Dörgicse Község Önkormányzata
DÖRGICSE
____________________________
Szám: 301/ 9-28 /2018.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. június 14-én, 16:00
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
Bende István
Király László
Kurucz Attila

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Jegyző megbízásából:
Soltész Attila osztályvezető, a jegyző megbízottja.
Jánó Levente polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket, megállapítja, hogy az 5
tagú Képviselő-testületből 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. A meghívó szerinti
napirendet javasolja tárgyalni, az alábbi módosításokkal:
Felvenni javasolja:
8. napirendként
Falugondnok részére munkaruha juttatás 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 további kérdés, észrevétel.
Deák Attila alpolgármester: A meghívó szerinti napirenden túl, felvenni javasolja:
9. napirendként
Dörgicse község bel-és külterületi önkormányzati ingatlan területeinek szárzúzása és bokortisztítása
Előadó: Deák Attila alpolgármester
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Melynek előterjesztését írásban az ülést megelőzően a testületi tagok részére kiosztotta.
Jánó Levente polgármester: Támogatja a napirendi pont felvételét, egyben kérdezi van-e további
észrevétel javaslat.
További kérdés, észrevétel nem volt.
Jánó Levente polgármester: Kéri, aki a módosított 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 és meghozta az alábbi:

41/2018. (VI. 14.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
állapítja meg:
NYILVÁNOS TESTÜLETI ÜLÉS NAPIRENDJE:
1. Településrendezési eszközök elkészítésére kiírt meghívásos pályázat
értékelése és a nyertes kiválasztása
Előadó: Jánó Levente polgármester
2. „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója többfunkciós
közösségi tér létrehozása fejlesztése, energetikai korszerűsítése” pályázat
kivitelező visszalépése miatt új kiírás
Előadó: Jánó Levente polgármester
3. EFOP-1.5.2-16-2017-00016 azonosító számú pályázat „Humánszolgáltatások
fejlesztése az Észak-Balatoni Térségben”
Előadó: Jánó Levente polgármester
4. Balatonfüred Eötvös Lóránd Általános Iskola
Tanulóiért Alapítvány támogatás kérés
Előadó: Jánó Levente polgármester
5. Evangélikus Egyház emlékmű állításhoz támogatás kérés
Előadó: Jánó Levente polgármester
6. Evangélikus Egyház 2018. évi támogatási kérelme
Előadó: Jánó Levente polgármester
7. Hivatali számítógépek beszerzése
Előadó: Jánó Levente polgármester
8. Falugondnok részére munkaruha juttatás megállapítása
Előadó: Jánó Levente polgármester
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9. Dörgicse község bel-és külterületi önkormányzati ingatlan területeinek szárzúzása és
bokortisztítása
Előadó: Deák Attila alpolgármester
10. Dörgicse Polgárőrség támogatási kérelme
Előadó: Deák Attila alpolgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. Településrendezési eszközök elkészítésére kiírt meghívásos pályázat értékelése és a nyertes
kiválasztása
Jánó Levente polgármester: A napirendi pont anyagát előzetesen a testület tagjai megkapták.
További kiegészítést nem kíván hozzáfűzni a napirendi pont előterjesztéséhez.
Kérdezi, van- e hozzászólás, vélemény, illetve javasolja az előterjesztés szerinti határozati
javaslat elfogadását.
Soltész Attila osztályvezető: Szeretné pontosítani az előterjesztésben elhangzottakat. „A tervező cég
kiválasztásához meghívásos pályázatot hirdetünk, melyre 7 építész irodát hívtunk meg.”
megfogalmazás nem a hivatkozott határozatból következett, illetve a meghívásos pályázat kiírását
nem testületi döntés eredményezte, hanem a polgármester úr a települési főépítész asszonnyal
egyeztetve írták ki a pályázatot. Továbbá nem került álláspontja szerint egyértelműen pontosítva a
PLANTEUS Építész Településrendezési –és Mérnökiroda KFT. – Monoszló / Képviseli: Németh
Ferenc településrendezési vezető tervező árajánlata alapján a vállalási ár. Ettől függetlenül is azonban
mivel érvényes ajánlatot adott be a pályázó (a főépítészi előterjesztésből is kitűnik) mint a
legkedvezőbb ajánlatot adó, így aggályosnak tartja az ennél magasabb az ár sorrendben 3. ajánlat
elfogadását. Továbbá az előterjesztés kiküldését követően a Kincstárvezetővel történő egyeztetés
alapján a 4. pont tekintetében javasolja az alábbi megfogalmazást:
„Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településrendezési eszközök elkészítésére
kötendő szerződés …………...- Ft pénzügyi fedezetét az alábbiak szerint biztosítja: …………..Ft-ot a 2018. évi költségvetésben a beruházások között az immateriális javak beszerzés –
rendezési terv felülvizsgálat önrész - előirányzat terhére biztosítja.”
Deák Attila alpolgármester: Ő sem tudja elfogadni az előkészítő települési főépítész álláspontját,
mivel a jelentősen magasabb árajánlat összegbeli különbözetét az önkormányzatnak kellene
megfizetnie. Egyébiránt ő meg volt elégedve a Németh Ferenc tervező eddigi munkájával.
Bende István képviselő: Nem tartja indokoltnak a jelentősen magasabb összegű ajánlat elfogadását,
főként úgy, hogy mind a hat ajánlat érvényes az előkészítő megállapítása alapján is.
Király László képviselő: Ő sem tudná támogatni a jelentősen magasabb áron beadott ajánlatot,
ráadásul ugyanazon feladatot árazta be mindegyik pályázó. Az eddigi HÉSZ-t is a legalacsonyabb
árat adó pályázó készítette, azaz jól ismeri a település adottságait, és lehetőségeit.
Kurucz Attila képviselő: Ha szavazásra kerül sor, Ő is a legkedvezőbb ajánlatot adó pályázót
támogatja.
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Jánó Levente polgármester: Figyelembe véve az elhangzottakat, a határozati javaslatot azzal a
módosítással teszi fel szavazásra, hogy a legkedvezőbb ajánlati árat adó • PLANTEUS KFT. –
Monoszló / képviseli: Németh Ferenc településtervező – javasolja nyertesnek kihirdetni az
osztályvezető 4. pontra tett javaslatával módosítva. Ismerteti a módosított határozati javaslatot.

Határozati javaslat
…./2018. (…….) határozat
Dörgicse község településrendezési eszközeinek felülvizsgálatának készítésére irányuló tervpályázati
eljárás eredményének megállapításáról

A képviselő testület megtárgyalta a Dörgicse község településrendezési eszközeinek
felülvizsgálatának meghívásos tervpályázati eljárás eredményéről készült előterjesztést, és a
következő döntést hozta:
1.
•

•

•

megállapítja hogy a meghívásos tervpályázati eljárásra 6 db ajánlat érkezett, az alábbiak
szerint:
PLANTEUS KFT. – Monoszló / képviseli: Németh Ferenc településtervező /
Az ajánlati díj: 4.400.000.- Ft + ÁFA / 5.588.000.- Ft /.
PÁPAI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT. – Pápa / képviseli: Mezei László építész /
Az ajánlati díj: 5.140.000.- Ft + ÁFA / 6.527.800.- Ft /
PAGONY Táj-és Kertépítész KFT. – Budapest / Képviseli: Vincze Attila ügyvezető /
Az ajánlati díj : 4.700.000.- Ft + ÁFA / 5.969.000.- Ft /

•

TÖLGYESI DIÁNA EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
A tervezési díj: 6.000.000.- Ft + ÁFA / 7.620.000.- Ft /.

•

Poltrade Bt. – Budapest / Képviseli: Mohácsi Gábor cégvezető/
A tervezési díj: 5.500.000.- Ft + ÁFA / 6.985.000.- Ft /

•

M’Érték Építészeti Tervező Kft. – Vác /Képviseli: Mindszenti-Varga Endre/
A tervezési díj: 6.500.000.- Ft + ÁFA / 8.255.000.- Ft /.

2.

megállapítja, hogy mind a hat ajánlat határidőben érkezett, érvényes, és megfelelnek a
pályázati kiírásban meghatározott követelményeknek.

•

a tervpályázati eljárás nyertesének a PLANTEUS KFT. – Monoszló / képviseli: Németh
Ferenc településtervező/ pályázót nyilvánítja, mint a legkedvezőbb árat adó pályázó..

3.

a fentiek alapján Dörgicse község településrendezési eszközei elkészítésére szerződést köt
4.400.000.- Ft + ÁFA / 5.588.000.- Ft / tervezési díj ellenében a PLANTEUS KFT. –vel.

4.

Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településrendezési eszközök
elkészítésére kötendő szerződés 5.588.000.- Ft pénzügyi fedezetét az alábbiak szerint
biztosítja: 6.000.000.- Ft-ot a 2018. évi költségvetésben a beruházások között az immateriális
javak beszerzés – rendezési terv felülvizsgálat önrész - előirányzat terhére biztosítja.
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5.

felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére és aláírására.

Határidő: szerződéskötésre 2018-07-15
Felelős: Jánó Levente polgármester
Jánó Levente polgármester: Kérdezi, van- e további hozzászólás, vélemény, illetve javasolja a
módosított szóbeli előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
További hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 1
tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:
42/2018. (VI. 14.) határozat
Dörgicse község településrendezési eszközeinek felülvizsgálatának készítésére irányuló
tervpályázati eljárás eredményének megállapításáról
A képviselő testület megtárgyalta a Dörgicse község településrendezési eszközeinek
felülvizsgálatának meghívásos tervpályázati eljárás eredményéről készült előterjesztést, és a
következő döntést hozta:
1.

megállapítja, hogy a meghívásos tervpályázati eljárásra 6 db ajánlat érkezett, az alábbiak
szerint:

•

PLANTEUS KFT. – Monoszló / képviseli: Németh Ferenc településtervező /
Az ajánlati díj: 4.400.000.- Ft + ÁFA / 5.588.000.- Ft /.

•

PÁPAI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT. – Pápa / képviseli: Mezei László építész /
Az ajánlati díj: 5.140.000.- Ft + ÁFA / 6.527.800.- Ft /

•

PAGONY Táj-és Kertépítész KFT. – Budapest / Képviseli: Vincze Attila ügyvezető /
Az ajánlati díj: 4.700.000.- Ft + ÁFA / 5.969.000.- Ft /

•

TÖLGYESI DIÁNA EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
A tervezési díj: 6.000.000.- Ft + ÁFA / 7.620.000.- Ft /.

•

Poltrade Bt. – Budapest / Képviseli: Mohácsi Gábor cégvezető/
A tervezési díj: 5.500.000.- Ft + ÁFA / 6.985.000.- Ft /

•

M’Érték Építészeti Tervező Kft. – Vác /Képviseli: Mindszenti-Varga Endre/
A tervezési díj: 6.500.000.- Ft + ÁFA / 8.255.000.- Ft /.

2.

megállapítja, hogy mind a hat ajánlat határidőben érkezett, érvényes, és megfelelnek a
pályázati kiírásban meghatározott követelményeknek.

•

a tervpályázati eljárás nyertesének a PLANTEUS KFT. – Monoszló / képviseli: Németh
Ferenc településtervező/ pályázót nyilvánítja, mint a legkedvezőbb árat adó pályázó..

3.

a fentiek alapján Dörgicse község településrendezési eszközei elkészítésére szerződést köt
4.400.000.- Ft + ÁFA / 5.588.000.- Ft / tervezési díj ellenében a PLANTEUS KFT. –vel.
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4.

Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településrendezési eszközök
elkészítésére kötendő szerződés 5.588.000.- Ft pénzügyi fedezetét az alábbiak szerint
biztosítja: 6.000.000.- Ft-ot a 2018. évi költségvetésben a beruházások között az immateriális
javak beszerzés – rendezési terv felülvizsgálat önrész - előirányzat terhére biztosítja.

5.

felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére és aláírására.

Határidő: szerződéskötésre 2018-07-15
Felelős: Jánó Levente polgármester

2. „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója többfunkciós közösségi tér
létrehozása fejlesztése, energetikai korszerűsítése” pályázat kivitelező visszalépése
miatt új kiírás
Jánó Levente polgármester: A napirendi pont anyagát előzetesen a testület tagjai megkapták.
Azzal egészítené ki az előterjesztést, hogy a 31/2018. (III. 29.) számon hozott határozatukat javasolja
először visszavonni, és azt követően dönteni az új meghívásos pályázati felhívás elfogadásáról.
A visszavonás oka, hogy a pályáztatás nyertese a Perfect Builder Kft (székhely: 1135 Budapest,
Kisgömb utca 14-16. I. lph. II. em. 10, adószám: 25289129-2-41) egyoldalúan visszalépett a
szerződéskötéstől. További kiegészítést nem kíván hozzáfűzni a napirendi pont előterjesztéséhez.
Kérdezi, van- e hozzászólás, vélemény, illetve javasolja az előterjesztés szerinti határozati
javaslat elfogadását.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:
43/2018. (VI. 14.) határozat
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 31/2018. (III. 29.) számon
hozott határozatát hatályon kívül helyezi.
A döntés indoka: a pályáztatás nyertese a Perfect Builder Kft (székhely: 1135 Budapest, Kisgömb
utca 14-16. I. lph. II. em. 10, adószám: 25289129-2-41) egyoldalúan visszalépett a szerződéskötéstől.
Határidő: azonnal
Felelős: Jánó Levente polgármester

Jánó Levente polgármester: Javasolja az előterjesztés szerinti új kivitelezői ajánlatkérésre történő
határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:
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44/2018. (VI. 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.) SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 8300 Tapolca, Gyulakeszi u. 8.
adószám: 12656189-2-19
2.) GÓTIKA KFT.
székhely: 8230 Balatonfüred, Fürdő u. 20.
adószám: 10537598-2-19.
3.) KŐHÁZ 2000" Építőipari és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 8271 Mencshely, Kossuth utca 20.
adószám: 13911247-2-19
2.

Az ajánlatokat kizárólag jelen határozat mellékletét képező árazatlan költségkiírás szerint és
tartalommal lehet benyújtani.

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2018. 06. 29.
Az ajánlatok bontása és értékelése: 2018. 07. 06.
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. 06. 18.
Felelős: Jánó Levente polgármester

3. EFOP-1.5.2-16-2017-00016 azonosító számú pályázat „Humánszolgáltatások fejlesztése az
Észak-Balatoni Térségben”
Jánó Levente polgármester: A napirendi pont anyagát előzetesen a testület tagjai megkapták.
További kiegészítést nem kíván hozzáfűzni a napirendi pont előterjesztéséhez.
Kérdezi, van- e hozzászólás, vélemény, illetve javasolja az előterjesztés szerinti határozati
javaslat fentebbi módosítással történő elfogadását.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:
45/2018. (VI. 14.) határozat

Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Jánó Levente polgármestert az
EFOP-1.5.2.16-2017-00016 számú pályázattal kapcsolatos árajánlatok bekérésére azok elbírálására a
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szerződések aláírására és az egyéb beszerzésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára, azzal a
megkötéssel, hogy a beérkezett árajánlatok közül a legkedvezőbb kerüljön kiválasztásra.
Határidő: folyamatos
Felelős: Jánó Levente polgármester
4. Balatonfüred Eötvös Lóránd Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány támogatás kérés
Jánó Levente polgármester: A napirendi pont anyagát előzetesen a testület tagjai megkapták. A
határozati javaslatot időközben pontosították, mely tartalmában nem változott az alábbi
szövegezéssel javasolja elfogadni:
Határozati javaslat
…../2018. (....) határozat
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános
Iskola Tanulóiért Alapítvány támogatási kérelmét megismerte és 50.000 Ft, azaz Ötvenezer forint
támogatás megítélése mellett döntött. A támogatás felhasználása műszaki, technikai berendezés
beszerzésére, valamint tanulmányi és egyéb versenyek, vetélkedők szervezésének költségeire
fordítható.
2. A támogatott cél 2018. január 01. és 2018. december 31. napja között kell, hogy megvalósuljon. A
támogatás felhasználásának határideje 2018. január 01. napjától 2018. december 31. napjáig terjedő
időszak. A pénzügyi elszámolás benyújtásának határideje: 2019. január 31
3. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.
4. Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a támogatás fedezetét a 2018. évi költségvetés
általános tartalékkeret terhére biztosítja.
Határidő: : támogatási szerződés megkötésére 2018. július 15.
Felelős: Jánó Levente polgármester
További kiegészítést nem kíván hozzáfűzni a napirendi pont előterjesztéséhez.
Kérdezi, van- e hozzászólás, vélemény, illetve javasolja az előterjesztés szerinti határozati
javaslat fentebbi módosítással történő elfogadását.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:

46/2018. (VI. 14.) határozat
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános
Iskola Tanulóiért Alapítvány támogatási kérelmét megismerte és 50.000 Ft, azaz Ötvenezer forint
támogatás megítélése mellett döntött. A támogatás felhasználása műszaki, technikai berendezés
beszerzésére, valamint tanulmányi és egyéb versenyek, vetélkedők szervezésének költségeire
fordítható.
2. A támogatott cél 2018. január 01. és 2018. december 31. napja között kell, hogy megvalósuljon. A
támogatás felhasználásának határideje 2018. január 01. napjától 2018. december 31. napjáig terjedő
időszak. A pénzügyi elszámolás benyújtásának határideje: 2019. január 31.
3. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.
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4. Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a támogatás fedezetét a 2018. évi költségvetés
általános tartalékkeret terhére biztosítja.
Határidő: támogatási szerződés megkötésére 2018. július 15.
Felelős: Jánó Levente polgármester

5. Evangélikus Egyház emlékmű állításhoz támogatás kérés
Jánó Levente polgármester: A napirendi pont anyagát előzetesen a testület tagjai megkapták. Annyi
módosítást javasol, a határozati javaslat szövegében, hogy az elszámolási határidő 2019. 03. 31.-re,
illetve a támogatói okirat megkötésének a határideje 2018. 07. 15.-re módosulna. További
kiegészítést nem kíván hozzáfűzni a napirendi pont előterjesztéséhez.
Kérdezi, van- e hozzászólás, vélemény, illetve javasolja az előterjesztés szerinti határozati
javaslat fentebbi módosítással történő elfogadását.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:

47/2018. (VI. 14.) határozat
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 150.000 Ft, azaz Egyszáz-ötvenezer
forint támogatást nyújt a Balatonfüred-Dörgicsei Társult Evangélikus Egyházközség részére a
„Reformáció 500 éves jubileuma tiszteletére a Dörgicsén szolgált lelkészek emlékére” emlékmű
megvalósításához. Egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.
2. Felhívja a Balatonfüred-Dörgicsei Társult Evangélikus Egyházközség képviselőjét, hogy 1.
pontban foglalt támogatási összeggel legkésőbb 2019. március 31-ig számoljon el a képviselő-testület
felé.
3. Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a támogatás fedezetét a 2018. évi költségvetés
általános tartalékkeret terhére biztosítja.
Határidő: támogatási szerződés megkötésére 2018. július 15.
Felelős: Jánó Levente polgármester

6. Evangélikus Egyház 2018. évi támogatási kérelme
Jánó Levente polgármester: A napirendi pont anyagát előzetesen a testület tagjai megkapták. Annyi
módosítást javasol, a határozati javaslat szövegében, hogy a támogatói okirat megkötésének a
határideje 2018. 07. 15.-re módosulna. További kiegészítést nem kíván hozzáfűzni a napirendi pont
előterjesztéséhez.
Kérdezi, van- e hozzászólás, vélemény, illetve javasolja az előterjesztés szerinti határozati
javaslat fentebbi módosítással történő elfogadását.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:
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48/2018. (VI. 14.) határozat
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonfüred-Dörgicsei Társult
Evangélikus Egyházközség támogatási kérelmét megismerte és bruttó 400.000 Ft támogatás
megítélése mellett döntött. A támogatás felhasználása a dörgicsei, alsódörgicsei parókia
villanyszámláinak 2017-2018. évi kiegyenlítése, továbbá az alsódörgicsei templomtorony felújítási
költségeire fordítható.
2. A támogatott cél 2017. január 01. és 2018. december 31. napja között kell, hogy megvalósuljon. A
támogatás felhasználásának határideje 2017. január 01. napjától 2018. december 31. napjáig terjedő
időszak. Az elszámolás benyújtásának határideje: 2019. március 31.
3. A Balatonfüred-Dörgicsei Társult Evangélikus Egyházközség 2016. évre kapott támogatásáról
elszámolt, annak testületi elfogadása megtörtént.
3. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
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: a támogatási okirat aláírása tekintetében 2018. július 15.
Felelős: Jánó Levente polgármester

7. Hivatali számítógépek beszerzése
Jánó Levente polgármester: A napirendi pont anyagát előzetesen a testület tagjai megkapták.
További kiegészítést nem kíván hozzáfűzni a napirendi pont előterjesztéséhez.
Kérdezi, van- e hozzászólás, vélemény, illetve javasolja az előterjesztés szerinti határozati
javaslat elfogadását.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:

49/2018. (VI. 14.) határozat
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Microcomp Kft. 8230
Balatonfüred, Ady E. u. 18. szám alatti számítástechnikai szaküzlet és szerviz ajánlatát gépenként
bruttó 164.950.- Ft-ért, összesen 2 db számítógép beszerzésére bruttó 329.900.- Ft, azaz
Háromszázhuszonkilencezer-kilencszáz forint összegben.
2. Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a beszerzés fedezetét a 2018. évi költségvetés
általános tartalékkeret terhére biztosítja.
3. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
számítógépek beszerzésével kapcsolatos ügyintézésre.
Határidő: azonnal
Felelős: Jánó Levente polgármester

1
0

8. Falugondnok részére munkaruha juttatás megállapítása
Jánó Levente polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendi pont anyagát. Utólagosan vették észre,
hogy a költségvetés tervezésekkor nem terveztek munkaruha költséget a falugondnoki álláshelyre,
viszont a kihordási időt figyelembe véve ebben az évben biztosítani kell a munkaruházatot. A
falugondnoki munkaruházati szabályzat figyelembe vételével ennek összege 2018. évre 40.000.-Ft
lenne. Javasolja fenti összeg elfogadását a tartalékkeret terhére. Kéri a határozati javaslat elfogadását,
melyet ismertet.
Határozati javaslat
…../2018. (....) határozat
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a falugondnoki munkakörhöz
kapcsolódóan 2018. évben a munkaruha juttatás összegét 40.000.-Ft-ban állapítja meg.
2. A juttatás pénzügyi fedezetét a 2018. évi költségvetés általános tartalékkeret terhére biztosítja.
Határidő: :2018. július 15.
Felelős: Jánó Levente polgármester
Kérdezi, van- e hozzászólás, vélemény, illetve javasolja az előterjesztés szerinti határozati
javaslat elfogadását.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:

50/2018. (VI. 14.) határozat
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a falugondnoki munkakörhöz
kapcsolódóan 2018. évben a munkaruha juttatás összegét 40.000.-Ft-ban állapítja meg.
2. A juttatás pénzügyi fedezetét a 2018. évi költségvetés általános tartalékkeret terhére biztosítja.
Határidő: 2018. július 15.
Felelős: Jánó Levente polgármester

9. Dörgicse község bel-és külterületi önkormányzati ingatlan területeinek szárzúzása és
bokortisztítása
Jánó Levente polgármester: Megadja a szót a napirend előterjesztőjének.
Deák Attila alpolgármester: A napirendi pont anyagát előzetesen a testület tagjai az ülést
megelőzően kézhez kapták. A legutóbbi ülésen döntöttek a Dörgicse 034, 041, és 245/46 hrsz.-ú
önkormányzati ingatlanok területeinek szárzúzása és bokormetszése munkálatainak elvégzéséről,
viszont nem született döntés az egyéb relatíve nagy felületű önkormányzati ingatlanok
karbantartásáról. Az látható hogy saját forrás keretében –közfoglalkoztatottak – nem tudják
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megoldani a karbantartást, így külső vállalkozást szükséges bevonni. Az elmúlt évek gyakorlatának
megfelelően ajánlatot kért Bende István egyéni vállalkozó képviselő testületi társuktól. Javasolja
egység ár figyelembe vételével egy keretösszeg megállapítását, mely figyelembe vételével szükség
szerint vennék igénybe a szolgáltatást maximum a keret kimerüléséig. Ennek javasolt összege
figyelembe véve az érintett terület nagyságát nettó 640.000.-Ft+Áfa lenne. Felolvassa a határozati
javaslatot.
Határozati javaslat
…../2018. (....) határozat
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dörgicsei kül- és belterületű
önkormányzati ingatlanok területeinek szárzúzása és bokormetszése feladatainak ellátására megbízza
Bende István EV (székhely: 8244 Dörgicse, Emlékmű utca 1.; adószáma:75584247-2-39) a benyújtott
árajánlatával egyező tartalom mellett nettó 16.000.-Ft/óra 1egységár figyelembe vételével ,
mindösszesen nettó 640.000 Ft+ 27% Áfa összegben. A munka megrendelői igény szerinti
elvégzésének véghatárideje: 2018. december 31.
2. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére.
3. A kötelezettségvállalás pénzügyi fedezetét az elfogadott 2018. évi költségvetés dologi kiadások
között karbantartási szolgáltatások soron biztosítja.
Határidő: a szerződés megkötése tekintetében 2018.07.01.
Felelős: Jánó Levente polgármester
Bende István képviselő: Bár az ajánlatból is kiderül, de bejelenti érintettségét és jelzi, hogy a
szavazáson tartózkodni fog.
Jánó Levente polgármester: Kérdezi, van- e hozzászólás, vélemény, illetve javasolja az
alpolgármester úr által fentebb elhangzottak szerinti határozati javaslat elfogadását. Kérdezi, van- e
hozzászólás, vélemény.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 1
tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:
51/2018.(VI. 14.) határozat

1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dörgicsei kül- és belterületű
önkormányzati ingatlanok területeinek szárzúzása és bokormetszése feladatainak ellátására megbízza
Bende István EV (székhely: 8244 Dörgicse, Emlékmű utca 1.; adószáma:75584247-2-39) a
benyújtott árajánlatával egyező tartalom mellett nettó 16.000.-Ft/óra 1egységár figyelembe vételével
, mindösszesen nettó 640.000 Ft+ 27% Áfa összegben. A munka megrendelői igény szerinti
elvégzésének véghatárideje: 2018. december 31.
2. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére.
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3. A kötelezettségvállalás pénzügyi fedezetét az elfogadott 2018. évi költségvetés dologi kiadások
között karbantartási szolgáltatások soron biztosítja.
Határidő: a szerződés megkötése tekintetében 2018.07.01.
Felelős: Jánó Levente polgármester

10. Dörgicse Polgárőrség támogatási kérelme
Jánó Levente polgármester: Megadja a szót a napirend előterjesztőjének.
Deák Attila alpolgármester: A napirendi pont anyagát előzetesen a testület tagjai az ülést
megelőzően kézhez kapták. Tájékoztatja a testületet, hogy mint ismert előttük a Polgárőr Egyesület
Elnöki tisztségét ő tölti be, ezért jelzi, hogy a szavazáson tartózkodni fog. További kiegészítést nem
kíván hozzáfűzni a napirendi pont előterjesztéséhez.
Kéri, a testület tagjait támogassák a Polgárőr Egyesület kérelmét.
Jánó Levente polgármester: Kérdezi, van- e hozzászólás, vélemény, illetve javasolja az
előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 1
tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:

52/2018. (VI. 14.) határozat
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dörgicsei Polgárőr és Önkéntes
Tűzoltó Egyesület (Dörgicse, Fő út 16.; adószám: 19380764-1-19) támogatási kérelmét megismerte
és bruttó 150.000 Ft támogatás megítélése mellett döntött. A támogatás felhasználása a Dörgicsei
Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2018. évi működési költségeinek kiegyenlítésére fordítható.
2. A támogatott cél 2018. január 01. és 2018. december 31. napja között kell, hogy megvalósuljon. A
támogatás felhasználásának határideje 2018. január 01. napjától 2018. december 31. napjáig terjedő
időszak. Az elszámolás benyújtásának határideje: 2019. március 31.
3. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
4. Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kötelezettség vállalás összegét a 2018. évi
költségvetés általános tartalékkeret terhére biztosítja.
Határidő: a támogatási okirat aláírása tekintetében 2018. július 15.
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 17:30 időpontban
bezárta.
k. m. f.
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Jánó Levente
polgármester

dr. Tárnoki Richárd
címzetes főjegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:

Soltész Attila
osztályvezető
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