Dörgicse Község Önkormányzata
DÖRGICSE
____________________________
Szám:301/

/2015.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:A Képviselő-testület 2015. március 30-án 8:30 órakor megtartott rendes üléséről.
Jelen voltak:

Mlinkó István
Deák Attila
Kurucz Attila
Király László

polgármester

képviselők

dr.Holéczy- Kőrösi Boglárka osztályvezető, a jegyző megbízottja
Bende István képviselő igazoltan van távol.
Mlinkó István polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket, megállapítja,
hogy az 5 tagú Képviselő-testületből 4 tag jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. A
meghívó szerinti napirendeket javasolja tárgyalni:
1. Víziközmű vagyonértékelés megtárgyalása
Előadó: Mlinkó István polgármester
2. Szervezeti Működési Szabályzat módosítása
Előadó: Mlinkó István polgármester
3. 2014. évi költségvetés előirányzat módosítás
Előadó: Mlinkó István polgármester
4. Avar és kerti hulladékok égetéséről rendelet alkotás
Előadó: Mlinkó István polgármester
Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel.
A Képviselő-testület 4 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:
21/2015. (03.30.) 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. Víziközmű vagyonértékelés megtárgyalása
Előadó: Mlinkó István polgármester
2. Szervezeti Működési Szabályzat módosítása
Előadó: Mlinkó István polgármester
3. 2014. évi költségvetés előirányzat módosítás
Előadó: Mlinkó István polgármester
4. Avar és kerti hulladékok égetéséről rendelet alkotás
Előadó: Mlinkó István polgármester
NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. Víziközmű vagyonértékelés megtárgyalása
Mlinkó István polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
A víziközmű 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 4 igen szavazattal 0 nem
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta
meg:
22/2015. (03.30.) 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.
Határidő: azonnal
Felelős: Mlinkó István polgármester
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta
meg:
23/2015. (03.30.) 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.
Határidő: azonnal
Felelős: Mlinkó István polgármester

2. Szervezeti Működési Szabályzat módosítása
Mlinkó István polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
A Veszprém Megyei Kormányhivatal 2015. február 17-én kelt törvényességi felhívásában
kötelezte a Képviselő-testületet a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára, mivel
azt az alakuló testületi ülésen elmulasztotta megtenni.
A rendeletben apróbb módosítások szükségek, amelyek az előterjesztésben szerepelnek.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a módosítást szíveskedjen elfogadni.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.

Javaslom a Szervezeti és
módosításának elfogadását.

működési

szabályzatról

szóló

önkormányzati

rendelet

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta
meg:
24/2015. (03.30.) határozat
Dörgicse község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szervezeti és működési szabályzat
módosításáról szóló rendelet előterjesztését megismerte, megtárgyalta és annak elfogadása
mellett döntött.
Határidő: azonnal
Felelős: Mlinkó István polgármester
Rendelet tervezet
Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2015.(.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 2/2013 (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdése d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mhötv.) 53. §-ban
foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. § (1) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2013 (II.20.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 24. § (1) bekezdése helyébe az alábbi
szöveg lép:
„24. § (1) A Képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni 1 eredeti és 1 másolati
példányban.”
2. § A Rendelet 32. § (2) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:
32. § (2) A jegyző helyettesítését, a jegyző által meghatározott feladatok ellátását aljegyző,
vagy a jegyző által megbízott köztisztviselő végzi.
3. § (1) E rendelet a 2015. április 10-én lép hatályba.
Mlinkó István

dr. Tárnoki Richárd

polgármester

jegyző

Kihirdetve: Dörgicse, 2015. április 9.

.

dr. Tárnoki Richárd

jegyző
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:
Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2015.( III.30.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 2/2013 (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
3. 2014. évi költségvetés előirányzat módosítás
Mlinkó István polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
A mostani előirányzat módosítást a következők tették szükségessé.
Bevételi oldalon:
Az állami támogatás 80 e Ft-tal nőtt a visszaigényelt jövedelempótló támogatásból, A
munkaügytől kapott közfoglalkozatás támogatás 597 e Ft-tal nőtt, az egyéb közhatalmi
bevételek előirányzatát 700 e Ft-tal megemeltük, mivel ennyi követelésünk van. A csatorna
üzemeltetésből származó bevétel előirányzatát áthelyeztük a tulajdonosi bevételek közé, és
bérleti díjból 670 e Forinttal több bevételünk volt. A forgatási célú értékpapírokból az idei
évben beváltás történt így realizálódott a kamat, ami az évek során felhalmozódott 11830 e Ft.
A 2015. évi állami támogatás előlegnek előirányzatot adtunk 624 e Ft-tal. Az értékpapír
beváltás előirányzatát 17770 e Ft-tal csökkentettük.
Bevételi oldalunk így 214 e Ft-tal növekedett.
Kiadási oldalon szükséges változások a következők:
A dologi kiadások előirányzatát 209 e Ft-tal növeltük. Az ELMIB részvényvásárlás 5 e Fttöbb volt a tervezettnél azért ennek előirányzatát is megemeltük 5 e Ft-tal.
Kiadási oldalunk így 214 e Ft-tal nőtt.
A változásokkal a költségvetés főösszege 130.406 e Ft-ra változott.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta
meg:
25/2015. (03.30.) határozat
Dörgicse község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi előirányzat módosításra
vonatkozó előterjesztést megismerte, megtárgyalta és annak elfogadása mellett döntött.
Határidő: azonnal
Felelős: Mlinkó István polgármester
Rendelet tervezet
Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
1/2014.(02.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. tv. 111.§-a, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:
Áht.) 23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország
2013.évi központi költségvetéséről szóló 2012.. évi CCIV. Tv. Rendelkezéseire, az
önkormányzat a 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1.§ Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(02.11.) önkormányzati
rendelet /továbbiakban: R./ 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép
„2.§. (1) Az Önkormányzat bevételeit, egyezően a kiadási főösszeggel, a Képviselő-testület
130.406 e Ft-ban állapítja meg az alábbi részletezettségben:
Költségvetési bevételek előirányzata:
Finanszírozási bevételek előirányzata:
Ebből:belső hiány
Külső hiány
Finanszírozási kiadások előirányzata:

73.237 e forint
39.185 e forint
5.098 e forint
34.087 e forint
0 e forint

2. § A R.2 § (2),(3) helyébe a következő rendelkezés lép:
2§ (2)
Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül a bevételeket kiemelt előirányzatonkénti
részletezettséggel az l. sz. melléklet tartalmazza.
2.§.(3)
A bevételek részletezését a 2 sz .melléklet tartalmazza. Az állami hozzájárulásokat
jogcímenként a 2/a melléklet tartalmazza.
3. § A R.2 § (4) helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül a kiadásokat az előirányzatcsoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben a következő összegekkel
állapítja meg:
I. Működési kiadások
1. Személyi juttatások
2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási ad
3. Dologi kiadások
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai
5. Egyéb működési kiadások
5.1. Támogatásértékű működési kiadások

12.227 e forint
2.763 e forint
23.210e forint
0 e forint
8.083 e forint

5.2. Működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre
5.3 Működési visszatérítendő támogatás
5.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás,
támogatás
5.4. Előző évi működési célú előirányzat maradvány,
Pénzmaradvány átadás
6. Tartalékok
6.1. Általános tartalék
6.2. Céltartalék
II. Felhalmozási kiadások
1. Beruházások
2. Felújítási kiadások
3. Egyéb felhalmozási kiadások
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre

III. Finanszírozási kiadások
1.1. Értékpapír vásárlásának kiadásai
1.2. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai
Működési célú hitel törlesztés
Felhalmozási célú hitel törlesztése

3.326 e forint
2.540 e forint
2.820 e forint
0 e forint
0 e forint
0 e forint

28.337 e forint
16.700 e forint
30.400 e forint
0 e forint
30.400 e forint

0

e forint

0
0

e forint
e forint

4. § A R 3. § (2),(3),(4), (9), (12), (13) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
3.§ (2)
Az Önkormányzat kiadásait feladatonként az 3.,4 számú melléklet tartalmazza.
a.
Az Önkormányzati működési kiadások előirányzatának feladatok szerinti
részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza 54.969 e Ft összegben.
3.§ (3)
Beruházási feladatokra az Önkormányzat 28.337 e Ft-ot fordít, az 5. tábla szerint
részletezésben.
3.§ (4)
Az Önkormányzat az önkormányzati vagyon felújítására 16.700 e Ft-ot fordít, az 5. tábla
szerinti részletezésben.
3.§ (9)
Az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban –működési és
felhalmozási kiadások és bevételek bontásban - a 6. számú tájékoztató tábla tartalmazza.
3.§ (12)
Az önkormányzat kötelező feladatainak bevételeit és kiadásait a 7. sz. tábla tartalmazza
3.§ (13)

A bevételek és kiadások előirányzatának havi ütemezését a 8.sz. tábla tartalmazza.
5. §. (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Mlinkó István
polgármester

Dr. Tárnoki Richárd
jegyző

Kihirdetve: Dörgicse, 2015
Dr. Tárnoki Richárd
jegyző
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:
Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
1/2014.(02.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
4. Avar és kerti hulladékok égetéséről rendelet alkotás
Mlinkó István polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
Többen jelezték a településen, hogy szeretnének belterületen égetni, amiről a testületnek kell
rendeletet alkotnia. A rendeletet a jogszabály szerint az illetékes környezetvédelmi
hatóságnak véleményeznie kell, így azt elfogadni még nem tudjuk, de javaslom, hogy az
előterjesztésben szereplő szövegezéssel küldjük el véleményezésre a rendeletet, annak
elfogadásáról pedig később, a hatóság véleményének ismeretében döntsünk.

Mlinkó István polgármester: Kérdezi van-e kérdés, észrevétel.
Mlinkó István polgármester: Több napirend és bejelentés nem lévén a polgármester az ülést
9:30 órakor bezárta.
k. m. f

Mlinkó István
polgármester

dr. Tárnoki Richárd
jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:

dr.Holéczy- Kőrösi Boglárka
osztályvezető

