Dörgicse Község Önkormányzata
DÖRGICSE
____________________________
Szám: 301/ 9-33 /2018.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. augusztus 30-án, 15:00 órai
kezdettel megtartott rendkívüli 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.
(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 napirenddel és a tárgyalás menetével egyetért, az
kézfelemeléssel szavazzon.

61/2018. (VIII. 30.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
állapítja meg:
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ZÁRT TESTÜLETI ÜLÉS NAPIRENDJE:
1. Dörgicse 080/44 és 080/64 hrsz.-ú ingatlan adásvételéhez kapcsolódóan az elővásárlási
jogosult NAK állásfoglalás elleni kifogása
Előadó: Jánó Levente polgármester
NYILVÁNOS TESTÜLETI ÜLÉS NAPIRENDJE:
1. Éliás Sándor és Éliásné Bódi Erika részére történő Dörgicse 245/44 hrsz.-ú
önkormányzati telek értékesítéséről döntés
Előadó: Jánó Levente polgármester
2. A Szervezeti Szabályzatról szóló 10/2015. (VI. 14.) önkormányzati rendelet függelékének
módosítása új COFOG kötelező felvétele miatt
Előadó: Jánó Levente polgármester
3. Bencés Apátság Illyés Gyula Általános Iskola támogatási kérelme a dörgicsei diákok
buszbérleteinek átvállalására vonatkozóan
Előadó: Jánó Levente polgármester

Jánó Levente polgármester: Az elfogadott napirend alapján 15:05 órakor felfüggeszti a nyilvános
testületi ülést és elrendeli a zárt testületi ülést.
A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.
15:17 órakor Jánó Levente polgármester folytatólagosan megnyitja a nyilvános ülést.

NYILVÁNOS TESTÜLETI ÜLÉS NAPIRENDJÉNEK TÁRGYALÁSA
1. Éliás Sándor és Éliásné Bódi Erika részére történő Dörgicse 245/44 hrsz.-ú önkormányzati
telek értékesítéséről döntés
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 3 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:

63/2018. (VIII. 30.) határozat
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Éliás Sándor és Éliásné Bódi Erika
mindketten 2090 Remeteszőlős, Keszeg u. 3. szám alatti lakosoknak a Dörgicse 245/44 hrsz. –ú,
beépítetlen terület megnevezésű, belterületi ingatlan vásárlására vonatkozó kérelmét megismerte és
megtárgyalta.
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Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dörgicse 245/44 hrsz.-ú, beépítetlen
terület megnevezésű, belterületi ingatlant, 5.000.- Ft /m2 piaci áron Éliás Sándor és Éliásné Bódi
Erika részére ½ - ½ 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: 2018-10-30
Felelős: Jánó Levente polgármester

2. A Szervezeti Szabályzatról szóló 10/2015. (VI. 14.) önkormányzati rendelet
függelékének módosítása új COFOG kötelező felvétele miatt
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 3 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:

64/2018. (VIII. 30.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testülete Dörgicse Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2015. (VI. 14.) számú önkormányzati rendeletének 1. függelékét 2018. szeptember
01. időponttal az alábbiak szerint módosítja:
Az Önkormányzat által ellátott alapfeladatok szakágazati besorolása.
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
011220 Adó, vám és Jövedéki igazgatás
013320 Köztemető-fenntartás és működtetés
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232 Start-munka program Téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
045120 Út autópálya építés
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása üzemeltetése
062010 Településfejlesztés igazgatása
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
064010 Közvilágítás
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066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072111 Háziorvosi alapellátás
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
072311 Fogorvosi alapellátás
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
082044 Könyvtári szolgáltatások
082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
091220 Köznevelési Intézmény 1-4 évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő
működtetési feladatok
092120 Köznevelési Intézmény 5-8 évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő
működtetési feladatok
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
107051 Szociális étkeztetés
107052 Házi segítségnyújtás
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
Határidő: 2018. 09. 01.
Felelős: Jánó Levente polgármester

3. Bencés Apátság Illyés Gyula Általános Iskola támogatási kérelme a dörgicsei diákok
buszbérleteinek átvállalására vonatkozóan
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:

65/2018. (VIII. 30.) határozat

1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bencés Apátság Illyés Gyula
Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában tanuló gyermekek esetében a 2018/2019-es tanévre szóló
bérletjegyek árát átvállalja 7 gyermek figyelembevételével, 11.900.- Ft/gyermek mértékben, 1
gyermek figyelembevételével, 5.950.- Ft/gyermek mértékben, mindösszesen bruttó 89.250.- Ft
összegben. A fenti összeget működési célú támogatásként, támogatási szerződés keretében fizeti meg
a Bencés Apátság Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészeti Iskolának.
2. A bruttó 89.250.- Ft kötelezettségvállalás összegét a 2018. évi költségvetés általános tartaléka
terhére átcsoportosítással biztosítja az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
sorra.
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3. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
támogatási szerződés aláírására.
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 15:55 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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