Dörgicse Község Önkormányzata
DÖRGICSE
____________________________
Szám:301/ 47-7 /2015.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:A Képviselő-testület 2015. február 27-én 8:30 órakor megtartott rendes üléséről.

Jelen voltak:

Mlinkó István

polgármester

Deák Attila
Kurucz Attila
Király László
Bende István

képviselők

dr.Holéczy- Kőrösi Boglárka osztályvezető, a jegyző megbízottja
Mlinkó István polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket, megállapítja,
hogy az 5 tagú Képviselő-testületből valamennyi tag jelen van, az ülés határozatképes, azt
megnyitja. A meghívó szerinti napirendeket javasolja tárgyalni az alábbi kiegészítéssel:
6. Közös Hivatali megállapodás módosítása
7. Gáz csatlakozás kiépítés 69/4 hrsz.
8.Kőház 2000 szerződés módosítása
9. Óvoda tervezés megállapodás
(A meghívót jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza.)
(A megbízás jelen jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza.)
(A jelenléti ív jelen jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.)
Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel.
A Képviselő-testület 5 igen szavazat mellett elfogadta az ülés napirendjét.
Mlinkó István polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület az ülés napirendjét és
a tárgyalás menetét a fenti szavazati arányokkal elfogadta és meghozta az alábbi:
9/2015. (02.27.) számú h a t á r o z a t o t :

Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak
szerint állapítja meg:
Az ülés n a p i r e n d j e :
1./ Szociális ellátásról szóló rendelet módosítása
Előadó: Mlinkó István polgármester
2./ Lakossági szemétszállítási díjakról szóló rendelet módosítása
Előadó: Mlinkó István polgármester
3./ Települési ügysegédi feladatok ellátása megállapodás
Előadó: Mlinkó István polgármester
4./ Víziközmű-vagyon vagyonértékelés
Előadó: Mlinkó István polgármester
5./ Bakonykarszt gördülő fejlesztési terv
Előadó: Mlinkó István polgármester
6./ Közös Hivatali megállapodás módosítása
Előadó: Mlinkó István polgármester
7./ Gáz csatlakozás kiépítés 69/4 hrsz.
Előadó: Mlinkó István polgármester
8./ Kőház 2000 szerződés módosítása
Előadó: Mlinkó István polgármester
9./ Óvoda tervezés megállapodás
Előadó: Mlinkó István polgármester
NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. Szociális ellátásról szóló rendelet módosítása
Mlinkó István polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
A 2015. március 01-jétől életbe lépő jogszabályi változások miatt új szociális rendeletet kell
alkotnunk. Az aktív korúak ellátása ezentúl a Balatonfüredi Járási Hivatalhoz fog tartozni,
továbbá a korábbi önkormányzati segély települési segély néven lesz adható. Az előterjesztést
valamennyi képviselő megkapta, észrevételeit megtehette. Javaslom, a csatolt önkormányzati
rendelet elfogadását.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
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:
10/2015. (02.27.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzata képviselő-testülete Önkormányzatának Képviselő-testülete
az egyes szociális ellátásokról szóló rendelet előterjesztését megismerte, megtárgyalta és
annak elfogadása mellett döntött.
Határidő: azonnal
Felelős: Mlinkó István
Rendelet tervezet

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2015. (II..) önkormányzati rendelete
az egyes szociális ellátásokról
Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. §
(3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében,
45. §-ában, 58/B § (2) bekezdésében 62. § (2) bekezdésében és 92. § (1) és (2) bekezdésében,
132 § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény 74. § (5) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet célja
1. § (1) E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében
szabályozza a pénzbeli és természetbeni juttatások, valamint a szociális ellátások
igénybevételének helyi szabályait, rendelkezzék a szociális szolgáltatások igénybevételének
jogosultsági feltételeiről, mértékéről, igénybevételük módjáról és térítési díjairól.
(2) A Képviselő-testület az ellátások biztosításával a szociális szempontokból rászorult
családok életminőségén kíván javítani, egyidejűleg ösztönözni kívánja a kérelmezőket arra,
hogy maguk is tegyenek meg minden tőlük elvárhatót annak érdekében, hogy családjuk
eltartásáról elsősorban kereső tevékenységből származó jövedelemből tudjanak gondoskodni.
(3) E rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben
(továbbiakban: Szt.) foglalt rendeletalkotási kötelezettségnek megfelelően a Szt. 1. § (2)
bekezdés felhatalmazása alapján rendelkezik az Önkormányzat által nyújtható szociális
ellátásokról.
A rendelet hatálya
2. § (1) E rendeletet kell alkalmazni Dörgicse község közigazgatási területén életvitelszerűen
élő
a) magyar állampolgárokra,
b) bevándoroltakra és letelepedettekre,
c) hontalanokra,
d) a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre.
(2) E rendelet hatálya az Szt. 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az
a)-d) pontban foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő
országoknak a Magyarország területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is.

(3) E rendelet hatálya kiterjed a Szt. 3. § (3) bekezdésében meghatározottakra.
Hatásköri és eljárási rendelkezések
3. § (1) Az Szt.-ben, valamint a rendeletben meghatározott feltételek szerint Dörgicse Község
Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) alapján átruházott hatáskörében a
polgármester dönt a települési támogatás megállapításáról.
(2) A szociális ellátások iránti kérelmet, valamint a polgármester döntése elleni fellebbezést a
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal Dörgicsei Kirendeltségén lehet benyújtani.
(3) A kérelmező által benyújtott jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell a jövedelem
valódiságát igazoló iratokat. Ezek különösen a következők lehetnek:
a) a munkáltató által kiadott keresetigazolás,
b) rendszeres pénzellátásnál
ba) az azt megalapozó határozat, vagy
bb) a kifizetésről szóló igazolószelvény,
c) egyéb jövedelemnél
ca) az azt megalapozó határozat,
cb) kifizetési bizonylat,
cc) igazolás vagy
cd) szerződés.
4. § (1) A döntésre jogosult szerv a benyújtott kérelem és annak mellékletei alapján dönt.
(2) A megállapított rendkívüli települési támogatást a határozat jogerőre emelkedésétől
számított 2 munkanapon belül kell kifizetni.
5. § A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett ellátás részletekben történő
visszafizetése esetén a részletfizetés időtartama nem lehet hosszabb, mint az ellátás
jogosulatlan igénybevételének időtartama.
6. § Az ápolási támogatást a kérelem benyújtását követő hónap első napjától kell
megállapítani.
7. § Az ápolási támogatást utólag, minden hónap 5-éig kell folyósítani.
8. § A rendelet által alkalmazott fogalmak értelmezésére az Szt.-ben foglaltakat kell
alkalmazni.
A települési támogatás

9. § A települési támogatást a családi segélyezés elvének érvényesítésével kell biztosítani. A
családban életvitelszerűen együtt élő személyek életmódját, szociális helyzetét, a
rászorultságot egységben kell vizsgálni.
10. § Annak igazolására, hogy a szülő gyermekét egyedül neveli, illetve gyermektartásdíjban
részesül, bontóperi vagy gyermekelhelyezésről szóló ítélet, képzelt apát megállapító
határozat, gyermektartásdíjat megállapító bírói ítélet vagy ez irányú bírósági eljárás
megindításáról szóló okirat szolgálhat.
11. § A települési támogatás formái:
a) rendkívüli települési támogatás
b) temetési támogatás
c) gyógyszertámogatás
d) ápolási támogatás
e) újszülött támogatás
f) tankönyvtámogatás
g) óvodások és kisgyermekek támogatása
h) iskolakezdési támogatás
Rendkívüli települési támogatás
12. § (1) Rendkívüli települési támogatásban részesíthető eseti jelleggel az a személy, aki
létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint aki időszakosan, vagy
tartósan létfenntartási gonddal küzd, amennyiben családjában az egy főre eső havi jövedelem
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élőknél pedig 200
%-át nem haladja meg.
(2) § A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek kel tekinteni, ha a kérelmezőnek
olyan többletkiadása keletkezik, amely létfenntartását veszélyezteti, így különösen:
a) betegséghez,
b) elemi kár elhárításához,
c) a válsághelyzetben levő várandós anya gyermekének megtartásához,
d) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz
e) a gyermek családba való visszakerüléséhez
f) a gyermek hátrányos helyzete miatt felmerülő szükséghelyzethez, vagy
g) az alapvető létfenntartáshoz szükséges költségek viseléséhez szükséges kiadások.
13. § (1) A rendkívüli települési támogatás összegét a rászorultsághoz igazodóan kell
megállapítani.
(2) A rendkívüli települési támogatás kifizetése az igénylő költségeinek közvetlen
átvállalásával is történhet.
(3) A megállapított rendkívüli települési támogatás összege nem lehet kevesebb, mint 5.000
Ft.

14. § (1) A kérelmet a segélyre jogosult, illetve az terjesztheti elő, aki a segélyre jogosultság
megnyíltáról tudomást szerez. Utóbbi esetben a döntésre jogosult az eljárás hivatalból történő
megindításáról intézkedik.
(2) A kérelmező és családja – az elemi kár elhárításához kapcsolódó kiadások viseléséhez
nyújtott támogatáson kívül – évente három alkalommal részesíthető rendkívüli települési
támogatásban.
(3) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelemről a kérelem beérkezését vagy a
hivatalbóli eljárás megindítását követő 20 napon belül kell dönteni.
(4) Évente két alkalommal – igazolt rendkívüli élethelyzet esetén – 50.000 Ft összeghatárig
jövedelmi helyzettől függetlenül adható települési támogatás.

Temetési támogatás
15. § (1) A Képviselő-testület alanyi jogon egyszeri pénzbeli vissza nem térítendő támogatást
biztosít a jövedemi viszonyok vizsgálata nélkül az elhunyt hozzátartozójának, vagy a
temetéséről gondoskodó más személynek, aki Dörgicse községben állandó lakcímmel
rendlkezik és életvitelszerően a községben él és az elhunyt is dörgicsei állandó lakos volt. A
támogatás mértéke: 40.000.- Ft.
(2) A támogatás a kérelmező nevére kiállított temetési számlával és a halotti anyakönyvi
kivonat bemutatásával igényelhető a halálesetet követő 3 hónapon belül.
(3) A kifizetés tényét az anyakönyvi kivonat hátlapjára rá kell vezetni.
Gyógyszertámogatás
16. § (1) Kérelemre méltányosságból gyógyszertámogatásban kell részesíteni azt a személyt,
aki alanyi vagy normatív közgyógyellátásra nem jogosult, de az egy főre jutó jövedelme nem
haladja meg
a) családban élők esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át és a
havi rendszeres igazolt gyógyító ellátás költségének mértéke meghaladja az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10 %-át;
b) egyedül élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át és a
havi rendszeres igazolt gyógyító ellátás költségének mértéke meghaladja az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10 %-át;
c) 65. életévét betöltött személy esetében az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át
és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke meghaladja az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15 %-át.

(2) A gyógyszertámogatás évente két esetben igényelhető, havi 5.000 Ft-ot a háziorvos és
gyógyszertár által igazoltan meghaladó gyógyszerköltség esetén. A támogatás összege 10.000
Ft/alkalom.
Ápolási támogatás
17. § (1) Ápolási támogatás állapítható meg a Dörgicse közigazgatási területén lakóhellyel
rendelkező és életvitelszerűen Dörgicse élő nagykorú közeli hozzátartozónak az alábbi
feltételek együttes fennállása esetén
a) az igénylő
aa) 18 életévét betöltött tartós beteg személy gondozását, ápolását végzi,
ab) rendszeres pénzellátásban nem részesül,
ac) családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150 %-át és vagyonnal nem rendelkeznek,
ad) nem jogosult az Szt. 41. §-a alapján ápolási díjra,
ae) az ápolt személy dörgicsei lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen Dörgicsén él.
(2) Az ápolási támogatásra vonatkozó kérelemhez mellékelni kell a háziorvos igazolását.
(3) Az ápolási támogatást egy évre kell megállapítani.
(4) Az ápolási támogatás folyósításának időtartama alatt az ápolást végző személy ápolási
kötelezettségének teljesítése bármikor ellenőrizhető.
18. § Az ápolási támogatás összege havi 5.000,- Ft.
Újszülött támogatás
19.§ (1) A Képviselő-testület figyelembe véve az újszülött gyermek érkezésével kapcsolatos
családi kiadások növekedését, alanyi jogon egyszeri pénzbeli vissza nem térítendő támogatást
biztosít annak a szülőnek, aki Dörgicse Községben állandó lakcímmel rendelkezik és
életvitelszerűen a községben él és a támogatás megállapításakor a gyermek Dörgicsei állandó
lakos, a támogatás mértéke 40.000.- Ft.
(2) A támogatás a születési anyakönyvi kivonat bemutatásával igényelhető a születést követő
6 hónapon belül.
Tankönyvtámogatás
20. § (1) A képviselőtestület – hivatalból, jövedelemre tekintet nélkül – saját bevételei terhére
a tanévkezdés megkönnyítése érdekében a dörgicsei lakóhellyel rendelkező általános iskolai,
középiskolai és felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos tanulói, hallgatói részére a
tanulmányok folytatásával járó anyagi terhek enyhítése érdekében tankönyvtámogatást
biztosít.
(2) A tankönyvtámogatásra való jogosultság feltételei:

a.) a tanuló, hallgató állandó bejelentett lakhellyel rendelkezik Dörgicse község közigazgatási
területén és
b.) legalább egyik szülője, vagy gondviselője, illetve más törvényes képviselője (a
továbbiakban együtt: szülő) az a.) pontban meghatározott időszakban a gyermekkel azonos
bejelentett állandó lakhellyel rendelkezik és
c.) jogszabályban meghatározott normatív kedvezmény vagy más jogszabályi előírás alapján
nem részesül ingyenes tankönyvellátásban.
(3) A (2) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelő tanulót a támogatás évi egy alkalommal
illeti meg. A támogatás összege évente maximum 25.000 Ft/gyermek, amelyet a szülő vagy a
gyermek nevére szóló számla bemutatása ellenében fizet ki az önkormányzat.
(4) A közép- és a felsőfokú oktatási intézményben tanulóknak az intézményi jogviszony
fennállásáról iskolalátogatási igazolást kell bemutatniuk.

Óvodások és kisgyermekek támogatása
21. § (1) A képviselőtestület – hivatalból, jövedelemre tekintet nélkül – saját bevételei terhére
a 0-3 éves, illetve óvodás korú gyermekek ellátása megkönnyítése érdekében a dörgicsei
lakóhellyel rendelkező 0-3 éves, illetve óvodás gyermekek szülei részére a gyermekneveléssel
járó anyagi terhek enyhítése érdekében támogatást biztosít.
(2) A támogatásra való jogosultság feltételei:
a.) a gyermek állandó bejelentett lakhellyel rendelkezik Dörgicse község közigazgatási
területén és
b.) legalább egyik szülője, vagy gondviselője, illetve más törvényes képviselője (a
továbbiakban együtt: szülő) az a.) pontban meghatározott időszakban a gyermekkel azonos
bejelentett állandó lakhellyel rendelkezik és
(3) A (2) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelő gyermeket a támogatás évi egy
alkalommal illeti meg. A támogatás összege évente 15.000 Ft/gyermek, amelyet a szülő
részére fizet ki az önkormányzat.
Iskolakezdési támogatás
22. § (1) A képviselőtestület – hivatalból, jövedelemre tekintet nélkül – saját bevételei terhére
a tanévkezdés megkönnyítése érdekében a dörgicsei lakóhellyel rendelkező általános iskolai,
középiskolai és felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos tanulói, hallgatói részére a
tanulmányok folytatásával járó anyagi terhek enyhítése érdekében iskolakezdési támogatást
biztosít.
(2) Az iskolakezdési támogatásra való jogosultság feltételei:
a.) a tanuló, hallgató állandó bejelentett lakhellyel rendelkezik Dörgicse község közigazgatási
területén és
b.) legalább egyik szülője, vagy gondviselője, illetve más törvényes képviselője (a
továbbiakban együtt: szülő) az a.) pontban meghatározott időszakban a gyermekkel azonos
bejelentett állandó lakhellyel rendelkezik.

(3) A (2) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelő tanulót a támogatás évi egy
alkalommal illeti meg. A támogatás összege évente 10.000 Ft/gyermek, amelyet a szülő vagy
a gyermek nevére szóló, az iskolakezdéssel összefüggő számla bemutatása ellenében fizet ki
az önkormányzat. A támogatás kizárólag július 1. és szeptember 15. között igényelhető.
(4) A közép- és a felsőfokú oktatási intézményben tanulóknak az intézményi jogviszony
fennállásáról iskolalátogatási igazolást kell bemutatniuk.
Szociális szolgáltatások
23. § (1) A családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat a BSZAK keretében
biztosítja.
(2) A családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás biztosítását a családgondozó intézkedése
alapozza meg.

Záró és rendelkezések
24. § Ez a rendelet a 2015. március 1. napján lép hatályba.
25. § Hatályát veszti az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013. (XII.31.) önkormányzati
rendelet.
Dörgicse, 2015. február
Mlinkó István
polgármester

Dr. Tárnoki Richárd
jegyző

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 2/2015. (II.27.) önkormányzati
rendelete az egyes szociális ellátásokról
2. Lakossági szemétszállítási díjakról szóló rendelet módosítása
Mlinkó István polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
A Probio Zrt. a hulladékszállítási rendelet szövegezésének módosítását kéri, hogy az egyezzen
a balatonfüredi rendelettel, a Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásában
pedig a köztisztasági rendelkezések módosítására hívta fel figyelmünket. Fentiek alapján
javaslom a csatolt, módosított szöveg elfogadását.
Kérdés, javaslat nem hangzott el.

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:
11/2015. (02.27.) határozat
Dörgicse község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakossági szemétszállítási díjakról
szóló előterjesztést megismerte, megtárgyalta és annak elfogadása mellett döntött
Határidő: azonnal
Felelős: Mlinkó István polgármester
Rendelet tervezet
Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2015.(
) önkormányzati rendelete
a lakossági szemétszállítási díjakról szóló 7/2014 (VI.31.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Dörgicse Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, és a
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § -ában, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) d) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. §19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A lakossági szemétszállítási díjakról szóló 7/2014 (VI.31.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 8. § (3) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:
„8. § (3) Ha a lakóegység (üdülőegység) nincs használatban és az ingatlanhasználónak
díjtartozása nincs, írásban kérheti az ürítési díj visszatérítését az alábbiak szerint:
a) jegyzői igazolás bemutatásával arról, hogy az ingatlan használaton kívül volt,
b) a használaton kívüli időszakra (üdülő esetén a teljes nyaraló időszakra, azaz 6 hónapra)
vonatkozóan a közműszolgáltató által leolvasottan „0” fogyasztást igazoló közüzemi
elszámoló számla - víz (m3) vagy villany (kWh) – másolatának megküldésével.
A visszatérítést utólag legfeljebb a tárgyévet követő év január 20-ig lehet kérni, a tárgyévben
megküldi, vagy ha a jegyző igazolja, hogy az ingatlant nem használják. A mentesség csak az
igazolt időszakra tartható fenn. A közszolgáltató a tárgyévre vonatkozó mentesség iránti
kérelmet kizárólag a tárgyévet követő január 20-ig fogadja el.”
2. § A Rendelet az alábbi 12/A-12/K. §-okkal résszel egészül ki:
III. Az ingatlanok és közterületek tisztántartása
12/A. § (1) A község területén lévő ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai,
tényleges használói kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat
megműveljék, rendben tartsák, gyomtól, gaztól megtisztítsák.

(2) Az önkormányzati tulajdonú közterületek szervezett, rendszeres tisztántartásáról,
portalanításáról, általános jellegű takarításáról, síkosság-mentesítéséről, a szilárd
burkolatú utak tisztántartásáról, szeméttárolók kihelyezéséről, ürítéséről az önkormányzat
a polgármesteri hivatal útján gondoskodik.
(3) Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel rendelkező egyéb szervezetek
tevékenysége következtében közterületen keletkezett szennyeződés megszüntetése, a
szennyeződést okozó szerv, illetve személy feladata.
(4) Köztisztasági szempontból járdának minősül az a gyalogos közlekedésre rendelt kiépített
és kiépítetlen útterület, amely az ingatlan telekhatárától az úttest széléig (szegélyéig)
terjed.
(5) Az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges használójának, illetve
tulajdonosának kötelessége.
Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek és más elárusítóhelyek előtti
járdaszakaszt a tényleges használónak kell tisztántartani függetlenül attól, hogy a szemét
üzleti tevékenységből származik-e.
Ez a kötelezettség kiterjed a hóeltakarítással, a síkosság megszüntetésével kapcsolatos
feladatokra is.
(6) A tényleges használó, illetve a tulajdonos kötelessége a járda mellett növő gaz kiirtása, a
járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyesése és a fűnyírás.
(7) Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát a szükséghez képest naponként többször fel
kell hinteni.
A felhintésre bomló, szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (homok, hamu,
fűrészpor, kőporliszt) kell használni. Rendkívüli időjárási viszonyok között csökkentett
mennyiségben a kősó a község útjain mindenütt használható. E célra tüzelés után
visszamaradt darabos, sérülést okozó anyagot használni nem szabad. A szóróanyag
beszerzéséről a tisztántartásra kötelezettnek kell gondoskodni.
(8) A járda és a közút síkosság-mentesítését a tisztántartásra kötelezettnek úgy kell elvégezni,
hogy abból ne származzon baleset.

12/B. § (1) A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a
csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása - az ingatlan előtti szakaszra terjedően
- az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.
(2) Járműbehajtók átereszeinek építése, jó karban és tisztántartása minden esetben az ingatlan
használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.

(3) Az ingatlanon keletkező csapadékvíz saját területen történő elhelyezéséről, illetőleg
kiépített csapadékcsatorna esetén az abba történő bevezetéséről - előzetes bejelentés
alapján - az ingatlan tulajdonosa gondoskodik.
(4) A csapadékelvezető árokba szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) vizet bevezetni tilos!
Eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, papírt,
törmeléket, tűz- és robbanásveszélyes anyagot) a csapadékvíz-elvezető árokba szórni,
beleönteni, beleseperni, vagy bevezetni tilos!

12/C. § (1) Építési területen és az építkezés közvetlen környékén (az építkezés előtti
területen) az építést végző kivitelezőnek kell biztosítani a tisztaságot.
(2) Beruházások esetén a birtokbavételtől a kivitelezés megkezdéséig a beruházónak
(bonyolítónak), ezt követően a kivitelezés befejezéséig a kivitelezőnek kell gondoskodni
az általa elfoglalt terület tisztántartásáról.
(3) Építésnél, bontásnál vagy tatarozásnál a munkálatokat úgy kell végezni, az építési és
bontási anyagokat, a kiásott földet úgy kell tárolni, hogy por és egyéb szennyeződés ne
keletkezzen.
(4) Közterületen építési, bontási anyagot a polgármester által kiadott közterület-használati
engedélyben meghatározott területen, az engedélyben megjelölt módon és időtartamig
szabad tárolni. Magánterületen engedély nem szükséges, de csak olyan anyagot szabad
tárolni, amely közegészségügyi szempontból veszélytelen.
(5) Közterületen bárminemű burkolat (úttest, járda stb.) felbontása csak a jegyző, az országos
közúthálózatba tartozó utak tekintetében a közút kezelőjének hozzájárulásával lehetséges.
(6) Amennyiben a munkálatok végzése során építési törmelék, illetve hulladék anyag
keletkezik, úgy azt folyamatosan, legkésőbb a munka befejezésétől számított 48 órán
belül a kivitelezést végző szervnek vagy személynek el kell szállítani, és a közterületet
helyre kell állítani, illetőleg meg kell tisztítani.
(7) Tilos közútra, útpadkára salakot, építési törmeléket, illetve szemetet szállítani és helyezni!
Közterületre kihordott szemetet vagy építési törmeléket az érintett ingatlan tulajdonosa
köteles felszólításra 24 órán belül saját költségén összetakarítani, illetve elszállítani.
12/D. § (1) Közterületen szennyező anyagot (szemetet, rongyot, egyéb hulladékot) csak olyan
módon szabad szállítani, hogy a szállításból semmi ki ne hulljon, por és csepegés ne
keletkezzen. Ha a szállítás közben a terület szennyeződnék, a szennyeződés előidézője
köteles azt eltávolítani és a további szennyeződés megakadályozásáról gondoskodni.

(2) Ha bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásánál, a köz- vagy magánterület szennyeződik, a
szennyeződés előidézőjének azt a fel- vagy lerakás elvégzése után nyomban meg kell
tisztítani.
12/E. § (1) A község közterületén tilos járművet mosni, olajcserét vagy más olyan
tevékenységet végezni, amely szennyeződést okoz.
Lakóházhoz tartozó udvarban ilyen munkákat úgy kell végezni, hogy a szennyeződés
közterületre ne kerüljön.
(2) A gondozott zöldterületre járművel ráhajtani, azon parkolni, azt bármi módon károsítani
tilos!
12/F. § (1) Közterületen hirdetményt, plakátot csak az e célra rendszeresített helyen szabad
elhelyezni. Tilos az építményeket, kerítéseket, élőfákat bármilyen felirattal megrongálni.
A közszemérmet és közízlést sértő feliratokat a tulajdonos 24 órán belül köteles saját
költségén eltávolítani, ellenkező esetben az az Önkormányzat által kijelölt személy a
tulajdonos költségén végzi el.
(2) Épületen (kapun, ablakon stb.) egyéb létesítményben lévő, idejét múlt hirdetményt az
elhelyező köteles eltávolítani, legkésőbb a felhívás kézhezvételétől számított 3 napon
belül, köteles továbbá az így keletkezett hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról is
gondoskodni.
12/G. § (1) A közterületek, a sportolás céljára szolgáló területek, valamint a kiránduló- és
táborozó-helyek beszennyezése tilos! A köztisztaság megóvása és a balesetek elkerülése
érdekében az említett területen szemetet, hulladékot (üveg, papír stb.), szennyező vagy
egészségre ártalmas anyagot kiönteni, elszórni vagy eldobni tilos.
(2) Szemetet, hulladékot csak az arra a célra rendszeresített és felállított szeméttartóba lehet
elhelyezni.
(3) Aki közterületet, kiránduló-helyeket, valamint az itt elhelyezett felszerelési, berendezési
tárgyakat beszennyezi, köteles annak megtisztításáról azonnal gondoskodni.
(4) Állati hullát, valamint olyan anyagot, amely a környék levegőjét szennyezi, az egészséget
veszélyezteti, vagy élősdiek részére táptalajt nyújthat, sem közterületen, sem
magánterületen elhelyezni vagy elhagyni nem szabad. Köz- vagy magánterületet
fekáliával (emberi ürülékkel) szennyezni tilos!
(5) Az állattartással kapcsolatos köztisztasági feladatokról külön rendelet rendelkezik.
(6) Elhullott állat tetemét a tulajdonos köteles haladéktalanul a dögtemetőbe szállítani.
Közúton történt állat elhullását - ha annak tulajdonosa ismeretlen - a polgármesteri
hivatalnál azonnal be kell jelenteni.

12/H. (1) Vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépek,
járművek tárolása közterületen tilos!
(2) Alkalmi jelleggel igénybe vett közterület és az azt körülvevő 10 méteres területsáv
tisztántartása az alkalmi használó kötelessége.
Az árusításból keletkező hulladék gyűjtésére zárható edényt kell kihelyezni és azt saját
költségen elszállítani.
12/I. § (1) Az épület tulajdonosa gondoskodik arról, hogy az épület tetőzetéről az esővíz, hólé
a járdára ne csorogjon.
(2) A település területén lévő tavakba, holtágakba, élő vízfolyásokba, belvízelvezető árkokba
tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet levezetni, partjait szemét vagy egyéb hulladék
lerakásával beszennyezni tilos!
12/J. § (1) A járdáról letakarított jeget, havat a közút és a járda között úgy kell elhelyezni,
hogy se a gyalogos, se a gépjármű forgalmat ne akadályozza.
(2) Tilos az összerakott hó elhelyezése:
- a gyalogos közlekedési útvonalon,
- az útkereszteződésben,
- az úttorkolatban,
- a kapubejárat elé, annak szélességében,
- a tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél, a jármű megállóhelye és a járda
között,
- a közüzemi, szolgáltatási, felszerelési tárgyon és annak közérdekű létesítményein.
(3) A járdáról a havat, ha szükséges, naponta többször is hóesés után azonnal el kell
takarítani.
12/K. § (1) A köztisztasági rendelkezéseket sértő magatartással összefüggő önkormányzati
hatósági eljárás lefolytatására és a közigazgatási bírság kiszabására átruházott
hatáskörben a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője jogosult.
(2) A köztisztasági rendelkezéseket sértő magatartás miatt a közigazgatási hatósági
eljárás bejelentés vagy a hatóság részéről eljáró személy észlelése alapján
hivatalból indul.
(3) A közigazgatási bírság, a helyszíni bírság kiszabásával kapcsolatos eljárásokra a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(4) A köztisztasági rendelkezéseket sértő magatartás természetes személy elkövetője
kettőszázezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet elkövetője kettőmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal vagy
ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal sújtható.

(5) A közigazgatási bírságot a határozat jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül
kell megfizetni Dörgicse Község Önkormányzata 11748069-15431583 számú
költségvetési elszámolási számlájára.
3. § (1) E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Mlinkó István
polgármester
Kihirdetve: Dörgicse, 2015.

dr. Tárnoki Richárd
jegyző
.

dr. Tárnoki Richárd
jegyző
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
3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete
a lakossági szemétszállítási díjakról szóló 7/2014 (VI.31.) önkormányzati rendelet
módosításáról
3. Települési ügysegédi feladatok ellátása megállapodás
Mlinkó István polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
A Balatonfüredi Járási Hivatal a szociális ellátások változása kapcsán felajánlotta a Járáshoz
tartozó településeknek, hogy heti egy alkalommal, péntekenként egy órában települési
ügysegédi feladatokat ellátó személyt küld Dörgicsére. A szolgáltatás ingyenes, ahhoz csak
internet hozzáférést kell biztosítanunk. A feladatellátásra megállapodást kell kötnünk a
Veszprém Megyei Kormányhivatallal. Javaslom, hogy járuljunk hozzá a megállapodás
megkötéséhez.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
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:
12/2015. (02.27.) határozat
Dörgicse község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprém Megyei
Kormányhivatallal a települési ügysegédi feladatok ellátására kötendő megállapodást
megismerte, megtárgyalta és annak megkötése mellett döntött. Felhatalmazza a polgármestert
a megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Mlinkó István polgármester
4. Víziközmű vagyon vagyonértékelés

Mlinkó István polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
A vyziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78. § (1) bekezdése szerint az
Önkormányzat tulajdonában levő víziközmű vagyont vagyonértékelni kell.
A Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt. felajánlotta segítségét a vagyonértékelés
elvégzésében. A Bakonykarszt Zrt.meghatalmazással vállalja, hogy az Önkormányzat
víziközmű-vagyonának vagyonértékelését elvégezteti, hogy a 24/2013. (V.29.) NFM rendelet
2. § (1) bekezdése szerint a Társaság területén egységes elvek alapján, egységes
vagyonértékelés készüljön.
A meghatalmazás kiterjedhet arra is, hogy a Bakonykarszt Zrt. a vagyonértékelő
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban a Magyar Energetikai és Közműszabályozási
Hivatal által jóváhagyott Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzatában foglaltaknak
megfelelően ajánlatkérőként járjon el az Önkormányzat helyett és nevében. Ennek
megfelelően határozza meg a közbeszerzési eljárás szabályai szerinti nyertest, tájékoztatásunk
után szerződést kössön, valamint a nyertes részére az ellenszolgáltatás díját megfizesse.
A Bakonykarszt Zrt. által csatolt Együttműködési megállapodás részletesen szabályozza a
vagyonértékeléssel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
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:
13/2015. (02.27.) határozat
Dörgicse község Önkormányzatának Képviselő-testülete mint a 11-03072-1-007-00-04
MEKH kóddal rendelkező 20. sorszámú Balatoncsicsó ivóvízellátó víziközmű-rendszer
Ellátásért Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78.§ (1)
bekezdése szerinti vagyonértékelési kötelezettség teljesítése érdekében, továbbá, hogy a
24/2013. (V.29.) NFM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint a BAKONYKARSZT Víz- és
Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság területén egységes elvek alapján, egységes
vagyonértékelés készüljön, felhatalmazza a Polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét
képező, a vagyonértékeléssel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket tartalmazó
Együttműködési megállapodást az Önkormányzat nevében írja alá abban az esetben, ha a
vagyonértékelési költségek az együttműködési megállapodásban rögzítésre kerülnek.
Határidő: azonnal
Felelős: Mlinkó István polgármester
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:
14/2015. (02.27.) határozat
Dörgicse község Önkormányzatának Képviselő-testülete mint a 22-06363-1-002-00-13
MEKH kóddal rendelkező 72. sorszámú Dörgicse,Vászoly szennyvízelvezető víziközműrendszer Ellátásért Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78.§

(1) bekezdése szerinti vagyonértékelési kötelezettség teljesítése érdekében, továbbá, hogy a
24/2013. (V.29.) NFM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint a BAKONYKARSZT Víz- és
Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság területén egységes elvek alapján, egységes
vagyonértékelés készüljön, felhatalmazza a Polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét
képező, a vagyonértékeléssel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket tartalmazó
Együttműködési megállapodást az Önkormányzat nevében írja alá abban az esetben, ha a
vagyonértékelési költségek az együttműködési megállapodásban rögzítésre kerülnek.
5.
Bakonykarszt Gördülő Fejlesztési Terv
Mlinkó István polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) bekezdése szerint
minden év szeptember 15-ig az Önkormányzat tulajdonában levő víziközmű-vagyonra
Gördülő Fejlesztési Tervet kell készíteni. A BAKONYKARSZT Víz-és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság felajánlotta segítségét a Gördülő Fejlesztési Tervel
kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesítésében. A BAKONYKARSZT Zrt.
meghatalmazással vállalja, hogy az Önkormányzat víziközmű-vagyonára 2016-2030. évekre
vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet elkészíti.
A meghatalmazás kiterjedhet arra, hogy az Önkormányzat által szolgáltatott adatok alapján
összeállított Gördülő Fejlesztési Tervet a BAKONYKARSZT Zrt. jóváhagyásra benyújtsa a
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz.
Kiterjedhet továbbá arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. az Önkormányzatot a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyására irányuló
eljárásában képviselje
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
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:
15/2015. (02.27.) határozat
Dörgicse község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Dörgicse község ivóvízellátó
víziközmű-rendszerének Gördülő Fejlesztési Terv készítése” című előterjesztést és az alábbi
döntést hozza:
1.Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 11-03072-1-007-00-04
MEKH kóddal rendelkező 20. sorszámú Balatoncsicsó ivóvízellátó víziközmű-rendszer
Ellátásért Felelőse, a víziközmű-szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. törvény (a
továbbiakban: Vksztv.) 11. § (2) bekezdése szerinti Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos
kötelezettségek végrehajtása érdekében, megbízza a BAKONYKARSZT Víz-és Csatornamű
Zártkörűen
Működő Részvénytársaságot a Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos
önkormányzati kötelezettségek teljesítésével.
2.A Képviselő-testület megbízása kiterjed az 1. pontban hivatkozott terv elkészítésére,
továbbá a Vksztv., valamint az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet által megállapított
véleményezés átvételét követően, a 2016-2030. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési

Tervnek a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtására és a
jóváhagyásra irányuló eljárásban az önkormányzat képviseletére.
3.A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozatban foglaltak végrehajtásához
szükséges meghatalmazás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Mlinkó István polgármester
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:
16/2015. (02.27.) határozat
Dörgicse község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Dörgicse,Vászoly községek
szennyvíz víziközmű-rendszerének Gördülő Fejlesztési Terv készítése” című előterjesztést és
az alábbi döntést hozza:
1.Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 22-06363-1-002-00-13
MEKH kóddal rendelkező 72. sorszámú Dörgicse,Vászoly szennyvízelvezető víziközműrendszer Ellátásért Felelőse, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a
továbbiakban: Vksztv.) 11. § (2) bekezdése szerinti Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos
kötelezettségek végrehajtása érdekében, megbízza a BAKONYKARSZT Víz-és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos
önkormányzati kötelezettségek teljesítésével.
2.A Képviselő-testület megbízása kiterjed az 1. pontban hivatkozott terv elkészítésére,
továbbá a Vksztv., valamint az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet által megállapított
véleményezés átvételét követően, a 2016-2030. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési
Tervnek a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtására és a
jóváhagyásra irányuló eljárásban az önkormányzat képviseletére.
3.A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozatban foglaltak végrehajtásához
szükséges meghatalmazás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Mlinkó István polgármester
6.
Közös Hivatali megállapodás módosítása
Mlinkó István polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
2015. február 10-én a Pécsely, Vászoly és Balatonszőlős községek polgármestereivel
kezdeményeztük a Közös Önkormányzati Hivatali Megállapodás módosítását, mivel a
településeken dolgozó hétfős apparátus mellé további kettő főt szeretnénk felvenni a
könyvelési feladatok ellátására balatonfüredi munkavégzéssel.
A módosítás Balatonfüred Város kötelezettségeit nem érinti, az új köztisztviselők teljes
bérköltségét Dörgicse, Vászoly, Pécsely és Balatonszőlős községek költségvetése biztosítja.

Kérem, hogy járuljon hozzá a Képviselőtestület a Közös Önkormányzati Hivatali
Megállapodás módosításához.
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:
17/2015. (02.27.) határozat
Dörgicse község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Közös Önkormányzati
Hivatali Megállapodás melléklet szerinti módosításához, az abban foglaltak pénzügyi
feltételeit a 2015. évi költségvetésében biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a módosított megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Mlinkó István polgármester
7.
Gáz csatlakozás kiépítés 69/4. hrsz.
Mlinkó István polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
Bálint-Pauch Erika és Bálint András 2013. október 21-én vásárolták meg a 69/4. hrsz. alatt
nyilvántartott ingatlant, az adásvételkor azt a tájékoztatást kapták, hogy a telekre a gáz be van
kötve, a 90.000 Ft-os hozzájárulás Önkormányzat részére történt befizetéséről szóló csekkek
másolatát beküldték részünkre. Jelenleg építkeznek, és most derült fény arra, hogy a
gázbekötés nem történt meg. A korábban a bekötéseket végző cég jogutód nélkül szűnt meg, a
Magyar Gázszolgáltató Kft. 150.000 Ft+ÁFA összegért vállalja a bekötést, javaslom, hogy
vállaljuk át a fenti ingatlan gázbekötési költségeit.
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:
18/2015. (02.27.) határozat
Dörgicse község Önkormányzatának Képviselő-testülete átvállalja a 69/4. helyrajzi számú
ingatlan gáz csatlakozás kiépítésének költségeit 150.000 Ft+ÁFA összegben a 2015. évi
költségvetés dologi kiadásainak terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Mlinkó István polgármester
8.
Kőház 2000 Kft. szerződésmódosítás
Mlinkó István polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
A Kőház 2000 Kft.-vel kötöttünk szerződést a ravatalozó megépítésére még tavaly
októberben, azonban a kivitelezést nem tudták megkezdeni a rossz időjárásra tekintettel. A
Kft. kéri, hogy járuljunk hozzá a szerződés módosításhoz a kivitelezési határidők és a

számlázás ütemezése tekintetében, mivel a munkálatok megkezdéséhez 2.000.000 Ft előlegre
lenne szükségük.
Javaslom, járuljunk hozzá a módosításhoz.
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:
19/2015. (02.27.) határozat
Dörgicse község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Kőház 2000 Kft.-vel
2014. október 07-én kötött szerződés módosításához a kivitelezés határideje és a számlázás
tekintetében.
Határidő: azonnal
Felelős: Mlinkó István polgármester
9.
Óvoda tervezés megállapodás
Mlinkó István polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
A Pécselyen található, közös tulajdonban lévő óvodaépület felújítási tervének elkészítésével
korábban megbízott Peresztegi Gábor (Archi Made Bt.) tervező a pályázat sikertelenségére
tekintettel felajánlotta az áttervezés elkészítését és előkészítését egy későbbi pályázathoz az
óvoda esetleges bővítése kapcsán. Az árajánlat 1.200.000 Ft-ról szól, ehhez kapcsolódik még
a tartószerkezeti szakvélemény és leírás 200.000 Ft+ÁFA összegért, valamint a tűzvédelmi
munkarész elkészítése 50.000 Ft+ÁFA összegért, továbbá az eljárási díjak vállalása várhatóan
75.000 Ft összegben. A fenti összegek természetesen tulajdoni hányad arányában oszlanának
meg a négy önkormányzat között. Amennyiben ezt nem fogadjuk el, úgy az eddig elvégzett
munkáért 900.000 Ft-os tervezési díjat kér, amelyért cserébe a 80%-os készültségi fokú
terveket a rendelkezésünkre bocsátaná.
Álláspontom szerint a pályázat be nem adhatóságáért ugyanúgy felel a tervező, mint a
pályázatíró, ha pedig új pályázatot írnak ki, annak feltételeiről nem tudunk semmit még.
Javaslom, hogy az eredeti tervezési díj 50 %-át, azaz 600.000 Ft-ot fizesse ki a négy
tulajdonos önkormányzat amellett, hogy ne tartsunk igényt az elkészített tervre.
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:
20/2015. (02.27.) határozat
Dörgicse község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Archi Made Bt. által az óvoda
épülete kapcsán felajánlott áttervezési lehetőséggel élni nem kíván. Dörgicse község
Önkormányzatának Képviselő-testülete továbbá az eredeti tervezői ajánlat 50%-ának a

tulajdoni hányad arányában rá eső részének, 168.000 Ft kifizetéséhez járul hozzá a 2015. évi
költségvetés dologi kiadásainak terhére
Határidő: azonnal
Felelős: Mlinkó István polgármester
Több napirend és bejelentés nem lévén a polgármester az ülést 9:30 órakor bezárta.
k. m. f
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