Dörgicse Község Önkormányzata
DÖRGICSE
8244 Dörgicse, Fő u. 16.
____________________________
Szám: 301/ 9- 47 /2018.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. december 5-én, 15:00 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
Bende István
Király László
Kurucz Attila

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal:
Kéri Katalin

települési főépítész

Az ülésen tanácskozási joggal vett részt: -Valamennyi napirendi pont kapcsánHarsányiné dr. Tóth Beáta - aljegyző,
dr. Tárnoki Richárd címzetes főjegyző megbízottja
Jegyzőkönyvvezető: Harsányiné dr. Tóth Beáta aljegyző.
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 meghívót jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza.)
(A megbízást jelen jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza.)
(A jelenléti ívet jelen jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.)
Deák Attila alpolgármester kéri felvenni a napirend közé Polgármester Úr javadalmazásáról szóló
szóbeli előterjesztést.
Kurucz Attila kéri felvenni a napirend közé Horváth Tibor jelenleg közcélú munkás főállásban
történő alkalmazásának tárgyalását.
Jánó Levente polgármester:Javaslatot tesz az ülés napirendjére, a meghívó szerinti napirendet
javasolja tárgyalni, azzal a módosítással, hogy
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Felvenni javasoljanyílt ülés keretén belül:
10. napirendként
Jánó Levente polgármester év végi jutalmazása (szóbeli)
Előadó: Deák Attila alpolgármester
11. napirendként
Horváth Tibor közfoglalkoztatott főállásban történő alkalmazása (szóbeli)
Előadó: Jánó Levente polgármester
12. napirendként
Dani Szabolcs és Dani-FördösAlíz balatonfüredi lakosok vételi szándéka a 245/65 hrsz.-ú
önkormányzati ingatlanra (szóbeli)
Előadó: Jánó Levente polgármester
13. napirendként
A Dörgicse 245/66, 245/29, 245/30, 245/31, 245/32, 245/33, 245/34, 245/35, 245/36 és 245/3 hrsz.ú telkek négyzetméter árának emelése (szóbeli)
Előadó: Jánó Levente polgármester
15. napirendként
Dörgicse község hatályos településrendezési eszközeinek módosítása
Előadó: Jánó Levente polgármester

Javasolja, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirend sorrendjét változtassa meg a Testület
akként, hogy Kéri Katalin Főépítész Asszony által előkészített előterjesztés (2. napirendi pont) a
napirend utolsó pontjaként kerüljön megtárgyalásra.
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 Leventepolgármester: Indítványozza az alábbi módosításokkal kiegészített napirendi javaslat
elfogadását:

TERVEZET
Az ülés napirendje
NYÍLT ülés:
1. Az önkormányzat 2018. évi költségvetése III. módosítása
Előadó: Jánó Levente polgármester
2. Dörgicse Község Önkormányzat képviselő-testületének 2019. évi munkaterve
Előadó: Jánó Levente polgármester
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3. Téli időszakra hótolási munkákra árajánlat
Előadó: Jánó Levente polgármester
4. Dörgicse Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának jóváhagyása
Előadó: Jánó Levente polgármester
5. Kökörcsin Tagóvoda támogatási kérelme
Előadó: Jánó Levente polgármester
6. „Könyvmegálló” (kültéri könyvszekrény) készítése
Előadó: Jánó Levente polgármester
7. Pflanzner Sándor vételi ajánlata a Dörgicse 1176 hrsz.-ő önkormányzati ingatlanra
Előadó: Jánó Levente polgármester
8. ADRETAN Kft. betlehemház készítése
Előadó: Jánó Levente polgármester
9. Pénzügyi döntés (Konzorciumi megállapodás alapján közbeszerzés kommunális célgép – traktor beszerzés többlet költsége)
Előadó: Jánó Levente polgármester
10.Jánó Levente polgármester év végi jutalmazása
Előadó: Deák Attila alpolgármester
11. Horváth Tibor közfoglalkoztatott főállásban történő alkalmazása
Előadó: Jánó Levente polgármester
12.Dani Szabolcs és Dani-FördösAlíz balatonfüredi lakosok vételi szándéka a 245/65 hrsz.-ú
önkormányzati ingatlanra
Előadó: Jánó Levente polgármester
13.A 245/66, 245/29, 245/30, 245/31, 245/32, 245/33, 245/34, 245/35, 245/36 és 245/3 hrsz.-ú
telkek négyzetméter árának emelése
Előadó: Jánó Levente polgármester
14. Dörgicse község hatályos településrendezési eszközeinek módosítása
Előadó: Jánó Levente polgármester
15. Dörgicse Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 7/2003. (X.3.) önkormányzati rendelet
módosítása a törvényességi felhívásnak megfelelően
Előadó: Jánó Levente polgármester

Jánó Levente polgármester: Kéri, aki a módosított napirenddel és a tárgyalás menetével egyetért, az
kézfeltartással szavazzon.
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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117/2018. (XII. 5.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
állapítja meg:

Az ülés napirendje
NYÍLT ülés :
1. Az önkormányzat 2018. évi költségvetése III. módosítása
Előadó: Jánó Levente polgármester
2. Dörgicse Község Önkormányzat képviselő-testületének 2019. évi munkaterve
Előadó: Jánó Levente polgármester
3. Téli időszakra hótolási munkákra árajánlat
Előadó: Jánó Levente polgármester
4. Dörgicse Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának jóváhagyása
Előadó: Jánó Levente polgármester
5. Kökörcsin Tagóvoda támogatási kérelme
Előadó: Jánó Levente polgármester
6. „Könyvmegálló” (kültéri könyvszekrény) készítése
Előadó: Jánó Levente polgármester
7. Pflanzner Sándor vételi ajánlata a Dörgicse 1176 hrsz.-ő önkormányzati ingatlanra
Előadó: Jánó Levente polgármester
8. ADRETAN Kft. betlehemház készítése
Előadó: Jánó Levente polgármester
9. Pénzügyi döntés (Konzorciumi megállapodás alapján közbeszerzés kommunális célgép – traktor beszerzés többlet költsége)
Előadó: Jánó Levente polgármester
10. Jánó Levente polgármester év végi jutalmazása
Előadó: Deák Attila alpolgármester
11. Horváth Tibor közfoglalkoztatott főállásban történő alkalmazása
Előadó: Jánó Levente polgármester
12. Dani Szabolcs és Dani- FördösAlíz balatonfüredi lakosok vételi szándéka a 245/65 hrsz.-ú
önkormányzati ingatlanra
Előadó: Jánó Levente polgármester
13. A 245/66, 245/29, 245/30, 245/31, 245/32, 245/33, 245/34, 245/35, 245/36 és 245/3 hrsz.-ú
telkek négyzetméter árának emelése
Előadó: Jánó Levente polgármester
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14. Dörgicse község hatályos településrendezési eszközeinek módosítása
Előadó: Jánó Levente polgármester
15. Dörgicse Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 7/2003. (X.3.) önkormányzati rendelet
módosítása a törvényességi felhívásnak megfelelően
Előadó: Jánó Levente polgármester

NYILVÁNOS TESTÜLETI ÜLÉS NAPIRENDJÉNEK TÁRGYALÁSA
1. Az önkormányzat 2018. évi költségvetése III. 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 rendelettervezetet.
Kérdezi, van-e hozzászólás, vélemény.
Deák Attila: A felhalmozási kiadásoknál nem szerepel külön a Vis maior az előirányzatoknál.
Jánó levente polgármester:…A keret bent van.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
Jánó Levente polgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslatotteszi fel szavazásra.
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:
118/2018. (XII. 5.) 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 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:
Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2018. (XII.19.) önkormányzati
rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 14.) önkormányzati rendeletének
módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
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2. Dörgicse Község Önkormányzat képviselő-testületének 2019. évi munkaterve
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.
Jánó Levente polgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslatotteszi fel szavazásra.
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:
119/2018. (XII. 5.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2019. évi Munkatervét
– a határozat mellékletét képező tartalommal – jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Jánó Levente polgármester

3. Téli időszakra hótolási munkákra árajánlat
Jánó Levente polgármester: A napirendi pont anyagát előzetesen a testület tagjai megkapták.
Sokhegyi Ervintől kaptuk meg az árajánlatot 2018-2019. év időszak hótolására bruttó 6.000,- Ft/óra.
Kurucz Attila: Megjegyezte, hogy ennyi volt tavaly is. Szeretne egy észrevételt megkérdezni:
hogyan oldjuk meg, hogy az erdei Kisles-hegyen beszélünk Udvarival, hogy ha olyan hó lenne,
menjenek le, és majd leszámlázzák, vagy innen az Ervin menjen.
Kérdezzük meg Balatonudvaritól, hogy bevállalják-e. Ott az a lényeg, hogy ha leesik a hó, akkor
minél hamarabb jelenjen meg valaki.
Kurucz Attila: A dörgicsei határig el szokták tolni az udvariak.
Jánó Levente polgármester: Javasolja, hogy a Balatonudvari Önkormányzati Hivatallal és a
falugondnoksággal vegyük fel a kapcsolatot és kérdezzük meg, hogy be tudják-e vállalni azt a
térséget, ha nagyobb hómennyiség van. Amennyiben nem, akkor Sokhegyi Ervinnel fogunk
megállapodni. Javaslom, hogy fogadjuk el az árajánlatot.
További kiegészítést nem kíván hozzáfűzni a napirendi pont kapcsán kiküldött előterjesztéséhez. Kéri
a Képviselő-testületet, hogy fogadják el az előterjesztés szerinti határozati javaslatot a tett
kiegészítéssel.
Kérdezi, van-e hozzászólás, vélemény.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
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Jánó Levente polgármester: Az előterjesztés szerinti kiegészített határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
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:
120/2018. (XII. 5.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta Sokhegyi Ervin
egyéni vállalkozó (adószám: 53954295-1-39, székhely: Dörgicse, Templom tér 4.) ajánlatát Dörgicse
belterületének hótolási munkálataira. A benyújtott árajánlatot, az árajánlat szerinti műszaki
tartalommal és költség viselése mellett bruttó 6.000.- Ft/óra díjon elfogadja, és a munkát megrendeli,
amennyiben a Balatonudvari Önkormányzati Hivatallal és a falugondnoksággal nem sikerül
kedvezőbb megállapodást kötni.
2. A kötelezettségvállalás fedezetét a 2018. decemberi időszakra a 2018. évi költségvetés egyéb
szolgáltatás soron biztosítja, a 2019. évi időszakra a 2019. évi költségvetés Egyéb szolgáltatások
soron fogja biztosítani.
Felhatalmazza a polgármestert a Felekkel történő egyeztetésre és a kedvezőbb ajánlatot adóval a
vállalkozói szerződés aláírására.
Határidő: 2018. december 30.
Felelős: Jánó Levente polgármester

4. Dörgicse Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának jóváhagyása
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.
Jánó Levente polgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
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:
121/2018. (XII. 5.) határozat

Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Dörgicse Község
Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának jóváhagyása” című előterjesztést és az alábbi
döntést hozza:
1.
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Dörgicse Község
Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programját a határozat melléklete szerinti tartalomban.
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2.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal az intézkedési terv végrehajtásának kétévente
történő áttekintésére, szükség esetén az intézkedési terv felülvizsgálatára, valamint a helyzetelemzés
és az intézkedési terv módosítására.
Határidő:
Felelős:

2020. június 30.
Jánó Levente polgármester

5. Kökörcsin Tagóvoda támogatási kérelme
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.
Jánó Levente polgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
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:
122/2018. (XII. 5.) határozat

1.
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pécselyi Tündérkert Óvoda
Kökörcsin Tagóvodát 30.000 Ft-tal támogatja. A kötelezettségvállalás fedezetét a 2018. évi
költségvetésben a Működési célú támogatások államháztartáson belülre soron biztosítja
átcsoportosítással az általános tartalék terhére, melyet a következő költségvetés módosításban át kell
vezetni.
2.
Felhívja az óvoda vezetőjét, hogy 1. pontban foglalt támogatási összeggel legkésőbb 2019.
március 31.-ig számoljon el a képviselőtestületnek.
3.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Határidő: 2018. december 20.
Felelős: Jánó Levente polgármester

6. „Könyvmegálló” (kültéri könyvszekrény) készítése
Jánó Levente polgármester: A napirendi pont anyagát előzetesen a testület tagjai megkapták.
Szóban kiegészíti az előterjesztést, hogy Király Éva kulturális referensnek volt egy jó
kezdeményezése - Magyarországon 4-5 településen már működik, - hogy a buszmegállókban
könyves szekrény kerülne elhelyezésre. Meghívnánk egy-két prominens személyiséget a politikai
életből, egy újságot, hogy mennyire támogatjuk a kultúrát, mennyire nyitottak vagyunk ezekre a
kezdeményezésekre. Jó visszhangja van. Pozitív hír, hogy a füredi EFOP-os pályázat alapján a
későbbiekben még támogatást is igénybe lehet venni a fejlesztésre.
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.
Jánó Levente polgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
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:
123/2018. (XII.5.) határozat

1.
Dörgicse község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 db „könyvmegálló” kültéri
könyvszekrény készíttetéséről döntött nettó 25.140.- Ft/db áron. Az Adretan Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.-től 4 db kültéri könyvszekrény kerül megrendelésre mindösszesen bruttó 127.711.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. 12. 31.
Felelős: Jánó Levente polgármester

7. Pflanzner Sándor vételi ajánlata a Dörgicse 1176 hrsz.-ú önkormányzati ingatlanra
Jánó Levente polgármester: A napirendi pont anyagát előzetesen a testület tagjai megkapták.
Elmondja, hogy közösen néhány hete felmértük, megbeszéltük. Az akkori megbeszélésünkre
hivatkozva tájékoztattam Pflanzner Sándor Urat és feleségét, hogy milyen vételi szándékkal tudnának
élni, mit gondol az önkormányzat a vételi ajánlatról. Komoly ajánlatot tettek, jól felépítették
fundamentálisan és minden oldalról megvizsgálta Dörgicse és a környék ingatlan állományát. Ez egy
egyoldalú tanulmány. 1.128.600,- Ft-ot ajánlott az ingatlanért. A vételárból leszámította a bokrok
eltávolításának az árát (erdőírtás). Az önkormányzat nem akarja eladni a területet, ő jött a vételi
szándékkal. Nem tudtunk közös nevezőre jutni.
Ezt az ingatlant ezért az árért nem engedném el. Arra is hivatkozott, hogy nincs áram. Ez nem igaz,
mert ott van a villamos leállás. Ez elég nagy értéknövekedést jelent külterületi ingatlannál.
Messze vagyunk az 550,- Ft-tal az 1.600,- Ft-tól.
Deák Attila alpolgármester: Üzleti szemszögből nincs semmi gond. Ő akart ott venni valamit, mi
nem vagyunk rászorulva, hogy eladjuk. A későbbiekben adott esetben mi is tudjuk hasznosítani.
Azok az árak, amiket ő felhozott, ingatlanbecslést, hogy mennyiért árulnak bizonyos területeket. Meg
lehet nézni, hogy milyen áron keltek el területek. 800,-, 900,-, 1.200,- Ft-os árakon még lehet
tárgyalni, ezek vannak most kifüggesztve.
Jánó Levente polgármester: Javasolta, hogy 550,- Ft áron ne adjuk el. Tegyünk egy ellenajánlatot.
Ezt az összeget nem tudjuk elfogadni, de ajánlatot teszünk. Ezt le tudja reagálni.
Király László: Ez olyan mintha mi el akarnánk adni. Mi nem akarjuk eladni. Ő meg akarta venni. Mi
mondtunk egy árat, Ő adott egy számunkra nem elfogadható ajánlatot. Én azt mondanám, hogy ezt az
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ajánlatot nem fogadjuk el. Hagyjuk nyitva a dolgot. Mi nem vagyunk rákényszerítve, hogy eladjuk.
Mi az eredeti árunkból ne menjünk lejjebb.
Kurucz Attila: 1.200,- Ft-nál már lehet gondolkodni.
Jánó Levente polgármester: az önkormányzati vagyoni értékében az 550,- Ft/m2 áron nem tudom
támogatni a vételi szándékot. Ez a terület ennél jóval többet ér.
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.
Jánó Levente polgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
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:
124/2018. (XII.5.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pflanzner Sándor 2146 Mogyoród, Szent
Jakab park 10. szám alatti lakos kérelmét megismerte, megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
Dörgicse Község Önkormányzat a tulajdonában álló 1176 hrsz.-ú ingatlant nem kívánja értékesíteni.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a testületi döntésről tájékoztassa Pflanzner Sándort.
Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Jánó Levente polgármester

8. ADRETAN Kft. betlehemház készítése
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.
Jánó Levente polgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
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:
125/2018. (XII.5.) határozat
1. Dörgicse község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1 db betlehemház készíttetéséről
döntött. Az Adretan Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-től 1 db betlehemház kerül megrendelésre
mindösszesen bruttó 296.480.- Ft értékben.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megrendelés aláírására.

10

3. A képviselő-testület a kötelezettségvállalás pénzügyi fedezetét 2018. évi költségvetés
tartalékkeret terhére biztosítja.
Határidő: 2018. 12. 31.
Felelős: Jánó Levente polgármester

9. Pénzügyi döntés (Konzorciumi megállapodás alapján közbeszerzés kommunális célgép –
traktor - beszerzés többlet költsége)

Jánó Levente polgármester: A napirendi pont anyagát előzetesen a testület tagjai megkapták.
Múlt héten tájékoztatta a balatonakali polgármester, hogy a kb. három éve Balatonakali - Dörgicsetelepülések konzorciumi megállapodása alapján benyújtott pályázatban, azt a traktort már nem
gyártják, ill. nem felel meg az EU-s normáknak. Egy másik traktort kell választani, ami többlet
költséget jelent az önkormányzatok részére. Önerőként 1.270.404,- Ft-ot kell befizetni
Balatonakali-Dörgicse-Vászoly települések vesznek részt a konzorciumban.
Ennek a pályázatnak van egy közel 20 M Ft-os támogatása. Hosszú távon mindenképpen jó a gépi
segítség, a munkaerőhiány miatt is.
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.
Jánó Levente polgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
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:
126/2018. (XII.5.) határozat

Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a nyertes VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú
Kommunális cél-gép beszerzése {Ügyfél azonosító:1005372003} című eszköz beszerzésre irányuló
közbeszerzési eljárásban a felmerülő többlet költségek ráeső részét – az önerővel együtt összesen
1.922.300,- Forintot – költségvetése e célra elkülönített szakfeladata és a tartalék kerete terhére
vállalja.
Dörgicse község Önkormányzata a ráeső 651.896,-Ft többletköltség megfizetését vállalja.
Felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi megállapodás módosítására és a szükséges
intézkedésekre.
A képviselő-testület a kötelezettségvállalás pénzügyi fedezetét 2019. évi költségvetésében tervezi és
biztosítja.
Határidő: szerződésre 2018. december 20.
Felelős: Jánó Levente polgármester
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10. Jánó Levente polgármester év végi jutalmazása
Jánó Levente polgármester: A napirendi pont felvételét alpolgármester úr kérte, átadja a szót.
Deák Attila alpolgármester: a Képviselő-testület többi tagjával is előzetes megbeszélés és
egyeztetés alapján arra jutottunk, hogy Polgármester Urat az idei eredményes tevékenységéért három
avi illetményének megfelelő összeggel szeretnénk jutalmazni. Köszönjük az idei évi munkáját,
eredményes volt ez is. Bízunk benne, hogy a jövő év is ennyire eredményes lesz.
Jánó Levente polgármester:Szeretné jelezni, hogy a napirend kapcsán érintett, így nem kíván a
napirendi pont kapcsán a szavazásban részt venni.Kéri a szavazásból zárja ki a testület.
Deák Attila alpolgármester: Megköszöni a bejelentést és figyelembe véve a polgármester
bejelentését, javasolja, hogy döntsenek Jánó Levente polgármester kizárásáról a napirendi pont
kapcsán a szavazásban történő részvételről.
Ismerteti a határozati javaslatot:
„Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Jánó Levente polgármester év végi
jutalmazása”című előterjesztés elbírálásának tárgyalásából, és döntéshozatalából Jánó Levente
polgármestert kizárja személyes érintettsége okán.
Határidő: azonnal
Felelős:Klepeisz Péter alpolgármester”
Kérdezi, kinek van kérdése, véleménye, észrevétele?
KÉRDÉS, VÉLEMÉNY:
Kérdés vélemény nem hangzott el
Jánó Levente polgármester: A szóban előterjesztett határozati javaslatotteszi fel szavazásra.

Szavazás:
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:
127/2018. (XII.5.) h a t á r o z a t :
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Jánó Levente polgármester év végi
jutalmazása”című előterjesztés elbírálásának tárgyalásából, és döntéshozatalából Jánó Levente
polgármestert kizárja személyes érintettsége okán.
Határidő: azonnal
Felelős:Deák Attilaalpolgármester
Deák Attila alpolgármester: Kéri a Képviselő-testületet, hogy fogadják el a szóbeli előterjesztés
határozati javaslatát.
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Kérdezi, van-e hozzászólás, vélemény.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
Deák Attila alpolgármester: A szóban előterjesztett határozati javaslatotteszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület az alpolgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodás mellett az szóbeli előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:
128/2018. (XII.5.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Jánó Levente polgármester részére, a 2018.
évi eredményes tevékenységéért három havi illetményének megfelelő összegű jutalmat állapít meg.
A három havi illetmény és járulékainak fedezetét, Dörgicse Község Önkormányzata 2018. évi
költségvetésének személyi juttatásai és munkaadót terhelő járulékok sor terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Deák Attila alpolgármester
Jánó Levente polgármester: megköszönte a Képviselő-testület gesztusát. Az idei év sem volt rossz,
reméli, hogy ezt még tovább tudjuk fokozni.

11. Horváth Tibor közfoglalkoztatott főállásban történő alkalmazása
Jánó Levente polgármester: Felkérte Kurucz Attilát, hogy ismertesse az anyagot.
Kurucz Attila: A pénzüggyel egyeztettem, hogy milyen költségei lennének az önkormányzatnak, ha
a közfoglalkoztatottat felvennénk főállásba január 1-től. Egyeztettünk a munkaügyi hivatallal is,
kapunk-e esetleg kedvezményt, ha felveszünk egy munkanélkülit, közfoglalkoztatottat. Csak
vállalkozóknak tudják az egy éves kedvezményt adni. Jövő év elejétől a nem szakmunkához kötő
munkaviszony bére 138.000,- Ft-ról 150.000,- Ft-ra emelkedik az alapfizetés. Ennek a járuléka
29.250,- Ft. (havonta tehát: 179.250,- Ft) Ez évi 2.181.000,- Ft-ot jelent az önkormányzatnak.
Úgy gondolom, hogy 1 fő minimum kellene mellém, a másik főről pedig egyeztettünk, ő lehetne
márciustól esetleg szeptemberig, a téli hónapokban pedig 4, vagy 6 órában alkalmaznánk.
Nincs arra lehetőség, a jövő évtől hogy bármilyen közfoglalkoztatottat adjanak, akik tudnak dolgozni.
Horváth Tibor kb 18 éve dolgozik itt. A jövő évtől neki is lejár a szerződése. A falunak valaki kell.
A vállalkozókkal pedig több költsége lenne az önkormányzatnak.
Bende István: Semmi nem lenne kész időben.
Kurucz Attila: Tibor a rendezvényeken is tud segíteni.
Jánó Levente polgármester: Nem mindegy, hogy valaki alkalmazásban van heti 40 órában, vagy
közfoglalkoztatottként dolgozik. Sajnos nincs is olyan vállalkozó, ők általában nem órabérben
dolgoznak, hanem négyzetméter árban. Úgy gondolom, hogy ketten is kevesek erre a munkára. A
nyári időszakban szinte el sem jutnak a végére, már kezdhetik előröl.
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Egy faluban sokkal komplexebb a gondnoki feladat. Itt nincs 20 ember, nincs Kft.-je az
önkormányzatnak. Javaslom, hogy írjunk ki pályázatot, teljes 8 órában, amelyben megfogalmazásra
kerülne, hogy mit szeretnénk, milyen elvárásai vannak az önkormányzatnak.
Deák Attila alpolgármester: Minimum két ember kell, ebből Horváth Tibor lehet az egyik.
Mindenképpen szükségesnek tartom az aktívabb részvételt. A lakosság részéről is van elvárás.
Jánó Levente polgármester: Javaslom, hogy ne egy általános munkaköri leírás, hanem egy speciális
munkaköri leírás legyen meghatározva. Vannak évente ismétlődő feladatok, legyen automatizmus.
Király László: Tibornak nincs jogosítványa, nem tud hegeszteni, csak a damilozást és a fűnyírást
tudja elvégezni.
Deák Attila alpolgármester: Ha minőségileg nem tud, akkor mennyiségileg kell többet tennie.
Király László: Most nem tudjuk eldönteni, ezt jobban körbe kell járni. Februárig még tudunk
beszélni és egyeztetni vele.
Deák Attila alpolgármester: Kellene egy próbaidőszakot csinálni, hogy neki is és nekünk is
visszaadja, hogy ki mit vár el a másiktól ebben az új rendszerben.
Király László: A közhasznú program teljesen megszűnik?
Jánó Levente polgármester: Nem lehet tudni.
Király László: Ha Tibor kikerül a rendszerben, milyen ellátást kaphat?
Kuruc Attila: Valószínűleg semmilyent. A munkaügyi központ annyit tud tenni, hogy próbálnak
tanfolyamokat indítani. Tibornak 8 általános iskolája van. Ő nehezebb helyzetben van. Vászolyon
például egy vállalkozó kibővítette a vállalkozását, és felvette a két embert.
Deák Attila alpolgármester: Ebbe lehet gondolkodni, de idő kell, hogy körbejárjuk. Ha vállalkozás
megkapja, akkor lehet, hogy az önkormányzat egy vállalkozáson keresztül fel tudja venni.
Jánó Levente polgármester: Ez is lehet egy lehetőség, ezt meg tudjuk beszélni. Javaslom, hogy
ültessük le, mondjuk el, hogy miről tárgyalt a testület. Elmondjuk, hogy milyen lehetőségek vannak.
Megfigyeljük, mennyire motiválja az adott helyzet 2019. február 25-ig. Javaslom, hogy beszéljünk a
lehetőségekről, február második felében pedig döntünk.
További hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
Jánó Levente polgármester: A szóban előterjesztett határozati javaslatothatározati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett a szóbeli előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:
129/2018. (XII.5.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2019. február második felében dönt a
Horváth Tibor közfoglalkoztatottnak esetleges főállásban történő alkalmazásáról.
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Határidő: azonnal
Felelős: Jánó Levente polgármester

12. Dani Szabolcs és Dani-FördösAlíz balatonfüredi lakosok vételi szándéka
Jánó Levente polgármester: Dani Szabolcs és Dani-FördősAlíz jelenleg balatonfüredi lakosok
benyújtották vételi szándékukat. Fiatal házasok, a környéken szeretnének letelepedni, itt szeretnének
családot alapítani, 2019. márciusában várják az első gyermeküket. A hölgy dörgicsei felmenőkkel is
rendelkezik. Kedvezményes telekvásárlásra, a 245/65 hrsz.-ú ingatlanra benyújtották a vételi
szándékukat. Az ingatlant megtekintették.
Kérdezi, van-e hozzászólás, vélemény.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
Jánó Levente polgármester: A szóban előterjesztett határozati javaslatotteszi fel szavazásra.
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:
130/2018. (XII.5.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Dani Szabolcs és Dani-FördősAlízrészére
kezdeményes telekvásárlási lehetőséget biztosít a Dörgicse 246/65 hrsz.-ú ingatlan adásvétele
tárgyában.
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.
Határidő: az adásvételi szerződés megkötésre 2019. február 15.
Felelős: Jánó Levente polgármester

13. A Dörgicse 245/66, 245/29, 245/30, 245/31, 245/32, 245/33, 245/34, 245/35, 245/36 és 245/37
hrsz.-ú ingatlanok négyzetméter árának emelése
Jánó Levente polgármester: Javaslom a képviselő-testületnek, hogy az önkormányzati tulajdonban
lévő 245/66, 245/29, 245/30, 245/31, 245/32, 245/33, 245/34, 245/35, 245/36 és 245/37 hrsz.-ú
telkek árát bruttó 5.000,- Ft-ról 8.000,- Ft-ra növelje.
Kérdezi, van-e hozzászólás, vélemény.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
Jánó Levente polgármester: A szóban előterjesztett határozati javaslatotteszi fel szavazásra.
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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131/2018. (XII.5.) határozat

Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat tulajdonában álló Dörgicse
245/66, 245/29, 245/30, 245/31, 245/32, 245/33, 245/34, 245/35, 245/36 és 245/37 hrsz.-ú ingatlanok
árát bruttó 5.000,- Ft/m2-ről 8.000,- Ft/m2-re növeli.
Határidő: azonnal
Felelős: Jánó Levente polgármester

Jánó Levente polgármester 2 perc szünetet rendel el.

15. Dörgicse község hatályos településrendezési eszközeinek módosítása
Jánó Levente polgármester: Felkérem Kéri Katalin főépítész asszonyt, hogy ismertesse a terveket.
Kéri Katalin: Ismerteti az előterjesztés részleteit. Amennyiben a testület részére elfogadható, akkor
egyrészt döntést kell hozni, hogy a módosítását elindítsuk, a beérkezett kérelmeknek helyt adva. A
másik, hogy megismerve a tanulmány terveket, a település számára elfogadhatónak tarjuk és a
fejlesztéseket átnézve úgy gondoljuk, hogy ez pozitív fejlődés lenne Dörgicse számára akár bevétel,
akár turizmus szempontjából. Ennek alapján, a rendelet már megengedi, ha ezt a területet kiemelt
fejlesztési területnek nyilvánítjuk, akkor lehet kérni a tárgyalásos eljárást.
Házi egyeztetést érdemes csinálni az érintett szakhatóságokkal.
Jánó Levente polgármester: Kérdezi, van-e hozzászólás, vélemény.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
Jánó Levente polgármester: A előterjesztés szerinti határozati javaslatotteszi fel szavazásra.
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:

132/2018. (XII.5.) határozat
A településrendezési eszközök módosításáról
Dörgicse község Önkormányzat Képviselőtestülete a településrendezési
módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és a következő döntést hozta:
1)

eszközök

Dörgicse község érvényben lévő településrendezési eszközeit / szerkezeti terv,
szabályozási terv, 7/2003. (X.03) önk. rendelettel elfogadott Helyi építési szabályzat / a
hatályos vonatkozó törvények és jogszabályok alapján módosítja.

2) A módosítás az előterjesztésben megjelölt Lf-1 és Lf-3 övezetek Helyi Építési
Szabályzatának, maximális
beépíthetőségére terjed ki.
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3) A módosítás célja: az Lf-1 és Lf-3 övezetek területén, a szálláshely létesítés és turisztikai
fejlesztés biztosítása.
4) A tárgyalásos eljárás megvalósításának érdekében a kérelmezőket kéri nyújtsanak be rövid
határidőn belül beépítési tanulmánytervet, annak érdekében, hogy a beruházásról bővebb
információhoz jusson a képviselő testület.
Ezt követően dönt a testület a két terület kiemelt turisztikai területté nyilvánításáról.
5) A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosítási szándékkal keresse
meg a településrendezési eszközök felülvizsgálatát végző tervezőt árajánlat céljából, a
lakossági szándék vonatkozásában pedig keresse meg a kérelmezőket, a településrendezési
szerződés megkötése céljából

Határidő: egyeztetések megkezdése: 2019. január 30.
Felelős: Jánó Levente polgármester
Kéri Katalin főépítész
Dr. Tárnoki Richárd címzetes főjegyző

16. Dörgicse Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 7/2003. (X.3.) önkormányzati rendelet
módosítása a törvényességi felhívásnak megfelelően
Jánó Levente polgármester: A napirendi pont anyagát előzetesen a testület tagjai megkapták. A
Képviselő-testület hozott egy döntést, miszerint Dörgicse Község Önkormányzatának van főépítésze.
Mivel a HÉSZ törvényességi felülvizsgálatánál nem kötelező a kifüggesztés, valamint a
partnerségeket megkeresni, 8 napra a honlapon közzétenni, ezért megbízást adtunk a Főépítész
Asszonynak, hogy készítse elő.
Átadom a szót Kéri Katalinnak.
Kéri Katalin főépítész: 2015. októberében minden település a megyében kapott törvényességi
felhívást, a HÉSZ-nek olyan szintű felülvizsgálatát, ami azt tartalmazza, hogy hatályon kívül kell
helyezni azokat a részeket, amik elavultak. Ezeket taxatíve felsorolta. A törvényességi felülvizsgálat
az önkormányzatok számára jegyzői munka. 10 településen vagyok főépítész. Ezek közül 8 település
kapott törvényességi felülvizsgálati felhívást. A másik kettőnél azért nem csináltuk meg, mert új
rendezési terv van, azzal együtt ki lett kijavítva. Mind a 8 településnél úgy egyeztünk meg a
jegyzőkkel, hogy ez annyira szakmai dolog, hogy segítsek nekik, csináljam meg ennek a szakmai
alátámasztását. Végig kellett nézni a HÉSZ-t, amelyben ki kellett emelnem, az ő általuk megjelölt
bekezdéseket, ki kellett szednem. Volt olyan település, ahol kimondottan nem javasoltam ennek az
eltávolítását, kivételt. A törvényességi főosztállyal megbeszéltem, hogy nem szükséges mindent
elfogadni, ha alá tudjuk támasztani.
Dörgicse is kapott egy elég „nagy terjedelmű” törvényességi felülvizsgálatot. Az alapján elkezdtem
HÉSZ-ből kiszedni ezeket Ez múlt héten küldtem át Aljegyző Asszonynak egy előterjesztést
kíséretében, mivel a törvényességi felhívásnak december 31-ig eleget kell tenni, ezt kötelező
december végéig elkészíteni.
A törvényességi főosztályt felhívtam, mert egy államigazgatási eljárásban létrehozott rendezési tervi
rendeletet településszervező és településtervező nélkül úgy „gyomlálok ki”, hogy alig marad belőle
valami, és az Állami Főépítészi Iroda ebben nem vesz részt. Ez egy törvényi felhívás.
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Azt egyeztették az ÁFI-vel, hogy ezt csináljuk meg, a rendeletet le kell módosítani, úgy hogy
kiveszek mindent. Megkérdeztem, hogy van-e a partnerség, azt mondták, hogy mivel csak hatályon
kívül helyezünk, nem logikus bevonni. Kialakult egy furcsa rendelet. Amikor ez elfogadásra kerül,
utána a HÉSZ „kigyomlálás” – településképi rendelet alapján -, utána történhet meg a már
törvényesség által „átrostált” HÉSZ alapján. Ezt már megcsináltuk. A településképi rendelet
megalkotásának a záró részében hatályon kívül helyeztük ezeket a pontjait. Közben jött a hír, hogy
ezt így nem lehet, azt majd államigazgatási eljárásban lehet megcsinálni.
Az a helyzet alakult ki, hogy amikor meghozta a Képviselő-testület a döntést, utána jöttek az
információk folyamatosan a törvényességtől és kezdtünk el vele dolgozni.
Átnézve a HÉSZ-t ráfér egy teljes felülvizsgálat. Régi elavult jogszabályokra, paragrafusokra
hivatkozik. Mindent kiszedtünk belőle, amit ténylegesen kértek, az arculati elemek is kikerülnek,
meg a helyi védettségre vonatkozó részek, csak a táblázatok maradnak jóformán. Annyi a plusz
benne, hogy az egységes szerkezetet csináljam meg. Ezt elkészítem.
Kérdezi, van-e hozzászólás, vélemény.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
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 rendelettervezetet.
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:
133/2018. (XII. 5.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának képviselő-testülete Dörgicse község helyi építési szabályzatáról
szóló 7/2003. (X. 3.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek a Veszprém megyei
Kormányhivatal VEB/005/2650-1/2016. számú törvényességi felhívása miatti hatályon kívül
helyezéséről 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 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:
Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2018. (XII.20.) önkormányzati
rendelete
Dörgicse község helyi építési szabályzatáról szóló 7/2003. (X. 3.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Jánó Levente polgármester: Kérdezi, van-e további kérdés észrevétel, felvetés.
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
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Több napirend és bejelentés nem lévén a polgármester a képviselő-testület nyílt ülését 17:11
időpontban bezárta.
K. m. f.

Jánó Levente
polgármester

dr. Tárnoki Richárd
címzetes főjegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:
Harsányiné dr. Tóth Beáta
aljegyző
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