Dörgicse Község Önkormányzata
DÖRGICSE
8244 Dörgicse, Fő u. 16.
____________________________
Szám: 301/42-50/2019.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. december9-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 9. napirendi pontottárgyalják az elsőként, hogy ne
tartsák fel a rendőrség megjelent képviselőjét.
Kérdezi van-e kérdése, véleménye valakinek az elhangzottakkal kapcsolatosan?
További kérdés, javaslat a napirendet illetően nem hangzott el.
Jánó Leventepolgármester:Az 1-9. napirendetnyílt ülés keretében, míg a zárt ülés meghívójában
szerepeltetett 1. napirendet zárt ülés keretében javasolja tárgyalni.
Indítványozza anapirendi javaslat elfogadását:
TERVEZET
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Az ülés napirendje
NYÍLT ülés:
1. Rendőrség 2019. évi beszámoló
Előadó: Jánó Levente polgármester
2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetése III. módosítása
Előadó: Jánó Levente polgármester
3.

Henn Zsolt megbízási szerződés módosítás a Faluház és Bakancsos Turistaház felújítás
pályázat lemondás miatt
Előadó: Jánó Levente polgármester
4. Önkormányzat fénymásoló, monitor és monitortartó beszerzés
Előadó: Jánó Levente polgármester
5. Dörgicse Község Önkormányzat képviselő-testület 2020. évi munkaterve
Előadó: Jánó Levente polgármester
6. Belső ellenőrzési stratégiai terv 2019-2022. évekre vonatkozóan és a 2020. évi belső ellenőrzési
terv
Előadó: Jánó Levente polgármester
7. Dörgicse, 245/35 hrsz.-ú önkormányzati telek vételére ajánlat
Előadó: Jánó Levente polgármester
8. Dörgicse, 245/66 hrsz.-ú önkormányzati telek vételére ajánlat
Előadó: Jánó Levente polgármester
9. Jánó Levente polgármester 2019. évi szabadság ütemterv elfogadása
Előadó: Jánó Levente polgármester

Zárt ülés napirendje:
1. Szociális célú tűzifa kérelmek elbírálása
Előadó: Jánó Levente polgármester
Jánó Levente polgármester:Indítványozza a módosítottnapirendi 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:
172/2019. (XII. 09.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
állapítja meg:
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Az ülés napirendje
NYÍLT ülés:
1. Rendőrség 2019. évi beszámoló
Előadó: Jánó Levente polgármester
2.

Az önkormányzat 2019. évi költségvetése III. módosítása
Előadó: Jánó Levente polgármester

Henn Zsolt megbízási szerződés módosítás a Faluház és Bakancsos Turistaház felújítás
pályázat lemondás miatt
Előadó: Jánó Levente polgármester
3.

4. Önkormányzat fénymásoló, monitor és monitortartó beszerzés
Előadó: Jánó Levente polgármester
5. Dörgicse Község Önkormányzat képviselő-testület 2020. évi munkaterve
Előadó: Jánó Levente polgármester
6. Belső ellenőrzési stratégiai terv 2019-2022. évekre vonatkozóan és a 2020. évi belső
ellenőrzési terv
Előadó: Jánó Levente polgármester
7. Dörgicse, 245/35 hrsz.-ú önkormányzati telek vételére ajánlat
Előadó: Jánó Levente polgármester
8. Dörgicse, 245/66 hrsz.-ú önkormányzati telek vételére ajánlat
Előadó: Jánó Levente polgármester
9. Jánó Levente polgármester 2019. évi szabadság ütemterv elfogadása
Előadó: Jánó Levente polgármester

Zárt ülés napirendje:
1. Szociális célú tűzifa kérelmek elbírálása
Előadó: Jánó Levente polgármester

NYILVÁNOS TESTÜLETI ÜLÉS NAPIRENDJÉNEK TÁRGYALÁSA
1. Rendőrség 2019. évi beszámoló
Jánó Levente polgármester: Köszönti a rendőrség részéről megjelent Karli Imre r. őrnagyot, és
Belák József r. főtörzsőrmestert. Átadja a szót Karli Imre r. őrnagynak.
Karli Imre címzetes rendőr őrnagy: Köszönti a megjelenteket. Elmondható, hogy komoly
bűncselekmény 2019.- ben ez idáig nem történt a községben. Jelenleg 1 bűncselekményben
folytatnak nyomozást, az elkövető vélhetően a rendőrség látókörében van.
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Tájékoztatásként elmondja, hogy sajnos 500 ember halt meg az utakon eddig ebben az évben, felkéri
a lakosságot, hogy fokozott közlekedési ellenőrzésekre lehet számítani és zéró tolerancia van
érvényben. Felhívja továbbá a helyesen megválasztott menetfény használatára és felkapcsolására.
Javasolja megfontolásra az önkormányzatnak a térfigyelő rendszer telepítését.
Tájékoztatja továbbá a jelenlévőket, hogy jelentősbelső migráció tapasztalható a térségben.
Ezek az emberek jellemzően ukrán, illetve az ország keleti régióiból vannak itt és dolgozni jöttek.Ha
esetleg probléma lenne, akkor kéri, hívják a 112.-t.
Boldog Békés karácsonyi ünnepeket és Új Esztendőt kíván mindenkinek.
Jánó Leventepolgármester: Kérdezi, van- e hozzászólás, vélemény, illetve javasolja a rendőrségi
beszámoló elfogadását.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
Jánó Levente polgármester:Szavazásra bocsátja a rendőrségi beszámoló elfogadását.
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:
173/2019. (XII. 09.) határozat:
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonfüredi Rendőrkapitányság 2019.
évről szóló beszámolóját megismerte, megtárgyalta és annak elfogadása mellett döntött.
Felelős:Jánó Levente polgármester
Határidő: azonnal

2.

Az önkormányzat 2019. évi költségvetése III. 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.
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:
174/2019. (XII. 09.) 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
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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
15/2019. (XII. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 18.) önkormányzati rendeletének
módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

3. Henn Zsolt megbízási szerződés módosítás a Faluház és Bakancsos Turistaház felújítás
pályázat lemondás miatt
Jánó Levente polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban előzetesen megkapták, felkéri az
alpolgármestert ismertesse az előterjesztést.
Deák Attila alpolgármester: Röviden ismerteti az előterjesztést, elmondja, hogy a múltkori
határozati javaslat nem az lett, amit szerettek volna. A mostani tervezet már kezelné a helyzetet és a
pályázat visszamondásából eredő változásokat.
Jánó Levente polgármester:További kiegészítést nem kíván hozzáfűzni a napirendi pont
előterjesztéséhez. Kérdezi, van- e hozzászólás, vélemény, illetve javasolja az előterjesztés szerinti
határozati javaslatok elfogadását.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
Jánó Levente polgármester:Az előterjesztés szerinti határozati javaslatokatteszi 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:
175/2019. (XII. 09.) határozat:
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testületea Polgármester javaslatát megtárgyalta és a
142/2019. (X. 30.) számú határozatát visszavonja.
Felelős: Jánó Levente polgármester
Határidő: azonnal
Jánó Levente polgármester:Az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatokatteszi 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:

5

176/2019. (XII. 09.) határozat:
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Henn Zsolt egyéni vállalkozóval (8200
Veszprém, Nárcisz u. 18.) 2017. december 22. napján kötött megbízási szerződés IV. fejezet 11.
pontját módosítja az alábbiak szerint:
- „I. résszámla 150.000.- Ft értékben az I. Kifizetési kérelem jóváhagyása és az abban szereplő
támogatási összeg önkormányzati számlára való megérkezését követően.
- Végszámla 150.000.- Ft értékben a Záró kifizetési kérelem jóváhagyása és az abban szereplő
támogatási összeg önkormányzati számlára való megérkezését követően.”
A megbízási szerződés egyéb pontjai változatlan tartalommal érvényben maradnak.
A kötelezettségvállalás fedezete a dologi kiadások között a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás
soron biztosítva van.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a megbízási szerződés módosítás aláírására, valamint
Henn Zsolt számára az I. résszámla kifizetéséről intézkedni.
Felelős: Jánó Levente polgármester
Határidő: azonnal

4.

Önkormányzat fénymásoló, monitor és monitortartó beszerzés

Jánó Levente polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban előzetesen megkapták,
indokoltnak tartja a cserét, és javasolja a legelőnyösebb ajánlatok elfogadását a határozati javaslat
szerint.
Kurucz Attila képviselő: AMikrocomp-albeszélt mivel jelenleg ők szervizelik az önkormányzat
gépeit. Ők az ajánlott típusnak a szervízelését nem végzik. Másrészt a lányokkal beszélve
elmondható, hogy a Mikrocomp nem igazán végzi el a feladatait.A Konkoordos srác az ajánlat
kapcsán kijött, és pillanatok alatt megcsinálta azt amire a Mikrocomp nem volt képes.
Deák Attila alpolgármester:A SHARP üzemeltetése előnyösebb, és a Konkoord végez szervizelést
is. A mostani gépet még Miklós idejében vették, így már kiszolgálta az idejét.
Jánó Levente polgármester:A Konkoord Kft. ajánlatát bruttó: 668.020.-Ft javasolja az
önkormányzat számára előnyösebb hosszú távú fenntarthatóság, szervízhálózat szempontok miatt a
határozati javaslat szerint.Kérdezi, van- e további hozzászólás, vélemény, illetve javasolja az
előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
További 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:
177/2019. (XII. 09.) határozat:
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testületeszínes fénymásolóra
árajánlatok:
- Mikrocomp Kft. 8230 Balatonfüred, Garay János u. 9. adószám: 14517097-2-19,
KYOCERA ECOSYS M8124cidn bruttó: 523.240.- Ft

bekért
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- Sikos László e.v. (ESSELtech) 8200 Veszprém, Sorompó u. 14. 1/2. adószám:
65930197139,
KYOCERA ECOSYS M8124cidn bruttó:534.600.- Ft.
- Konkoord Kft. 8200 Veszprém, Vécsey K. u. 2/A. adószám: 11124766-2-082941911-2-19,
SHARP BP-20C20bruttó: 668.020.- Ft
közül, az önkormányzat számára legelőnyösebb (hosszú távú fenntarthatóság, szervízhálózat
szempontok)Konkoord Kft. ajánlatát (bruttó: 668.020.-Ft)árajánlatát fogadja el a határozati
javaslat mellékletét képező árajánlat szerint.
2. Dörgicse Község Önkormányzat 2 db monitort, 1 db kétkaros monitortartó kart és 1 db
egykaros monitortartó kart a Mikrocomp Kft.-től rendeli meg (8230 Balatonfüred, Garay
János u. 9. adószám: 14517097-2-19) az alábbi áron:
- LG 22MK430H-B monitor bruttó 36.830.- Ft/db, 2 db összesen bruttó 73.660.- Ft.
- Maclean MC-765 dupla karos asztali monitor tartó konzol bruttó 37.465.- Ft
- Maclean MC-628 asztali monitortartó konzol bruttó 12.700.- Ft.
3. Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a beszerzés fedezetét a 2019. évi
költségvetés általános tartalékkeret terhére biztosítja.
4. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az
eszközök beszerzésével kapcsolatos további ügyintézésre és megrendelés aláírására.
Felelős: Jánó Levente polgármester
Határidő: azonnal

5. Dörgicse Község Önkormányzat képviselő-testület 2020. évi munkaterve
Jánó Levente polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban előzetesen 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:
178/2019. (XII. 09.) határozat:
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2020. évi Munkatervét
– a határozat mellékletét képező tartalommal – jóváhagyja.
Felelős: Jánó Levente polgármester
Határidő: azonnal

6. Belső ellenőrzési stratégiai terv 2019-2022. évekre vonatkozóan és a 2020. évi belső
ellenőrzési terv
Jánó Levente polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban előzetesen 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:
179/2019. (XII. 09.) határozat:
A Képviselő-testület a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzése által
összeállított Belső ellenőrzési stratégiai terv 2019.-2022. évekre vonatkozóan és a 2020. évi belső
ellenőrzési tervének tartalmát megismerte és azt jóváhagyja.
Felelős: Jánó Levente polgármester
Határidő: azonnal/folyamatos

7. Dörgicse, 245/35 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:
180/2019. (XII. 09.) határozat:
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testületedr. Várszegi Tibor 5100 Jászberény,
Elefánti u. 3. szám alatti lakosa Dörgicse 245/35 hrsz. –ú beépítetlen terület megnevezésű, belterületi
ingatlan vásárlására vonatkozó kérelmét megismerte és megtárgyalta.
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dörgicse 245/35 hrsz.-ú, beépítetlen
terület megnevezésű, belterületi ingatlant,8.000.- Ft /m2 piaci áron dr. Várszegi Tibor 5100
Jászberény, Elefánti u. 3. szám alatti lakosrészére 1/1 arányban értékesíti, azaz figyelembe véve az
ingatlan területét 1751 m2-t, bruttó14.008.000.-Ft összegben, a 131/2018. (XII.5.) önkormányzati
határozatban foglaltak szerinti piaci áron.
2. A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés megkötésére.
Felelős: Jánó Levente polgármester
Határidő: 2020. február 10.
8. Dörgicse, 245/66 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.
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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:
181/2019. (XII. 09.) határozat:
1.
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testületeBöröcz Erika és Kalmár
Tamásmindketten 1118 Budapest, Kelenhegyi út 46/D. fsz. 1. szám alatti lakosok a Dörgicse 245/66
hrsz. –ú beépítetlen terület megnevezésű, belterületi ingatlan vásárlására vonatkozó kérelmüket
megismerte és megtárgyalta.
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dörgicse 245/66 hrsz.-ú, beépítetlen
terület megnevezésű, belterületi ingatlant,8.000.- Ft /m2 piaci áron Böröcz Erika és Kalmár Tamás
1118 Budapest, Kelenhegyi út 46/D. fsz. 1. szám alatti lakosokrészére 1/2 - 1/2 arányban értékesíti,
azaz figyelembe véve az ingatlan területét 1592 m2-t, bruttó12.736.000.-Ft összegben, a 131/2018.
(XII.5.) önkormányzati határozatban foglaltak szerinti piaci áron.
2. A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés megkötésére.
Felelős: Jánó Levente polgármester
Határidő: 2020. február 10.
9. Jánó Levente polgármester 2019. évi szabadság ütemterv elfogadása
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:
182/2019. (XII. 09.) határozat:
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Jánó Levente polgármester 2019. évi
szabadság ütemtervét– a határozat mellékletét képező tartalommal – elfogadja.
Felelős:Deák Attilaalpolgármester
Határidő: azonnal

Jánó Levente polgármester: Kérdezi, van-e további kérdés észrevétel, felvetés.

9

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
Több napirend és bejelentés nem lévén a polgármester a Képviselő-testületnyilvános ülését
9:08órakor 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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