Dörgicse Község Önkormányzata
DÖRGICSE
8244 Dörgicse, Fő u. 16.
____________________________
Szám: 301/42-12/2019.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. április 5-én, 17:00 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
Bende István
Király László
Kurucz Attila

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Igazoltan távol volt: Deák Attila

alpolgármester

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 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.
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 anapirendi javaslat elfogadását:
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TERVEZET
Az ülés napirendje
NYÍLT ülés:
1. Helyi Választási Bizottság új tagjainak megválasztása
Előadó: Harsányiné dr. Tóth Beáta
2. Önkormányzati bérlakás ügye
Előadó: Jánó Levente polgármester
3. Útfelújítás, vízelvezető árok felújítás
Előadó: Jánó Levente polgármester
4. Gernyei domb kerítés
Előadó: Jánó Levente polgármester
5. SZMSZ 1. függelék módosítás Kormányzati funkció (cofog) nevének pontosítása
Előadó: Jánó Levente polgármester

Jánó Levente polgármester: Kéri, aki a napirenddel és a tárgyalás menetével egyetért, az
kézfeltartással szavazzon.
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:
34/2019. (IV. 5.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
állapítja meg:

Az ülés napirendje
NYÍLT ülés :
1. Helyi Választási Bizottság új tagjainak megválasztása
Előadó: Harsányiné dr. Tóth Beáta
2. Önkormányzati bérlakás ügye
Előadó: Jánó Levente polgármester
3. Útfelújítás, vízelvezető árok felújítás
Előadó: Jánó Levente polgármester
4. Gernyei domb kerítés
Előadó: Jánó Levente polgármester
5. SZMSZ 1. függelék módosítás Kormányzati funkció (cofog) nevének pontosítása
Előadó: Jánó Levente polgármester
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NYILVÁNOS TESTÜLETI ÜLÉS NAPIRENDJÉNEK TÁRGYALÁSA
1. Helyi Választási Bizottság új tagjainak megválasztása
Jánó Levente polgármester: A napirendi pont anyagát előzetesen a testület tagjai megkapták.
További kiegészítést nem kíván hozzáfűzni a napirendi pont kapcsán kiküldött előterjesztéséhez.
Az 1. napirendi pont kapcsán felkéri Harsányiné dr. Tóth Beáta aljegyző asszonyt, hogy ismertesse a
napirendi pontot.
Harsányiné dr. Tóth Beáta: Azért van póttag megválasztására szükség, mert sajnos van olyan tag,
aki elhunyt, illetve olyan tag, aki lemondott. Az EP választás kapcsána Helyi Választási Bizottságban
biztosítani kell a minimum 5 fő tagságot. Ennek érdekében egy új tag és egy új póttag megválasztása
szükséges. Ez lényegében technikai jellegű döntés.
Jánó Levente polgármester: Kérdezi, van-e hozzászólás, vélemény.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
Jánó Levente polgármester: Kéri a Képviselő-testületet, hogy fogadják el az előterjesztés szerinti
határozati javaslatot, ezt 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 határozatot hozta meg:
35/2019. (IV. 5.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Választási Iroda Vezetőjének
indítványára, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 24. § (1)
bekezdése alapján a következő általános választásra megválasztandó választási bizottság alakuló
üléséig tartó időre a 66/2014. /VIII.15.) és a 25/2018. (III.6.) számú határozatokkal megválasztott
Helyi Választási Bizottság tagja Varga Istvánné és Mórocz Imréné póttag Ve. 34. § (1) bekezdés c)
pontja értelmében a tagság és póttagság lemondással történő megszűnése miatt a kieső tag és póttag
helyébe megválasztja a bizottság új tagját és póttagját az alábbiak szerint:
Helyi Választási Bizottság tagjai:
Székelyné Tőzsér Zsuzsanna 8244 Dörgicse, Fő u. 18.
Helyi Választási Bizottság póttagjai:
Kurucz Diána 8244 Dörgicse, Csörgőfa u. 8.
Király Lászlóné 8244 Dörgicse, Csörgőfa u. 9.
A képviselő-testület felkéri a HVI Vezetőt, hogy a törvényben foglaltak végrehajtására a szükséges
intézkedést tegye meg.
Felelős: dr. Tárnoki Richárd címzetes főjegyző, HVI Vezető
Határidő: azonnal
Felelős: Jánó Levente polgármester az eskü és fogadalomtétel tekintetében
Határidő: 5 nap
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2. Önkormányzati bérlakás ügye
Jánó Levente polgármester: A napirendi pont kapcsán a szóbeli előterjesztést ismerteti. Az
önkormányzat hozott egy határozatot, miszerint az önkormányzati bérlakás bérleti díjának és a
felülvizsgálatával megemelték a bérleti díjat. Erre a határozati kivonatra érkezett egy észrevétel, egy
méltányossági észrevétel, majd jóváhagyták az előző döntésüket. Március 29-én érkezett mindkét
bérlőtől egy-egy kérelem, észrevétel, amelyben mindkét bérlő kifogásolja a bérlemény díjának
emelését. Kérik, hogy 2014-2018 az infláció rátája nem érte el a 10%-ot és a szerződés 10%-os
emelést tartalmaz. Nagyon körültekintően és méltányosan jártak el véleménye szerint ebben a
kérdésben. Balatonfüred és térségében lévő Balaton-felvidéki ingatlan piac jelen pillanatban a 90130.000,-Ft. közötti összegekért adnak bérbe hasonló jellegű ingatlanokat. A méltánytalanság ebben
a döntésben egyáltalán nem mutatkozik, sőt hosszú éveken keresztül 30.000,-Ft-ért bérelték az
érintettek az ingatlant. Ez az emelés még mindig nem piaci mértékű emelés. Úgy gondolja, hogy az
önkormányzat, mivel nem szociális alapon döntött és ez nem szociális ingatlan, ezért – és még
mindig nem érték el a piaci összeget -, azt gondolja, teljesen méltányos volt, ez a díjemelés.
Kérdezi, van-e hozzászólás, vélemény.
Király László: Szintén körbeérdeklődött és még hasonló összegért sem lehet ingatlant bérelni.
Véleménye szerint is méltányos ez az emelés. Éveken keresztül töredéke összeget fizettek.
Véleménye szerint a mostani emelés kicsit megérintette őket, de ez sem sok.
Jánó Levente polgármester: Ahhoz mérten, hogy az elmúlt években jóval a töredékét fizették a
valós árnak. Azért kérdezi a testületet, mert nem érti a bérlők hozzáállását. Elindult egy tárgyalás, az
egyik bérlő bent is volt a korábbi testületi ülésen. Kérte, hogy döntsenek méltányossággal. Úgy véli,
méltányossággal döntöttek így is. Javasolja, hogy az önkormányzat testülete tartsa meg ugyan azt a
döntését, amely előzőleg született, mely 20/2019-es határozati számon szerepel. Valamint javasolja,
hogy amennyiben a velük lakóknak nem felel meg ez a szerződés-módosítás, akkor mondják fel a
szerződést. Arra kéri a testületet, hogy hatalmazza fel őt a tárgyalások lebonyolítására. A határozati
kivonat kézhezvételétől számítva 30 napjuk legyen arra, hogy elhagyják az ingatlant, amennyiben
nem felel meg számukra az új szerződés, valamint utána akkor a testület járuljon hozzá, hogy egy új
kiírás történjen. Próbálják minél közelebb a piaci árhoz kiadni az ingatlant. Vagy azt is meg kell
vizsgálni, hogy van-e olyan fiatal házaspár, fiatal személy Dörgicsén, aki esetleg 1-2 évre
segítségként kaphatná az ingatlan bérbeadását, hogy elindulhassanak az életben. Példát véve
Balatonfüred Város Önkormányzatától, ahol vannak olyan ingatlanok tudomása szerint, amelyek egy
határozott időre vannak bérbe adva és ezt nem hosszabbíthatják meg – de majd egyeztet ebben a
témában Főjegyző úrral -, mert ezt a példát akár átvehetnék ők is. Kb. 3-4-5 éves interidővallumra
bérbe adhatnák szociális alapon ezt az ingatlant, majd utána mást, más családokat segítve az életben.
Ezt javasolja az testületnek. Semmiféle problémája nincs a jelenleg bentlakókkal, véleménye szerint
ez egy jó ajánlat, amit adtak.
Harsányiné dr. Tóth Beáta: A bérleti szerződésben mennyi a felmondási idő?
Jánó Levente polgármester:30 nap a felmondási idő. Kirendeltségvezető úr az első szerződést
mikor elküldték véleményezésre, akkor feltette azt a javaslatot is neki, hogy mi lehet az un. ’B’
variáció, ha nem fogadják el a bérlők az egyoldalú szerződésmódosítást. Tájékozódott, hogy abban az
esetben milyen jogi következményekkel tud élni az önkormányzat. Akkor azt a választ kapta, hogy a
szerződés felmondása, amely a felmondástól 30 nap ingatlan elhagyással jár, azt eredeti állapotában
kell átadni az ingatlant. Ha elfogadják, akkor egy új szerződéssel mehet a bérlemény tovább.

4

Harsányiné dr. Tóth Beáta: A határozati javaslatban szükséges rögzíteni, hogy ha a Felek
beadványában szereplő szerződésmódosítást nem fogadják el, akkor a kérelmet elutasítja a
Képviselő-testület.
Jánó Levente polgármester:Igen. Elutasítják a kérelmét és mindenféleképpen az önkormányzat
előző határozata a továbbiakban is fent áll, amennyiben ez nem felel meg számukra, akkor
szerződésbontásra kerül sor.
Jánó Levente polgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslatotteszi 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 határozatot hozta meg:
36/2019. (IV. 5.) határozat
1.Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Székelyné Tőzsér Zsuzsanna (8244
Dörgicse, Fő u. 18. szám alatti lakos) 2019. március 27.-én kelt tájékoztatását,melyet egyben
nyilatkozatnak tekintett; megismerteés az alábbiakban döntött annak tartalmáról.
2. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 19/2019. (II.15.) és 33/2019. (III.
13.)számú határozataiban foglaltakat továbbra is fent tartja.
3. Székelyné Tőzsér Zsuzsanna javaslatát nem fogadja el.
4. Felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével a bérleti szerződés
felmondására, jogi szakértő igénybevétele mellett.
Határidő: azonnal
Felelős: Jánó Levente polgármester

Jánó Levente polgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslatotteszi 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 határozatot hozta meg:

36/A /2019. (IV. 5.) határozat
1.Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Levendárium Kft (képviseli: dr.
Demján Ildikó, székhely: 1025 Budapest, Cseppkő u. 12/A, adószám: 11526955-2-41),2019. március
27.-én kelt tájékoztatását,melyet egyben nyilatkozatnak tekintett megismerte, és az alábbiakban
döntött annak tartalmáról.
2. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 20/2019. (II. 15.) számú határozatában
foglaltakat továbbra is fent tartja.
3. Levendárium Kft javaslatát nem fogadja el.
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4. Felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével a bérleti szerződés
felmondására, jogi szakértő igénybevétele mellett.
Határidő: azonnal
Felelős: Jánó Levente polgármester

3. Útfelújítás, vízelvezető árok felújítás
Jánó Levente polgármester:A napirendi pont kapcsán a szóbeli előterjesztést ismerteti. A Fő utca,
valamint a Fenyves alja utca bekötésénél – sajnos a vízelvezető árok, amelyet közös bejárással
megnéztek -, annak a közúti vízelvezetési árokba való befolyása a felmérések alapján az lett volna a
legoptimálisabb, ha azt a hiányzó vízelvezető árok burkolásával lett volna a jó megoldás. Viszont a
meglévő munkálatok során és az új árajánlat szerint a műszaki ellenőr és a kivitelező oldaláról a
kivitelező cégtulajdonosa lézeres beméréssel sajnos azzal az álláspontra kerültek, hogy hosszútávú
megoldást nem eredményez az, hogy ha a vízelvezető árok kiburkolják. Többször feltették a kérdést,
hogy miért hiányzik ott az a szakasz? Sajnos erre nem tudja a választ. A lézeres, műszeres bemérés
megadta a választ. Sajnos a Bene árok felől, ott, ahol véget ér a burkolat, ott a Bene árok fele lejt, a
következő pedigAkali felé lejt. Hiába rakják le az elemeket, a víz meg fog állni. Hiába jön át a másik
oldalról a közút alatt a csapadék, az ott összegyűlt csapadék nem fog átszivárogni a földkupacon
keresztül a házak pincéjébe. De ez nem megoldás. Deák Attilaképviselő úrral végig járták ismételten,
mint már többször is a műszaki ellenőrrel, valamint Király László képviselő úr is támogatta ezt az
információt.A kétezres évek elején a Fenyves alja utca párhuzamosan volt a vízelvezetési árok. Nem
volt áthozva a közút alatt. Előző nap megbontották mindkét oldalt. Egy betoncsövet letettek az út alá,
de betömődött földdel. Ezt a csövet meg is találták. Azt tapasztalták, hogy csak az egyik oldalról van
lerakva a 2.sz. alatti oldalon van bent a cső, a másik oldalon viszont csak föld van. Meg lett bontva,
meg is lehet nézni. Fel is tette a kérdést, hogy ennek mi volt lényege? A kivitelező, valamint a
műszaki ellenőr javaslata az az – sajnos ez többlet költséget jelent, de megoldást a későbbiekben -,
hogy zárják le a Fenyves alja u. oldalán lévő részt és azokat az elemeket, amiket oda szánták, azokat
rakják át a Fenyves Árok és a Gernye utca közötti árok kiburkolására. Megvágva az aszfaltot az
önkormányzati útszakasznál egy új csövet kell lerakni szakszerűen és a Bene árokba végig vezessék
bele a vizet, mivel a Fenyvesalja utca 2. szám sarkánál lévő „fekvő rendőr” és az új
csatornarendszerrel egyből le lehet vezetni a vizet az árokba. Ezt kell eldönteni, hogy erre van egy
1.890.000,-+ÁFA ajánlat, amiben nincs benne sem a csövezés, újraaszfaltozás, lezárás. Bruttó
4.481.830,-Ft csövezéssel, árokburkolással, új cső, valamint az egész a Bene árokig a tisztítás
mindkét oldal. Ez plusz költséget tartalmaz. 14 m hosszú a csőrendszer. Azt kel mérlegelni, hogy
hosszú távon ezt úgyis meg kell oldani. Azt javasolja, hogy fogadják el ezt az ajánlatot, vagy ha nem,
akkor zárják le a részt. Testületi ülés előtt derültek ki a plusz költségek. Vagy a másik oldalt teljesen
le kell zárni és csak azt a vizet vezesse el, ami lefolyik az útról. A Fenyvesalja 2 felől nem tartja
elképzelhetőnek, hogy átmenjen, átbukjon bármilyen csapadékvíz is. Akár egy hasonló jellegű rácsos
megoldást is lehetne készíteni, mint máshol. De azt viszont 20 t terhelés már tönkreteszi. Javasolja az
elfogadást, hogy hosszú távon megoldást legyen. Idővel majd a Fenyvesalja 2.sz. alatti
villanyoszloppal együtt betonelemeket egymás mellé rakva, az oszlopot kibetonozva építsék meg.
Tartalék keret terére kéri, valamint ingatlan eladásokból átcsoportosítva valósítsák meg a kivitelezést,
a kincstárral egyeztetve.
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 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:

37/2019. (IV. 5.) határozat
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Klében
Aszfalt Kft. (adószám: 26610678-2-48, székhely: 1141 Budapest, Szugló u. 82.; képviseli: Pataki
Zoltán cégvezető) ajánlatát Dörgicse útfelújítási munkálataira vonatkozóan.
2. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtott árajánlatot, az árajánlat
szerinti műszaki tartalommal és költség viselése mellett bruttó 4.481.830- Ft vállalkozói díjon
elfogadja, és a munkát megrendeli az az alábbi műszaki tartalommal:
- A Fő útnál lévő árok szakasz árkolására 20 folyóméteren;
- A Fő útnál lévő árok burkolása 21 folyóméteren;
- A Fenyves alja utca és a Fő út találkozásánál csapadékvíz evezetése 30 folyóméteren,
valamint fekvőrendőr készítése;
- A Fenyves alja utca és a Fő út találkozásánál talpas betongyűrű beépítése 9 fm-en;
- Fenyvesalja u. 50 fm csatornázás + 51 m2 melegaszfaltozás.
3. A kötelezettségvállalás fedezetét a 2019. évi költségvetésben a felújítások között tervezett
közvilágítás korszerűsítése 4.000.000,- Ft összeg átcsoportosításával, továbbá 481.830,- Ft-ot a
tartalékkeret terhére fogja biztosítani.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.

Határidő: 2019. április 8.
Felelős: Jánó Levente polgármester

4. Gernyei domb kerítés
Jánó Levente polgármester: A napirendi pont kapcsán a szóbeli előterjesztést ismerteti.Bejelentés
érkezett, hogy a nyári időszakban a turizmus fellendülésével, nagyon közkedvelt Dörgicse és a
látványosságai. De a Gernye dombi romtemplomot előszeretettel közelítik meg terepjáróval, autóval
a turisták. Így az önkormányzat nagyon sok energiát, pénzt fektet abba, hogy ezt a terület kellőképen
karbantartsa. Szeretnék, ha ezt a látogatást gyalog tennék meg a turisták. Hiába a tábla kihelyezése.
Ezért kért be árajánlatot olyan cégektől, amelyek ezeknek a területeknek a megóvásával
foglalkoznak, tájba illő megoldásokkal. Ez az ajánlat „vadászkerítés” névre hallgat, 70 cm magas és
50 m hosszan kellene lerakni. Nem egy vadhálóra gondolt, valamint kis és nagykapu ellátásával.
Javasolja domb előtti hajdan volt parkolót ismét alakítsák ki, illetve mindenféle szigorítást adó
táblákat helyezzenek ki.
Kérdezi, van-e hozzászólás, vélemény.
Király László: Mivel ez a kerítés magasság 70 cm, egy ittas állapotú fiatalt a kerítés átlépésére
késztet, ami rongálást fog okozni. Véleménye szerint ezt a típusú kerítést hamar le fogják lakni. Nem
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egy erős kerítéstípus, amelyet terveznek.
gondolkozni.

Az ötlet nem rossz, de más megoldáson kellene

Jánó Levente polgármester: Ötletet kér a megoldásra. Hamarosan itt a szezon, addigra megoldást
kell találni. A táblával sajnos nem lehet megállítani a nem kívánt parkolást.
Király László: A Gernyét nem védjük ezzel.
Kurucz Attila: Ha oszloppal és lánccal oldanánk meg a lezárást? Valamilyen stílusos, szép
megoldást talán lehetne találni.
Király László: Maga a Műemléki Hivatal engedélyt adna?
Jánó Levente polgármester: A Műemlék Hivatal úgy fogalmazott, hogy magának a műemléknek a
közelében nem lehet ilyet felállítani, de a domb szélét, kellő távolságra a műemléktől, már
alkalmazható. A Rom-templom karbantartójához tartozik, a Bakony Erdő Zrt.-hez. Kérte már
korábban, hogy kerítsék le a műemléket, de ezidáig nem történt semmi. Ezek után kezdeményezte a
tárgyalásokat azzal kapcsolatosan, hogy az önkormányzat tehessen valamit az ügy érdekében. Kéri a
javaslatokat, ötleteket.
Király László: Rendszeresen esküvők alkalmából fényképeket készítenek a Rom-templomnál. Egy
hirtelen felhőszakadás alkalmával máris akadályt jelent egy kapura szűkítés. Ezen az összegen akár
egy tegolás megoldást is eltudna képzelni.
Jánó Levente polgármester: Nem lehet, azt nem engedélyezik. Semmiféle napellenzős megoldást
sem, akár fából vagy nádból sem. 2017-ben szeretett volna egy esőbeállót, ami tájba illet volna, de
azt sem engedélyezték. Pedig a nap elől is jó lenne védekezni. És még csak nem is a műemlék
közvetlen közeléről van szó. A játszótérre is szeretne javaslatot kérni, hogyan legyen körbe kerítve.
Alpolgármester úr most nem tudott jelen lenni, de tolmácsolni fogja részére: több bejelentés is
érkezett, de mivel ezt nem fogadták el – ő mikor meglátta nem a Gernye dobhoz asszociált ezzel a
kerítéssel, hanem a játszótérrel. Nagyon sok jelzés érkezett, hogy azért nem használják a játszóteret,
mert nincs körbekerítve.
Király László: Véleménye szerint ez a játszótér elkerítésére jó megoldást lenne. A kutyákat kizárja,
a szülők pedig úgyis ott tartózkodnak a gyerekekkel, akik az úttestre kifutását ezzel szintén meg
lehetne oldani.
Jánó Levente polgármester: A Gernyére a láncos megoldást jó ötletnek tartja, kér rá ajánlatot,
valamint a játszótér körbekerítésére.
Király László: A Gernyén a felső kapu nem lesz aktuális, mert egy telket használnak jelenleg, aki ha
elkezd építkezni, akkor azt már nem lesz járható.
Jánó Levente polgármester: Az első kapu az mindenféleképpen az áteresznél lenne.
Kurucz Attila: A másik kapu is ugyan az az elem, csak zárat tesz rá.
Jánó Levente polgármester: Javasolja, hogy az ügyben most ne döntsenek, a napirend levételét
indítványozza.
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A Képviselő-testület az indítványt 4 egyhangú igen szavazattal elfogadta, a napirendi pont levételre
került.
A napirendi pont keretében nem született döntés.

5. SZMSZ 1. függelék módosítás Kormányzati funkció (cofog) nevének pontosítása
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 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:

38/2019. (IV. 5.) határozat

Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testülete Dörgicse Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2015. (VI. 14.) számú önkormányzati rendeletének 1. függelékét 2019. április 05.
időponttal az alábbiak szerint módosítja:
Az Önkormányzat által ellátott alapfeladatok kormányzati funkciók szerinti 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
016030 Állampolgársági ügyek
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi 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
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása üzemeltetése
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062010 Településfejlesztés igazgatása
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
064010 Közvilágítás
066010 Zöldterület-kezelés
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
082092 Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
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 szociális konyhán
107052 Házi segítségnyújtás
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

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 nyílt ülését 17:45órakor
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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