Dörgicse Község Önkormányzata
DÖRGICSE
8244 Dörgicse, Fő u. 16.
____________________________
Szám: 301/……/2019.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. július23-án, 16:00 órai
kezdettel megtartottKépviselő-testületi üléséről.
Az ülés helye:Dörgicse Község Önkormányzat Tanácsterme
Dörgicse, Fő u. 16.
Jelen vannak:
Képviselő-testület tagjai részéről:
JánóLevente
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 16 óra 06 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:
4.
Dörgicsei Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2019. évi támogatása
Előadó:Jánó Levente polgármester
13.
A ZP-1-2019 kódjelű pályázat benyújtásának jóváhagyása, pályázat előkészítésére
vállalkozói szerződés elfogadása
Előadó:Jánó Levente polgármester
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Kérdezi van-e kérdése, véleménye valakinek az elhangzottakkal kapcsolatosan?
További kérdés, javaslat a napirendet illetően nem hangzott el.
Jánó Leventepolgármester: Indítványozza amódosított és kiegészített napirendi javaslat
elfogadását:
TERVEZET
Az ülés napirendje
NYÍLT ülés:
1.

Az önkormányzat 2019. évi költségvetés 1. számú módosításának elfogadása
Előadó:Jánó Levente polgármester

2.

Dörgicséért Közalapítvány 2018. évi támogatás elszámolása
Előadó:Jánó Levente polgármester

3.

Dörgicséért Közalapítvány 2019. évi támogatása
Előadó:Jánó Levente polgármester

4.
Dörgicsei Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2019. évi támogatása
Előadó:Jánó Levente polgármester
5.

Falunapi rendezvények
Előadó:Jánó Levente polgármester

6.

Nyári diáktábor szervezésére megbízási szerződés
Előadó:Jánó Levente polgármester

7.
Zánkai Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda-bölcsőde működésére vonatkozó
ellátási szerződés módosítása
Előadó:Jánó Levente polgármester
8.

Önkormányzat tulajdonát képező eszközök bérleti díja
Előadó:Jánó Levente polgármester

9.

LED közvilágítási lámpák beszerzése
Előadó:Jánó Levente polgármester

10.

Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2015. (VI.14.)
önkormányzati rendelettel kapcsolatos törvényességi felhívás
Előadó: Soltész Attila kirendeltség-irányító osztályvezető

11.

Gulyás Antal 245/66 hrsz.-ú önkormányzati telek vétel ügye
Előadó:Jánó Levente polgármester

12.
Pályázat a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
Előadó:Jánó Levente polgármester
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13.
A ZP-1-2019 kódjelű pályázat benyújtásának jóváhagyása, pályázat előkészítésére
vállalkozói szerződés elfogadása
Előadó:Jánó Levente polgármester
Jánó Levente polgármester: Kéri, aki a módosított napirenddel és a tárgyalás menetével egyetért, az
kézfeltartással szavazzon.
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:
73/2019. (VII. 23.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
állapítja meg:

Az ülés napirendje
NYÍLT ülés :
1.

Az önkormányzat 2019. évi költségvetés 1. számú módosításának elfogadása
Előadó:Jánó Levente polgármester

2.

Dörgicséért Közalapítvány 2018. évi támogatás elszámolása
Előadó:Jánó Levente polgármester

3.

Dörgicséért Közalapítvány 2019. évi támogatása
Előadó:Jánó Levente polgármester

4.
Dörgicsei Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2019. évi támogatása
Előadó:Jánó Levente polgármester
5.

Falunapi rendezvények
Előadó:Jánó Levente polgármester

6.

Nyári diáktábor szervezésére megbízási szerződés
Előadó:Jánó Levente polgármester

7.
Zánkai Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda-bölcsőde működésére vonatkozó
ellátási szerződés módosítása
Előadó:Jánó Levente polgármester
8.

Önkormányzat tulajdonát képező eszközök bérleti díja
Előadó:Jánó Levente polgármester

9.

LED közvilágítási lámpák beszerzése
Előadó:Jánó Levente polgármester
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10.

Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2015. (VI.14.)
önkormányzati rendelettel kapcsolatos törvényességi felhívás
Előadó: Soltész Attila kirendeltség-irányító osztályvezető

11.

Gulyás Antal 245/66 hrsz.-ú önkormányzati telek vétel ügye
Előadó:Jánó Levente polgármester

12.
Pályázat a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
Előadó:Jánó Levente polgármester
13.
A ZP-1-2019 kódjelű pályázat benyújtásának jóváhagyása, pályázat előkészítésére
vállalkozói szerződés elfogadása
Előadó:Jánó Levente polgármester

NYILVÁNOS TESTÜLETI ÜLÉS NAPIRENDJÉNEK TÁRGYALÁSA
1.

Az önkormányzat 2019. évi költségvetés 1. számú módosításának elfogadása

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,
majd azt követően rendelet tervezet elfogadását.
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:
74/2019. (VII. 23.) határozat:
Dörgicse Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
szóló 1/2019. (II. 18.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet tervezetet
megismerte, megtárgyalta és annak elfogadása mellett döntött.
Felelős:Jánó Levente polgármester
Határidő: azonnal
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:
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Dörgicse Község ÖnkormányzataKépviselő-testületének
7/2019. (VII. 24.) önkormányzati rendeleteaz önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019. (II. 18.) önkormányzati rendeletének módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

2.

Dörgicséért Közalapítvány 2018. évi támogatás elszámolása

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:
75/2019. (VII. 23.) határozat:
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a
Dörgicséért Közalapítvány részére (2018. július 25.-én kelt, 301/201-2/2018. iktatószámú támogatási
szerződés) keretében 2018. évben nyújtott 1.000.000.- Ft működési célú támogatás felhasználásáról
benyújtott elszámolást.
2. A támogatási szerződésben foglalt 1.000.000.- Ft összegből 654.603.- Ft összeggel történő
elszámolást elfogadja és hozzájárul a 301/201-2/2018. támogatási szerződés módosításához, oly
módon, hogy a fennmaradt 345.397.- Ft elszámolásának határidejét módosítja 2020. május 31.-i
elszámolási határidőre. Az elszámolást elfogadja.
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a döntésnek megfelelő támogatási szerződés
módosításnak az aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős:Jánó Levente polgármester

3.

Dörgicséért Közalapítvány 2019. évi támogatása

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.
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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:
76/2019. (VII. 23.) határozat:
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dörgicséért Közalapítvány
támogatási kérelmét megismerte és 1.000.000 Ft támogatás megítélése mellett döntött. A
támogatás felhasználása: az alapítvány általános működési költségeire, az év során
megrendezésre kerülő programok és rendezvények költségeire 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. május 31.
3. A Dörgicséért Közalapítvány 2018. évre kapott támogatásáról elszámolt, annak testületi
elfogadása megtörtént.
4. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.
5.
Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kötelezettségvállalás pénzügyi
fedezetét a 2019. évi költségvetés működési célú támogatások államháztartáson kívüli soron
biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős:Jánó Levente polgármester

4.

Dörgicsei Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2019. évi támogatása

Jánó Levente polgármester: A napirendi pont anyagát az ülést megelőzően a testület tagjai
megkapták. (ADörgicsei Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2019. évi támogatási kérelmét a
jegyzőkönyv 4. sz. melléklete tartalmazza) További kiegészítést nem kíván hozzáfűzni a napirendi
pont előterjesztéséhez. Javasolja a kérelem támogatását. Ismerteti a határozati javaslatát.
…./2019. (….) határozat:
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dörgicsei Polgárőr és Önkéntes
Tűzoltó Egyesület támogatási kérelmét megismerte és 150.000 Ft támogatás megítélése mellett
döntött. A támogatás felhasználása: az egyesület általános működési költségeire, azon belül is
elsődlegesen a polgárőr gépjármű üzemeltetése, ruházat és felszerelés, és egyéb működési
költségre 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. május 31.
3. A Dörgicsei Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület a 2018. évre kapott támogatásáról
elszámolt, annak testületi elfogadása megtörtént.
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4. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.
5. Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kötelezettségvállalás pénzügyi fedezetét
a 2019. évi költségvetés működési célú támogatások államháztartáson kívüli soron biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős:Jánó Levente polgármester
Kérdezi, van- e hozzászólás, vélemény, illetve javasolja a szóbeli előterjesztés szerinti határozati
javaslat elfogadását.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
Jánó Levente polgármester: A szóbeli 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:
77/2019. (VII. 23.) határozat:

1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dörgicsei Polgárőr és Önkéntes
Tűzoltó Egyesület támogatási kérelmét megismerte és 150.000 Ft támogatás megítélése mellett
döntött. A támogatás felhasználása: az egyesület általános működési költségeire, azon belül is
elsődlegesen a polgárőr gépjármű üzemeltetése, ruházat és felszerelés, és egyéb működési
költségre 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. május 31.
3. A Dörgicsei Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület a 2018. évre kapott támogatásáról
elszámolt, annak testületi elfogadása megtörtént.
4. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.
5.
Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kötelezettségvállalás pénzügyi
fedezetét a 2019. évi költségvetés működési célú támogatások államháztartáson kívüli soron
biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős:Jánó Levente polgármester

5.

Falunapi rendezvények

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.
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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:
78/2019. (VII. 23.) határozat:
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019 évben megszervezi a Falunapi
rendezvényt.
2. Dörgicse Község Önkormányzata 600.000.- Ft keretösszeget állapít meg a falunapi rendezvény
megszervezésére,
amelynek
pénzügyi
fedezete
a
2019.
évi
költségvetés
dologi kiadások között az egyéb szolgáltatások soron biztosítva van.
3. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2019. július 27.
Felelős:Jánó Leventepolgármester

6.

Nyári diáktábor szervezésére megbízási szerződés

Jánó Levente polgármester: A napirendi pont anyagát - a meghívóval együtt - előzetesen a testület
tagjai megkapták. További kiegészítésként elmondja, hogy nagyon jó a fogadtatása a tábornak,
szeretné, ha a jövőben is sor kerülne ennek biztosítására. Mást 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 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 1
tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:
79/2019. (VII. 23.) határozat:
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megrendezi a nyári napközi tábort 3
turnusban, 2019. július 1-5., július 15-19. és augusztus 5-9. időszakokban, 3x5 nap, napi 8 órában,
összesen 120 óra/fő.
Dörgicse Község Önkormányzat megbízási szerződést köt Restár Zsófia és Király Réka
táborvezetőkkel. A megbízási díj összege bruttó 1.405.-Ft/óra/fő. Amennyiben a diákok száma nem
éri el a 6 főt, úgy 1 fő irányítja a tábort.
2. Dörgicse Község Önkormányzat képviselő-testülete felkéri a polgármestert a megbízási
szerződések megkötésére.
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3. Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a megbízási díj összegét a 2019. évi
költségvetés tartalékkeret terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős:Jánó Levente polgármester

7. Zánkai Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda-bölcsőde működésére vonatkozó
ellátási 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:
80/2019. (VII. 23.) határozat:
1.
Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zánka és Térsége Oktatási Intézményi
Társulás fenntartásában működő, Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda-bölcsőde (Zánka, Iskola u.
4.) intézmény feladat-ellátási szerződés módosítását egységes szerkezetben megismerte, megtárgyalta
és azt elfogadja.
2.
Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ellátási díjat 10.000.- Ft/hó/fő
összegben elfogadja, mely kötelezettségvállalás fedezetét a 2019. évi költségvetésben biztosítja.
3.
Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az ellátási
szerződés módosítást egységes szerkezetben a Zánka és Térsége Oktatási Intézményi Társulással írja
alá.
Határidő: azonnal
Felelős:Jánó Levente polgármester

8.

Önkormányzat tulajdonát képező eszközök bérleti díja

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
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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:
81/2019. (VII. 23.) határozat:
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dörgicse község közterületein a
rendezvényekhez bérelhető eszközök díját az alábbiakban határozza meg:
szék bruttó 380.- Ft/db díjon,
asztal bruttó 1.270.- Ft/db díjon, valamint az
áramvételi lehetőség biztosítása 1.270.- Ft/óra díjon.
A képviselő-testület a Dörgicse-i állandó lakhellyel rendelkezőknek az eszközöket díjmentesen
biztosítja.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatosan szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős:Jánó Levente polgármester

9.

LED közvilágítási lámpák beszerzése

Jánó Leventepolgármester: A napirendi pont anyagát - a meghívóval együtt - előzetesen a testület
tagjai megkapták. További kiegészítést annyiban tenne, hogy a lámpák jelenleg is fel vannak
szerelve, mivel ezeket annak idején, próba képen ingyenesen felhelyezték, mint ahogy a testületnek is
tudomása volt róla. Mivel bevált most véglegesítenék, azaz megvásárolnák. 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:
82/2019. (VII. 23.) határozat:
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 db LED lámpatest vásárlásáról
döntött. A Lumino-Tech Világítástechnikai Kft.-től 6 db lámpatest – LT SOL Kombo 15_23/735T3 2
db bruttó 116.586.- Ft értékben, LT SOL Kombo 25_38/735T3 2 db bruttó 134.112.- Ft értékben,
valamint LT SOL Kombo40_565/735T3 2 db bruttó 151.638.- Ft értékben - kerül megrendelésre
mindösszesen bruttó 402.336.- Ft értékben.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megrendelés, az adásvételi szerződés
aláírására.
3. A képviselő-testület a kötelezettségvállalás pénzügyi fedezetét 2019. évi költségvetés tartalékkeret
terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős:Jánó Levente polgármester
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10.

Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2015. (VI.14.)
önkormányzati rendelettel kapcsolatos törvényességi felhívás

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.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
Jánó Leventepolgármester: Az előterjesztés szerintihatározati 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:
83/2019. (VII. 23.) határozat:
Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kormányhivatal 2019.
június 19.-én érkezett VE/53/1160/2019. törvényességi felhívásban foglaltakat megismerte és
megtárgyalta, továbbá annak elfogadása mellett döntött, melynek keretében a Dörgicse Község
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2015. (VI. 14.) önkormányzati
rendelet törvénysértő rendelkezéseit a rendelkezésre álló 60 napos, azaz 2019. augusztus 16. napi
határidő figyelembevételével módosítja.
Határidő: 2019. augusztus 16.
Felelős:Jánó Levente polgármester

11.

Gulyás Antal 245/66 hrsz.-ú önkormányzati telek vétel ügye

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:
84/2019. (VII. 23.) határozat:
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gulyás Antal 8242 Balatonakali,
Hóvirág u. 19. szám alatti lakos, Dörgicse 245/66 hrsz.–ú ingatlan vásárlásra vonatkozó kérelmét
megismerte és megtárgyalta.
2. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 245/66 hrsz.-ú ingatlant átsorolja a
kedvezményes áron értékesíthető ingatlanok közé.
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3. Dörgicse Község Önkormányzat képviselő-testülete Gulyás Antal részére 1/1 tulajdoni arányban
értékesíti a Dörgicse 245/66 hrsz. –ú ingatlant 4.500..- Ft/m2 kedvezményes áron, azaz figyelembe
véve az ingatlan 1592 m2 területét, bruttó 7.164.000.- Ft összegben.
A kedvezményes eladási ár érvényesítésének feltételei:
- az adás-vételi szerződés aláírását követő 5. éven belül jogerős használatba-vételi engedély
megszerzése, lakóingatlan bejegyzés feltüntetésével.
- az adás-vételi szerződés aláírását követő 10 éven belüli elidegenítési és terhelési tilalom
fenntartása.
- a pályázó kérelmének testületi támogató döntését követő, legkésőbb 60. napra az ingatlan adásvételi szerződés megkötése.
- az ingatlan adás-vételi szerződés megkötését követő legkésőbb 8. napra történő teljes vételár
banki átutalása Dörgicse Község Önkormányzatának bankszámlájára.
- az adás–vételi szerződés ügyvédi költségének kizárólag pályázó általi viselése, továbbá a
kötelezettségek részleges vagy teljes megszegése esetén amennyiben az eredeti birtok állapot kerül
visszaállításra, úgy az evvel járó ismételt ügyvédi költség pályázó általi viselése.
3. Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés - pályázati kiírással összhangban - történő
megkötésére.
Határidő: 2019.szeptember 23.
Felelős:Jánó Levente polgármester
12.Pályázat a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
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.
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:
85/2019. (VII. 23.) határozat:
1.
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I.9.
pontban foglaltak alapján, amely a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatását szabályozza.A jogszabály rögzíti, hogy a támogatás feltétele,
hogy az önkormányzat a szociális rászorultság szabályait és az igénylés részletes feltételeit
rendeletben határozza meg.
2. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy Dörgicse Község
Önkormányzata megalkotja a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendeletét a
pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napig.
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3. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy a szociális célú tűzifában
részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
4. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az ebr42 rendszeren
keresztül 26 m3 szociális tűzifa igénylésére és a 2019. évi költségvetés dologi kiadásainak terhére
biztosítja az ehhez szükséges önerő mértékét, amely 33.020.- Ft-ot.
5. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a pályázat
benyújtásával és a szükséges intézkedések megtételével.
Határidő: 2019. augusztus 01.
Felelős:Jánó Levente polgármester
13. A ZP-1-2019 kódjelű pályázat benyújtásának jóváhagyása, pályázat előkészítésére
vállalkozói szerződés elfogadása
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 javaslatok elfogadását.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
Jánó Leventepolgármester: Az előterjesztés szerintihatározati javaslatokatteszi fel szavazásra, az
előterjesztés szerinti sorrendben.
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:
86/2019. (VII. 23.) határozat:
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Soltész Tünde egyéni
vállalkozó (székhely: 8230 Balatonfüred, Petőfi Sándor u.42.) ajánlatát azzal egyező tartalom mellett
- 30.000.Ft +Áfa egyszeri alapdíj és nyertes pályázat esetén 2% +Áfa sikerdíj összegben- pályázatírás
tárgyában a Földművelésügyi Minisztérium által kiírásra került „Zártkerti besorolású földrészletek
mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására”.
Pályázat kódja: ZP-1-2019.
2. A kötelezettségvállalás fedezetét a 2019. évi költségvetésben a dologi kiadások során biztosítja.
3.

Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

Felelős:Jánó Levente polgármester
Határidő:2019.07.26.
Jánó Leventepolgármester: 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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87/2019. (VII. 23.) határozat
1.
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Agárminisztérium által a
zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét
biztosító fejlesztések támogatására kiírt ZP-1-2019 kódszámú felhívására pályázatot kíván benyújtani
– a felhívás 1. és 4. célterületeire - a Dörgicse 0194/2, 0182/2, 1185 és 1228 hrsz.-ú zártkerti utak és
kapcsolódó vadkerítés megvalósítására. A tervezett fejlesztés összege: bruttó 18.946.317 Ft.
2.
Nyertes pályázat esetén, a beruházás teljes bekerülési költségéből 10.000.000 Ft vissza nem
térítendő pályázati támogatással (52,78% támogatási intenzitás a beruházás teljes költségéhez
viszonyítottan), míg 8.946.317 Ft önkormányzati önerő (47,22 % saját forrás a beruházás teljes
költségéhez viszonyítottan) biztosításával valósul meg.
3.
Nyertes pályázat esetén a 10.000.000 Ft vissza nem térítendő pályázati támogatás 75%-ának
összegét (7.500.000- Ft előleg címén az önkormányzat a támogatásból lehívná, továbbá a 2019. évi
költségvetésben a beruházás 25%-a erejéig 2.500.000- Ft a tartalékkeret terhére biztosítja a fedezetet
pályázati elszámolás befejezéséig.
4.
A beruházáshoz szükséges pénzügyi fedezetet az önkormányzat mindösszesen 11.446.317- Ft
összegben a 2019. évi tartalékkerete terhére biztosítja.
5.
Felkéri a Polgármestert, hogy Dörgicse Község Önkormányzatát képviselje a pályázati eljárás
során, és felhatalmazza a szükséges dokumentumok aláírására.
Felelős:Jánó Levente polgármester
Határidő: azonnal

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 17:32órakor
bezárta.
K. m. f.

JánóLevente
polgármester

Dr. Tárnoki Richárd
címzetes főjegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:
Soltész Attila
osztályvezető
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