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

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. június 28-án, 17:00
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
Király László
Kurucz Attila

polgármester
képviselő
képviselő

Deák Attila alpolgármester és Bende István képviselő igazoltan távol.
Jegyző megbízásából:
Soltész Attila osztályvezető, a jegyző megbízottja.
Jánó Levente polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket, megállapítja, hogy az 5
tagú Képviselő-testületből 3 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. A meghívó szerinti
napirendet javasolja tárgyalni, az alábbi módosításokkal:
Felvenni javasolja:
3. napirendként
Veszprém Megyei Kormányhivatal Törvényességi felhívása
Előadó: Soltész Attila osztályvezető
(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.)
Jánó Levente polgármester: 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.
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53/2018. (VI. 28.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
állapítja meg:
NYILVÁNOS TESTÜLETI ÜLÉS NAPIRENDJE:
1. 2018. évi költségvetés I. módosítása
Előadó: Jánó Levente polgármester
2. 245/52 hrsz.-ú telek vételi ajánlat módosítás
Előadó: Jánó Levente polgármester
3. Veszprém Megyei Kormányhivatal Törvényességi felhívása
Előadó: Soltész Attila osztályvezető

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. 2018. évi költségvetés I. módosítása
Jánó Levente polgármester: A napirendi pont anyagát előzetesen a testület tagjai megkapták.
További kiegészítést nem kíván hozzáfűzni a napirendi pont előterjesztéséhez.
Kéri a Képviselő-testületet, hogy fogadják el az előterjesztés szerinti határozati javaslatot,
majd azt követően a rendelet tervezetet. Kérdezi, van-e hozzászólás, vélemény.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 3 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:
54/2018. (VI. 28.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
szóló 5/2018. (II. 14.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet tervezetet
megismerte, megtárgyalta és annak elfogadása mellett döntött.
Határidő: azonnal
Felelős: Jánó Levente polgármester

Jánó Levente polgármester: Kéri döntsenek a rendeletről.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 3 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:
Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2018. (VI. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
5/2018. (II. 14.) önkormányzati rendeletének módosításáról
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2.

245/52 hrsz.-ú telek vételi ajánlat módosítás

Jánó Levente polgármester: A napirendi pont anyagát előzetesen a testület tagjai megkapták.
További kiegészítést nem kíván hozzáfűzni a napirendi pont előterjesztéséhez.
Kéri a Képviselő-testületet, hogy fogadják el az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
Kérdezi, van-e hozzászólás, vélemény.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 3 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:
55/2018. (VI. 28.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 123/2017. (XII. 05.) számú határozatának
2. pont 1. bekezdését az alábbiak szerint módosítja:
2. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Soltész Tünde és Soltész Attila részére
(mindketten 8230 Balatonfüred, Petőfi Sándor u. 42. szám alatti lakosok) 1/2-1/2 tulajdoni arányban
értékesíti a Dörgicse 245/52 hrsz. –ú ingatlant 2500Ft/m2 kedvezményes áron, azaz figyelembe véve
az ingatlan 1500 m2 területét, Bruttó 3.750.000 Ft összegben, a pályázati kiírás feltételei szerint,
mely során a 35/2016.(IV. 15.) önkormányzati határozatban foglaltaknak maradéktalanul teljesülnie
kell.
A 123/2017. (XII. 05.) számú határozat egyéb rendelkezései változatlan tartalomban-hatályban
maradnak.
Határidő: azonnal/adás-vételi szerződés megkötésére 2018.08.27.
Felelős: Jánó Levente polgármester

3.

Veszprém Megyei Kormányhivatal Törvényességi felhívása

Jánó Levente polgármester: Felkéri Soltész Attila osztályvezetőt a napirendi pont ismertetésére.
Soltész Attila osztályvezető: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy átfogó ellenőrzést hajtott
végre a Veszprém Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztálya az önkormányzati
képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveinek határidőn belüli megküldése tárgyában.
A csatolt törvényességi felhívásban szerepeltetett jegyzőkönyvi ülések feltöltési időpontjainak
késedelme okán, a Kormányhivatal törvényességi felhívással élt a címzetes főjegyző úr
irányába. Ennek eredményeként, címzetes főjegyző úr szabályozta többek között a jegyzőkönyvek
feltöltési rendjét és bevezetésre került, - jelenleg már ezt alkalmazzák-, hogy közvetlenül a
kirendeltségek töltik fel az NJT-be a rendeleteket, és küldik meg a Kormányhivatal részére a
jegyzőkönyveket. A Kormányhivatali megkeresésben foglalt határidő túllépések nem azt jelentik,
hogy a jegyzőkönyvek akkora készültek el és kerültek aláírásra, illetve kifüggesztésre mint a
felhívásban szerepeltetett időpontok, - azok jóval előtte jellemzően határidőben vagy minimális
késéssel megtörténtek-, hanem az elektronikus NJT felületére történő - és ez idáig a balatonfüredi
hivatal polgármesteri titkárságáról indított- feltöltés időpontjára vonatkoztak. Igaz ezzel megsértették
a jogszabályi határidő előírásokat. Jelen testületi ülés időpontjáig a későbbi jogszabálysértés
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lehetőségét úgy gondolja technikailag fentebbi feladat átszervezéssel, és fokozott figyelemmel a
jegyzőkönyvek határidőre történő elkészítésével fel tudták számolni.
Jánó Levente polgármester: Megköszöni a tájékoztatást, és felhívja az osztályvezető figyelmét a
későbbiekben a jegyzőkönyvek határidőben történő elkészítésére.
Kéri vegyék tudomásul a tájékoztatást a Veszprém Megyei Kormányhivatal Törvényességi
Felügyeleti Osztály VEB/005/2549/2018 felhívása kapcsán.
A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette.

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 17:45 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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