Dörgicse Község Önkormányzata
DÖRGICSE
____________________________
Szám: 301/9-31 /2018.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. július 24-én, 15:30
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
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.
(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.

56/2018. (VII. 24.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
állapítja meg:
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NYILVÁNOS TESTÜLETI ÜLÉS NAPIRENDJE:
1. Dörgicséért Közalapítvány 2018. évi támogatása
Előadó: Jánó Levente polgármester
2. „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója többfunkciós
közösségi tér létrehozása fejlesztése, energetikai korszerűsítése” tárgyában
elnyert pályázat eszközbeszerzés
Előadó: Jánó Levente polgármester
3. Önkormányzati számítógépek fejlesztése
Előadó: Jánó Levente polgármester
4. A 44/2018.(VI. 28.) sz. határozatban felkért vállalkozások árajánlat beadási
határidejének módosítása.
Előadó: Jánó Levente polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. Dörgicséért Közalapítvány 2018. évi támogatása
Jánó Levente polgármester: A napirendi pont anyagát előzetesen a testület tagjai megkapták.
További kiegészítésként elmondja a napirendi ponthoz, hogy a dörgicsei éves programok
lebonyolítását az alapítvány látja el, illetve a jó tanulók díjának átadása, karácsonyi, idősek napi
rendezvény megszervezése is a feladatukat képezi. Ezen túl a működési költségeket fedeznék még a
támogatásból. Kéri a Képviselő-testületet, hogy fogadják el az előterjesztés szerinti határozati
javaslatot.
Kérdezi, van-e hozzászólás, vélemény.
Deák Attila alpolgármester: Javasolja, hogy a határozati javaslatban szerepeltetett
„ A támogatott cél 2018. július 01. és 2018. december 31. napja között kell, hogy megvalósuljon.
A támogatás felhasználásának határideje 2018. július 1. napjától 2018. december 31. napjáig terjedő
időszak.” úgy módosuljon, hogy :
„ 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.” legyen.
További hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
Jánó Levente polgármester: Támogatja az alpolgármester úr módosítási indítványát és javasolja
azzal fogadják el az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
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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57/2018. (VII. 24.) határozat
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dörgicséért Közalapítvány
támogatási kérelmét megismerte és 1.000.000 Ft támogatás megítélése mellett döntött. A
támogatás felhasználása: az alapítvány általános működési költségeire, az év során
megrendezésre kerülő programok és rendezvények 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. Az elszámolás benyújtásának határideje: 2019. március 31.
3. A Dörgicséért Közalapítvány 2017. évre kapott támogatásáról elszámolt, annak testületi
elfogadása megtörtént.
4. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.
5.
Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kötelezettségvállalás pénzügyi
fedezetét a 2018. évi költségvetés működési célú támogatások államháztartáson kívüli soron
biztosítja.
Határidő: 2018-08-01
Felelős: Jánó Levente polgármester

2.

„Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója többfunkciós közösségi
tér létrehozása fejlesztése, energetikai korszerűsítése” tárgyában elnyert pályázat
eszközbeszerzés

Jánó Levente polgármester: A napirendi pont anyagát előzetesen a testület tagjai megkapták.
További kiegészítésként tájékoztatja a testület tagjait, hogy augusztus 07.-ig van határidő, hogy a
pályázati támogatás 10%-át lehívják, ezért kérte be sürgősséggel az ajánlatokat. Ami a pályázati
dokumentációban szerepeltetett eszközök listáját illeti, azok egy része már nem forgalmazottak,
illetve a mai árszintekhez képest nem a legújabbak. Jelenleg magasabb műszaki paraméterrel
rendelkező eszközöket áraztak be az ajánlatot adó vállalkozások.
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 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:
58/2018. (VII. 24.) határozat
1.
Dörgicse község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Településképet meghatározó
épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai
korszerűsítés pályázat keretében 1 db projektor vetítővászonnal, és 1 db hangrendszer 2 db
mikrofonnal eszközökre bekért árajánlatok alapján a beérkezett ajánlatok közül:
a.) Mikrocomp Kft. 8230 Balatonfüred, Garay János u. 9. adószám: 14517097-2-19,
bruttó: 1.609.090.-Ft
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b.) Macrotel Kft. 8200 Veszprém, Victor Hugo u. 23. adószám: 12941911-2-19,
bruttó: 1.659.039.-Ft
c.) Enter Plus Bt. 8183 Papkeszi, Kossuth u. 45. adószám: 27248506-2-19,
bruttó: 1.691.214.-Ft
a pénzügyileg legelőnyösebb Mikrocomp Kft. ajánlatát (bruttó: 1.609.090.-Ft)
fogadja el és hirdeti ki nyertesként.
2.

Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére és aláírására.

3. A kötelezettségvállalás pénzügyi fedezetét 2018. évi költségvetés felhalmozási kiadások között
a beruházások soron biztosítja.
Határidő: 2018. 07. 31.
Felelős: Jánó Levente polgármester
3.

Önkormányzati számítógépek fejlesztése

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 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:
59/2018. (VII. 24.) határozat
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Microcomp Kft. (8230
Balatonfüred, Ady E. u. 18. szám alatti) számítástechnikai szaküzlet és szerviz ajánlatát, - a
meglévő 2 db asztali számítógép konfigurációra történő - Microsoft Office 2016. szoftver
beszerzésére és telepítésére gépenként bruttó 80.010.- Ft-ért, azaz összesen bruttó 160.020.Ft, azaz Egyszázhatvanezer-húsz 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
számítógép szoftverek beszerzésével kapcsolatos további ügyintézésre és megrendelés
aláírására.
Határidő: 2018-07-31
Felelős: Jánó Levente polgármester

4. A 44/2018.(VI. 28.) sz. határozatban felkért vállalkozások árajánlat beadási
módosítása.

határidejének

Jánó Levente polgármester: A napirendi pont anyagát szóban terjeszti elő. A 44/2018. (VI. 14.)
határozatukban döntöttek a „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója
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többfunkciós közösségi tér létrehozása fejlesztése, energetikai korszerűsítése” tárgyában elnyert
pályázatban foglalt műszaki tartalom megvalósítására (a 2, és 3. célterületek tekintetében) vállalkozói
árajánlatok bekéréséről, és pályáztatásáról. A felkért vállalkozások jelezték neki, hogy a megadott
határidőre nem fogják tudni elkészíteni az ajánlataikat, már csak azért sem , mert előtte helyszíni
bejárást is tartanak/tartottak. Javasolja hogy a ajánlatok benyújtási határidejét a 44/2018. (VI. 14.)
határozatukban, módosítsák 2018. augusztus 10. 16:00 órára, illetve az ajánlatok bontása és
értékelése is 2018. augusztus 10. 16:00 órára változna.
Kéri a Képviselő-testületet, hogy fogadják el a szóbeli előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
Kérdezi, van-e hozzászólás, vélemény.
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:
60/2018. (VII. 24.) 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 (a 2, és 3. célterületek
tekintetében) hozott 44/2018. (VI. 14.) határozatának az ajánlatok benyújtására és bontására
/értékelésére vonatkozó rendelkezéseit az alábbiak szerint módosítja:
Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2018. 08. 10. 16:00 óra
Az ajánlatok bontása és értékelése: 2018. 08. 10. 16:00 óra
A módosítással nem érintett 44/2018. (VI. 14.) határozat egyéb rendelkezései változatlan formában és
tartalommal hatályban maradnak.
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 16:15 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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