Dörgicse Község Önkormányzata
DÖRGICSE
____________________________
Szám:301/ 47-25/2015.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:A Képviselő-testület 2015. június 30-án 10:00 órakor megtartott rendes testületi
üléséről.
Jelen voltak:

Mlinkó István
Deák Attila
Bende István
Kurucz Attila

polgármester

képviselők

dr.Holéczy- Kőrösi Boglárka osztályvezető, a jegyző megbízottja
Király László 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:
3. Gógl Álmos Zalán volt háziorvos kifizetési kérelme
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:
61/2015. (06.30.) 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. Helyi esélyegyenlőségi program áttekintése és felülvizsgálata

Előadó: Mlinkó István polgármester
2. Lakossági víz és csatornatámogatás pályázat
Előadó: Mlinkó István polgármester
3. Gógl Álmos Zalán volt háziorvos kifizetési kérelme
Előadó: Mlinkó István polgármester
NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. Helyi esélyegyenlőségi program áttekintése és felülvizsgálata
Mlinkó István polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény (a továbbiakban: Ebktv.) 31. §-a rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi programokról
(a továbbiakban: HEP). Az Ebktv. 31. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat
ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el.
Az Ebktv. 31. § (4) bekezdés alapján: „A helyi esélyegyenlőségi program időarányos
megvalósulását, illetve a (2) bekezdésben meghatározott helyzet esetleges megváltozását
kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján, szükség esetén a helyi esélyegyenlőségi
programot felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új
helyzetnek megfelelően kell módosítani.”
Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. június 28-i ülésén fogadta el a
Helyi Esélyegyenlőségi Programot a 2013-2017 évekre vonatkozóan. A felülvizsgálat során
áttekintésre kell, hogy kerüljenek azok az intézkedések, amelyeket az elmúlt két évben
terveztek megvalósítani, továbbá mód van a még megvalósításra váró intézkedések
pontosítására, ütemezésére. Az Ebktv. értelmében a felülvizsgálatot megelőzi a HEP
áttekintése, amelynek kimenete kétféle lehet:
1. Az áttekintést követően arra a következtetésre jut az önkormányzat, hogy felülvizsgálat
nem szükséges. Ebben az esetben a képviselő testületnek szükséges arról határoznia, hogy az
Ebktv.-ben foglaltaknak megfelelően, a HEP kétévente előírt áttekintésének eleget tettek, a
HEP-et változatlan formában elfogadták.
2. A HEP áttekintését követően döntés születik a HEP felülvizsgálatáról.
Az Ebktv. 31. § (6) bekezdése alapján a települési önkormányzat az államháztartás
alrendszereiből, az európai uniós forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján
finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton
odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet, ha az e törvény rendelkezéseinek megfelelő,
hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik.
A Dörgicse Község Önkormányzata HEP Intézkedési Tervében kitűzött célok:
Az
intézkedés Az
intézkedés
Az intézkedés címe,
megvalósításának
eredményeinek
megnevezése
határideje
fenntarthatósága
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kiesett r: 60 nap igényfelmérés, 20 2 év
álláskeresők képzése jelentkezés, 6 hónap tréning
Gyermekvédelmi
jelzőrendszer
megújítása

r:
15
nap 5 év
kapcsolatfelvéte60
nap
együttműködés megújítása

Baba-mama tájékoztat r: 1 hó előkészítés K: hagyomány-teremtés,
ók szervezése
évente 2x megszervezni
intézményi visszajelzés,
Települési
egészségnap

november első fele

1 év + évente

Idősek
világnapja minden év október első évente
lehet
megünneplése
hete
hagyományteremtő hosszú
táv
Településen
középületek
akadálymentesítése

r: 1 hónap műszaki 2 év
felmérés K: megvalósítás h.
üzemeltetés

Járdák
2 év
5 év + folyamatos
akadálymentesítése
Az intézkedési tervben megjelölt célok/intézkedések a határidő és az intézkedés
megvalósulása szempontjából az alábbiak szerint csoportosíthatók:
- Intézkedések, amelyeknek határideje 2017. Mivel a jelenleg hatályos HEP 2017. júniusig
érvényes, ezeket az intézkedéseket nem kell felülvizsgálni.
- Intézkedések, amelyeknek határideje évente egy bizonyos időszak (Idősek Napja
megünneplése,Települési Egészségnap). Ezek évente az adott időszakban megvalósulnak,
felülvizsgálatuk ezért nem szükséges.
- Intézkedések, amelyeknek határideje 2014 és megvalósultak, illetve belátható időn belül
megvalósulnak. Ezek az intézkedések nem kerülnek felülvizsgálatra, a HEP-ből törlésre
kerülnek megvalósulásuk okán, így a módosító dokumentumban nem szerepelnek. A
Gyermekvédelmi jelzőrendszer megújítása megvalósult, jelenleg is működik.
- Intézkedések, amelyeknek határideje 2014 és nem valósultak meg teljes mértékben, illetve
megvalósulásuk folyamatos. Ezen intézkedések tekintetében szükséges a felülvizsgálat illetve
a határidő 2017-re történő módosítása.
A Dörgicse Község Önkormányzata HEP Intézkedési Tervében kitűzött célok, amelyek
határideje 2014. és nem valósultak meg teljes mértékben, illetve megvalósulásuk folyamatos,
ezért ezek felülvizsgálata szükséges:

Cél / Intézkedés

Határidő

Ellátásból kiesett álláskeresők képzése

r: 60 nap igényfelmérés, 20 jelentkezés, 6

hónap tréning
Települési egészségnap

november első fele

Településen középületek akadálymentesítése

r: 1 hónap műszaki felmérés K: megvalósítás
h. üzemeltetés

Járdák akadálymentesítése

2 év

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a határozati
javaslatot fogadja el.
Kérdés, javaslat nem hangzott el.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:
62/2015. (06.30.) határozat
Dörgicse község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ebktv 31.§ (4) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően a HEP kétévente előírt áttekintésének eleget tett, és annak
felülvizsgálatát javasolja az Intézkedési Tervben kitűzött célok tekintetében.
Határidő: azonnal
Felelős: Mlinkó István polgármester
63/2015. (06.30.) határozat
Dörgicse község Önkormányzatának Képviselő-testülete Önkormányzat képviselő-testülete
1./az Ebktv 31.§ (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a HEP felülvizsgálatát elvégezte,
a 2013-2017 évre szóló Helyi esélyegyenlőségi programot és intézkedési tervet, az
előterjesztés melléklete szerinti módosítással elfogadja.
2./ A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt
döntés végrehajtása érdekében Dörgicse Község Önkormányzata nevében Dörgicse Község
Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának módosításáról szóló dokumentumot
írja alá.
Határidő: azonnal
Felelős: Mlinkó István polgármester
2. Lakossági víz és csatornatámogatás pályázat
Mlinkó István polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
A vízgazdálkodásért felelős miniszter pályázatot hirdetett a lakossági víz- és
csatornaszolgáltatás támogatására A pályázatok benyújtásának határideje az ÖNEGM
rendszerben 2015. július 9. Dörgicse Község Önkormányzata a korábbi években is pályázott a
támogatásra.

A polgármester javasolja a pályázat benyújtását és a polgármester felhatalmazását a szükséges
intézkedések megtételére.
Kérdés, észrevétel, 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:
64/2015. (06.30.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a lakossági víz- és
csatornaszolgáltatás magas ráfordításainak támogatására a belügyminiszter által közzétett
rendeletnek megfelelően.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a jóváhagyott pályázati anyag
benyújtásához szükséges intézkedéseket tegye meg, nyilatkozatokat írja alá.
Felelős: Mlinkó István polgármester
Határidő: azonnal
3. Gógl Álmos Zalán volt háziorvos kifizetési kérelme
Mlinkó István polgármester: Szóban ismerteti a napirendet.
A volt háziorvossal a közös megegyezés aláírásakor megegyeztünk a korábbi tartozásunk,
106.132 Ft kifizetéséről is. A háziorvos azonban Dörgicse, Vászoly, Pécsely és Balatonszőlős
Községek összesen 676.000 Ft-os tartozását Pécsely Község Önkormányzata részére
számlázta ki, amit Pécsely Község meg is fizetett valamennyi önkormányzat nevében.
Javaslom, hogy járuljunk hozzá ahhoz, hogy a minket terhelő 106.132 Ft-ot Pécsely Község a
részünkre kiszámlázza és azt fizessük ki.
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:
65/2015. (06.30.) határozat

Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvosi fogyóeszközök
beszerzéséhez és a háziorvosi asszisztens bérköltségeinek fedezéséhez a 2013. és 2014. évek
tekintetében 106.132 Ft-tal járul hozzá a 2015. évi költségvetés tartalékkerete terhére, vállalja
a fenti összeg Pécsely Község Önkormányzata részére történő megfizetését számla ellenében.
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

Mlinkó István
polgármester

dr. Tárnoki Richárd
jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:

dr.Holéczy- Kőrösi Boglárka
osztályvezető

