Dörgicse Község Önkormányzata
DÖRGICSE
____________________________
Szám:301/ 47-16/2015.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:A Képviselő-testület 2015. április 30-án 14:30 órakor megtartott rendes üléséről.
Jelen voltak:

Mlinkó István
Deák Attila
Kurucz Attila

polgármester
képviselők

dr.Holéczy- Kőrösi Boglárka osztályvezető, a jegyző megbízottja
Bende István és Király László képviselők igazoltan vannak távol.
Mlinkó István polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket, megállapítja,
hogy az 5 tagú Képviselő-testületből 3 tag jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. A
meghívó szerinti napirendeket javasolja tárgyalni az alábbi kiegészítéssel:
4. A 245/69. hrsz.-ú önkormányzati ingatlan értékesítése
Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel.
A Képviselő-testület 3 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:
42/2015. (04.30.) 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. 2014. évi költségvetési beszámoló
Előadó: Mlinkó István polgármester

2. Szociális étkeztetés rendelet és szakmai program elfogadása
Előadó: Mlinkó István polgármester
3. Falugondnoki autó pályázat
Előadó: Mlinkó István polgármester
4. A 245/69. hrsz.-ú önkormányzati ingatlan értékesítése
Előadó: Mlinkó István polgármester
NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. 2014. évi költségvetési beszámoló
Mlinkó István polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
Önkormányzatunk az alapellátás körébe tartozó feladatainak egy részét a társulás tagjaként
oldotta meg. (Általános iskolai oktatás, egyes szociális feladatok, belső ellenőrzés.)
Több község összefogásával üzemeltetjük a védőnői és fogorvosi szolgálatot. Az
egészségügyi alapellátást vállalkozó orvos biztosítja, a rendelő fenntartásáról
önkormányzatunk gondoskodik.
Fentiekből látható, hogy az önkormányzati alapellátást finanszírozási gondok nem
hátráltatták, feladatainkat az állami támogatásból és saját bevételeinkből el tudtuk látni.
2014. évben az önkormányzat vagyona a fejlesztési kiadásoknak köszönhetően nőtt. A
fejlesztések többségét pályázati forrás segítségével valósítottuk meg.
Bevételeink közül a helyi adó bevételek a tervezettet körül teljesültek mind az építményadó,
telekadó, idegenforgalmi adó és iparűzési adó tekintetében. Az átengedett adókból a
gépjárműadó 40%-a az önkormányzat tulajdona maradt.
Bevételeink közül a telek értékesítés nem valósult meg a tervezett mértékben. Üzemeltetésből
is volt bevételünk.
Költségvetési támogatás pótelőirányzatokat kaptunk, melyek a következők voltak: Víz és
csatorna támogatás, egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása. Vis maior támogatás
előleg.
Személyi és járulék kiadásaink alulmaradtak a tervezetthez képest, mivel kevesebb
közfoglalkoztatást tudtunk igénybe venni.
Dologi kiadásaink a takarékos gazdálkodás ellenére is meghaladták az eredeti előirányzatot.
Átadott pénzeszközként fizettünk a társulásban fenntartott intézményekre, közös hivatalra. A
református egyház által működtetett iskolára fenntartására is történt támogatás.
Szociálpolitikai feladataink keretében fizettünk születési segélyt, temetési segélyt, átmeneti
segélyt. Támogatásra kerültek az óvodások, iskolások, és részt vettünk BURSA programban
is.
A jegyzői hatáskörbe tartozó ellátásokat (közgyógy, FHT, LFT, rendszeres szoc seg., rendsz
gyermvéd kevezmény) a Közös hivatal fizette ennek finanszírozása átadott pénzeszközként
beépülésre került a hivatal működésére átadott támogatásba.
Felhalmozási feladataink keretében folytatódott az önkormányzati épület felújítására,
felépítésre került a kemence és gépvásárlás is történt.
Az önkormányzat hitelét a korábbi évben adósságkonszolidációs támogatásból rendezte, így
hitel állománnyal már nem rendelkezik.

BAKONYKARSZT-részvényünk és az ELMIB-részvény együtt 3083 e Ft-ot tett ki. A
BALATONGÁZ-Kft-ben az önkormányzatnak 30 e Ft törzstőkéje van,
Önkormányzatunk 56327 e Ft névértékű befektetési jeggyel rendelkezett 2014. dec. 31-én.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 3 igen szavazattal 0 nem
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta
meg:
43/2015. (04.30.) határozat
Dörgicse község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. évi költségvetés
végrehajtásáról, a zárszámadásról szóló rendelet-tervezetet megismerte, megtárgyalta és
annak elfogadása mellett döntött.
Határidő: azonnal
Felelős: Mlinkó István polgármester
Rendelet tervezet
Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2015. (…….) önkormányzati rendelete
a 2014. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – – az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §. A Képviselő-testület a város 2014. évi gazdálkodásának beszámolóját az 1. mellékletnek
megfelelően:
a) 67 322 eFt teljesített költségvetési bevétellel, és
b) 27.452 e Ft teljesített finanszírozási bevétellel, ebből
ba) 5.098 e Ft teljesített belső hiány finanszírozási bevétellel és
bb) 22.354 e Ft teljesített külső hiány finanszírozási bevétellel és
bc) 0 e Ft teljesített kiegyenlítő, függő, átfutó bevétellel és
c)92.482 e Ft teljesített költségvetési kiadással és
d) 0 e Ft teljesített finanszírozási kiadással és
e) 0 e Ft teljesített kiegyenlítő, függő, átfutó kiadással
elfogadja.
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. december 31-i vagyonát a 13/B.
mellékletben szereplő egyszerűsített mérleg adatai alapján 792.318 e Ft-ban
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 6,7,
12, 17. mellékletek szerint hagyja jóvá, melyben a teljes kiadási főösszeg 92.482 e
Ft, a teljes bevételi főösszeg 94.774 e Ft.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi maradvány kimutatását a 18.
mellékletnek megfelelően jóváhagyja, melyben a maradvány összege 2292 e Ft.
3. § A Képviselő-testület az Önkormányzati bevételi előirányzatok teljesítését az 2.
mellékletek, a működési kiadási előirányzatok teljesítését a 3. és 4. mellékletek szerinti
részletezésben jóváhagyja.

4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási kiadásait 44.946 eFt, összegben az 5.
melléklet szerinti részletezésben jóváhagyja.
5. § A Képviselő-testület jóváhagyja a normatív állami hozzájárulások, a központosított és
egyéb kötött felhasználású támogatások költségvetési törvény előírásai szerinti
elszámolását a 2/a, 19/a, 19/B, 19/C, 19/D. mellékletnek megfelelően.
6. § A Képviselő-testület jóváhagyja az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 20.
melléklet, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és
összesítve a 8., 9. melléklet, a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatásokat a 10.
melléklet, a vagyonkimutatását a 13., 13/A, 13/B melléklet, és a pénzeszközének
változását a 16. melléklet szerint. Az eredmény-kimutatást 21. tábla mutatja.
7. § A Képviselő-testület a zárszámadási rendelet tájékoztató jellegű mellékleteit az alábbiak
szerint jóváhagyja:
a) részesedések és értékpapírok állománya 14. melléklet,
b) immateriális javak és tárgyi eszközök nettó érték és 0-ra leírt eszközök 22. melléklet,
és
c) az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek 2014. évi pénzforgalma15.
melléklet
d) a stabilitási törvény szerinti tábla 11. melléklet.
9. § (1)A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014.
(II.11.) rendelet hatályát veszti.
Mlinkó István
Dr. Tárnoki Richárd
Polgármester
Jegyző
Kihirdetve: Dörgicse, 2015.
dr. Tárnoki Richárd
jegyző
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 3 igen szavazattal 0 nem
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:
Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2015. (V.14.) önkormányzati rendelete
a 2014. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról
2. Szociális étkeztetés rendelet és szakmai program elfogadása
Mlinkó István polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
A szociális étkeztetés biztosítása jogszabályi kötelezettségünk, amit rendeleti úton szükséges
szabályoznunk, így szociális rendeletünk módosítása szükséges. Az étkeztetéshez szükséges
szakmai programot elkészítettük, amelyet a Veszprém Megyei Kormányhivatal részére kell
megküldenünk annak elfogadása után. Szükséges továbbá döntenünk abban a kérdésben is,
hogy a szolgáltatási szerződést mely szolgáltatóval kössük meg. Javaslom, hogy Szegvári
Tibor vállalkozó legyen a szolgáltató, a korábbiakban is ő szállította az ebédet nekünk. Kérem
továbbá, hogy a Képviselő-testület fogadja el a szociális étkeztetés szakmai programját. (A
szakmai program jelen jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi)

Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 3 igen szavazattal 0 nem
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta
meg:
44/2015. (04.30.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális étkeztetésre vonatkozó
szolgáltatási szerződést a Szegvári Tibor vállalkozóval kívánja megkötni.
Határidő: azonnal
Felelős: Mlinkó István polgármester
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 3 igen szavazattal 0 nem
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta
meg:
45/2015. (04.30.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális étkeztetésre vonatkozó
szakmai programot megismerte, megtárgyalta és annak elfogadása mellett döntött.
Határidő: azonnal
Felelős: Mlinkó István polgármester
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 3 igen szavazattal 0 nem
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta
meg:
46/2015. (04.30.) határozat
Dörgicse község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális ellátásokról szóló
rendelet módosításáról szóló tervezetet megismerte, megtárgyalta és annak elfogadása mellett
döntött.
Határidő: azonnal
Felelős: Mlinkó István polgármester
Rendelet tervezet
Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2015.(.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról
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:
1. § (1) A az egyes szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 11. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„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 támogatá
i) étkeztetés”
2. § A Rendelet az alábbi 22/A. §-al egészül ki
Étkeztetés
22/A. § Dörgicse község Önkormányzat képviselő – testülete az étkeztetés keretében azoknak
a rászoruló személyeknek a napi egyszeri meleg étkeztetéséről gondoskodik, akik egészségi
vagy mentális állapotuk miatt önmaguk vagy eltartottaik ellátására tartósan vagy átmeneti
jelleggel, részben vagy teljes egészében képtelenek és nincs olyan hozzátartozójuk, aki az
étkeztetésükről gondoskodna.
(2) Az étkeztetés nyújtásának feltétele, hogy a kérelmező családjában egy főre eső jövedelem
nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150% -át, egyedül élő esetében a 200%-át.
(3) A szociális étkeztetés iránti kérelem kapcsán nyilatkozni kell a kérelmező étkeztetési
körülményeiről.
(4) Az önkormányzat a szociális étkeztetést közétkeztetést végző vállalkozással kötött
szerződés alapján biztosítja az arra rászorultaknak.
(5) A szociális étkeztetés térítési díját a képviselő-testület bruttó 300 Ft/ nap összegben
állapítja meg.
(6) A képviselő- testület méltányosságból a térítési díjat csökkentheti vagy elengedheti,
annak a rászorultnak, akinek az egy főre jutó havi jövedelme nem éri az öregségi
nyugdíjminimum összegét.
Záró és rendelkezések
5. § Ez a rendelet 2015. május 15. napján lép hatályba.
Mlinkó István
polgármester
Kihirdetve: Dörgicse, 2015. május 14.

Dr. Tárnoki Richárd
jegyző

dr. Tárnoki Richárd
jegyző
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 3 igen szavazattal 0 nem
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:
Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2015.(V.15.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 2/2015.
(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
3. 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 3 igen szavazattal 0 nem
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta
meg:
47/2015. (04.30.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatot hoz arról, hogy a
Falugondnoki szolgálat fejlesztését indokoltnak látja, ezért az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről
szóló a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 55/2015. (IV.24.) számú közleményében
foglalt támogatásra kérelmet kíván benyújtani.
A tervezett gépjármű beszerzési értéke:
Nettó: 7 980 000,- Ft
27% ÁFA: 2 102 197,- Ft
Bruttó: 10 082 197,- Ft
Összeg
Megjegyzés
Igényelt támogatás
7 980 000,- Ft Nettó ár
Biztosítandó önerő
2 102 197,- Ft 27%-os ÁFA tartalom
Mindösszesen
10 082 197,- Ft Bruttó ár
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a beszerzéshez 7.980.000.- Ft
támogatást igényel, a további 2.102.197 Ft 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
4. A 245/69. hrsz.-ú önkormányzati ingatlan értékesítése
Mlinkó István polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
A 245/69. hrsz.-ú önkormányzati ingatlanra vételi ajánlat érkezett a meghirdetett 2500 Ft-os
négyzetméteráron. A telek forgalomképes, hiszen az eladásra szánt, új parcellázású telkek
között van. Javaslom, hogy járuljunk hozzá az ingatlan kedvezményes áron történő
értékesítéséhez azzal a feltétellel, hogy az ingatlanon történő építkezés megkezdéséhez az
adás-vételi szerződés megkötésétől számított 2 éven belül a vevők jogerős építési engedélyt,
5 éven belül pedig használatba-vételi engedélyt szereznek.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 3 igen szavazattal 0 nem
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta
meg:
48/2015. (04.30.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 245/69. helyrajzi számú
önkormányzati ingatlan bruttó 3.762.500 Ft-os vételáron történő értékesítése mellett döntött
azzal a feltétellel, hogy az ingatlanon történő építkezés megkezdéséhez az adás-vételi
szerződés megkötésétől számított 2 éven belül a vevők jogerős építési engedélyt, 5 éven belül
pedig használatba-vételi engedélyt szereznek.
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
15:30 órakor bezárta.
k. m. f

Mlinkó István
polgármester

dr. Tárnoki Richárd
jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:

dr.Holéczy- Kőrösi Boglárka
osztályvezető

