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 3 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta meg:
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27/2018. (III. 14.) határozat
1. Dörgicse község Önkormányzatának Képviselő-testülete a LEADER felhívások: "VP6-19.2.1.28-1-17 - Együttműködésekkel kiegészülő termelés-, szolgáltatás-, illetve kínálatfejlesztési, bővítési
fejlesztések, tevékenységek támogatása, 2. Turisztikai kínálat részét képező fejlesztési beruházások
megvalósítás” megnevezésű pályázati felhívásra:
A beruházás tartalma: Az önkormányzat napelem rendszeres fűtést alakít a tulajdonában lévő
szállóépületben (8244 Dörgicse út 66 HRSZ: 77), valamint megvalósíthatósági tervet készített a
Karrmező tanösvény és a Karsztos kőpark létesítésére.
2. Támogatási kérelem megnevezése: Turisztikai szolgáltatások fejlesztése Dörgicsén.
3. A beruházás értéke:
Kért támogatás:
Biztosított önerő:

4.000.000Ft, melyből:
2.999.998.- Ft
1.000.002.- Ft.

4.
Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a "VP6-19.2.1.-28-1-17Együttműködésekkel kiegészülő termelés-, szolgáltatás-, illetve kínálatfejlesztési, bővítési
fejlesztések, tevékenységek támogatása, 2. Turisztikai kínálat részét képező fejlesztési beruházások
megvalósítás" megnevezésű pályázathoz szükséges 1.000.002 forint önrészt a 2018. évi
költségvetésben a felhalmozási kiadásokon belül a beruházások között tervezett LEADER pályázat
(tanösvény) önrész 625.000 forint előirányzat és 375.002 forint összeggel az általános tartalék terhére
biztosítja.
5. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges dokumentumok aláírására.
Határidő: 2018. 03 20.
Felelős: Jánó Levente polgármester

2. A Dörgicse, Fő utca, hrsz.77 ingatlanon lévő turistaszálló épület energetikai korszerűsítése
keretében napelemek elhelyezése tárgyában építészeti terv készítésére árajánlat elbírálása
Jánó Levente polgármester: Szóban kiegészíti a napirendi pont anyagát, mely az ülést megelőzően
kiosztásra került a testület tagjai részére. A pályázatíróval, és a kiíróval történt egyeztetést követően
kiderült, hogy szükséges benyújtani építészeti tervdokumentációt, a meglévő és a tervezett állapot
ábrázolásával ( helyszínrajz,alaprajz, homlokzatok, metszet, műszaki leírás ).Árajánlatot kértek
Peresztegi Gábor, egyéni vállalkozótól. melyet felolvas.
„Dörgicse Község Önkormányzata
mint ajánlatkérő részére
Tervezés tárgya:
A Dörgicse, Fő utca, hrsz:77 ingatlanon lévő turistaszálló épület energetikai korszerűsítése
keretében napelemek elhelyezése.
Vállalkozó: Peresztegi Gábor, egyéni vállalkozó
8246 Tótvázsony, István u. 24/1
20/3667054
Felelős tervező: Peresztegi Gábor, okl. építészmérnök – vezető tervező
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É1 19-0245
1. A tervezői szolgáltatás az alábbiakat tartalmazza:
Építészeti terv
Építészeti tervdokumentáció a meglévő és a tervezett állapot ábrázolásával ( helyszínrajz,
alaprajz, homlokzatok, metszet, műszaki leírás ).
2. Vállalási határidő: megrendelést követő 3 hét.
3. Vállalási ár: a tervezési díj egyösszegűséggel kerül meghatározásra.
Tervezési díj: 90.000 Ft + 0 % áfa
A tervező a tervek leszállítását követően számla benyújtására jogosult. Az építtető a fenti
díjat 8 napon belül a vállalkozó részére átutalja.
Tótvázsony, 2018. 02. 14.
Peresztegi Gábor s.k.
Tervező”
Javasolja az ajánlattal egyező tartalom mellett annak elfogadását, A kötelezettségvállalás összegét a
2018.évi költségvetés tartalékkerete terhére biztosítanák.
Kérdezi, van-e hozzászólás vélemény.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
Jánó Levente polgármester: Kéri a testületet szavazzanak. A szóban előterjesztett határozati
javaslatot teszi fel szavazásra
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta meg:
28/2018. (III. 14.) határozat
1. Dörgicse község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dörgicse, Fő utca, hrsz.77 ingatlanon
lévő turistaszálló épület energetikai korszerűsítése keretében napelemek elhelyezése tárgyában
építészeti terv készítésére elfogadja Peresztegi Gábor, felelős tervező, okl. építészmérnök, vezető
tervező egyéni vállalkozó (8246 Tótvázsony, István u. 24/1) árajánlatát azzal egyező műszaki
tartalommal,90.000 Ft + 0 % áfa tervezési díj mellett.
2. A kötelezettségvállalás összegét a 2018.évi költségvetés tartalékkerete terhére biztosítja.
3. Felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés megkötésére.
Határidő: 2018. 03 20.
Felelős: Jánó Levente polgármester

3. „Településkép javítás és Többfunkciós Közösségi Központ fejlesztés Dörgicsén”
megnyert pályázat ügye
Jánó Levente polgármester: Szóban kiegészíti a napirendi pont anyagát. Tájékoztatja a testületet,
hogy a 2018. március 06.-ai testületi ülésen már tárgyalták a napirendi pont anyagát, de akkor nem
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hoztak döntést. Most is elmondja, hogy a beruházás sikeres lebonyolításához szükséges pályázatot
kiírni mely ugyan vélhetőleg nem lesz közbeszerzéshez kötött, viszont 3 ajánlat megkérését javasolta
a múltkori ülésen. Az előterjesztés szerinti vállalkozásokat javasolja minimálisan felkérni
ajánlattételre, a kiküldött árazatlan költségvetés megküldésével, illetve a beadási határidőt és bontást
javasolja 2018-03-29 időpontban megállapítani.
Felsorolja a vállalkozásokat.
- 1.) MOVIEMOVER KFT.
székhely: 1074 Budapest, Rákóczi út 74-76. 3. em. 10.
adószám: 14086898-2-42
- 2.) Perfect Builder Kft
székhely: 1135 Budapest, Kisgömb utca 14-16. I. lph. II. em. 10.
adószám: 25289129-2-41
- 3.) KŐHÁZ 2000" Építőipari és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 8271 Mencshely, Kossuth utca 20.
adószám: 13911247-2-19
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 3 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta meg:
29/2018. (III. 14.) határozat

1. Dörgicse község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Településképet meghatározó
épületek külső rekonstrukciója többfunkciós közösségi tér létrehozása fejlesztése, energetikai
korszerűsítése” tárgyában elnyert pályázatban foglalt műszaki tartalom megvalósítására (a 2, és 3.
célterületek tekintetében) az alábbi vállalkozásokat kéri fel árajánlat benyújtására:
- 1.) MOVIEMOVER KFT.
székhely: 1074 Budapest, Rákóczi út 74-76. 3. em. 10.
adószám: 14086898-2-42
- 2.) Perfect Builder Kft
székhely: 1135 Budapest, Kisgömb utca 14-16. I. lph. II. em. 10.
adószám: 25289129-2-41
- 3.) KŐHÁZ 2000" Építőipari és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 8271 Mencshely, Kossuth utca 20.
adószám: 13911247-2-19
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2.
Az ajánlatokat kizárólag jelen határozat mellékletét képező árazatlan költségkiírás szerint és
tartalommal lehet benyújtani.
Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2018-03-29.
Az ajánlatok bontása és értékelése: 2018-03-29.
Az ajánlatokat zárt borítékban, „Rekonstrukció” jeligével, és anonimizált formában Dörgicse község
Önkormányzatának székhelyére: Dörgicse, Fő u. 16.szám címre kell eljuttatni, 1pld-ban eredeti
formában.
Határidő: 2018. 03 20.
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 10:10 időpontban
bezárta.
k. m. f.

Jánó Levente
polgármester

dr. Tárnoki Richárd
címzetes főjegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:
Soltész Attila
osztályvezető
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