Dörgicse Község Önkormányzata
DÖRGICSE
8244 Dörgicse, Fő u. 16.
____________________________
Szám: 301/42-18/2019.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. május30-án, 15:00 órai
kezdettel megtartottKépviselő-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

Az ülésen tanácskozási joggal vett részt: -Valamennyi napirendi pont kapcsánSoltész Attila - osztályvezető,
dr. Tárnoki Richárd címzetes főjegyző megbízottja
Jegyzőkönyvvezető: Soltész Attila osztályvezető.

Jánó Levente polgármester:Tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket, megállapítja, hogy az 5
tagú Képviselő-testületből 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt 15óra 10 perckor 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 javasoljanyílt ülés keretén belül:
Kérdezi van-e kérdése, véleménye valakinek az elhangzottakkal kapcsolatosan?
További kérdés, javaslat a napirendet illetően nem hangzott el.
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Jánó Leventepolgármester: Indítványozza anapirendi javaslat elfogadását:

TERVEZET
Az ülés napirendje
NYÍLT ülés:

1.

Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról beszámoló
Előadó: Jánó Levente polgármester

2.

Beszámoló Dörgicse Község 2018. évi Gyermekjóléti - és Gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról
Előadó: Jánó Levente polgármester

3.

Klimon Ágnes a 245/60 hrsz-ú ingatlan tulajdonosának (kedvezményes áron vásárolt
önkormányzati) telek jelzálogjog bejegyzési kérelme
Előadó: Jánó Levente polgármester

4.

Településképi Főépítész megbízási szerződés ügye
Előadó: Jánó Levente polgármester

5.

Beszámoló a 2018. évi közbeszerzési terv végrehajtásáról
Előadó: Jánó Levente polgármester

6.

Beszámoló a Balatonfüredi Többcélú Társulás 2018. évi tevékenységéről
Előadó: Jánó Levente polgármester

7.

Dörgicse 245/51 hrsz-ú önkormányzati telek vételére ajánlat
Előadó: Jánó Levente polgármester

8.

Dörgicse 245/50 hrsz-ú önkormányzati telek vételére ajánlat
Előadó: Jánó Levente polgármester

9.

Könyvtárosi feladatok ellátása
Előadó: Jánó Levente polgármester

10.

Balatonfüredi Dörgicsei Társult Evangélikus Egyházközség 2018. évi működési célú
támogatás elszámolása
Előadó: Jánó Levente polgármester

11.

Balatonfüredi Dörgicsei Társult Evangélikus Egyházközség emlékmű megvalósítás
támogatásának elszámolása
Előadó: Jánó Levente polgármester

12.

Balatonfüredi Dörgicsei Társult Evangélikus Egyházközség 2019. évi támogatása
Előadó: Jánó Levente polgármester
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13.

Balatonfüredi Tündérkert Óvoda Kökörcsin tagóvoda Pécsely 2018. évi támogatás
elszámolása
Előadó: Jánó Levente polgármester

14.

Dörgicsei Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2018. évi támogatás elszámolása
Előadó: Jánó Levente polgármester

15.

Tihany Iskoláért Alapítvány 2018. évi támogatás elszámolása
Előadó: Jánó Levente polgármester

16.

Dörgicse 245/46 hrsz-ú közterület elnevezése
Előadó: Jánó Levente polgármester

17.

Székelyné Tőzsér Zsuzsanna önkormányzati bérlakás bérleti szerződés módosítása
Előadó: Jánó Levente polgármester

18.

Levendárium Kft. önkormányzati bérlakás bérleti szerződés módosítása
Előadó: Jánó Levente polgármester

19.

Dörgicse 1176 hrsz-ú önkormányzati telek vételére ajánlat
Előadó: Jánó Levente polgármester

20.

Mátéffy Árpád 245/67 hrsz-ú ingatlan tulajdonosának kérelme
Előadó: Jánó Levente polgármester

21.

Pénzügyi döntés (konzorciumi megállapodás alapján közbeszerzés kommunális célgép –
traktor – beszerzés többletköltsége) a 126/2018.(XII.5.) határozat hatályon kívül
helyezésével
Előadó: Jánó Levente polgármester

22.

Éves belső ellenőrzési jelentés Dörgicse Község Önkormányzatánál 2018. évben elvégzett
ellenőrzés tapasztalatairól
Előadó: Jánó Levente polgármester

23.
Steinbach Balázs árajánlata, önkormányzati zöld, terület karbantartására
Előadó: Jánó Levente polgármester
24.
Közvill Zrt. árajánlata
Előadó: Jánó Levente polgármester
25.
245/37 hrsz.-ú ingatlanra érkezett vételi ajánlat
Előadó: Jánó Levente polgármester
26. Képviselői tiszteletdíj megállapítása
Előadó: Jánó Levente polgármester

Jánó Levente polgármester: Kéri, aki a módosított napirenddel és a tárgyalás menetével egyetért, az
kézfeltartással szavazzon.
Szavazás
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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:
41/2019. (V. 30.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
állapítja meg:

Az ülés napirendje
NYÍLT ülés :
1.

Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról beszámoló
Előadó: Jánó Levente polgármester

2.

Beszámoló Dörgicse Község 2018. évi Gyermekjóléti - és Gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról
Előadó: Jánó Levente polgármester

3.

Klimon Ágnes a 245/60 hrsz-ú ingatlan tulajdonosának (kedvezményes áron vásárolt
önkormányzati) telek jelzálogjog bejegyzési kérelme
Előadó: Jánó Levente polgármester

4.

Településképi Főépítész megbízási szerződés ügye
Előadó: Jánó Levente polgármester

5.

Beszámoló a 2018. évi közbeszerzési terv végrehajtásáról
Előadó: Jánó Levente polgármester

6.

Beszámoló a Balatonfüredi Többcélú Társulás 2018. évi tevékenységéről
Előadó: Jánó Levente polgármester

7.

Dörgicse 245/51 hrsz-ú önkormányzati telek vételére ajánlat
Előadó: Jánó Levente polgármester

8.

Dörgicse 245/50 hrsz-ú önkormányzati telek vételére ajánlat
Előadó: Jánó Levente polgármester

9.

Könyvtárosi feladatok ellátása
Előadó: Jánó Levente polgármester

10.

Balatonfüredi Dörgicsei Társult Evangélikus Egyházközség 2018. évi működési célú
támogatás elszámolása
Előadó: Jánó Levente polgármester

11.

Balatonfüredi Dörgicsei Társult Evangélikus Egyházközség emlékmű megvalósítás
támogatásának elszámolása
Előadó: Jánó Levente polgármester

12.

Balatonfüredi Dörgicsei Társult Evangélikus Egyházközség 2019. évi támogatása
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Előadó: Jánó Levente polgármester
13.

Balatonfüredi Tündérkert Óvoda Kökörcsin tagóvoda Pécsely 2018. évi támogatás
elszámolása
Előadó: Jánó Levente polgármester

14.

Dörgicsei Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2018. évi támogatás elszámolása
Előadó: Jánó Levente polgármester

15.

Tihany Iskoláért Alapítvány 2018. évi támogatás elszámolása
Előadó: Jánó Levente polgármester

16.

Dörgicse 245/46 hrsz-ú közterület elnevezése
Előadó: Jánó Levente polgármester

17.

Székelyné Tőzsér Zsuzsanna önkormányzati bérlakás bérleti szerződés módosítása
Előadó: Jánó Levente polgármester

18.

Levendárium Kft. önkormányzati bérlakás bérleti szerződés módosítása
Előadó: Jánó Levente polgármester

19.

Dörgicse 1176 hrsz-ú önkormányzati telek vételére ajánlat
Előadó: Jánó Levente polgármester

20.

Mátéffy Árpád 245/67 hrsz-ú ingatlan tulajdonosának kérelme
Előadó: Jánó Levente polgármester

21.

Pénzügyi döntés (konzorciumi megállapodás alapján közbeszerzés kommunális célgép –
traktor – beszerzés többletköltsége) a 126/2018.(XII.5.) határozat hatályon kívül
helyezésével
Előadó: Jánó Levente polgármester

22.

Éves belső ellenőrzési jelentés Dörgicse Község Önkormányzatánál 2018. évben elvégzett
ellenőrzés tapasztalatairól
Előadó: Jánó Levente polgármester

23.
Steinbach Balázs árajánlata, önkormányzati zöld, terület karbantartására
Előadó: Jánó Levente polgármester
24.
Közvill Zrt. árajánlata
Előadó: Jánó Levente polgármester
25.
245/37 hrsz.-ú ingatlanra érkezett vételi ajánlat
Előadó: Jánó Levente polgármester
26.
Képviselői tiszteletdíj megállapítása
Előadó:Jánó Levente polgármester

5

NYILVÁNOS TESTÜLETI ÜLÉS NAPIRENDJÉNEK TÁRGYALÁSA

1.

Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról beszámoló

Jánó Levente polgármester: A napirendi pont anyagát - a meghívóval együtt - 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,
majd azt követően rendelet tervezet elfogadását, azzal a módosítással, hogy rendelet elfogadása előtt
annak megismerését, és elfogadását is fogadják el határozati javaslat formájában. Ismerteti ennek
határozati javaslatát.
Határozati javaslat
.../2019. (...) határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetési
gazdálkodási beszámolójáról szóló rendelet tervezetet megismerte, megtárgyalta és annak elfogadása
mellett döntött.
Határidő: azonnal
Felelős: Jánó Leventepolgármester
Kérdezi, van- e hozzászólás, vélemény, illetve javasolja az előterjesztés szerinti, illetve szóban
előterjesztett határozati javaslatok elfogadását.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
Jánó Levente polgármester: Az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatotteszi fel szavazásra.
Szavazás
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:
42/2019. (V. 30.) határozat:
Dörgicse Község Önkormányzatának képviselő-testülete hozzájárul a Balatonfüredi Közös
Önkormányzati Hivatal 2018. évre vonatkozó költségvetési beszámolójának jóváhagyásához a
melléklet alapján.
Felelős:Jánó Levente polgármester
Határidő: azonnal
Jánó Levente polgármester: Az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatotteszi fel szavazásra.
Szavazás
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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43/2019. (V. 30.) határozat:
Dörgicse Község Önkormányzat képviselő-testülete a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal
vezetője által a költségvetési szervek belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatát
jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős:Jánó Levente polgármester

Jánó Leventepolgármester: A szóbeli előterjesztés szerinti határozati javaslatotteszi fel szavazásra.
Szavazás
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:
44/2019. (V. 30.) határozat:
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetési
gazdálkodási beszámolójáról szóló rendelet tervezetet megismerte, megtárgyalta és annak elfogadása
mellett döntött.
Határidő: azonnal
Felelős:Jánó Leventepolgármester
Jánó Levente polgármester: Az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetetteszi fel szavazásra.
Szavazás
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
5/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

2.

Beszámoló Dörgicse Község 2018. évi Gyermekjóléti - és Gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról

Jánó Levente polgármester: A napirendi pont anyagát - a meghívóval együtt - előzetesen a testület
tagjai megkapták. További kiegészítést nem kíván hozzáfűzni a napirendi pont előterjesztéséhez.
Kérdezi, Soltész Attila osztályvezetőt van-e az előterjesztéshez kiegészítése.
Soltész Attila osztályvezető: Nem kívánja kiegészíteni a kiküldött előterjesztés anyagát.
Jánó Levente polgármester: Kérdezi, van- e hozzászólás, vélemény, illetve javasolja az
előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
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Jánó Levente polgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslatotteszi fel szavazásra.
Szavazás
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:
45/2019. (V. 30.) határozat:
1./Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község 2018. évi gyermekjóléti- és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót megismerte és elfogadja.
2./ A beszámolót tájékoztatásul meg kell küldeni a Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági
Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály részére.
/a beszámoló a határozat 1. számú melléklete/
Határidő: 2019. május 31.
Felelős: Dr. Tárnoki Richárd címzetes főjegyző

3.

Klimon Ágnes a 245/60 hrsz-ú ingatlan tulajdonosának (kedvezményes áron vásárolt
önkormányzati) telek jelzálogjog bejegyzési kérelme

Jánó Levente polgármester: A napirendi pont anyagát - a meghívóval együtt - előzetesen a testület
tagjai megkapták. További kiegészítést nem kíván hozzáfűzni a napirendi pont előterjesztéséhez.
Kérdezi, van- e hozzászólás, vélemény.
Deák Attila alpolgármester: Ebben a formában nem támogatná a határozati javaslat elfogadását,
mivel kedvezményes telekként értékesítették, azaz ha a feltételek nem teljesülnek, akkor a
tulajdonosnak még az eddig megfizetett vételárral azonos összeget kellene megfizetnie az
önkormányzat részére, miközben most 30.000.000.-Ft összegű jelzálogjogot engednének rá teherként
bejegyezni. Javasolja, hogy időbeli pénzügyi ütemterv alapján és készültségi fok arányában
járuljanak csak hozzá persze a kérelmező adjon be ezt megelőzően egy ütemtervet, esetlegesen
valamilyen pénzügyi biztosítékot helyeztessenek letétbe.
Jánó Levente polgármester: Elfogadja az alpolgármester észrevételét és módosítaná a határozati
javaslatot. Ismerteti a határozati javaslat módosítását és kéri, szavazzanak.
Határozati javaslat
.../2019. (...) határozat
Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testületeKlimon Ágnes (lakcíme: 5000 Szolnok, Hajó u.
14.) kérelmét megismerte, megtárgyalta és a Dörgicse 245/60 hrsz.-ú ingatlanon megépítendő
lakóépület megépítéséhez igényelt 10.000.000,- Ft, azaz Tízmillió forint CSOK, 15.000.000,- Ft, azaz
Tizenötmillió forint kamattámogatott hitel, valamint 5.000.000,- Ft, azaz Ötmillió forint Áfa
visszaigénylés összegét biztosító jelzálogjoggal történő megterhelést elutasítja
Felhívja kérelmezőt, hogy módosított kérelmet terjeszthet elő melyben időbeli elhatárolással és
pénzügyi terv bemutatásával fokozatos épület készültségi állapothoz kötötten kezdeményezheti az
önkormányzati hozzájárulás megkérését.
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Határidő: azonnal
Felelős: Jánó Levente polgármester
Kérdezi, van- e hozzászólás, vélemény, illetve javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat
elfogadását.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
Jánó Levente polgármester: A szóban módosított határozati javaslatotteszi fel szavazásra.
Szavazás
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:
46/2019. (V. 30.) határozat:

1.Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testülete Klimon Ágnes (lakcíme: 5000 Szolnok, Hajó
u. 14.) kérelmét megismerte, megtárgyalta és a Dörgicse 245/60 hrsz.-ú ingatlanon megépítendő
lakóépület megépítéséhez igényelt 10.000.000,- Ft, azaz Tízmillió forint CSOK, 15.000.000,- Ft,
azaz Tizenötmillió forint kamattámogatott hitel, valamint 5.000.000,- Ft, azaz Ötmillió forint Áfa
visszaigénylés összegét biztosító jelzálogjoggal történő megterhelést elutasítja
2. Felhívja kérelmezőt, hogy módosított kérelmet terjeszthet elő melyben időbeli elhatárolással és
pénzügyi terv bemutatásával fokozatos épület készültségi állapothoz kötötten kezdeményezheti az
önkormányzati hozzájárulás megkérését.
Határidő: azonnal
Felelős:Jánó Levente polgármester

4.

Településképi Főépítész megbízási szerződés ügye

Jánó Levente polgármester: A napirendi pont anyagát - a meghívóval együtt - 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.
Jánó Levente polgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslatotteszi fel szavazásra.
Szavazás
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:
47/2019. (V. 30.) határozat:
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1.Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kéri Katalin okleveles építész,
önkormányzati főépítész szakmérnök megbízását - a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével Dörgicse község főépítészi feladatainak ellátására megbízza 2019. január 01. napjától 2019.
december 31-ig terjedő időszakra, bruttó 47.000.- Ft/hó megbízási díjért.
2.Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
3.Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a fedezetet a
2019. évi költségvetés dologi kiadásai között biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős:Jánó Leventepolgármester

5.

Beszámoló a 2018. évi közbeszerzési terv végrehajtásáról

Jánó Levente polgármester: A napirendi pont anyagát - a meghívóval együtt - 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.
Jánó Levente Rózsahegyi Tibor polgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslatotteszi
fel szavazásra.
Szavazás
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:
48/2019. (V. 30.) határozat:
1. Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az előterjesztéshez mellékelt 2018. évi
közbeszerzésekről szóló statisztikai összegzést elfogadja.
2. Felhatalmazza a polgármestert annak a Közbeszerzési Hatóság részére történő elküldésére és az
adatszolgáltatás során az önkormányzat képviseletére.
Felelős: Jánó Levente polgármester
Határidő: azonnal

6.

Beszámoló a Balatonfüredi Többcélú Társulás 2018. évi tevékenységéről

Jánó Leventepolgármester: A napirendi pont anyagát - a meghívóval együtt - 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.
Jánó Leventepolgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslatotteszi fel szavazásra.
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Szavazás
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:
49/2019. (V. 30.) határozat:
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Beszámoló a Balatonfüredi
Többcélú Társulás 2018. évi tevékenységéről” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonfüredi Többcélú Társulás
2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót megismerte és elfogadja.
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a testület döntéséről a társulás elnökét tájékoztassa.
Határidő: 2019. június 15.
Felelős: dr. Tárnoki Richárd címzetes főjegyző

7.

Dörgicse 245/51 hrsz-ú önkormányzati telek vételére ajánlat

Jánó Leventepolgármester: A napirendi pont anyagát - a meghívóval együtt - 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.
Jánó Leventepolgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslatotteszi fel szavazásra.
Szavazás
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:
50/2019. (V. 30.) határozat:
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Németh Zsolt és Némethné Molnár
Andrea mindketten 9232 Darnózseli, Szabadság u. 23. szám alatti lakosok által aDörgicse 245/51
hrsz.–ú beépítetlen terület megnevezésű, belterületi ingatlan vásárlására vonatkozó kérelmét
megismerte és megtárgyalta.
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dörgicse 245/51 hrsz.-ú, beépítetlen
terület megnevezésű, belterületi ingatlant,5.000.- Ft /m2 piaci áron Németh Zsolt és Némethné
Molnár Andrea részére 1/2 - 1/2 arányban értékesíti, azaz figyelembe véve az ingatlan területét 1510
m2-t, bruttó 7.550.000.-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: 2019. július 30.
Felelős:Jánó Levente polgármester
8.
Dörgicse 245/50 hrsz-ú önkormányzati telek vételére ajánlat
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Jánó Leventepolgármester: A napirendi pont anyagát - a meghívóval együtt - 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.
Jánó Leventepolgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslatotteszi fel szavazásra.
Szavazás
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:
51/2019. (V. 30.) határozat:

1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maradi Attila 1031 Budapest, Örlő u.
28. szám alatti lakos által aDörgicse 245/50 hrsz. –ú beépítetlen terület megnevezésű, belterületi
ingatlan vásárlására vonatkozó kérelmét megismerte és megtárgyalta.
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dörgicse 245/50 hrsz.-ú, beépítetlen
terület megnevezésű, belterületi ingatlant,5.000.- Ft /m2 piaci áron Maradi Attila részére 1/1
arányban értékesíti, azaz figyelembe véve az ingatlan területét 1514 m2-t, bruttó 7.570.000.-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: 2019. július 30.
Felelős:Jánó Levente polgármester

9.

Könyvtárosi feladatok ellátása

Jánó Leventepolgármester: A napirendi pont anyagát - a meghívóval együtt - előzetesen a testület
tagjai megkapták. Kérdezi, van- e hozzászólás, vélemény, illetve javasolja az előterjesztés szerinti
határozati javaslat elfogadását, azzal a kiegészítéssel, hogy az üresen hagyott „ A megbízási díj
összese bruttó ………...- Ft.” rész a 2016. évi összeggel egyezően 30.000.-Ft/hó legyen; azaz:„ A
megbízási díj összese bruttó 30.000.- Ft/hó.”További kiegészítést nem kíván hozzáfűzni a napirendi
pont előterjesztéséhez. Kéri a fentebbikiegészítéssel fogadják el a határozati javaslatot.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
Jánó Leventepolgármester: A szóbeli módosítással előterjesztett határozati javaslatotteszi fel
szavazásra.
Szavazás
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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52/2019. (V. 30.) határozat:

1.
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a községi könyvtár könyvtárosi
állását 2019. június 01. napi munkakezdéssel, megbízási szerződés keretében, 3 hónapos próbaidő
kikötése mellett meghirdette a helyben szokásos módon, azaz a faliújságon illetve a település
honlapján.
A Dörgicse Községi Könyvtár és Teleház üzemeltetésére kiírt álláshely pályázat nyertesének Restár
Zsófia, 8244 Dörgicse, Fő u. 17. szám alatti lakost hirdeti ki. A meghirdetett munkakör 2019. június
01. napi munkakezdéssel, megbízási szerződés keretében, 3 hónapos próbaidő kikötése mellett kerül
betöltésre. A megbízási díj összese bruttó 30.000- Ft/hó.
2. Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a megbízási díj összegét a 2019. évi
költségvetésben a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok soron biztosítva van.
Határidő: azonnal
Felelős: Jánó Levente polgármester

10.

Balatonfüredi Dörgicsei Társult Evangélikus Egyházközség 2018. évi működési célú
támogatás elszámolása

Jánó Leventepolgármester: A napirendi pont anyagát - a meghívóval együtt - 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.
Jánó Leventepolgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslatotteszi fel szavazásra.
Szavazás
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:
53/2019. (V. 30.) határozat:
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a
Balatonfüred-Dörgicsei Társult Evangélikus Egyházközség részére (2018. június 28.-án kelt,
301/141-2/2018. iktatószámú támogatási szerződés) 2018. évben nyújtott 400.000.- Ft működési célú
támogatás felhasználásáról benyújtott elszámolást. A Képviselő-testület az elszámolást elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Jánó Levente polgármester

11.

Balatonfüredi Dörgicsei Társult Evangélikus Egyházközség emlékmű megvalósítás
támogatásának elszámolása

Jánó Leventepolgármester: A napirendi pont anyagát - a meghívóval együtt - előzetesen a testület
tagjai megkapták. További kiegészítést nem kíván hozzáfűzni a napirendi pont előterjesztéséhez.
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Kérdezi, van- e hozzászólás, vélemény, illetve javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat
elfogadását.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
Jánó Leventepolgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslatotteszi fel szavazásra.
Szavazás
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:
54/2019. (V. 30.) határozat:
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a
Balatonfüred-Dörgicsei Társult Evangélikus Egyházközség részére (2018. június 28.-án kelt,
301/140-2/2018. iktatószámú támogatási szerződés) 2018. évben nyújtott 150.000.- Ft emlékmű
állításra kapott támogatás felhasználásáról benyújtott elszámolást. A Képviselő-testület az
elszámolást elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Jánó Levente polgármester

12.

Balatonfüredi Dörgicsei Társult Evangélikus Egyházközség 2019. évi támogatása

Jánó Leventepolgármester: A napirendi pont anyagát - a meghívóval együtt - 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.
Jánó Leventepolgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslatotteszi fel szavazásra.
Szavazás
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:
55/2019. (V. 30.) határozat:
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonfüred-Dörgicsei Társult
Evangélikus Egyházközség támogatási kérelmét megismerte és bruttó 350.000 Ft támogatás
megítélése mellett döntött. A támogatás felhasználása: 200.000.- Ft az alsódörgicsei és felsődörgicsei
templom 2018-2019. évi közüzemi számláinak kiegyenlítésére, 150.000.- Ft az alsódörgicsei
templomtorony-, a felsődörgicsei északi homlokzat kijavítási-, a Szalay-orgona felújítási költségeire
és az oltárkép restaurálására fordítható.
2. A támogatott cél 2019. január 01. és 2019. december 31. napja között kell, hogy megvalósuljon. A
támogatás felhasználásának határideje 2019. január 01. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő
időszak. Az elszámolás benyújtásának határideje: 2020. március 31.
3. A Balatonfüred-Dörgicsei Társult Evangélikus Egyházközség 2018. évre kapott támogatásáról
elszámolt, annak testületi elfogadása megtörtént.
4. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

14

5. Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a támogatási összeget a 2019. évi
költségvetés működési célú támogatások államháztartáson kívüli soron tervezte és biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Jánó Levente polgármester

13.

Balatonfüredi Tündérkert Óvoda Kökörcsin tagóvoda Pécsely 2018. évi támogatás
elszámolása

Jánó Leventepolgármester: A napirendi pont anyagát - a meghívóval együtt - 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.
Jánó Leventepolgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslatotteszi fel szavazásra.
Szavazás
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:
56/2019. (V. 30.) határozat:
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a
Balatonfüredi Tündérkert Óvoda Kökörcsin Tagóvoda részére (2018. december 20.-án kelt
támogatási szerződés) 2018. évben nyújtott 30.000.- Ft karácsonyi ajándék és játék vásárlási célú
támogatás felhasználásáról benyújtott elszámolást. A Képviselő-testület az elszámolást elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Jánó Levente polgármester

14.

Dörgicsei Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2018. évi támogatás elszámolása

Jánó Leventepolgármester: A napirendi pont anyagát - a meghívóval együtt - 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.
Jánó Leventepolgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslatotteszi fel szavazásra.
Szavazás
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 1
tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:
57/2019. (V. 30.) határozat:
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta aDörgicsei
Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére (2018. július 13.-án kelt, 301/202-1/2018.
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iktatószámú támogatási szerződés) 2018. évben nyújtott 150.000.- Ft működési célú támogatás
felhasználásáról benyújtott elszámolást. A Képviselő-testület az elszámolást elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Jánó Levente polgármester

5.

Tihany Iskoláért Alapítvány 2018. évi támogatás elszámolása

Jánó Leventepolgármester: A napirendi pont anyagát - a meghívóval együtt - 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.
Jánó Leventepolgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslatotteszi fel szavazásra.
Szavazás
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:
58/2019. (V. 30.) határozat:
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Tihany
Iskoláért Alapítvány részére (2018. december 03.-án kelt, 301/306-2/2018. iktatószámú támogatási
szerződés) 2018. évben nyújtott 40.000.- Ft támogatás felhasználásáról benyújtott elszámolást. A
Képviselő-testület az elszámolást elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Jánó Levente polgármester

16.

Dörgicse 245/46 hrsz-ú közterület elnevezése

Jánó Leventepolgármester: A napirendi pont anyagát - a meghívóval együtt - 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.
Jánó Leventepolgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslatotteszi fel szavazásra.
Szavazás
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:
59/2019. (V. 30.) határozat:
1. Dörgicse Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat
tulajdonában álló, Dörgicse, 245/46 hrsz.-ú, 1 ha. 9072 m2 alapterületű, „kivett közút” művelési ágba
tartozó – utat Hársfa utcának nevezi el.

16

2. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a
közterület-átnevezéssel érintett utca új utcanév táblának az elkészíttetéséről és kihelyezéséről
intézkedjen.
Határidő: 2019.06.30.
Felelős: Jánó Levente polgármester
17.
Székelyné Tőzsér Zsuzsanna önkormányzati bérlakás bérleti szerződés módosítása
Jánó Leventepolgármester: A napirendi pont anyagát - a meghívóval együtt - 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.
Jánó Leventepolgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslatotteszi fel szavazásra.
Szavazás
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:
60/2019. (V. 30.) határozat:
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Székelyné Tőzsér Zsuzsannával kötendő,
8245 Dörgicse, Fő u. 18. szám alatti, bruttó 103 m2 alapterületű bérlakás bérleti szerződés
módosításának - egységes szerkezetben - teljes tartalmát megismerte, megtárgyalta és annak
elfogadása mellett döntött.
/„INGATLAN BÉRLETI SZERZŐDÉS- módosításokkal egységes szerkezetben -/
a határozat 1. számú melléklete
Határidő: azonnal
Felelős: Jánó Levente polgármester

18.

Levendárium Kft. önkormányzati bérlakás bérleti szerződés módosítása

Jánó Leventepolgármester: A napirendi pont anyagát - a meghívóval együtt - 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.
Jánó Leventepolgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslatotteszi fel szavazásra.
Szavazás
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:
61/2019. (V. 30.) határozat:
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Levendárium Kft.-vel kötendő, 8245
Dörgicse, Fő u. 18. szám alatti, bruttó 105 m2 alapterületű bérlakás bérleti szerződés módosításának -
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egységes szerkezetben - teljes tartalmát megismerte, megtárgyalta és annak elfogadása mellett
döntött.
/„INGATLAN BÉRLETI SZERZŐDÉS- módosításokkal egységes szerkezetben -/
a határozat 1. számú melléklete
Határidő: azonnal
Felelős: Jánó Levente polgármester

19.

Dörgicse 1176 hrsz-ú önkormányzati telek vételére ajánlat

Jánó Leventepolgármester: A napirendi pont anyagát – Megkeresés vételi ajánlattal - előzetesen a
testület tagjai megkapták. További kiegészítésként hozzáfűzi, hogy Pflanzner Sándor korábban
2018.-ban már élt vételi ajánlattal, akkor elutasították, mivel a megajánlott árat kevésnek találta a
testület. A most megajánlott 3.300.000.-Ft véleménye szerint elfogadható, figyelembe véve a testületi
tagoknak kiküldött Ingatlanvagyon Kataszterben szerepeltetett értéket.
Ismerteti a határozati javaslatát.
Határozati javaslat
.../2019. (...) határozat
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pflanzner Sándor 2146 Mogyoród, Szent
Jakab park 10. szám alatti lakos által a Dörgicse 1176 hrsz.–ú Gyep (rét) megnevezésű, zártkerti
ingatlan vásárlására vonatkozó kérelmét megismerte és megtárgyalta.
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dörgicse 1176 hrsz.-ú, Gyep(rét)
megnevezésű, zártkerti ingatlant, 1608.- Ft /m2 piaci áron Pflanzner Sándor részére 1/1 arányban
értékesíti,- azaz figyelembe véve az ingatlan területét 2052 m2-t,- bruttó 3.300.000.-Ft értéken.
2. Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés megkötésére.
Határidő: 2019. július 30.
Felelős: Jánó Levente polgármester
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.
Jánó Leventepolgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslatotteszi fel szavazásra.
Szavazás
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:
62/2019. (V. 30.) határozat:
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pflanzner Sándor 2146 Mogyoród,
Szent Jakab park 10. szám alatti lakos által a Dörgicse 1176 hrsz.–ú Gyep (rét) megnevezésű,
zártkerti ingatlan vásárlására vonatkozó kérelmét megismerte és megtárgyalta.
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dörgicse 1176 hrsz.-ú, Gyep(rét)
megnevezésű, zártkerti ingatlant, 1608.- Ft /m2 piaci áron Pflanzner Sándor részére 1/1 arányban
értékesíti,- azaz figyelembe véve az ingatlan területét 2052 m2-t,- bruttó 3.300.000.-Ft értéken.
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2. Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés megkötésére.
Határidő: 2019. július 30.
Felelős: Jánó Levente polgármester

20.

Mátéffy Árpád 245/67 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosának kérelme

Jánó Leventepolgármester: A napirendi pont anyagát – Kérelem közút csatlakozáshoz, faegyed
kivágásához - előzetesen a testület tagjai megkapták. További kiegészítésként hozzáfűzi, hogy
támogatja a kérelemben foglaltakat, azzal, hogy hívják fel a kérelmező figyelmét és írják elő részére
a Bakonykarszt Zrt.-vel történő előzetes írásos egyeztetést, mivel a kialakítandó csatlakozó útrész
alatt húzódik a telektömb szennyvíz főnyomócsöve, illetve a védőtávolság betartatása is szükséges. A
fapótlás tekintetében pedig egy közepes egyed méretű hársfa pótlását írnák elő.
Ismerteti a határozati javaslatát.
Határozati javaslat
.../2019. (...) határozat
1.Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mátéffy Árpádáltal a Dörgicse 245/67
hrsz.-ú ingatlan 245/27 hrsz.–ú közút megnevezésű, ingatlan rácsatlakoztatására, és közterületen
található faegyed kivágására vonatkozó kérelmét megismerte és megtárgyalta.
2. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akérelemben és a csatolt műszaki
dokumentációban foglaltakat teljes egészében támogatja, és jóváhagyja azzal a kikötéssel, hogy az
útcsatlakozás kiépítését megelőzően a Bakonykarszt Zrt. (mint szolgáltató) hozzájáruló nyilatkozatát
kérelmező köteles becsatolni az Önkormányzatnak, mivel a kiépítendő csatlakozó útszakasz alatt
helyezkedik el a terület szennyvíz főnyomó csöve. Az esetleges szolgáltatói kikötések teljesítését
követően kezdhető meg a kivitelezés. A kivitelezés teljes költsége kérelmezőt terheli, és vis major
esetén semmilyen módon nem tarthat igényt kártalanításra az önkormányzat részéről.
3. Kérelmező köteles egy közepes egyed méretű hársfa ültetését elvégezni a jelenleg fellelhető egy db
fa kivágásával egy időben a közterület telekhatárával határos részén a falugondnokkal történő
előzetes egyeztetést követően.
/a műszaki dokumentáció a határozat 1. számú melléklete/
Határidő: 2019. augusztus 30.
Felelős: Jánó Levente polgármester
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.
Jánó Leventepolgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslatotteszi fel szavazásra.
Szavazás
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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63/2019. (V. 30.) határozat:
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mátéffy Árpád által a Dörgicse 245/67
hrsz.-ú ingatlan 245/27 hrsz.–ú közút megnevezésű, ingatlan rácsatlakoztatására, és közterületen
található faegyed kivágására vonatkozó kérelmét megismerte és megtárgyalta.
2. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kérelemben és a csatolt műszaki
dokumentációban foglaltakat teljes egészében támogatja, és jóváhagyja azzal a kikötéssel, hogy az
útcsatlakozás kiépítését megelőzően a Bakonykarszt Zrt. (mint szolgáltató) hozzájáruló nyilatkozatát
kérelmező köteles becsatolni az Önkormányzatnak, mivel a kiépítendő csatlakozó útszakasz alatt
helyezkedik el a terület szennyvíz főnyomó csöve. Az esetleges szolgáltatói kikötések teljesítését
követően kezdhető meg a kivitelezés. A kivitelezés teljes költsége kérelmezőt terheli, és vis major
esetén semmilyen módon nem tarthat igényt kártalanításra az önkormányzat részéről.
3. Kérelmező köteles egy közepes egyed méretű hársfa ültetését elvégezni a jelenleg fellelhető egy db
fa kivágásával egy időben a közterület telekhatárával határos részén a falugondnokkal történő
előzetes egyeztetést követően.
/a műszaki dokumentáció a határozat 1. számú melléklete/
Határidő: 2019. augusztus 30.
Felelős: Jánó Levente polgármester

21.

Pénzügyi döntés (konzorciumi megállapodás alapján közbeszerzés kommunális célgép –
traktor – beszerzés többletköltsége) a 126/2018.(XII.5.) határozat hatályon kívül
helyezésével

Jánó Leventepolgármester: A napirendi pont anyagát - a meghívóval együtt - 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.
Jánó Leventepolgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslatotteszi fel szavazásra.
Szavazás
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:
64/2019. (V. 30.) határozat:
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 126/2018. (XII.5.) számú határozatát az
alábbiak szerint módosítja:
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 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 rá eső részét – az önerővel együtt összesen
1.961.196,- forintot – költségvetése e célra elkülönített szakfeladata és a tartalék kerete terhére
vállalja.
Dörgicse Község Önkormányzata a rá eső 690.792,- Ft többletköltség megfizetését vállalja.
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Felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi megállapodás módosítására és a szükséges
intézkedésekre.
A képviselő-testület a kötelezettségvállalás pénzügyi fedezetét 2019. évi költségvetés tartalékkeret
terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Jánó Levente polgármester

22.

Éves belső ellenőrzési jelentés Dörgicse Község Önkormányzatánál 2018. évben elvégzett
ellenőrzés tapasztalatairól

Jánó Leventepolgármester: A napirendi pont anyagát - a meghívóval együtt - 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.
Jánó Leventepolgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslatotteszi fel szavazásra.
Szavazás
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:
65/2019. (V. 30.) határozat:
Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testülete, megtárgyalta az Éves belső ellenőrzési jelentést
2018. évre vonatkozóan.
A Képviselő-testület a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal Belső Ellenőrzésének a 2018. évi
Éves belső ellenőrzési jelentés tartalmát megismerte, azzal egyetért, és jelen határozatával elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Jánó Levente polgármester

23.

Steinbach Balázs árajánlata, önkormányzati zöld, terület karbantartására

Jánó Leventepolgármester: A napirendi pont anyagát - ajánlat - előzetesen a testület tagjai
megkapták. További kiegészítésként hozzáfűzi, hogy az önkormányzat dolgozói létszáma és a
karbantartandó terület nagysága szükségessé teszi külső vállalkozó bevonását. Főként a Kis-Dörgicse
játszótér é felette levő terület, illetve a fatelepi 2 erdős, bokros területrész karbantartására gondolt,
zúzás, darálás jön szóba ezen a területen. Az ajánlatban szereplő árakat javasolja elfogadásra 2019.
évre vonatkozóan esetenkénti és szükség szerinti megrendelés figyelembe vétele mellett és maximum
bruttó 1 millió Ft összeghatár erejéig. Ismerteti a határozati javaslatát.
Határozati javaslat
.../2019. (...) határozat
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1.Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Steinbach Balázs Kisadózó (8229 Csopak,
Vasút u. 22.) ajánlatát megismerte, és azt 2019. évre vonatkozóan a megadott egységárak
vonatkozásában elfogadja, az önkormányzati zöld, területek karbantartására. A megrendelések eseti
jelleggel történnek, és összértékük nem haladhatja meg a bruttó 1.000.000.Ft.-összeget.
2. Felhatalmazza a polgármestert a szükség szerinti megrendelések lefolytatására.
3. A kötelezettségvállalás összegét a költségvetés tartalékkerete terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Jánó Levente polgármester
Kérdezi, van- e hozzászólás, vélemény, illetve javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat
elfogadását.
Bende István képviselő:Felajánlja, hogy társadalmi munkában a Kis-Dörgicse játszótér és felette
levő területrészt karbantartja, így csak a 2 fás rész maradna.
További hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
Jánó Leventepolgármester: A szóbeli előterjesztés szerinti határozati javaslatotteszi felszavazásra.
Szavazás
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:
66/2019. (V. 30.) határozat:
1.Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Steinbach Balázs Kisadózó (8229
Csopak, Vasút u. 22.) ajánlatát megismerte, és azt 2019. évre vonatkozóan a megadott egységárak
vonatkozásában elfogadja, az önkormányzati zöld, területek karbantartására. A megrendelések eseti
jelleggel történnek, és összértékük nem haladhatja meg a bruttó 1.000.000.Ft.-összeget.
2. Felhatalmazza a polgármestert a szükség szerinti megrendelések lefolytatására.
3. A kötelezettségvállalás összegét a költségvetés tartalékkerete terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Jánó Levente polgármester

24.

Közvill Zrt. árajánlata

Jánó Leventepolgármester: A napirendi pont anyagát - ajánlat - előzetesen a testület tagjai
megkapták. További kiegészítésként hozzáfűzi, hogy a lámpák beszerzéséről már döntöttek,
célszerűnek tartja a kivitelezés megvalósítását egy ütemben. Továbbá az ajánlat szerint javasolja a
KÖZVIL részvények ajánlat szerinti darabszámban és értéken történő eladását.
Ismerteti a határozati javaslatát.
Határozati javaslat
.../2019. (...) határozat
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1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási
Zrtajánlatát, lámpatest szerelésre és közvilágítás-bővítésre megismerte, és azt azzal egyező
tartalommal, és kivitelezési költséggel nettó 2.306.900.-Ft+27%Áfa összegben elfogadja és
megrendeli.
2. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére.
3. A kötelezettségvállalás összegét a költségvetés beruházások soron biztosítja.
4. A leszerelésre kerülő 34 db hagyományos fényforrású lámpatest tulajdonjogát az ajánlattal egyező
tartalommal KÖZVIL részvény bevonásával 95 db részvény átadásával rendezi.
Határidő:szerződéskötés azonnal, kivitelezés 2019.08.31.
Felelős: Jánó Levente polgármester
Kérdezi, van- e hozzászólás, vélemény, illetve javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat
elfogadását.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
Jánó Leventepolgármester: A szóbeli előterjesztés szerinti határozati javaslatotteszi felszavazásra.
Szavazás
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:
67/2019. (V. 30.) határozat:
1.Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási
Zrt ajánlatát, lámpatest szerelésre és közvilágítás-bővítésre megismerte, és azt azzal egyező
tartalommal, és kivitelezési költséggel nettó 2.306.900.-Ft+27%Áfa összegben elfogadja és
megrendeli.
2. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére.
3. A kötelezettségvállalás összegét a költségvetés beruházások soron biztosítja.
4. A leszerelésre kerülő 34 db hagyományos fényforrású lámpatest tulajdonjogát az ajánlattal egyező
tartalommal KÖZVIL részvény bevonásával 95 db részvény átadásával rendezi
Határidő: szerződéskötés azonnal, kivitelezés 2019.08.31.
Felelős: Jánó Levente polgármester

25.

245/37 hrsz.-ú ingatlanra érkezett vételi ajánlat

Jánó Leventepolgármester: A napirendi pont anyagát – Méltányossági kérelem - előzetesen a
testület tagjai megkapták. További kiegészítésként hozzáfűzi, hogy a 245/37 hrsz.-ú ingatlanra
jelenleg is érvényben van a 131/2018 (XII. 05.) képviselő-testületi határozat, mellyel ellentétes a
kérelem. Azon túlmenően a kérelemből nem derül ki, hogy a 4000.-Ft/m2 ár az 5 éves beépítési
kötelezettség vállalására vonatkozna, vagy méltányosságból a piaci ár teljes értékével kéne
számolniuk beépítési kötelezettség nélkül. Javasolja a kérelem elutasítását.
Ismerteti a határozati javaslatát.
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Határozati javaslat
.../2019. (...) határozat
1.Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gulyás Antaláltal a Dörgicse 245/37
hrsz.-ú ingatlanra benyújtott méltányossági kérelmét megismerte és megtárgyalta.
2. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kérelmet elutasítja, mivel az ellentétes
az önkormányzat 131/2018 (XII. 05.) képviselő-testületi határozatával.
Határidő: azonnal
Felelős: Jánó Levente polgármester
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.
Jánó Leventepolgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslatotteszi fel szavazásra.
Szavazás
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:
68/2019. (V. 30.) határozat:
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gulyás Antal által a Dörgicse 245/37
hrsz.-ú ingatlanra benyújtott méltányossági kérelmét megismerte és megtárgyalta.
2. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kérelmet elutasítja, mivel az ellentétes
az önkormányzat 131/2018 (XII. 05.) képviselő-testületi határozatával.
Határidő: azonnal
Felelős: Jánó Levente polgármester

26.

Képviselői tiszteletdíj megállapítása

Jánó Leventepolgármester: Szóban terjeszti elő a napirendi pont anyagát.
Az elmúlt időszakban jelentős munka hárult a képviselő-testület tagjaira és ez tartósan megmarad.
Ennek figyelembe vételével javaslatot tesz arra, hogy kerüljön kidolgozásra rendelet tervezet a
képviselői javadalmazásra, olyan formában, hogy a tiszteletdíj mértéke 50.000.-Ft/hó legyen.
Felkéri az osztályvezetőt, hogy a rendelettervezetet a soron következő ülésre készíttesse el.
Kérdezi, van- e hozzászólás, vélemény.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
Döntés nem született tárgyi napirendi pont keretében.

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 17:14órakor
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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