Dörgicse Község Önkormányzata
DÖRGICSE
____________________________
Szám: 301/ ……….. /2018.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 28-án, 14:00
órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről.
Az ülés helye: Dörgicse Község Önkormányzat Tanácsterme
Dörgicse, Fő u. 16.
Jelen vannak:
Képviselő-testület tagjai részéről:
Jánó Levente
Deák Attila
Király László
Kurucz Attila

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

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 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
(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: Javaslatot tesz az ülés napirendjére, a meghívó szerinti napirendet
javasolja tárgyalni, azzal a módosítással, hogy
Felvenni javasolja nyílt ülés keretén belül:
15. napirendként
Véninger Róbert kérelme eredeti állapot visszaállítására a Dörgicse, 245/63 hrsz.-ú ingatlan
tulajdonosi szerkezete tárgyában, illetve Vanyolai Szilárd kérelmének elbírálása a Dörgicse,
245/63 hrsz.-ú ingatlanra benyújtott vételi szándékra
Előadó: Jánó Levente polgármester
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Deák Attila alpolgármester úr előzetes jelzése alapján;
16. napirendként
A VP6-7.2.1-7.4.1.1-16. pályázat kifizetési kérelméhez független akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó megbízása
Előadó: Deák Attila alpolgármester
17. napirendként
Temetői keresztek beszerzése
Előadó: Jánó Levente polgármester
18. napirendként
Önkormányzati mobiltelefon beszerzése
Előadó: Jánó Levente polgármester
Kérdezi van-e kérdése, véleménye valakinek az elhangzottakkal kapcsolatosan?
(A meghívót jelen jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.)
További kérdés, javaslat a napirendet illetően nem hangzott el.
Jánó Levente polgármester: A fenti módosítás alapján 1-18. napirendeket nyílt ülés keretében
javasolja tárgyalni.
Indítványozza az alábbi határozati javaslat elfogadását:

TERVEZET
„Nyilvános ülés napirendje:
1. 2018. évi költségvetés II. módosítása
Előadó: Jánó Levente polgármester
2. 2018. I. félév költségvetési beszámoló
Előadó: Jánó Levente polgármester
3. Helyi Építési Szabályzatról és szabályozási terv felülvizsgálati eljárással történő döntéshozatal
Előadó: Jánó Levente polgármester
4. BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázat
Előadó: Jánó Levente polgármester
5. Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány támogatás elszámolása
Előadó: Jánó Levente polgármester
6. Bencés Apátság Illyés Gyula Általános Iskola támogatás elszámolása
Előadó: Jánó Levente polgármester
7. Dörgicse-Vászoly szennyvízelvezető-rendszer víziközmű vagyonértékelés
Előadó: Jánó Levente polgármester
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8. Balatoncsicsó ivóvízellátás víziközmű-rendszer vagyonértékelés
Előadó: Jánó Levente polgármester
9. Bakonykarszt házi szennyvízbeemelők villamos energia ellátása
Előadó: Jánó Levente polgármester
10. Falukemence fa filagóra oromzat befedés és kültéri padok beszerzés ügye
Előadó: Jánó Levente polgármester
11. Lőwenberger Ottó 8230 Balatonfüred, Fürdő u. 3. szám alatti lakos, Dörgicse 245/48 vagy
245/47 hrsz.-ú ingatlanok egyikére kedvezményes vételi ajánlata
Előadó: Jánó Levente polgármester
12. „Településkép javítás és Többfunkciós Közösségi Központ fejlesztés Dörgicsén” pályázat
eredményhirdetés
Előadó: Jánó Levente polgármester
13. A kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak véleményezése
Előadó: Jánó Levente polgármester
14. Zsolnay Cintia 1039 Budapest, Jendrassik u. 1. 4/38. szám alatti lakos, Dörgicse 245/43 hrsz.-ú
ingatlan vételi ajánlata
Előadó: Jánó Levente polgármester
15. Véninger Róbert kérelme eredeti állapot visszaállítására a Dörgicse, 245/63 hrsz.-ú ingatlan
tulajdonosi szerkezete tárgyában, illetve Vanyolai Szilárd kérelmének elbírálása a Dörgicse, 245/63
hrsz.-ú ingatlanra benyújtott vételi szándékra
Előadó: Jánó Levente polgármester
16. A VP6-7.2.1-7.4.1.1-16. pályázat kifizetési kérelméhez független akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó megbízása
Előadó: Deák Attila alpolgármester
17. Temetői keresztek beszerzése
Előadó: Jánó Levente polgármester
18. Önkormányzati mobiltelefon beszerzése
Előadó: Jánó Levente polgármester”
Jánó Levente polgármester: Kéri, aki a módosított napirenddel és a tárgyalás menetével egyetért, az
kézfelemeléssel szavazzon.
66/2018. (IX. 28.) határozat

Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
állapítja meg:
NYILVÁNOS TESTÜLETI ÜLÉS NAPIRENDJE:
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1. 2018. évi költségvetés II. módosítása
Előadó: Jánó Levente polgármester
2. 2018. I. félév költségvetési beszámoló
Előadó: Jánó Levente polgármester
3. Helyi Építési Szabályzatról és szabályozási terv felülvizsgálati eljárással történő
döntéshozatal
Előadó: Jánó Levente polgármester
4. BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázat
Előadó: Jánó Levente polgármester
5. Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány támogatás elszámolása
Előadó: Jánó Levente polgármester
6. Bencés Apátság Illyés Gyula Általános Iskola támogatás elszámolása
Előadó: Jánó Levente polgármester
7. Dörgicse-Vászoly szennyvízelvezető-rendszer víziközmű vagyonértékelés
Előadó: Jánó Levente polgármester
8. Balatoncsicsó ivóvízellátás víziközmű-rendszer vagyonértékelés
Előadó: Jánó Levente polgármester
9. Bakonykarszt házi szennyvízbeemelők villamos energia ellátása
Előadó: Jánó Levente polgármester
10. Falukemence fa filagóra oromzat befedés és kültéri padok beszerzés ügye
Előadó: Jánó Levente polgármester
11. Lőwenberger Ottó 8230 Balatonfüred, Fürdő u. 3. szám alatti lakos, Dörgicse 245/48 vagy
245/47 hrsz.-ú ingatlanok egyikére kedvezményes vételi ajánlata
Előadó: Jánó Levente polgármester
12. „Településkép javítás és Többfunkciós Közösségi Központ fejlesztés Dörgicsén” pályázat
eredményhirdetés
Előadó: Jánó Levente polgármester
13. A kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak véleményezése
Előadó: Jánó Levente polgármester
14. Zsolnay Cintia 1039 Budapest, Jendrassik u. 1. 4/38. szám alatti lakos, Dörgicse 245/43
hrsz.-ú ingatlan vételi ajánlata
Előadó: Jánó Levente polgármester
15. Véninger Róbert kérelme eredeti állapot visszaállítására a Dörgicse, 245/63 hrsz.-ú ingatlan
tulajdonosi szerkezete tárgyában, illetve Vanyolai Szilárd kérelmének elbírálása a Dörgicse,
245/63 hrsz.-ú ingatlanra benyújtott vételi szándékra
Előadó: Jánó Levente polgármester
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16. A VP6-7.2.1-7.4.1.1-16. pályázat kifizetési kérelméhez független akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó megbízása
Előadó: Deák Attila alpolgármester
17. Temetői keresztek beszerzése
Előadó: Jánó Levente polgármester
18. Önkormányzati mobiltelefon beszerzése
Előadó: Jánó Levente polgármester

NYILVÁNOS TESTÜLETI ÜLÉS NAPIRENDJÉNEK TÁRGYALÁSA
1. 2018. évi költségvetés II. módosítása
Jánó Levente polgármester: A napirendi pont anyagát előzetesen a testület tagjai megkapták.
További kiegészítést nem kíván hozzáfűzni a napirendi pont kapcsán kiküldött előterjesztéséhez. Kéri
a Képviselő-testületet, hogy fogadják el az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, majd azt
követően a rendeletet.
Kérdezi, van-e hozzászólás, vélemény.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:
67/2018. (IX. 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: Az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:
Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2018. (X. 01.) önkormányzati
rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 14.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
2.

2018. I. félév költségvetési beszámoló

Jánó Levente polgármester: A napirendi pont anyagát előzetesen a testület tagjai megkapták.
További kiegészítést nem kíván hozzáfűzni a napirendi pont kapcsán kiküldött előterjesztéséhez. Kéri
a Képviselő-testületet, hogy fogadják el az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
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Kérdezi, van-e hozzászólás, vélemény.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:

68/2018. (IX. 28.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi
gazdálkodásának I. félévi alakulásáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Jánó Levente polgármester

3. Helyi Építési Szabályzatról és szabályozási terv felülvizsgálati eljárással történő
döntéshozatal
Jánó Levente polgármester: A napirendi pont anyagát előzetesen a testület tagjai megkapták.
További kiegészítést nem kíván hozzáfűzni a napirendi pont kapcsán kiküldött 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 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:

69/2018. (IX. 28.) határozat
Dörgicse Község Helyi Építési Szabályzat módosításának előkészítő munkáiról Dörgicse Község
Önkormányzat Képviselő-testülete a Dörgicse Község Önkormányzatának Helyi Építési
Szabályzatának módosításához az alábbi döntést hozta:
1.) Dörgicse Község Önkormányzata hatályos HÉSZ módosítását a VEB/005/2650-1/2016.
törvényességi felhívásnak, valamint a Településképi törvényben meghatározottaknak
megfelelően megkezdi.
2.) A módosítás készítőjeként, az 1. pontban körülírt településrendezési eszközök felülvizsgálatát
végző PLANTEUS Kft.-t (székhely: 8273 Monoszló, Fő u. 23., adószám: 11334628-2-19)
elfogadja.
3.) A képviselő - testület megbízza a polgármestert az eljárás lefolytatására.
4.) A HÉSZ módosításához kapcsolódó tervezési díj az önkormányzat számára költséget nem
jelet.
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Határidő: azonnal
Felelős: Jánó Levente polgármester
dr. Tárnoki Richárd címzetes főjegyző
Kéri Katalin főépítész

4. BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázat
Jánó Levente polgármester: A napirendi pont anyagát előzetesen a testület tagjai megkapták. Most
csak a csatlakozási szándékról döntenek, majd ezt követően – mint az elmúlt években is -, a
beérkezett pályázatok alapján határozzák meg a konkrét támogatási összegeket. További kiegészítést
nem kíván hozzáfűzni a napirendi pont előterjesztéséhez.
Kérdezi, van- e hozzászólás, vélemény, illetve javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslatok
elfogadását.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
Egyesével teszi fel szavazásra a határozati javaslatokat.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:
70/2018. (IX. 28.) határozat

Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy csatlakozik a hátrányos
helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához.
Kijelenti, hogy a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő
fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi
fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a
pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési
Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási
nyilatkozat aláírására és felkéri, hogy azt az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére küldje meg.
Határidő: 2018. október 2.
Felelős: Jánó Levente polgármester

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:

71/2018. (IX. 28.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica pályázati kiírásokat
jóváhagyja.
Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a pályázati
kiírásokat tegye közzé.
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Határidő: 2018. október 2.
Felelős: Jánó Levente polgármester

5. Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány támogatás elszámolása
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 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:
72/2018. (IX. 28.) határozat

Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a
Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola tanulóiért Alapítvány részére (2018. július 13.-án kelt,
301/86-2/2018. iktatószámú támogatási szerződés) keretében 2018. évben nyújtott 50.000.- Ft
működési célú támogatás felhasználásáról benyújtott elszámolást. Az elszámolást elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Jánó Levente polgármester

6. Bencés Apátság Illyés Gyula Általános Iskola támogatás elszámolása
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 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:
73/2018. (IX. 28.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Bencés
Apátság Illyés Gyula Általános Iskola elszámolását. (2018. szeptember 15.-én kelt, 301/237-2/2018.
iktatószámú támogatási szerződés) A képviselő-testület a 2018. évben megállapított 89.250.- Ft bérlet
vásárlásáról benyújtott elszámolást elfogadja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási összeg utalásáról intézkedjen.
Határidő: azonnal
Felelős: Jánó Levente polgármester

8

7.

Dörgicse-Vászoly szennyvízelvezető-rendszer víziközmű vagyonértékelés

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 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:

74/2018. (IX. 28.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzata, - mint a 22-06363-1-002-00-13 MEKH kóddal rendelkező 72.
sorszámú Dörgicse, Vászoly szennyvízelvezető víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse Képviselő-testülete megtárgyalta a víziközmű-rendszer vagyonértékelésére vonatkozó napirendi
pontot, és az alábbi határozatokat hozza:
1. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78.§ (1) bekezdése szerinti
kötelezettség teljesítése érdekében a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy,
• az Önkormányzat nevében adjon megbízást a BAKONYKARSZT Zrt. részére a
vagyonértékelő közbeszerzési eljárásban történő kiválasztására – a szükséges
meghatalmazással – és a vagyonértékelés lefolytatására.
• az Együttműködési megállapodást, mely a vagyonértékelés költségeinek vagyoni
érdekeltség arányában történő megosztását szabályozza, az Önkormányzat nevében írja
alá.
2. A vagyonértékelés költségeinek fedezetét biztosító 2018-2019. éveket illető víziközmű
használati díjak, elszámolási kötelezettséggel a BAKONYKARSZT Zrt-nél maradnak.
3. A 2018. január elsejével hatályba lépett szerződés egységesítés során bérleti-üzemeltetési
rendszerben maradt víziközmű-vagyont 2020. január elsejével (a többi ellátásért felelőssel
egyetértésben) vagyonkezelésbe adja BAKONYKARSZT Zrt-nek.
Felelős: Jánó Levente polgármester
Határidő: 2018. október 31.

8.

Balatoncsicsó ivóvízellátás víziközmű-rendszer vagyonértékelés

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.
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A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:

75/2018. (IX. 28.) határozat

Dörgicse Község Önkormányzata, - mint a 11-03072-1-007-00-04 MEKH kóddal rendelkező 20.
sorszámú Balatoncsicsó ivóvízellátó víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse - Képviselő-testülete
megtárgyalta a víziközmű-rendszer vagyonértékelésére vonatkozó napirendi pontot, és az alábbi
határozatokat hozza:
4. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78.§ (1) bekezdése szerinti
kötelezettség teljesítése érdekében a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy,
• az Önkormányzat nevében adjon megbízást a BAKONYKARSZT Zrt. részére a
vagyonértékelő közbeszerzési eljárásban történő kiválasztására – a szükséges
meghatalmazással – és a vagyonértékelés lefolytatására.
• az Együttműködési megállapodást, mely a vagyonértékelés költségeinek vagyoni
érdekeltség arányában történő megosztását szabályozza, az Önkormányzat nevében írja
alá.
5. A vagyonértékelés költségeinek fedezetét biztosító 2018-2019. éveket illető víziközmű
használati díjak, elszámolási kötelezettséggel a BAKONYKARSZT Zrt-nél maradnak.
Határidő: 2018. október 31.
Felelős: Jánó Levente polgármester

9.

Bakonykarszt házi szennyvízbeemelők villamos energia ellátása

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.
Deák Attila alpolgármester: E napirend keretében azzal szoros összefüggésben, felvetné annak a
kérdését, ami már lakossági bejelentkezés keretében jelentkezett, hogy az új építési telkek esetében
az átemelő szivattyúk beszerzése és üzemeltetése álláspontja szerint - és figyelembe véve az
emlékezete szerint 2013- ban történt Bakonykarszti egyeztetéseket – mint a település egyéb
területein a Bakonykarszt Rt feladata lenne. Ehhez kapcsolódik a jelen napirend keretében
tárgyalandó szennyvízbeemelők villamos energia ellátása is.
Jánó Levente polgármester: Javasolja, és egyben kezdeményezi a szolgáltatóval együttesen e
tárgyban tárgyalásos eljárás megtartását. Továbbá , hogy a határozat tervezetet egészítsék ki az alábbi
bekezdéssel:
„A szerződés megkötésének feltétele az 256/29.- 245/71.- hrsz.-ig terjedő építési telkekhez
kapcsolódó házi beemelők biztosításának és üzemeltetésének részletes szabályozása, és
költségviselésének megbeszélése. „
Kéri az előterjesztés szerinti határozati javaslat fentebbi módosítással történő elfogadásáról
szavazzanak.
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További hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:

76/2018. (IX. 28.) határozat
A Magyar Kormány 58/2013. (II.27.) Korm. rendelete előírásainak alkalmazására a házi
beemelők villamos energia ellátásáról
Dörgicse Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a BAKONYKARSZT Zrt. ajánlását a házi
beemelők villamos energia ellátásáról és a következő döntést hozta:
•

A felhasználási helytől független energiaellátás kiépítése kapcsán a BAKONYKARSZT Zrt.
számítási módszerét elfogadja és megállapítja, hogy a szennyvíz beemelők felhasználási
helytől független energiahálózattal történő kiváltása aránytalanul magas költségráfordítással
jár.

•

A víziközmű-szolgáltató által javasolt megállapodások közül azt a szerződést kívánja
megkötni a Felhasználókkal, mely szerint a szennyvíz beemelő folyamatos energiaellátásának
biztosítása és költségviselése továbbra is a Felhasználó kötelezettsége.

•

A szerződés megkötésének feltétele az 256/29.- 245/71.- hrsz.-ig terjedő építési telkekhez
kapcsolódó házi beemelők biztosításának és üzemeltetésének részletes szabályozása, és
költségviselésének megbeszélése.

•

Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat döntéséről a szennyvíz beemelőkkel érintett
lakosokat és a víziközmű-szolgáltatót értesítse.

Határidő: 2018. 12. 31.
Felelős: Jánó Levente polgármester

10.

Falukemence fa filagóra oromzat befedés és kültéri padok beszerzés ügye

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 javaslatok
elfogadását.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
Egyesével teszi fel szavazásra a határozati javaslatokat.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:
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77/2018. (IX. 28.) határozat
1. Dörgicse község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 db kültéri pad vásárlásáról döntött
bruttó 77.153.- Ft/darab áron. Az Adretan Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-től, (székhely:
8412 Veszprém, Bosnyákárok u. 80; adószám: 24917742-2-19) 4 db pad kerül megrendelésre
mindösszesen bruttó 308.612.- Ft értékben.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megrendelés aláírására.
3. A képviselő-testület a kötelezettségvállalás pénzügyi fedezetét 2018. évi költségvetés
tartalékkeret terhére biztosítja.
Határidő: 2018. 10. 31.
Felelős: Jánó Levente polgármester

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:

78/2018. (IX. 28.) határozat

1.

Dörgicse község Önkormányzatának Képviselő-testülete a falukemence kültéri fa filagóra
kialakítása mellett döntött, melynek keretében az északi és déli oromzat befedésére kerül sor.
Az Adretan Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-től (székhely: 8412 Veszprém, Bosnyákárok u.
80; adószám: 24917742-2-19) kerül megrendelésre a filagóra, mindösszesen bruttó 292.227.Ft értékben.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megrendelés aláírására.
3. A képviselő-testület a kötelezettségvállalás pénzügyi fedezetét 2018. évi költségvetés
tartalékkeret terhére biztosítja.

Határidő: 2018. 10. 31.
Felelős: Jánó Levente polgármester

11.

Lőwenberger Ottó 8230 Balatonfüred, Fürdő u. 3. szám alatti lakos, Dörgicse 245/48 vagy
245/47 hrsz.-ú ingatlanok egyikére kedvezményes vételi ajánlata

Jánó Levente polgármester: A napirendi pont anyagát előzetesen a testület tagjai megkapták.
További kiegészítést nem kíván hozzáfűzni a napirendi pont előterjesztéséhez. Javasolja az
elsődlegesen megpályázott ingatlan értékesítését kérelmező részére, azzal, hogy a kedvezményes
áron értékesítsék, és ennek megfelelően az ingatlant sorolják át a kedvezményes eladásra kerülő
ingatlanok csoportjába, azzal, hogy az önkormányzat 35/2016. (04.15.) határozatában foglaltak
kötelezőek vevő számára.
Az ingatlan átsorolásával kapcsolatosan kibővítve az előterjesztésként kiküldött határozati javaslatot
az alábbi módosított határozati javaslatot terjeszti elő.

12

„
../2018. (…...) határozat
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Lőwenberger Ottó 8230 Balatonfüred,
Fürdő u. 3. szám alatti lakos, Dörgicse 245/48 hrsz.–ú ingatlan vásárlásra vonatkozó kérelmét
megismerte és megtárgyalta. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dörgicse
245/48 hrsz.-ú ingatlant átsorolja a 35/2016. (04.15.) határozatában foglalt kedvezményes áron
értékesíthető ingatlanok közé. Ezzel egyidejűleg a 35/2016. (04.15.) határozatban rögzített feltételek
kötelezettségként a vevőt teljes mértékben terhelik.
2. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Lőwenberger Ottó részére 1/1 tulajdoni
arányban értékesíti a Dörgicse 245/48 hrsz. –ú ingatlant 2500..- Ft/m2 kedvezményes áron, azaz
figyelembe véve az ingatlan 1649 m2 területét, bruttó 4.122.500.- Ft összegben, a pályázati kiírás
feltételei szerint, mely során a 35/2016.(04.15.) önkormányzati határozatban foglaltaknak
maradéktalanul teljesülnie kell:
a.)
Az ingatlan piaci értéken történő eladási ára bruttó: 5.000 Ft/m2, míg a pályázati kiírás
keretében megállapított, és megfizetésre kerülő kedvezményes eladási ár bruttó: 2.500.- Ft/m2.
b.) A kedvezményes eladási ár érvényesítésének feltételei:
- az adás-vételi szerződés aláírását követő 5. éven belül jogerős használatba-vételi engedély
megszerzése, lakóingatlan bejegyzés feltüntetésével.
- az adás-vételi szerződés aláírását követő 10 éven belüli elidegenítési és terhelési tilalom
fenntartása.
- a pályázó kérelmének testületi támogató döntését követő, legkésőbb 60. napra az ingatlan adásvételi szerződés megkötése.
- az ingatlan adás-vételi szerződés megkötését követő legkésőbb 8. napra történő teljes vételár banki
átutalása Dörgicse Község Önkormányzatának bankszámlájára.
- az adás–vételi szerződés ügyvédi költségének kizárólag pályázó általi viselése, továbbá a
„Pályázati Kiírás”-ban foglalt kötelezettségek részleges vagy teljes megszegése esetén amennyiben
az eredeti birtok állapot kerül visszaállításra, úgy az evvel járó ismételt ügyvédi költség pályázó
általi viselése.
3. Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés - pályázati kiírással összhangban - történő
megkötésére.
Határidő: 2018. december 27.
Felelős: Jánó Levente polgármester”
Kérdezi, van- e hozzászólás, vélemény, illetve javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslatok
elfogadását.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
Egyesével teszi fel szavazásra a határozati javaslatokat.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:
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79/2018. (IX. 28.) határozat

1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Lőwenberger Ottó 8230 Balatonfüred,
Fürdő u. 3. szám alatti lakos, Dörgicse 245/48 hrsz.–ú ingatlan vásárlásra vonatkozó kérelmét
megismerte és megtárgyalta. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dörgicse
245/48 hrsz.-ú ingatlant átsorolja a 35/2016. (04.15.) határozatában foglalt kedvezményes áron
értékesíthető ingatlanok közé. Ezzel egyidejűleg a 35/2016. (04.15.) határozatban rögzített feltételek
kötelezettségként a vevőt teljes mértékben terhelik.
2. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Lőwenberger Ottó részére 1/1 tulajdoni
arányban értékesíti a Dörgicse 245/48 hrsz. –ú ingatlant 2500..- Ft/m2 kedvezményes áron, azaz
figyelembe véve az ingatlan 1649 m2 területét, bruttó 4.122.500.- Ft összegben, a pályázati kiírás
feltételei szerint, mely során a 35/2016.(04.15.) önkormányzati határozatban foglaltaknak
maradéktalanul teljesülnie kell:
a.)
Az ingatlan piaci értéken történő eladási ára bruttó: 5.000 Ft/m2, míg a pályázati kiírás
keretében megállapított, és megfizetésre kerülő kedvezményes eladási ár bruttó: 2.500.- Ft/m2.
b.) A kedvezményes eladási ár érvényesítésének feltételei:
- az adás-vételi szerződés aláírását követő 5. éven belül jogerős használatba-vételi engedély
megszerzése, lakóingatlan bejegyzés feltüntetésével.
- az adás-vételi szerződés aláírását követő 10 éven belüli elidegenítési és terhelési tilalom fenntartása.
- a pályázó kérelmének testületi támogató döntését követő, legkésőbb 60. napra az ingatlan adásvételi szerződés megkötése.
- az ingatlan adás-vételi szerződés megkötését követő legkésőbb 8. napra történő teljes vételár banki
átutalása Dörgicse Község Önkormányzatának bankszámlájára.
- az adás–vételi szerződés ügyvédi költségének kizárólag pályázó általi viselése, továbbá a „Pályázati
Kiírás”-ban foglalt kötelezettségek részleges vagy teljes megszegése esetén amennyiben az eredeti
birtok állapot kerül visszaállításra, úgy az evvel járó ismételt ügyvédi költség pályázó általi viselése.
3. Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés - pályázati kiírással összhangban - történő
megkötésére.
Határidő: 2018. december 27.
Felelős: Jánó Levente polgármester

12. „Településkép javítás és Többfunkciós Közösségi Központ fejlesztés Dörgicsén” pályázat
eredményhirdetés
Jánó Levente polgármester: A napirendi pont anyagát előzetesen a testület tagjai megkapták.
Annyiban kiegészítené az előterjesztést, hogy a települési főépítésszel felvette a kapcsolatot, hogy a
módosításokkal együtt, és azt bedolgozva készüljön egy tételes költségkiírás és azt követően kerüljön
sor a pályáztatásra. Az előzetes egyeztetések alapján valószínű, hogy a beruházás el fogja érni a
közbeszerzési értékhatárt, így szükséges lesz közbeszerzési szakértő foglalkoztatása. 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.
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A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:

80/2018. (IX. 28.) határozat
Dörgicse község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Településképet meghatározó épületek
külső rekonstrukciója többfunkciós közösségi tér létrehozása fejlesztése, energetikai korszerűsítése”
tárgyában a 44/2018. (VI. 14.) KT. számú határozatban foglalt pályázati kiírásra beérkezett ajánlatok
alapján eredménytelennek nyilvánítja, mivel érvényes pályázat nem került benyújtásra.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert újabb cégek megkeresésére, valamint a költségkiírás
módosíttatására.
Határidő: azonnal
Felelős: Jánó Levente polgármester

13.

A kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak véleményezése

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 javaslatok
elfogadását.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
Egyesével teszi fel szavazásra a határozati javaslatokat.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:

81/2018. (IX. 28.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kormányhivatal
Veszprémi Járási Hivatal kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak meghatározására
vonatkozó tervezetét jóváhagyja.
A jegyző nyilvántartása alapján megállapítja, hogy településen lakóhellyel, ennek hiányában
tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermek nincs.

Határidő: 2018. október 31.
Felelős: Jánó Levente polgármester

14.

Zsolnay Cintia 1039 Budapest, Jendrassik u. 1. 4/38. szám alatti lakos, Dörgicse 245/43
hrsz.-ú ingatlan vételi ajánlata
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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 javaslatok
elfogadását.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
Egyesével teszi fel szavazásra a határozati javaslatokat.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:

82/2018. (IX. 28.) határozat
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Zsolnay Cintia 1039 Budapest,
Jendrassik u. 1. IV/38. szám alatti lakosnak a Dörgicse 245/43 hrsz. –ú, beépítetlen terület
megnevezésű, belterületi ingatlan vásárlására vonatkozó kérelmét megismerte és megtárgyalta.
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dörgicse 245/43 hrsz.-ú, beépítetlen
terület megnevezésű, belterületi ingatlant, 5.000.- Ft /m2 piaci áron Zsolnay Cintia részére 1/1
arányban értékesíti, azaz figyelembe véve az ingatlan területét 1500 m2-t, bruttó 7.500.000.-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. november 28.
Felelős: Jánó Levente polgármester

15. Véninger Róbert kérelme eredeti állapot visszaállítására a Dörgicse, 245/63 hrsz.-ú ingatlan
tulajdonosi szerkezete tárgyában, illetve Vanyolai Szilárd kérelmének elbírálása a Dörgicse,
245/63 hrsz.-ú ingatlanra benyújtott vételi szándékra
Jánó Levente polgármester: Szóban ismerteti a napirendi pont anyagát.
A kérelmek a testületi ülést megelőzően kiosztásra kerültek.
Véninger Róbert 8230 Balatonfüred, Balaton u. 6. szám alatti lakos a Dörgicse 245/63 hrsz.-ú
önkormányzati telekre kedvezményes áron vételi ajánlatot tett. Az Önkormányzat 89/2017. (IX. 28.)
határozatával a kérelmező ingatlan szerzését támogatta a szerződést 2017. október 31.-vel
megkötötték. Az adásvételi szerződés 8. pontja és a 89/2017. (IX. 28.) Kt határozat 2.b.) pontja is
tartalmazza a nem szerződésszerű teljesülés esetén a jogkövetkezményeket.
Javasolja, hogy fogadják el Véninger Róbert kérelmét és az ügyvédi munkadíjjal és az azzal
csökkentett vételár részre eső banki utalási költséggel fennmaradó vételár összeget utalják vissza
nevezett részére. Azt követően javasolja Vanyolai Szilárd részére történő értékesítést, a pályázati
kiírás szerint. Javasolja a határozati javaslatok alapján történő döntések meghozatalát, melyeket
egyesével tesz fel szavazásra.
Határozati javaslat:
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../2018. (…...) határozat
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Véninger Róbert 8230 Balatonfüred,
Balaton u. 6. szám alatti lakos által benyújtott, Dörgicse 245/63 hrsz.-ú, beépítetlen terület
megnevezésű, belterületi ingatlan visszavásárlására vonatkozó kérelmét megismerte és megtárgyalta.
2. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dörgicse 245/63 hrsz.-ú, ingatlant,
2.500.- Ft /m2 áron visszavásárolja. (Figyelembe véve az ingatlan területnagyságát - 1566 m2) az
alábbi értékcsökkentést érvényesítve, a 35/2016.(04. 15.) Kt határozatban foglaltak szerin:
- a visszavásárlással kapcsolatosan szükséges jogi eljárás, és kapcsolódó egyéb hatósági eljárás
díjai.
- a fennmaradó vételárrészre eső banki utalás, és adó költsége.
3. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére, és aláírására.
Határidő: 2018. október 30.
Felelős: Jánó Levente polgármester
Jánó Levente polgármester: Kérdezi, van- e hozzászólás, vélemény, illetve javasolja a szóbeli
előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett a szóbeli előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:

83/2018. (IX. 28.) határozat

1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Véninger Róbert 8230 Balatonfüred,
Balaton u. 6. szám alatti lakos által benyújtott, Dörgicse 245/63 hrsz.-ú, beépítetlen terület
megnevezésű, belterületi ingatlan visszavásárlására vonatkozó kérelmét megismerte és megtárgyalta.
2. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dörgicse 245/63 hrsz.-ú, ingatlant,
2.500.- Ft /m2 áron visszavásárolja. (Figyelembe véve az ingatlan területnagyságát - 1566 m2) az
alábbi értékcsökkentést érvényesítve, a 35/2016.(04. 15.) Kt határozatban foglaltak szerin:
- a visszavásárlással kapcsolatosan szükséges jogi eljárás, és kapcsolódó egyéb hatósági eljárás díjai.
- a fennmaradó vételárrészre eső banki utalás, és adó költsége.
3. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére, és aláírására.
Határidő: 2018. október 30.
Felelős: Jánó Levente polgármester
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Jánó Levente polgármester: Ismerteti a Vanyolai Szilárd ügyében előterjesztett határozati
javaslatát.
Határozati javaslat:
../2018. (…...) határozat
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Vanyolai Szilárd 8230 Balatonfüred,
Köztársaság u. 12. szám alatti lakos által benyújtott, Dörgicse 245/63 hrsz.-ú, beépítetlen terület
megnevezésű, belterületi ingatlan vásárlására vonatkozó kérelmét megismerte és megtárgyalta.
2. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dörgicse 245/63 hrsz.-ú, beépítetlen
terület megnevezésű, belterületi ingatlant, 2.500.- Ft /m2 kedvezményes áron Vanyolai Szilárd
részére értékesíti. Az értékesítés feltételeként a 84/2018. (IX. 28.) számú önkormányzati
határozatban foglaltak teljesülését szabja meg, ennek meghiúsulása egyben jelen határozat
semmisségét vonja maga után.
3. Figyelembe véve az ingatlan területnagyságát - 1566 m2 -, bruttó 3.915.000.-Ft összegben
állapítja meg az ingatlan eladási árát. Az ingatlan eladási ára a 35/2016.(04. 15.) önkormányzati
határozatban foglaltaknak a teljesülése esetére vonatkozik, mely az alábbiak szerint értendők:
a.) Az ingatlan piaci értéken történő eladási ára bruttó 5.000 Ft/m2, míg a pályázati kiírás
keretében megállapított, és megfizetésre kerülő kedvezményes eladási ár bruttó 2500 Ft/m2.
b.) A kedvezményes eladási ár érvényesítésének feltételei:
- az adás-vételi szerződés aláírását követő 5. éven belül jogerős használatba-vételi engedély
megszerzése, lakóingatlan bejegyzés feltüntetésével.
- az adás-vételi szerződés aláírását követő 10 éven belüli elidegenítési és terhelési tilalom
fenntartása.
- a pályázó kérelmének testületi támogató döntését követő, legkésőbb 60. napra az ingatlan adásvételi szerződés megkötése.
- az ingatlan adás-vételi szerződés megkötését követő legkésőbb 8. napra történő teljes vételár banki
átutalása Dörgicse Község Önkormányzatának bankszámlájára.
- az adás–vételi szerződés ügyvédi költségének kizárólag pályázó általi viselése, továbbá a
„Pályázati Kiírás”-ban foglalt kötelezettségek részleges vagy teljes megszegése esetén amennyiben
az eredeti birtok állapot kerül visszaállításra, úgy az ezzel járó ismételt ügyvédi költség pályázó
általi viselése.
4. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére, és aláírására.
Határidő: a 84/2018. (IX. 28.) határozat teljesülését követő 60. napon belül
Felelős: Jánó Levente polgármester
Jánó Levente polgármester: Kérdezi, van- e hozzászólás, vélemény, illetve javasolja a szóbeli
előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
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A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett a szóbeli előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:

84/2018. (IX. 28.) határozat

1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Vanyolai Szilárd 8230 Balatonfüred,
Köztársaság u. 12. szám alatti lakos által benyújtott, Dörgicse 245/63 hrsz.-ú, beépítetlen terület
megnevezésű, belterületi ingatlan vásárlására vonatkozó kérelmét megismerte és megtárgyalta.
2. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dörgicse 245/63 hrsz.-ú, beépítetlen
terület megnevezésű, belterületi ingatlant, 2.500.- Ft /m2 kedvezményes áron Vanyolai Szilárd
részére értékesíti. Az értékesítés feltételeként a 84/2018. (IX. 28.) számú önkormányzati
határozatban foglaltak teljesülését szabja meg, ennek meghiúsulása egyben jelen határozat
semmisségét vonja maga után.
3. Figyelembe véve az ingatlan területnagyságát - 1566 m2 -, bruttó 3.915.000.-Ft összegben
állapítja meg az ingatlan eladási árát. Az ingatlan eladási ára a 35/2016.(04. 15.) önkormányzati
határozatban foglaltaknak a teljesülése esetére vonatkozik, mely az alábbiak szerint értendők:
a.) Az ingatlan piaci értéken történő eladási ára bruttó 5.000 Ft/m2, míg a pályázati kiírás keretében
megállapított, és megfizetésre kerülő kedvezményes eladási ár bruttó 2500 Ft/m2.
b.) A kedvezményes eladási ár érvényesítésének feltételei:
- az adás-vételi szerződés aláírását követő 5. éven belül jogerős használatba-vételi engedély
megszerzése, lakóingatlan bejegyzés feltüntetésével.
- az adás-vételi szerződés aláírását követő 10 éven belüli elidegenítési és terhelési tilalom fenntartása.
- a pályázó kérelmének testületi támogató döntését követő, legkésőbb 60. napra az ingatlan adásvételi szerződés megkötése.
- az ingatlan adás-vételi szerződés megkötését követő legkésőbb 8. napra történő teljes vételár banki
átutalása Dörgicse Község Önkormányzatának bankszámlájára.
- az adás–vételi szerződés ügyvédi költségének kizárólag pályázó általi viselése, továbbá a
„Pályázati Kiírás”-ban foglalt kötelezettségek részleges vagy teljes megszegése esetén amennyiben
az eredeti birtok állapot kerül visszaállításra, úgy az ezzel járó ismételt ügyvédi költség pályázó
általi viselése.
4. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére, és aláírására.
Határidő: a 84/2018. (IX. 28.) határozat teljesülését követő 60. napon belül
Felelős: Jánó Levente polgármester

16.

A VP6-7.2.1-7.4.1.1-16. pályázat kifizetési kérelméhez független akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó megbízása

Jánó Levente polgármester: Átadja a szót a napirend előadójának.
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Deák Attila alpolgármester: Szóban ismerteti a napirendi pont anyagát. A polgármester úr
szabadságának ideje alatt hiánypótlási felhívás érkezett a VP6-7.2.1-7.4.1.1-16. pályázat kifizetési
kérelméhez kapcsolódóan, mely keretében az előzetesen leegyeztetett és megküldött polgármesteri
nyilatkozatot nem fogadta el a Magyar Államkincstár és kérte az akkreditált közbeszerzési szakértői
nyilatkozatot. Ezt a biztosított határidő rövidsége miatt azonnali döntés keretében megrendelte a
VeszprémBer Zrt.-től. (8200 Veszprém, Radnóti tér 2/A), adószám: 11321310-2-19) A megbízási díj
a Nyilatkozat kiállításának 50.000 Ft+Áfa összeg volt, melyet így határidőre megküldtek a Magyar
államkincstárnak.
Kéri, hogy a testület utólagosan hagyja jóvá az akkreditált közbeszerzési szakértői nyilatkozat
elkészítésének a díját.
Határozati javaslat:
../2018. (…...) határozat
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a VP6-7.2.1-7.4.1.1-16. pályázat
kifizetési kérelméhez szükséges Nyilatkozat kiállításához, független akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadóként Megbízási szerződést köt a VeszprémBer Zrt.-vel. (8200 Veszprém, Radnóti tér
2/A), adószám: 11321310-2-19) A megbízási díj összegeként az 50.000 Ft+Áfa megajánlott összeget
elfogadja.
2. A kötelezettségvállalás pénzügyi fedezetét a költségvetés tartalékkerete terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Jánó Levente polgármester
Jánó Levente polgármester: Kérdezi, van- e hozzászólás, vélemény, illetve javasolja a szóbeli
előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett a szóbeli előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:

85/2018. (IX. 28.) határozat
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a VP6-7.2.1-7.4.1.1-16. pályázat
kifizetési kérelméhez szükséges Nyilatkozat kiállításához, független akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadóként Megbízási szerződést köt a VeszprémBer Zrt.-vel. (8200 Veszprém, Radnóti tér
2/A), adószám: 11321310-2-19) A megbízási díj összegeként az 50.000 Ft+Áfa megajánlott összeget
elfogadja.
2. A kötelezettségvállalás pénzügyi fedezetét a költségvetés tartalékkerete terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Jánó Levente polgármester
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17.

Temetői keresztek beszerzése

Jánó Levente polgármester: Szóban ismerteti a napirendi pont anyagát. A településen található 3
temető mindegyikében régi lakossági kérés hogy kereszt kerüljön elhelyezésre. Ezzel kapcsolatosan
felvette a kapcsolatot szakemberekkel, és úgy látja az előzetes egyeztetések alapján, hogy bruttó
300.000 Ft összegben mind a három kereszt elkészíthető mely összeg már tartalmazná a munkadíjat
is, beleértve a felállítás és elhelyezés minden költségét. A keresztek beton rögzítést kapnának. Kéri
döntsenek arról, hogy fenti összeg erejéig a 3 keresztet megrendelje.
Határozati javaslat:
../2018. (…...) határozat
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 db kereszt beszerzéséről dönt, melyek a
Dörgicsei temetőkben kerülnek felállításra. A beszerzésre maximum bruttó 300.000 Ft összegben
biztosít fedezetet, mely összeg a felmerülő anyag, munkadíj, és elhelyezés költségeit is magában
foglalják.
2. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
3. A kötelezettségvállalás pénzügyi fedezetét a költségvetés tartalékkerete terhére biztosítja.
Határidő: 2018.10.30.
Felelős: Jánó Levente polgármester
Jánó Levente polgármester: Kérdezi, van- e hozzászólás, vélemény, illetve javasolja a szóbeli
előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett a szóbeli előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:

86/2018. (IX. 28.) határozat
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 db kereszt beszerzéséről dönt, melyek
a Dörgicsei temetőkben kerülnek felállításra. A beszerzésre maximum bruttó 300.000 Ft összegben
biztosít fedezetet, mely összeg a felmerülő anyag, munkadíj, és elhelyezés költségeit is magában
foglalják.
2. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
3. A kötelezettségvállalás pénzügyi fedezetét a költségvetés tartalékkerete terhére biztosítja.
Határidő: 2018.10.30.
Felelős: Jánó Levente polgármester
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18.

Önkormányzati mobiltelefon beszerzése

Jánó Levente polgármester: Szóban ismerteti a napirendi pont anyagát. 2017.02.28.-án került sor
egy IPhone (Aple 5s Gold) típusú mobiltelefon beszerzésére az önkormányzat részére, mely személyi
használatra a polgármester részére került biztosításra. A telefon tápegysége, mely csak szervizben
cserélhető; egyrészt cserére szorul, továbbá a készülék gyakran túlmelegszik és az operációs
rendszere összeomlik. Kéri a testületet, hogy engedélyezzék egy új telefon beszerzését maximum
bruttó 150.000 Ft összegben.

Határozati javaslat:
../2018. (…...) határozat
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1 db mobiltelefon beszerzéséről dönt,
maximum bruttó 150.000 Ft összegben, egyben felhatalmazza a polgármestert az eszköz
megrendelésére.
2. A kötelezettségvállalás pénzügyi fedezetét a költségvetés tartalékkerete terhére biztosítja.
Határidő: 2018.10.30.
Felelős: Jánó Levente polgármester
Jánó Levente polgármester: Kérdezi, van- e hozzászólás, vélemény, illetve javasolja a szóbeli
előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett a szóbeli előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:

87/2018. (IX. 28.) határozat
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1 db mobiltelefon beszerzéséről dönt,
maximum bruttó 150.000 Ft összegben, egyben felhatalmazza a polgármestert az eszköz
megrendelésére.
2. A kötelezettségvállalás pénzügyi fedezetét a költségvetés tartalékkerete terhére biztosítja.
Határidő: 2018.10.30.
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 16:35 időpontban
bezárta.
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k. m. f.

Jánó Levente
polgármester

Dr. Tárnoki Richárd
címzetes főjegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:

Soltész Attila
osztályvezető
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