Dörgicse Község Önkormányzata
DÖRGICSE
8244 Dörgicse, Fő u. 16.
____________________________
Szám: 301/42-29 /2019.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. augusztus29-án, 8:00 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 8 óra 00 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:
9.
Vállalkozói megbízásról döntés nyárfák kivágására
Előadó: Jánó Levente polgármester
10.
Önkormányzati ingatlanok növényzet karbantartás fakivágás, gazmentesítés
Előadó: Jánó Levente polgármester
11.
Kirendeltségi dolgozók jutalmazására javaslat
Előadó: Jánó Levente polgármester
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12.
Vízinnovácios Kft ajánlata
Előadó: Jánó Levente polgármester
Jánó Levente polgármester:Kérdezi van-e kérdése, véleménye valakinek az elhangzottakkal
kapcsolatosan?
További kérdés, javaslat a napirendet illetően nem hangzott el.
Jánó Leventepolgármester: Indítványozza a módosított és kiegészített napirendi javaslat
elfogadását:
TERVEZET
Az ülés napirendje
NYÍLT ülés:
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Dörgicse teljes közigazgatási területére kiterjedő új
településkép védelmi rendeletének megalkotása
Előadó: Kéri Katalin települési főépítész
2. Dörgicse község hatályos településrendezési eszközei módosításának elfogadása, a Dörgicse
245/6 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában.
Előadó: Kéri Katalin települési főépítész
3. 72. sorszámú Dörgicse, Vászoly szennyvízelvezető víziközmű-rendszer 2020-2034. évekre
vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadása
Előadó: Jánó Levente polgármester
4. 20. sorszámú Balatoncsicsó ivóvízellátó víziközmű-rendszer 2020-2034. évekre vonatkozó
Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadása
Előadó: Jánó Levente polgármester
5. Tihanyi Bencés Iskolában tanuló dörgicsei gyerekek buszbérlet támogatása
Előadó: Jánó Levente polgármester
6. A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
Előadó: Soltész Attila HVI Vezetőjének képviseletében
7. Csizmadia Zsolt és Kovács László, Dörgicse, 245/30 hrsz.-ú önkormányzati telek vételére ajánlat
Előadó: Jánó Levente polgármester
8. Peres Áron,Dörgicse, 245/31 hrsz.-ú önkormányzati telek vételére ajánlat
Előadó: Jánó Levente polgármester
9. Vállalkozói megbízásról döntés nyárfák kivágására
Előadó:Jánó Levente polgármester
10. Önkormányzati ingatlanok növényzet karbantartás fakivágás, gazmentesítés
Előadó:Jánó Levente polgármester
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11. Kirendeltségi dolgozók jutalmazására javaslat
Előadó:Jánó Levente polgármester
12.Vízinnovácios Kft ajánlata
Előadó: Jánó Levente polgármester
Jánó Levente polgármester: Kéri, aki anapirenddel 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:
93/2019. (VIII. 29.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
állapítja meg:

Az ülés napirendje
NYÍLT ülés :
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Dörgicse teljes közigazgatási területére kiterjedő új
településkép védelmi rendeletének megalkotása
Előadó: Kéri Katalin települési főépítész
2. Dörgicse község hatályos településrendezési eszközei módosításának elfogadása, a Dörgicse
245/6 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában
Előadó: Kéri Katalin települési főépítész
3. 72. sorszámú Dörgicse, Vászoly szennyvízelvezető víziközmű-rendszer 2020-2034. évekre
vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadása
Előadó: Jánó Levente polgármester
4. 20. sorszámú Balatoncsicsó ivóvízellátó víziközmű-rendszer 2020-2034. évekre vonatkozó
Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadása
Előadó: Jánó Levente polgármester
5. Tihanyi Bencés Iskolában tanuló dörgicsei gyerekek buszbérlet támogatása
Előadó: Jánó Levente polgármester
6. A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
Előadó: Soltész Attila HVI Vezetőjének képviseletében
7. Csizmadia Zsolt és Kovács László, Dörgicse, 245/30 hrsz.-ú önkormányzati telek vételére
ajánlat
Előadó: Jánó Levente polgármester
8. Peres Áron,Dörgicse, 245/31 hrsz.-ú önkormányzati telek vételére ajánlat
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Előadó: Jánó Levente polgármester
9. Vállalkozói megbízásról döntés nyárfák kivágására
Előadó: Jánó Levente polgármester
10. Önkormányzati ingatlanok növényzet karbantartás fakivágás, gazmentesítés
Előadó: Jánó Levente polgármester
11. Kirendeltségi dolgozók jutalmazására javaslat
Előadó: Jánó Levente polgármester
12.Vízinnovácios Kft ajánlata
Előadó: Jánó Levente polgármester
NYILVÁNOS TESTÜLETI ÜLÉS NAPIRENDJÉNEK TÁRGYALÁSA
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Dörgicse teljes közigazgatási területére kiterjedő új
településkép védelmi rendeletének megalkotása
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 az előterjesztőt van-e kiegészítése, hozzáfűzni valója.
Kéri Katalin települési főépítész: Az előterjesztést kiküldték, felolvassa.
Soltész Attila osztályvezető:Javasolja az 53. § (2) bekezdés pontosítását, mivel nem egyértelmű a
hatályvesztés időpontja az alábbiak szerint.
„53. § (2)
E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a község településképének védelméről szóló
14/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelet.”
Deák Attila alpolgármester:Ez alapján akkor el lehetne bírságolni a rendetlen elhanyagolt telkeket,
vagy csak építési tevékenységre vonatkozik a rendelet.
Kéri Katalin települési főépítész:Nem ez településképi kategória, azaz mivel ez egy globál
összefogó rendelet ott lehet bírságolni.
Jánó Levente polgármester: Az építkezés közbeni problémákat tudják kezelni. A Pelso Kft.-vel fel
kell venni a kapcsolatot, mivel a törmelékek huzamosabb ideje az ingatlanon találhatók, és az
építkezés stagnál, de ettől még a törmeléket el kell vinni. Kérdezi, van- e további hozzászólás,
vélemény, illetve javasolja az előterjesztés szerinti és az osztályvezető javaslatával módosított
határozati javaslat elfogadását.
További hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
Jánó Levente polgármester: Az előterjesztés fentiek szerint módosítotthatározati 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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94/2019. (VIII. 29.) határozat:
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „A KÖZSÉG TELEPÜLÉSKÉPÉNEK
VÉDELMÉRŐL”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:
Dörgicse Község Önkormányzata képviselő-testületének 8/2019 (IX. 02.) önkormányzati
rendeleteA KÖZSÉG TELEPÜLÉSKÉPÉNEK VÉDELMÉRŐL
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

2. Dörgicse község hatályos településrendezési eszközei módosításának elfogadása, a Dörgicse
245/6 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában
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 az előterjesztőt van-e kiegészítése, hozzáfűzni valója.
Jánó Levente polgármester: Kérdezi, van- e hozzászólás, vélemény, illetve javasolja az
előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
Kéri Katalin települési főépítész: Ismerteti az előterjesztés anyagát. –felolvassaTovábbi 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:
95/2019. (VIII. 29.) határozat:
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dörgicse Község Helyi Építési
Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló7/2003.(X. 3.) sz. önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet tervezetet megismerte, megtárgyalta és annak elfogadása mellettdöntött.
Felelős:Jánó Levente polgármester
Határidő: azonnal
Jánó Levente polgármester: Az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetetteszi 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 rendeletet alkotja:
Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2019.(IX. 02.) önkormányzati rendelete
Dörgicse Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló
7/2003.(X.3.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

3. 72. sorszámú Dörgicse, Vászoly szennyvízelvezető víziközmű-rendszer 2020-2034. évekre
vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének 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
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:
96/2019. (VIII. 29.) határozat:
a 72. sorszámú Dörgicse, Vászoly szennyvízelvezető víziközmű rendszerre vonatkozó 2020-2034. évi
gördülő fejlesztési terv elfogadásáról
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 72. sorszámú Dörgicse, Vászoly
szennyvízelvezető víziközmű rendszer Ellátásért Felelőse a Bakonykarszt Zrt. által 2020 – 2034
időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet megismerte, megtárgyalta és azt elfogadja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy jelen döntést a Bakonykarszt Zrt. részére küldje
meg.
Felelős: Jánó Levente polgármester
Határidő: 2019. augusztus 31.

4. 20. sorszámú Balatoncsicsó ivóvízellátó víziközmű-rendszer 2020-2034. évekre vonatkozó
Gördülő Fejlesztési Tervének 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
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:
97/2019. (VIII. 29.) határozat:
a 20. sorszámú Balatoncsicsó ivóvízellátó víziközmű rendszerre vonatkozó 2020-2034. évi gördülő
fejlesztési terv elfogadásáról
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 20. sorszámú Balatoncsicsó
ivóvízellátó víziközmű rendszer Ellátásért Felelőse a Bakonykarszt Zrt. által 2020 – 2034 időszakra
elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet megismerte, megtárgyalta és azt elfogadja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy jelen döntést a Bakonykarszt Zrt. részére küldje
meg.
Felelős: Jánó Levente polgármester
Határidő: 2019. augusztus 31.

5. Tihanyi Bencés Iskolában tanuló dörgicsei gyerekek buszbérlet 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.
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:
98/2019. (VIII. 29.) határozat:
1.Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bencés Apátság Illyés Gyula Általános
és Alapfokú Művészeti Iskolában tanuló gyermekek esetében a 2019/2020-as tanévre szóló
bérletjegyek árát átvállalja 11 gyermek figyelembevételével. Balatonakali Tihany bérlet 9
gyermekkel 11.900.- Ft/gyermek összesen bruttó 107.100.- Ft, Dörgicse-Balatonfüred-Tihany bérlet
2 gyermekkel 24.900.- Ft/gyermek, összesen 49.800.- Ft. Mindösszesen a támogatás bruttó 156.900.Ft. A fenti összeget működési célú támogatásként, támogatási szerződés keretében fizeti meg a
Bencés Apátság Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészeti Iskolának.
2. A bruttó 156.900.- Ft kötelezettségvállalás összegét a 2019. évi költségvetés általános tartaléka
terhére átcsoportosítással biztosítja az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
sorra.
3. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
támogatási szerződés aláírására.
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Felelős: Jánó Levente polgármester
Határidő: azonnal

6. A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
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:
99/2019. (VIII. 29.) határozat:
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testületet megtárgyalta „A Helyi Választási Bizottság
tagjainak megválasztása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottság tagjának
megválasztja:
Restár Zsófia 8244 Dörgicse, Fő u. 17.
Somosi Istvánné 8244 Dörgicse, Csörgőfa u. 11.
Sokhegyi Ervinné 8244 Dörgicse, Templom tér 4.
Nagyné Homonnai Krisztina 8244 Dörgicse, Fő u. 52.
Csizmadia István Péterné 8244 Dörgicse, Csicsói u. 10.
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottság póttagjának
megválasztja:
Balogh Jánosné 8244 Dörgicse, Vadkert u. 3.
Csabyné Fehér Ibolya 8244 Dörgicse, Fő u. 1/A.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tagok eskütételéről gondoskodjon.

Felelős: dr. Tárnoki Richárd címzetes főjegyző, HVI Vezető
Határidő: azonnal
Felelős: Jánó Levente polgármester az eskü és fogadalomtétel tekintetében
Határidő: 5 nap

7. Csizmadia Zsolt és Kovács László, Dörgicse, 245/30 hrsz.-ú önkormányzati telek vételére
ajánlat
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Jánó Levente polgármester: A napirendi pont anyagát - a meghívóval együtt - előzetesen a testület
tagjai megkapták. További kiegészítésként hozzáfűzi, hogy az előterjesztésben történt egy elírás
pontosítaná: A telek előterjesztés szerinti piaci értékesítési ára 5000Ft/m2 ár és ebben az esetben
nincs beépítési kötelezettség, azaz nem érvényesek a 35/2016. (IV. 15.) határozat rendelkezései.
Felolvassa a javított határozati javaslatot:
TERVEZET
…./2019. (…….) határozat
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Csizmadia Zsolt 8230 Balatonfüred,
Balassi Bálint u. 23/C szám alatti és Kovács László 8200 Veszprém, Stromfeld A. u. 5/D. szám alatti
lakosok, Dörgicse 245/30 hrsz.–ú ingatlan vásárlásra vonatkozó kérelmét megismerte és
megtárgyalta.
2. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 245/30 hrsz.-ú ingatlant átsorolja
5.000.- Ft/m2 áron értékesíthető ingatlanok közé.
3. Dörgicse Község Önkormányzat képviselő-testülete Csizmadia Zsolt 1/2 és Kovács László 1/2
részére tulajdoni arányban értékesíti a Dörgicse 245/30 hrsz. –ú ingatlant 5.000.- Ft/m2 áron, azaz
figyelembe véve az ingatlan 1747 m2 területét, bruttó 8.735.000.- Ft összegben.
4. Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés - pályázati kiírással összhangban - történő
megkötésére.
Felelős: Jánó Levente polgármester
Határidő: 2019. október 30.
Kérdezi, van- e hozzászólás, vélemény, illetve javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat
elfogadását.
Soltész Attila osztályvezető: A testület által 131/2018.(XII. 05.) Kt határozat módosítását
célszerűnek tartaná indokolni.
További hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
Jánó Levente polgármester: Megköszöni a tájékoztatást.A módosított 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:
100/2019. (VIII.29.) határozat
1.Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Csizmadia Zsolt 8230 Balatonfüred,
Balassi Bálint u. 23/C szám alatti és Kovács László 8200 Veszprém, Stromfeld A. u. 5/D. szám alatti
lakosok, Dörgicse 245/30 hrsz.–ú ingatlan vásárlásra vonatkozó kérelmét megismerte és
megtárgyalta.
2. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 245/30 hrsz.-ú ingatlant átsorolja
5.000.- Ft/m2 áron értékesíthető ingatlanok közé.
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3. Dörgicse Község Önkormányzat képviselő-testülete Csizmadia Zsolt 1/2 és Kovács László 1/2
részére tulajdoni arányban értékesíti a Dörgicse 245/30 hrsz. –ú ingatlant 5.000.- Ft/m2 áron, azaz
figyelembe véve az ingatlan 1747 m2 területét, bruttó 8.735.000.- Ft összegben.
4. Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés - pályázati kiírással összhangban - történő
megkötésére.
Felelős: Jánó Levente polgármester
Határidő: 2019. október 30.

8.Peres Áron,Dörgicse, 245/31 hrsz.-ú önkormányzati telek vételére ajánlat
Jánó Levente polgármester: A napirendi pont anyagát - a meghívóval együtt - előzetesen a testület
tagjai megkapták. További kiegészítésként hozzáfűzi, hogy az előterjesztésben történt egy elírás
pontosítaná: A telek előterjesztés szerinti piaci értékesítési ára 5000Ft/m2 ár és ebben az esetben
nincs beépítési kötelezettség, azaz nem érvényesek a 35/2016. (IV. 15.) határozat rendelkezései.
Felolvassa a javított határozati javaslatot:
TERVEZET
…./2019. (…….) határozat
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Peres Áron 1094 Budapest, Bokréta u.
18. 1/7. szám alatti lakos, Dörgicse 245/31 hrsz.–ú ingatlan vásárlásra vonatkozó kérelmét
megismerte és megtárgyalta.
2. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 245/31 hrsz.-ú ingatlant átsorolja az
5.000.- Ft/m2 áron értékesíthető ingatlanok közé.
3. Dörgicse Község Önkormányzat képviselő-testülete Peres Áron részére 1/1 tulajdoni arányban
értékesíti a Dörgicse 245/31 hrsz. –ú ingatlant 5.000..- Ft/m2 áron, azaz figyelembe véve az ingatlan
1750 m2 területét, bruttó 8.750.000.- Ft összegben.
4. Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés - pályázati kiírással összhangban - történő
megkötésére.
Felelős: Jánó Levente polgármester
Határidő: 2019. október 30.
Kérdezi, van- e hozzászólás, vélemény, illetve javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat
elfogadását.
Soltész Attila osztályvezető: A testület által 131/2018.(XII. 05.) Kt határozat módosítását
célszerűnek tartaná indokolni.
További hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
Jánó Levente polgármester: Megköszöni a tájékoztatást.A módosított szóbeli 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:
101/2019. (VIII.29.) határozat
1.Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Peres Áron 1094 Budapest, Bokréta u.
18. 1/7. szám alatti lakos, Dörgicse 245/31 hrsz.–ú ingatlan vásárlásra vonatkozó kérelmét
megismerte és megtárgyalta.
2. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 245/31 hrsz.-ú ingatlant átsorolja az
5.000.- Ft/m2 áron értékesíthető ingatlanok közé.
3. Dörgicse Község Önkormányzat képviselő-testülete Peres Áron részére 1/1 tulajdoni arányban
értékesíti a Dörgicse 245/31 hrsz. –ú ingatlant 5.000..- Ft/m2 áron, azaz figyelembe véve az ingatlan
1750 m2 területét, bruttó 8.750.000.- Ft összegben.
4. Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés - pályázati kiírással összhangban - történő
megkötésére.
Felelős: Jánó Levente polgármester
Határidő: 2019. október 30.

9. Vállalkozói megbízásról döntés nyárfák kivágására
Jánó Leventepolgármester: A napirendi pont anyagát szóban ismerteti, illetve a - vállalkozói
ajánlatot - a testület tagjainak kiosztja. Az önkormányzat ingatlanjainak területén összesen 10 db
akácfa kivágására + 2db grátisz kért ajánlatot Zomi Balázs egyéni vállalkozótól (8600 Siófok, Szent
László utca 184/A, adószám:60543213-1-51)Az árajánlat bruttó: 550.000.-Ft összegről szól.
Ismerteti a határozati javaslatát.
Határozati javaslat
.../2019. (...) határozat
1.Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 db akácfa kivágására (2db grátisz)
Zomi Balázs egyéni vállalkozótól (8600 Siófok, Szent László utca 184/A, adószám:60543213-151)érkezett ajánlatot azzal egyező tartalommal elfogadja, és a vállalkozói munkát megrendeli, bruttó:
550.000.-Ft értékben.
2. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére.
3. A kötelezettségvállalás összegét a költségvetés tartalékkerete terhére 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.
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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:
102/2019. (VIII.29.) határozat
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 db akácfa kivágására (2db grátisz)
Zomi Balázs egyéni vállalkozótól (8600 Siófok, Szent László utca 184/A, adószám: 60543213-1-51)
érkezett ajánlatot azzal egyező tartalommal elfogadja, és a vállalkozói munkát megrendeli, bruttó:
550.000.-Ft értékben.
2. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére.
3. A kötelezettségvállalás összegét a költségvetés tartalékkerete terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Jánó Levente polgármester

10. Önkormányzati ingatlanok növényzet karbantartás fakivágás, gazmentesítés
Jánó Leventepolgármester: A napirendi pont anyagát szóban ismerteti, illetve a - vállalkozói
ajánlatot - a testület tagjainak kiosztja. Az önkormányzat 419; 420. hrsz.-ú külterületi ingatlanainak
kitisztítására, fakivágására kért ajánlatot Zomi Balázs egyéni vállalkozótól (8600 Siófok, Szent
László utca 184/A, adószám:60543213-1-51) Az árajánlat bruttó: 700.000.-Ft összegről szól.
Ismerteti a határozati javaslatát.
Határozati javaslat
.../2019. (...) határozat
1.Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dörgicse 419, 420. hrsz.-ú ingatlanok
területeinek kitisztítására(2480m2 területnagyságra), illetve fakivágás tárgyában Zomi Balázs egyéni
vállalkozótól (8600 Siófok, Szent László utca 184/A; adószám: 60543213-1-51) érkezett ajánlatot
megismerte és azt azzal egyező tartalommal elfogadja, egyben a vállalkozói munkát megrendeli,
bruttó: 700.000.-Ft értékben.
2. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére.
3. A kötelezettségvállalás összegét a költségvetés tartalékkerete terhére 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.
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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:
103/2019. (VIII.29.) határozat
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dörgicse 419, 420. hrsz.-ú ingatlanok
területeinek kitisztítására (2480m2 területnagyságra), illetve fakivágás tárgyában Zomi Balázs egyéni
vállalkozótól (8600 Siófok, Szent László utca 184/A; adószám: 60543213-1-51) érkezett ajánlatot
megismerte és azt azzal egyező tartalommal elfogadja, egyben a vállalkozói munkát megrendeli,
bruttó: 700.000.-Ft értékben.
2. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére.
3. A kötelezettségvállalás összegét a költségvetés tartalékkerete terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Jánó Levente polgármester

11. Kirendeltségi dolgozók jutalmazására javaslat
Jánó Levente polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendi pont anyagát. Úgy ítéli meg, hogy a
kirendeltségen dolgozó két fő Közös Önkormányzati Hivatali munkatárs Slemmer Zsoltné és Tóth
Lászlóné, illetve a Közös Hivatalban osztott munkakörben dolgozó, de jelenleg helyettesítéssel
Dörgicse Önkormányzatának is feladatot ellátóLaczka Mária, 2019. év eddigi időszakában is jó
munkát végeztek. Ennek elismeréseként Slemmer Zsoltné és Tóth Lászlóné esetében egyszeri 100100 ezer forint nettó, míg Laczka Mária esetében egyszeri 50 ezer forintnettó jutalomban történő
részesítést javasol - és kapcsolódó járulékai, illetve közterhei - megállapítani a munkáltatói jogkört
gyakorló jegyző úrnak.
A jutalmak esetében a bruttó összegeken felül az ahhoz kapcsolódó járulékokat és közterheket is
megfizetnék. Összességében ez 441.730Ft összeget jelent, melyet a 2019. évi tartalékkeret terhére
biztosítanának.
Technikailag mivel mind az 3 fő a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozója, a
jutalomhoz kapcsolódó pénzösszeget, nevesítve annak személyenkénti megbontásával a Közös
Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2019. évi támogatása kiegészítéseként adnák.Ismerteti a
határozati javaslatát.
Határozati javaslat
.../2019. (...) határozat
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonfüredi Közös Önkormányzati
Hivatallal –mint Támogatott- 2013.01.18.-án létrejött „Megállapodás a Közös Önkormányzati
Hivatal létrehozásáról”, illetve a 2019.02.19.-én aláírt 1/1834-3/2019 támogatási szerződés 1. számú
módosítását kezdeményezi, mint Támogató.
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2. A módosítás keretében a Dörgicse Község Önkormányzatára jutó 2019. évi támogatás összegét
megnöveli 441.730 Ft összeggel, melyet kizárólag személyi juttatások előirányzatán biztosít.
3. A kötelezettségvállalás összegét a 2019. évi költségvetés tartalékkerete terhére biztosítja.
4. Egyben javasolja a Támogatott képviseletében eljáró jegyzőnek, hogy 2. pontban nevesített
pénzügyi keret terhére, a jó munkavégzés elismerése címén Slemmer Zsoltné és Tóth Lászlóné
esetében egyszeri 100-100 ezer forint nettó összegű, míg Laczka Mária esetében egyszeri 50 ezer
forint nettó összegű jutalomban részesítse a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóit.
Az átadott támogatás összege magában foglalja a jutalmak címén megállapított összegekhez
kapcsolódó járulékokat és közterheket.
Határidő: azonnal
Felelős: Jánó Levente polgármester
Kérdezi, van e kérdés észrevétel, hozzászólás az előterjesztéshez.
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:
104/2019. (VIII. 29.) határozat
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonfüredi Közös Önkormányzati
Hivatallal –mint Támogatott- 2013.01.18.-án létrejött „Megállapodás a Közös Önkormányzati
Hivatal létrehozásáról”, illetve a 2019.02.19.-én aláírt 1/1834-3/2019 támogatási szerződés 1. számú
módosítását kezdeményezi, mint Támogató.
2. A módosítás keretében a Dörgicse Község Önkormányzatára jutó 2019. évi támogatás összegét
megnöveli 441.730 Ft összeggel, melyet kizárólag személyi juttatások előirányzatán biztosít.
3. A kötelezettségvállalás összegét a 2019. évi költségvetés tartalékkerete terhére biztosítja.
4. Egyben javasolja a Támogatott képviseletében eljáró jegyzőnek, hogy 2. pontban nevesített
pénzügyi keret terhére, a jó munkavégzés elismerése címén Slemmer Zsoltné és Tóth Lászlóné
esetében egyszeri 100-100 ezer forint nettó összegű, míg Laczka Mária esetében egyszeri 50 ezer
forint nettó összegű jutalomban részesítse a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóit.
Az átadott támogatás összege magában foglalja a jutalmak címén megállapított összegekhez
kapcsolódó járulékokat és közterheket.
Határidő: 2019.09.30.
Felelős:Jánó Levente polgármester

12.Vízinnovácios Kft ajánlata
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Jánó Leventepolgármester: A napirendi pont anyagát szóban ismerteti, illetve kiosztja a testület
tagjai részére a Vízinnovácios Kft (8600 Siófok, Szent László utca 184/A, adószám: 60543213-151)anyagát, és árajánlatát. Az árajánlat bruttó: 449.961.-Ft és 6350 Ft szállítási költségről szól.
Javasolja, hogy az ajánlatban szereplő 75 db csomag helyett 100 db csomagot vásároljanak.
Próbaként pár garnitúrát már teszteltek –fel vannak szerelve az önkormányzatnál- és ténylegesen
mérten is vízmennyiség megtakarítást eredményez.
Ismerteti a határozati javaslatát.
Határozati javaslat
.../2019. (...) határozat
1.Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a a Vízinnovácios Kft (8600 Siófok, Szent
László utca 184/A, adószám: 60543213-1-51) árajánlatát megismerte és annak egységárait az
ajánlattal egyezően elfogadja, egyben megrendel 100 db RCM basic lakossági egységcsomagot
bruttó 6000 Ft/csomag értékben, továbbá bruttó 6350 Ft szállítási költséget elismer és elfogad.
2. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére.
3. A kötelezettségvállalás összegét a költségvetés tartalékkerete terhére biztosítja.
Határidő: 2019. 09. 10.
Felelős: Jánó Levente polgármester
Kérdezi, van- e hozzászólás, vélemény, illetve javasolja a szóbeli 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:
105/2019. (VIII.29.) határozat
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a a Vízinnovácios Kft (8600 Siófok,
Szent László utca 184/A, adószám: 60543213-1-51) árajánlatát megismerte és annak egységárait az
ajánlattal egyezően elfogadja, egyben megrendel 100 db RCM basic lakossági egységcsomagot
bruttó 6000 Ft/csomag értékben, továbbá bruttó 6350 Ft szállítási költséget elismer és elfogad.
2. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére.
3. A kötelezettségvállalás összegét a költségvetés tartalékkerete terhére biztosítja.
Határidő: 2019. 09. 10.
Felelős: Jánó Levente polgármester

Jánó Levente polgármester: Kérdezi, van-e további kérdés észrevétel, felvetés.
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További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
Több napirend és bejelentés nem lévén a polgármester a Képviselő-testület nyílt ülését 9:15órakor
bezárta.
K. m. f.

Jánó Levente
polgármester

Dr. Tárnoki Richárd
címzetes főjegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:
Soltész Attila
osztályvezető
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