Dörgicse Község Önkormányzata
DÖRGICSE
____________________________
Szám:301/ 47-14 /2015.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:A Képviselő-testület 2015. április 17-én 9:00 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 az alábbi kiegészítéssel:
5. Kápolnaépítés megtárgyalása
Előadó: Mlinkó István polgármester
6. Polgárőrség együttműködési megállapodás
Előadó: Deák Attila képviselő
7. Új falugondnoki autó pályázat
Előadó: Mlinkó István polgármester
8. Személyi juttatások többletfedezetének biztosítása
Előadó: Mlinkó István polgármester
9. Sindler Ügyvédi Iroda megbízása
Előadó: Mlinkó István polgármester
Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel.
A Képviselő-testület 4 igen szavazat mellett elfogadta az ülés napirendjét.
(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.)

Mlinkó István polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület az ülés napirendjét és
a tárgyalás menetét a fenti szavazati arányokkal elfogadta és meghozta az alábbi:
30/2015. (04.17.) 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. Gazdasági program
Előadó: Mlinkó István polgármester
2. Beszámoló a szociális és gyermekjóléti tevékenységről
Előadó: Mlinkó István polgármester
3. 2015. évi költségvetés előirányzat módosítás
Előadó: Mlinkó István polgármester
4. Külterületi utak karbantartása
Előadó: Mlinkó István polgármester
5. Kápolnaépítés megtárgyalása
Előadó: Mlinkó István polgármester
6. Polgárőrség együttműködési megállapodás
Előadó: Mlinkó István polgármester
7. Új falugondnoki autó pályázat
Előadó: Mlinkó István polgármester
8. Személyi juttatások többletfedezetének biztosítása
Előadó: Mlinkó István polgármester
9. Sindler Ügyvédi Iroda megbízása
Előadó: Mlinkó István polgármester
NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. Gazdasági program
Mlinkó István polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
Az Mötv. 116. § -a rögzíti a gazdasági program, fejlesztési terv készítésének kötelezettségét
az alábbiak szerint:
„116.§ (1) A képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban,
fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős.
(2) A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára
vagy azt meghaladó időszakra szól.
(3) A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a
célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel
összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó
figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását,
színvonalának javítását szolgálják.
(4) A gazdasági program, fejlesztési terv - a megyei területfejlesztési elképzelésekkel
összhangban - tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására,
színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket.
(5) A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat
hónapon belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző
ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését
követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni
vagy módosítani.”
Az Mötv. szerinti gazdasági program elfogadásának határideje 2015. április 22. A program a
Képviselő-testülettel egyeztetésre került, javaslom annak elfogadását. (A gazdasági
programot a jegyzőkönyv 4. melléklete tartalmazza)
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:
31/2015. (04.17.) határozat
Dörgicse község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015-2019 évekre vonatkozó
gazdasági programot megismerte, megtárgyalta és annak elfogadása mellett döntött.
Határidő: azonnal
Felelős: Mlinkó István polgármester

2. Beszámoló a szociális és gyermekjóléti tevékenységről
Mlinkó István polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
A Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2014. évi tevékenységéről Váradi
Gézáné intézményvezető elkészítette a beszámolót, melyet valamennyien megismerhettünk.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és a beszámolót fogadja el.
(A beszámolót jelen jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza)
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:
32/2015. (04.17.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonfüredi Szociális
Alapszolgáltatási Központ által készített, a szociális és gyermekjóléti alapellátás 2014. évi
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mlinkó István polgármester

3. 2015. évi költségvetés előirányzat módosítás
Mlinkó István polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet. A meghívóban tévesen
2014. évi előirányzat módosítás szerepelt, azonban az előterjesztés már helyesen került
megküldésre.
A költségvetés főösszege nem változott csak átcsoportosítások tették szükségessé a
módosítást.
A 2014-ben kapott 2015. évi állami támogatás előleget finanszírozási kiadások soron az
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése rovaton szerepeltetni kell, 624 e Ft
Ezt a tartalék csökkentésével egyensúlyozzuk ki.
A költségvetés végleges főösszege tehát nem változott, 92.348 e Ft.
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:
33/2015. (04.17.) határozat
Dörgicse község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. 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
…../2015.(…….) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015.(II.11.) 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 23. § (1)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2015.évi központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C. Tv. Rendelkezéseire, az önkormányzat a 2015 évi
költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1.§ Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet
/továbbiakban: R./2 .§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép
„2.§. (1) Az Önkormányzat bevételeit, egyezően a kiadási főösszeggel, a Képviselő-testület
59.319 ezer forintban (továbbiakban e Ft) állapítja meg az alábbi részletezettségben:
Költségvetési bevételek előirányzata:

89.688 e Ft

Finanszírozási bevételek előirányzata:

2.660 e Ft

Ebből:belső hiány

2.660 e Ft

Külső hiány

91.724 e Ft

Finanszírozási kiadások előirányzata:

624 e Ft”

2. § A R.2 § (2) helyébe a következő rendelkezés lép:
(2)

Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül a bevételeket
előirányzatonkénti részletezettséggel az l. sz. melléklet tartalmazza.

3. § A R.2 § (4) helyébe a következő rendelkezés lép:
I. Működési kiadások
1. Személyi juttatások

4.150 e Ft

2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

1.050 e Ft

3. Dologi kiadások
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai

16.814 e Ft
0 e Ft

5. Egyéb működési kiadások
5.1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre

5.320 e Ft

5.2 Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre

1.510 e Ft

kiemelt

5.3. Társasalom és szociálpolitikai és egyéb juttatás,
Támogatás

2.820 e Ft

5.4. Előző évi működési célú előirányzat maradvány)átadás

0 e Ft

6. tartalék
6.1 Általános tartalék

4846 e Ft

6.2 Céltartalék

0 e Ft

II. Felhalmozási kiadások
1. Beruházások

18.084 e Ft

2. Felújítási kiadások

31.926 e Ft

3. Egyéb felhalmozási kiadások

4.054 e Ft

3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre

0 e Ft

3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre

0 e Ft

3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök
nyújtása áh-n kívülre

3.917 e Ft

III. Finanszírozási kiadások
1.1. Hitel- kölcsön törlesztés áh-n kívülre

0 e Ft

1.2. Belföldi értékpapírok kiadása

0 e Ft

1.3 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

624 e Ft

4. § A R 3. § (6), (13) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(6) Az általános tartalék összege 4846 e Ft
(13) Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 8.sz. tábla tartalmazza.
5. §. (1) Ez a 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 4 igen szavazattal 0 nem
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:
Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2015.(IV.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
4. Külterületi utak karbantartása
Mlinkó István polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
A külterületi utak karbantartására a Kinizsi Vadászterülettől 590.000 Ft-os támogatást
kaptunk, amivel október végéig el kell számolnunk. A 015/5, 013, 0233,0240, 0222/3, 0225/4,
0224, 034 és 0229 helyrajzi számú területek mellet a Naturerdő Kft. 28000 Ft+ÁFA óradíjért
végezné el a belógó növényzet tisztítását. Javaslom, hogy bízzuk meg őket a feladat
elvégzésével.
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:
34/2015. (04.17.) határozat
Dörgicse község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 015/5, 013, 0233,0240, 0222/3,
0225/4, 0224, 034 és 0229 helyrajzi számú külterületi utak fa- és bokormetszéssel
kapcsolatos erdészeti munkáinak elvégzésével a Naturerdő Kft.-t bízza meg 28000 Ft+ÁFA/
üzemóra díjért, amelynek fedezetét a Kinizsi Vadásztársaságtól kapott 590.000 Ft-os
támogatás biztosítja. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a támogatási
összegen felüli óradíj kifizetését 2015. évi költségvetésének dologi kiadásai terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mlinkó István polgármester
5. Kápolnaépítés megtárgyalása
Mlinkó István polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
A kápolnaépítés kapcsán új műszaki ellenőrt kell megbíznunk, továbbá a tetőépítéshez kiviteli
terv szükséges. Mindkét tevékenységre adott árajánlatot Dattler Sándor, aki a műszaki
ellenőrzést 224.000 Ft-ért vállalja, a tervezést pedig 80.000 Ft-ért. Javaslom, hogy fogadjuk el
az árajánlatát.
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:
35/2015. (04.17.) határozat
Dörgicse község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dörgicse Temető utca 2.
hrsz:0154/2 Temető kápolna építés kivitelezésének műszaki ellenőri feladatainak ellátására
Dattler Sándort bízza meg 224.000 Ft-os megbízási díjért, amelynek fedezetét a 2015. évi
költségvetésének dologi kiadásai terhére biztosítja.
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:
36/2015. (04.17.) határozat
Dörgicse község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dörgicse Temető utca 2.
hrsz:0154/2 ingatlanon épülő épület vasbeton szerkezetek tartószerkezeti kiviteli tervezési
munkáinak elkészítésével Dattler Sándort bízza meg 80.000 Ft-os tervezői díjért, amelynek
fedezetét a 2015. évi költségvetésének dologi kiadásai terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mlinkó István polgármester
6. Polgárőrség együttműködési megállapodás
Deák Attila képviselő: Szóban terjeszti elő a napirendet.
A Dörgicsei Polgárőrség is kíván indulni a Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású
intézkedései Irányító Hatóságának 6 /2015 ( III. 13.) számú közleménye alapján az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára
nyújtott
alapszolgáltatások
fejlesztésére 2015-ben igénybe vehető támogatásokra
benyújtandó falubusz beszerzésére irányuló pályázaton. A pályázat benyújtásához az
Önkormányzatnak és a Polgárőrségnek együttműködési megállapodást kell kötnie egymással.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá a megállapodás megkötéséhez.
Mlinkó István polgármester: Javaslom, hogy járuljunk hozzá a megállapodás megkötéséhez.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 3 igen szavazattal 0 nem
szavazattal és 1 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta
meg:
37/2015. (04.17.) határozat
Dörgicse község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dörgicsei Polgárőr és Önkéntes
Tűzoltó Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodást megismerte, megtárgyalta és

annak elfogadása mellett döntött. Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési
megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Mlinkó István polgármester
7. Új falugondnoki autó pályázat
Mlinkó István polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
Ismét lehetőség van falugondnoki autó vásárlására pályázni, nettó 8.000.000 Ft-os összegért
vehetnénk új autót, a régit pedig kedvező áron eladhatnánk, abból tudnánk fedezni az ÁFA
összegét és egyéb költségeket. A pályázat megírására Kovács Zsolt pályázatíró adott bruttó
250.000 Ft-os árajánlatot. Javaslom, hogy bízzuk meg őt a pályázat elkészítésével és adjuk be
a pályázatunkat egy új falugondnoki busz megvásárlására.
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:
38/2015. (04.17.) határozat
Dörgicse község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Darányi Ignác Terv EMVA
társfinanszírozású intézkedései Irányító Hatóságának 6 /2015 ( III. 13.) számú közleménye
alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a
lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-ben igénybe vehető
támogatásokra benyújtandó falubusz beszerzésére irányuló támogatási kérelem
összeállításával és a későbbi elszámolás benyújtásával Kovács Zsolt pályázatírót bízza meg
bruttó 250.000 Ft-os díjért a 2015. évi költségvetés dologi kiadásainak terhére.
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:
39/2015. (04.17.) határozat
Az EMVA-ból a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások
fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások keretében kistérségi közlekedési
szolgáltatás fejlesztése falu- és tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához új gépjármű
beszerzésére.
Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő- testülete a falu- és tanyagondnoki szolgáltatás
fejlesztését szükségesnek tartja, ezért Támogatási kérelmet nyújt be az EMVA-ból a vidéki

gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe
vehető támogatások keretében kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztése falu- és
tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához új mikrobusz gépjármű beszerzésére. A beszerzéshez
8.000.000.- Ft támogatást igényel a további szükséges saját forrást a 2015. évi költségvetés
dologi kiadásainak terhére és a jelenlegi falugondnoki gépjármű eladásából biztosítja. Vállalja
az 5 éves üzemeltetési kötelezettséget.
Megbízza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges intézkedések megtételére és a
pályázat benyújtására.
Határidő: azonnal
Felelős: Mlinkó István polgármester
8. Személyi juttatások többletfedezetének biztosítása
Mlinkó István polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
A két új pénzügyes felvételével, valamint a Kirendeltség-vezető illetmény-eltérítésével
kapcsolatosan felmerülő költségek nem kerültek még betervezésre a 2015. évi költségvetésbe,
azonban kérem a testület hozzájárulását ahhoz, hogy ezek fedezetét biztosítsuk a költségvetés
ismételt módosításáig is.
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:
40/2015. (04.17.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonfüredi Közös
Önkormányzati Hivatal költségvetéséhez való hozzájárulás összegét 3.422 eFt összegben
elfogadja, a költségvetésben tervezett összegen felüli rész fedezetét 838 e forintot a 2015. évi
költségvetés tartalékkerete terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mlinkó István polgármester
9. Sindler Ügyvédi Iroda megbízása
Mlinkó István polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
A Balaton-felvidéki Nemzeti Oktatási Nevelési Alapítvány (8245 Vászoly, András u. 23.) az
iskolaépület használati jogának rendezése iránt peres eljárást indított. A perben Pécsely
Községet a Sindler Ügyvédi Iroda képviseli, javaslom, hogy mi is őket bízzuk meg a
képviselettel, hogy az ügy egy kézben legyen.

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:
41/2015. (04.17.) határozat
Dörgicse község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balaton-felvidéki Nemzeti
Oktatási Nevelési Alapítvány (8245 Vászoly, András u. 23.) felperes által, használati jog
rendezése iránt indított, a Veszprémi Járásbíróság előtt 8.P.20.674/2015. számon folyamatban
lévő peres eljárásban az Önkormányzat képviseletével a Sindler Ügyvédi Irodát bízza meg
150.000.-Ft-os megbízási díjért, amelynek fedezetét a 2015. évi költségvetésének
tartalékkerete terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mlinkó István polgármester
Mlinkó István polgármester: Kérdezi van-e kérdés, észrevétel.
Mlinkó István polgármester: Több napirend és bejelentés nem lévén a polgármester az ülést
10:30 órakor bezárta.
k. m. f
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polgármester

dr. Tárnoki Richárd
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