Dörgicse Község Önkormányzata
DÖRGICSE
8244 Dörgicse, Fő u. 16.
____________________________
Szám: 301/42-45/2019.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. november8-én, 8:30 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
Király László
Kurucz Attila
Tóth Árpád

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Az ülésen tanácskozási joggal vett részt: -Valamennyi napirendi pont kapcsánSoltész Attila –osztályvezetőDr. Tárnoki Richárd címzetes főjegyző megbízottja
Jegyzőkönyvvezető:Soltész Attila
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 35 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 a 3. napirendi pont keretébena 10/2015. (VI.14.)
rendeletet nem hatályon kívül helyeznék, hanem módosítanák.
Kérdezi van-e kérdése, véleménye valakinek az elhangzottakkal kapcsolatosan?
Kurucz Attila képviselő:Javasolja felvenni 12. napirendnek a „Pécsely óvoda támogatás”
További kérdés, javaslat a napirendet illetően nem hangzott el.
Jánó Leventepolgármester:Az 1-12. napirendetnyílt ülés keretében, javasolja tárgyalni.
Indítványozza anapirendi javaslat elfogadását:
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TERVEZET

Az ülés napirendje
NYÍLT ülés:
1. Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról
szóló2/2015. (II-27.) rendelet módosítása.
Előadó: Jánó Levente polgármester
2.

Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa támogatás helyi
szabályairól szóló önkormányzati rendeletének megalkotása.
Előadó: Jánó Levente polgármester

3. Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő testület szervezeti és
működési szabályzatáról szólórendeletének 10/2015. (VI.14.) rendelet módosítása
Előadó: Jánó Levente polgármester
4. Kovács Zsolt egyéni vállalkozó LEADER VP6-19.2.1.-28-1-17 számú pályázattal kapcsolatos
megbízási szerződés módosítás
Előadó: Jánó Levente polgármester
5. Gulyás Antal 8242 Balatonakali, Hóvirág u. 19. szám alatti lakosnak a Dörgicse, 245/66 hrsz.-ú
ingatlan vételi szándéktól elállás
Előadó: Jánó Levente polgármester
6. Kerner Zoltán 2100 Gödöllő, Mikszáth Kálmán u. 17. szám alatti lakosnak a Dörgicse, 245/32
hrsz.-ú önkormányzati telek vételére ajánlat
Előadó: Jánó Levente polgármester
7. Dörgicse, 245/29 hrsz.-ú önkormányzati telek vételére ajánlatok
Előadó: Jánó Levente polgármester
8. Hódos Ervin és Hódosné Huszár Ildikó 1031 Budapest, Nánási út 24/A. szám alatti lakosoknak
a Dörgicse, 245/33 hrsz.-ú önkormányzati telek vételére ajánlat
Előadó: Jánó Levente polgármester
9. Haász-SchürgHenriette és HolgerSchürg D-71111 Waldenbuch, Am Sonnenhang 25 szám alatti
lakosoknak a Dörgicse, 245/34 hrsz.-ú önkormányzati telek vételére ajánlat
Előadó: Jánó Levente polgármester
10. Zákonyi S. Tamás 1147 Budapest, Jávorka Ádám u. 40. 1/1. szám alatti lakos
kérelme a Dörgicse 545 hrsz.-ú ingatlanon lévő tolózár akna áthelyezésére
Előadó: Jánó Levente polgármester
11. Bencés Apátság Illyés Gyula Általános Iskola 2019. évi támogatás elszámolása
Előadó: Jánó Levente polgármester
12. Pécsely óvoda támogatás
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Előadó: Jánó Levente polgármester
Zárt ülés napirendje:
1. BURSA pályázatok elbírálása.
Előadó: Jánó Levente polgármester
2. Dörgicse Község Önkormányzatának jutalmazási javaslata a – Balatonfüredi Közös
Önkormányzati Hivatal – Kirendeltség, illetve az Önkormányzat dolgozói részére
Előadó: Jánó Levente polgármester
3. Polgármester jutalmazása
Előadó:Deák Attila alpolgármester
Jánó Levente polgármester:Indítványozza a módosított és kiegészített napirendi javaslat
elfogadását. 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:
144/2019. (XI. 08.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
állapítja meg:

Az ülés napirendje
NYÍLT ülés:
1. Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról
szóló2/2015. (II. 27.) rendelet módosítása.
Előadó: Jánó Levente polgármester
2.

Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa támogatás
helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletének megalkotása.
Előadó: Jánó Levente polgármester
3. Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő testület szervezeti és
működési szabályzatáról szólórendeletének 10/2015. (VI.14.) rendelet módosítása
Előadó: Jánó Levente polgármester
4. Kovács Zsolt egyéni vállalkozó LEADER VP6-19.2.1.-28-1-17 számú pályázattal kapcsolatos
megbízási szerződés módosítás
Előadó: Jánó Levente polgármester
5. Gulyás Antal 8242 Balatonakali, Hóvirág u. 19. szám alatti lakosnak a Dörgicse, 245/66
hrsz.-ú ingatlan vételi szándéktól elállás
Előadó: Jánó Levente polgármester
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6. Kerner Zoltán 2100 Gödöllő, Mikszáth Kálmán u. 17. szám alatti lakosnak a Dörgicse,
245/32 hrsz.-ú önkormányzati telek vételére ajánlat
Előadó: Jánó Levente polgármester
7. Dörgicse, 245/29 hrsz.-ú önkormányzati telek vételére ajánlatok
Előadó: Jánó Levente polgármester
8. Hódos Ervin és Hódosné Huszár Ildikó 1031 Budapest, Nánási út 24/A. szám alatti
lakosoknak a Dörgicse, 245/33 hrsz.-ú önkormányzati telek vételére ajánlat
Előadó: Jánó Levente polgármester
9. Haász-SchürgHenriette és HolgerSchürg D-71111 Waldenbuch, Am Sonnenhang 25 szám
alatti lakosoknak a Dörgicse, 245/34 hrsz.-ú önkormányzati telek vételére ajánlat
Előadó: Jánó Levente polgármester
10. Zákonyi S. Tamás 1147 Budapest, Jávorka Ádám u. 40. 1/1. szám alatti lakos
kérelme a Dörgicse 545 hrsz.-ú ingatlanon lévő tolózár akna áthelyezésére
Előadó: Jánó Levente polgármester
11. Bencés Apátság Illyés Gyula Általános Iskola 2019. évi támogatás elszámolása
Előadó: Jánó Levente polgármester
12. Pécsely óvoda támogatás
Előadó: Jánó Levente polgármester
Zárt ülés napirendje:
1. BURSA pályázatok elbírálása.
Előadó: Jánó Levente polgármester
2. Dörgicse Község Önkormányzatának jutalmazási javaslata a – Balatonfüredi Közös
Önkormányzati Hivatal – Kirendeltség, illetve az Önkormányzat dolgozói részére
Előadó:Jánó Levente polgármester
3. Polgármester jutalmazása
Előadó: Deák Attila alpolgármester

NYILVÁNOS TESTÜLETI ÜLÉS NAPIRENDJÉNEK TÁRGYALÁSA

1. Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló
2/2015. (II. 27.) rendelet módosítása.
Jánó Levente polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban előzetesen megkapták, amelyet
röviden ismertet.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.
Deák Attila alpolgármester: Az előterjesztéshez képest az alábbi módosítást javasolja még:
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-

javasolja, hogy a 11. § f) bekezdését és 20. § töröljék, és annak összegével növeljék meg az
iskolakezdési támogatás fix összegét az általános és középiskolásoknak így a 22. § (3)
módosulna 35.000.-Ft/hó összegre, de úgy hogy képezzenek külön csoportot a
felsőoktatásban tanulok számára.

-

felsőoktatásban tanulok számára havi 10.000.-Ft összeget adjanak a tanulmányi hónapok
idejére, minden hó 15.-ig. Ezt viszont 2019. szeptember 01.-től visszamenőlegesen tegyék
meg.

-

a születési támogatás összegét növeljék meg 19. § (1) a jelenlegi 40.000.-Ft összegről
100.000.- Ft összegre.

Jánó Levente polgármester:Kérdezi, van- e további hozzászólás, vélemény, illetve javasolja az
előbbi kiegészítéssel elfogadni előterjesztés szerinti határozati javaslat, majd azt követően rendelet
tervezetet.
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:
145/2019. (XI. 08.) határozat:
Dörgicse Község Önkormányzatának képviselő-testülete „Az egyes szociális ellátásokról
szóló2/2015. (II. 27.) rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetet megismerte, megtárgyalta és
annak elfogadása mellett döntött.
Felelős: Jánó Levente polgármester
Határidő: azonnal
Jánó Levente polgármester: A szóban kiegészített és írásban előterjesztett 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
12/2019. (XI. 11) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló
2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
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2.

Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa támogatás
helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletének megalkotása.

Jánó Levente polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban előzetesen megkapták, amelyet
röviden ismertet.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.
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:
146/2019. (XI. 08.) határozat:
Dörgicse Község Önkormányzatának képviselő-testülete „A szociális célú tűzifa támogatás helyi
szabályairól” 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 ÖnkormányzataKépviselő-testületének
13/2019. (XI. 11.) önkormányzati rendeletea szociális célú tűzifa támogatás
helyi szabályairól
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

3. Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő testület szervezeti és
működési szabályzatáról szólórendeletének 10/2015. (VI.14.) rendelet módosítása
Jánó Levente polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban előzetesen megkapták, amelyet
röviden ismertet.A Képviselő-testület Bizottsági tagjainak megválasztása kapcsán az eddig is
működtetett és kötelező 1 bizottsággal „Ügyrendi bizottsággal működnének, továbbra is külsős
tag/tagok nélkül. Tájékoztatja a képviselőket, hogy az érintettek beleegyeztek a napirend nyílt ülésen
történő tárgyalásához.
Kérdezi, van- e hozzászólás, vélemény, illetve javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslatok,
majd azt követően rendelet tervezet elfogadását.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
Jánó Levente polgármester: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:
147/2019. (XI. 08.) határozat:
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatban
meghatározott Ügyrendi Bizottság elnökét és tagjait az alábbiak szerint választja meg:
• Ügyrendi Bizottság
Elnök: Király László
Tagok: Kurucz Attila
Tóth Árpád
Felelős: Jánó Levente polgármester
Határidő: azonnal
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
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:
147/A/2019. (XI. 08.) határozat:
Dörgicse Község Önkormányzatának képviselő-testülete „A Képviselő-testület Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 10/2015. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 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:
Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2019. (XI. 11.) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2015. (VI. 14.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

4. Kovács Zsolt egyéni vállalkozó LEADER VP6-19.2.1.-28-1-17 számú pályázattal kapcsolatos
megbízási szerződés módosítás
Jánó Levente polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban előzetesen megkapták, felkéri az
alpolgármestert ismertesse az előterjesztést.
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Deák Attila alpolgármester: Röviden ismerteti az előterjesztést.
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 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:
148/2019. (XI. 08.) határozat:
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kovács Zsolt egyéni vállalkozóval (8225
Szentkirályszabadja, Erdősétány u. 2/A.) 2018. március 01. napján kötött megbízási szerződés 2.
pontjának III. pontját módosítja az alábbiak szerint:
„III. Végszámla: Összege 70.000.- Ft (azaz Hetvenezer forint). Abban az esetben esedékes, ha a
projekt megvalósul és a záró elszámolás benyújtása és annak elfogadása megtörtént.”
A megbízási szerződés egyéb pontjai változatlan tartalommal érvényben maradnak.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a megbízási szerződés módosítás aláírására.
Felelős: Jánó Levente polgármester
Határidő: azonnal

5. Gulyás Antal 8242 Balatonakali, Hóvirág u. 19. szám alatti lakosnak a Dörgicse, 245/66
hrsz.-ú ingatlan vételi szándéktól elállás
Jánó Levente polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban előzetesen megkapták, amelyet
röviden ismertet.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:
149/2019. (XI. 08.) határozat:
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testületea Polgármester javaslatát megtárgyalta és a
84/2019. (VII.23.) sz. határozatát – tekintettel arra, hogy Gulyás Antal vételi szándékától elállt visszavonja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a testületi döntésről tájékoztassa Gulyás Antalt.
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Felelős: Jánó Levente polgármester
Határidő: azonnal

6. Kerner Zoltán 2100 Gödöllő, Mikszáth Kálmán u. 17. szám alatti lakosnak a Dörgicse,
245/32 hrsz.-ú önkormányzati telek vételére ajánlat
Jánó Levente polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban előzetesen megkapták, amelyet
röviden ismertet.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:
150/2019. (XI. 08.) határozat:
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testületeKerner Zoltán2100 Gödöllő, Mikszáth
Kálmán u. 17. szám alatti lakos, Dörgicse 245/32 hrsz.–ú ingatlan vásárlásra vonatkozó kérelmét
megismerte és megtárgyalta.
2. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 245/32 hrsz.-ú ingatlant nem sorolja át
5.000.- Ft/m2 áron értékesíthető ingatlanok közé, így a kérelemben foglalt vételáron nem kívánja
értékesíteni az ingatlant.
Felelős: Jánó Levente polgármester
Határidő: azonnal

7. Dörgicse, 245/29 hrsz.-ú önkormányzati telek vételére ajánlatok
Jánó Levente polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban előzetesen megkapták, amelyet
röviden ismertet.További kiegészítést nem kíván hozzáfűzni a napirendi pont előterjesztéséhez.
Kérdezi, van- e hozzászólás, vélemény, illetve javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslatok
elfogadását. Egyesével tenné fel a határozati javaslatokat elfogadásra.
Böröcz Erika és Kalmár Tamás kérelme,
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:
151/2019. (XI. 08.) határozat:
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1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testületeBöröcz Erika és Kalmár Tamás,
Dörgicse 245/29 hrsz.–ú ingatlan vásárlásra vonatkozó kérelmét megismerte és megtárgyalta.
2. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 245/29 hrsz.-ú ingatlant nem sorolja át
6.500.- Ft/m2 áron értékesíthető ingatlanok közé, így a kérelemben foglalt vételáron nem kívánja
értékesíteni az ingatlant.
Felelős: Jánó Levente polgármester
Határidő: azonnal

Jánó Levente polgármester:M.N.R. Turisztika Kft kérelme kapcsán, kérdezi, van- e hozzászólás,
vélemény, illetve javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
M.N.R. Turisztika Kft kérelme
Deák Attila alpolgármester:Ő évek óta azt képviseli, hogy ezt az ingatlant (245/29 hrsz.) nem kéne
eladni, ezt az önkormányzat más módon hasznosítsa.
Kurucz Attila képviselő:Ő a 245/66 hrsz.-ú ingatlant javasolná a kérelmezőnek felkínálni eladásra,
azt most vették vissza.
Király László képviselő:Régebben is ez az ingatlan (245/29 hrsz.) az önkormányzat elképzelése
szerint fecskeházas ingatlan kialakítására volt tervezve.
Tóth Árpád képviselő:Családi napközi és játszótér is elférne rajta.
Jánó Levente polgármester: Összefoglalja, tehát a 245/29 hrsz.-ú ingatlant nem kívánják
értékesíteni, viszont felajánlanák megvételre a 245/36, 245/35, 245/32 ingatlanok valamelyikét,
ennek viszont szabjanak, időhatárt javasolja 2020. január 30.-ig nyilatkozzon a kérelmező.
Ismerteti a módosított határozati javaslatot.
HATÁROZATI JAVASLAT
…/2019. (……..) határozat:
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az M.N.R. Turisztika Kft.-nek (4405
Nyíregyháza, Bor u. 7., adószám: 27047257-2-15) a Dörgicse 245/29 hrsz. –ú beépítetlen terület
megnevezésű, belterületi ingatlan vásárlására vonatkozó kérelmét megismerte és megtárgyalta.
2. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dörgicse 245/29 hrsz.-ú, beépítetlen
terület megnevezésű, belterületi ingatlant, nem kívánja értékesíteni, ezzel, egyidejűleg a 131/2018.
(XII.5.) önkormányzati határozatban foglaltak szerinti piaci áron (azaz 8.000.- Ft/m2) felajánlja
megvételre az M.N.R. Turisztika Kft.részére az alábbi ingatlanok egyikét: Dörgicse 245/36, 245/35,
245/32 hrsz. A vételi szándék bejelentésére nyitva álló határidő 2020. január 30.
3. Felhatalmazza a polgármestert a felajánlott ingatlanokból történő elfogadás esetén az adás-vételi
szerződés megkötésére.
Felelős: Jánó Levente polgármester
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Határidő: 2020. január 30.
További hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
Jánó Levente polgármester: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:
152/2019. (XI. 08.) határozat:
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testületeaz M.N.R. Turisztika Kft.-nek (4405
Nyíregyháza, Bor u. 7., adószám: 27047257-2-15) aDörgicse 245/29 hrsz. –ú beépítetlen terület
megnevezésű, belterületi ingatlan vásárlására vonatkozó kérelmét megismerte és megtárgyalta.
2. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dörgicse 245/29 hrsz.-ú, beépítetlen
terület megnevezésű, belterületi ingatlant, nem kívánja értékesíteni, ezzel, egyidejűleg a 131/2018.
(XII.5.) önkormányzati határozatban foglaltak szerinti piaci áron (azaz 8.000.- Ft/m2) felajánlja
megvételreaz M.N.R. Turisztika Kft.részére az alábbi ingatlanok egyikét: Dörgicse 245/36, 245/35,
245/32 hrsz. A vételi szándék bejelentésére nyitva álló határidő 2020. január 30.
3. Felhatalmazza a polgármestert a felajánlott ingatlanokból történő elfogadás esetén az adás-vételi
szerződés megkötésére.
Felelős: Jánó Levente polgármester
Határidő:2020. január 30.
8. Hódos Ervin és Hódosné Huszár Ildikó 1031 Budapest, Nánási út 24/A. szám alatti
lakosoknak a Dörgicse, 245/33 hrsz.-ú önkormányzati telek vételére ajánlat
Jánó Levente polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban előzetesen megkapták, amelyet
röviden ismertet.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:
153/2019. (XI. 08.) határozat:
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testületeHódos Ervin és Hódosné Huszár Ildikó
1031 Budapest, Nánási út 24/A. a Dörgicse 245/33 hrsz. –ú beépítetlen terület megnevezésű,
belterületi ingatlan vásárlására vonatkozó kérelmüket megismerte és megtárgyalta.
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dörgicse 245/33 hrsz.-ú, beépítetlen
terület megnevezésű, belterületi ingatlant,8.000.- Ft /m2 piaci áron Hódos Ervin és Hódosné Huszár
Ildikó 1031 Budapest, Nánási út 24/A. szám alatti lakosokrészére 1/2 - 1/2 arányban értékesíti, azaz
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figyelembe véve az ingatlan területét 1750 m2-t, bruttó 14.000.000.-Ft összegben, a 131/2018.
(XII.5.) önkormányzati határozatban foglaltak szerinti piaci áron.
2. Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés megkötésére.
Felelős: Jánó Levente polgármester
Határidő:2020. január 10.

9. Haász-SchürgHenriette és HolgerSchürg D-71111 Waldenbuch, Am Sonnenhang 25 szám
alatti lakosoknak a Dörgicse, 245/34 hrsz.-ú önkormányzati telek vételére ajánlat
Jánó Levente polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban előzetesen megkapták, amelyet
röviden ismertet.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:
154/2019. (XI. 08.) határozat:
1.
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testületeHaász-SchürgHenriette és
HolgerSchürgD-71111 Waldenbuch, Am Sonnenhang 25.szám alatti lakosok,Dörgicse 245/34 hrsz. –
ú beépítetlen terület megnevezésű, belterületi ingatlan vásárlására vonatkozó kérelmüket megismerte
és megtárgyalta.
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dörgicse 245/34 hrsz.-ú, beépítetlen
terület megnevezésű, belterületi ingatlant,8.000.- Ft /m2 piaci áron Haász-SchürgHenriette és
HolgerSchürgD-71111 Waldenbuch, Am Sonnenhang 25.szám alatti lakosokrészére 1/2 - 1/2
arányban értékesíti, azaz figyelembe véve az ingatlan területét 1750 m2-t, bruttó 14.000.000.-Ft
összegben, a 131/2018. (XII.5.) önkormányzati határozatban foglaltak szerinti piaci áron.

2. Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés megkötésére.
Felelős: Jánó Levente polgármester
Határidő:2020. január 10.

10. Zákonyi S. Tamás 1147 Budapest, Jávorka Ádám u. 40. 1/1. szám alatti lakos kérelme a
Dörgicse 545 hrsz.-ú ingatlanon lévő tolózár akna áthelyezésére
Jánó Levente polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban előzetesen megkapták, amelyet
röviden ismertet.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:
155/2019. (XI. 08.) határozat:
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Zákonyi S. Tamás 1147 Budapest, Jávorka
Ádám u. 40. 1/1. szám alatti lakos kérelmét megismerte és megtárgyalta.
A Dörgicse 545 hrsz.-ú ingatlanon lévő tolózár akna áthelyezési kérelmet elutasítja, mivel sem az
adás-vétel előtt, sem az adás-vétel után nem egyeztetett az önkormányzattal és a települési
főépítésszel.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ügyben további, a terület vezeték és
nyomvonalának a közterületre való áthelyezési lehetőségének megvizsgálását kezdeményezze a
települési főépítésznél.
Felelős: Jánó Levente polgármester
Határidő:azonnal

11. Bencés Apátság Illyés Gyula Általános Iskola 2019. évi támogatás elszámolása
Jánó Levente polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban előzetesen megkapták, amelyet
röviden ismertet.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:
156/2019. (XI. 08.) határozat:
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Bencés
Apátság Illyés Gyula Általános Iskola elszámolását (2019. augusztus 30.-án kelt, 301/279-3/2019.
iktatószámú támogatási szerződés). A képviselő-testület a 2019. évben megállapított 156.900.- Ft
bérlet vásárlásáról benyújtott elszámolást elfogadja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási összeg utalásáról intézkedjen.
Felelős: Jánó Levente polgármester
Határidő:azonnal

12. Pécsely óvoda támogatás
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Jánó Levente polgármester: Az előterjesztést szóban röviden ismertet.További kiegészítést nem
kíván hozzáfűzni a napirendi pont előterjesztéséhez. Kérdezi, van- e hozzászólás, vélemény, illetve
javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Felolvassa az előterjesztést és a határozati javaslatot.
Tisztelt Képviselő-testület!
Idén is megkereste az Önkormányzatunkat a pécselyi Tündérkert Óvoda Kökörcsin Tagóvoda
vezetője és anyagi lehetőségünkhöz mérten támogatást kért az ünnepek közeledtével, hogy minél
színvonalasabban tudják a gyerekekkel megünnepelni a közelgő Karácsonyt. Az idei évben
karácsonyi ajándékok, fejlesztő játék, könyv vásárlására szeretnék fordítani a támogatást.
Javasolja, hogy a tagóvodát 30.000 Ft összeggel támogassák.
Az óvoda a 2018. évben kapott támogatási összeggel elszámolt.
Kérem a Tisztelt képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.
Határozati javaslat
……./2019. (…….) határozat
1.
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pécselyi Tündérkert Óvoda
Kökörcsin Tagóvodát 30.000 Ft-tal támogatja. A támogatási összeg karácsonyi ajándék, fejlesztő
játék és könyv vásárlására fordítható. A kötelezettségvállalás fedezetét a 2019. évi költségvetésben a
Működési célú támogatások államháztartáson belülre soron biztosítja átcsoportosítással az általános
tartalék terhére, melyet a következő költségvetés módosításban át kell vezetni.
2.
Felhívja az óvoda vezetőjét, hogy 1. pontban foglalt támogatási összeggel legkésőbb 2020.
március 31.-ig számoljon el a képviselőtestületnek.
3.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Határidő: 2019. december 20.
Felelős: Jánó Levente polgármester
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
Jánó Levente polgármester: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:
157/2019. (XI. 08.) határozat:
1.
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pécselyi Tündérkert Óvoda
Kökörcsin Tagóvodát 30.000 Ft-tal támogatja. A támogatási összeg karácsonyi ajándék, fejlesztő
játék és könyv vásárlására fordítható. A kötelezettségvállalás fedezetét a 2019. évi költségvetésben a
Működési célú támogatások államháztartáson belülre soron biztosítja átcsoportosítással az általános
tartalék terhére, melyet a következő költségvetés módosításban át kell vezetni.
2.
Felhívja az óvoda vezetőjét, hogy 1. pontban foglalt támogatási összeggel legkésőbb 2020.
március 31.-ig számoljon el a képviselőtestületnek.
3.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Felelős: Jánó Levente polgármester
Határidő:2019. december 20.
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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-testületnyilvános ülését
10:05órakor bezárta.A testület megkezdte a zárt ülését.

K. m. f.

Jánó Levente
polgármester

Dr. Tárnoki Richárd
címzetes főjegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:

Soltész Attila
osztályvezető
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