Dörgicse Község Önkormányzata
DÖRGICSE
____________________________
Szám:301//2015.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:A Képviselő-testület 2015. szeptember 21-én 9:30 órakor megtartott rendkívüli testületi
üléséről.
Jelen voltak:

Mlinkó István
Deák Attila
Bende István
Király László
Kurucz Attila

polgármester

képviselők

dr.Holéczy- Kőrösi Boglárka osztályvezető, a jegyző megbízottja
Mlinkó István polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket,megállapítja,
hogy az 5 tagú Képviselő-testületből valamennyitag jelen van, az ülés határozatképes, azt
megnyitja.
A meghívó szerinti napirendeket javasolja tárgyalni az alábbi módosítással:
1. 2015. évi költségvetés módosítása
Előadó:Mlinkó István polgármester
2. Talajterhelési díj rendelet módosítása
Előadó:Mlinkó István polgármester
3. Bursa ösztöndíj pályázat 2016. évi csatlakozás
Előadó:Mlinkó István polgármester
4. Falugondnoki autó vételi ajánlat
Előadó:Mlinkó István polgármester
5. Pécsely orvos lakás felújítás költsége
Előadó:Mlinkó István polgármester
6. Tanösvény terveztetés
Előadó:Mlinkó István polgármester
7. Külterületi zúzás árajánlata
Előadó:Mlinkó István polgármester
8. Önkormányzati bérlakás gázkazán cseréje
Előadó:Mlinkó István polgármester
9. Diófa utca murvázása
Előadó:Mlinkó István polgármester
Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel.

A Képviselő-testület 5 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:
83/2015. (09.21.) 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. 2015. évi költségvetés módosítása
Előadó:Mlinkó István polgármester
2. Talajterhelési díj rendelet módosítása
Előadó:Mlinkó István polgármester
3. Bursa ösztöndíj pályázat 2016. évi csatlakozás
Előadó:Mlinkó István polgármester
4. Falugondnoki autó vételi ajánlat
Előadó:Mlinkó István polgármester
5. Pécsely orvos lakás felújítás költsége
Előadó:Mlinkó István polgármester
6. Tanösvény terveztetés
Előadó:Mlinkó István polgármester
7. Külterületi zúzás árajánlata
Előadó:Mlinkó István polgármester
8. Önkormányzati bérlakás gázkazán cseréje
Előadó:Mlinkó István polgármester
9. Diófa utca murvázása
Előadó:Mlinkó István polgármester
NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. 2015. évi költségvetés módosítása
Mlinkó István polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
Az önkormányzat gazdálkodásának 2015. évi első féléves helyzetéről jelen előterjesztéssel
tájékoztatom a Képviselő-testületet.
A mellékletek adatai 2015. június 30-i állapotot tükröző pénzügyi teljesítési időpontra
vonatkoznak.
A mellékletek sorrendjében mutatnám be a 2015. évi költségvetés első féléves teljesítését.

Az 1. sz. melléklet a bevételek és a kiadások alakulását összességében mutatja be. Ebből
látható, hogy az első félévben befolyt bevételek és a költségvetési maradvány együttesen
fedezetet nyújtottak a kiadásokra.
A 2. számú melléklet önkormányzati szinten az összes bevétel alakulását mutatja be,
önkormányzati szinten a költségvetési bevételi előirányzatok 68,89 %-os szinten
realizálódtak.
Az Önkormányzatnál a működési célú támogatások államháztartáson belülről összességében
23,72 %-os szinten teljesültek, az önkormányzat működési támogatásai összességében 21,61
%-on realizálódtak.
Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről soron a
közfoglalkoztatás támogatása szerepel.
A közhatalmi bevételek összességében 53,92 %-os szinten teljesültek. Az időarányos
mértéktől a gépjárműadónál mutatkozik elmaradás.
A működési bevételek összességében 12,59%-os szinten teljesültek, mivel a BakonykarsztZrt
befizetése még nem történt meg.
A felhalmozási és tőke jellegű bevételek összességében 0 %-os szinten teljesültek, ami abból
adódik, hogy a tervezett ingatlan értékesítése még nem történt meg.
Az önkormányzat költségvetési bevételei összességében 22,47 %-os szinten teljesültek.
A finanszírozási bevételek és ezen belül az előző év költségvetési maradványának
igénybevétele és a betétek megszüntetése 100 %-os. A 56 mFt-os betét megszüntetésből
adódik a finanszírozási bevételek igen magas teljesítése.
A Önkormányzati Hivatal működési kiadásait az 3. sz. melléklet tartalmazza, mely
összességében 37,16 %-os szinten teljesült. Az ellátottak pénzbeli juttatásai soron 5,67 %-os
a teljesítés.
Az Önkormányzat működési kiadásai összességében 56,50 %-os szinten teljesültek, ezen
belül az önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó személyi kiadás 54,89%, járulék 55,04%,
dologi kiadások 28,74 %-os szinten teljesültek.
Az egyéb működési célú kiadásokat a 4.sz. melléklet tartalmazza, melyek összességében
56,50 %-os szinten teljesültek.
Az 5. sz. mellékletben a felhalmozási kiadások alakulását mutatjuk be, amelyek
összességében 14,61 %-os szinten teljesültek. Ezen belül a beruházások 23,53%, a felújítások
2,38%-os teljesítést mutatnak.
Összességében elmondható, hogy az Önkormányzat első félévi gazdálkodása likviditási
gondoktól mentes volt, a pénzügyi egyensúlyt továbbra is fenn tudtuk tartani, a bevételek és
az igénybevett költségvetési maradvány fedezetet nyújtottak a kiadásokra.
A költségvetés biztonságos teljesülése, a fejlesztési célok megvalósulása érdekében a tervezett
bevételek beszedését továbbra is teljesíteni kell, takarékos gazdálkodás mellett.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjenek.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:
84/2015. (09.21.) határozat

Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi
gazdálkodásának I.félévi alakulásáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Mlinkó István polgármester
Határidő: azonnal
Az Önkormányzat költségvetését az 1/2015.(II.11.) rendeletével hagyta jóvá.
Előirányzataink módosítását következők tették szükségessé.
Kiadási oldalon 5 fő közfoglalkoztatására kötöttünk szerződést 2015.szeptember 7-től 2016.
február 29-ig. Ennek bérköltség növekedése 1.516 e Ft, a kapcsolódó szociális hozzájárulási
adó 206 e Ft növekedést jelent.
A dologi kiadások összességében 815 e Ft-al nőttek, részletezve: Mórocz Imre utak
murvázása: 286 eFt, pécselyi háziorvosi lakás karbantartása: 81 eFt, átvállalt helyettes
háziorvosi és asszisztensi fizetés Dörgicsére jutó része: 218 eFt, kovács Zsolt pályázatírásért
kifizetett díja: 230 eFt.
Az egyéb működési célú kiadások 1.152 eFt-al nőtt: a BakonykarsztZrt 2014 évi
támogatásának 2015-ben átutalt 672 eFt-al és a Dörgicséért Közalapítvány 480 eFt-os
támogatásával.
A felhalmozási kiadásokat 8.649 e Ft-al növeljük, a háziorvosi rendelő felújításának
támogatás részével, mivel az önerőt a tervezett gépek vásárlásából csoportosítottuk át.
A finanszírozási kiadásokat 423 eFt-al csökkentettük: az értékpapír vásárlást 1.152 eFt-al és
az állami megelőlegezéseket a közfoglalkoztatott bérek miatt 729 eFt-al növeltük.
A bevételek és a kiadások egyenlősége miatt a tartalékot csökkentjük 997 e Ft-tal.
A kiadási főösszegünk így 10.918 e Ft-tal nőtt.
A bevételi oldalon előirányzatot növelünk: a közfoglalkoztatottakra átvett támogatással
1.464e Ft-al, az orvosi rendelő felújítására elnyert támogatással, 8.649 e Ft-al. A települési
szoc.és gyermekjóléti támogatás összegével, 76 e Ft-al.
A finanszírozási bevételeket növeltük 729 eFt-al, a közfoglalkoztatottak bérének
megelőlegezésével.
A bevételi főösszegünk így szintén 10.918 e Ft-tal nőtt.
A költségvetés végleges főösszege tehát 136.850 e Ft-ra változott.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:
85/2015. (09.21.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés módosítását
megismerte, megtárgyalta és annak elfogadása mellett döntött.
Felelős: Mlinkó István polgármester
Határidő: azonnal
Rendelet tervezet
Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2015.() önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Dörgicse Község Önkormányzata 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.§ 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
125.932 ezer forintban (továbbiakban e Ft) állapítja meg az alábbi részletezettségben:
Költségvetési bevételek előirányzata:
Finanszírozási bevételek előirányzata:
Ebből:belső hiány
Külső hiány
Költségvetési kiadások előirányzata:
Finanszírozási kiadások előirányzata:

134.558 e Ft
2.292 e Ft
2.292 e Ft
e Ft
128.707 e Ft
8.143 e Ft”

2. § A R.2 § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
I. Működési kiadások
1. Személyi juttatások
7.721 e Ft
2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó
1.536 e Ft
3. Dologi kiadások
22.652 e Ft
4. Egyéb működési kiadások
4.1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre
6.330 e Ft
4.2 Egyéb működési támogatás áh-nkívülre
1.990 e Ft
4.3. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)
1.871 e Ft
II. Felhalmozási kiadások
1. Beruházások
2. Felújítási kiadások
3. Egyéb felhalmozási kiadások
3.3. Részesedések vásárlása
nyújtásaáh-n kívülre

III. Finanszírozási kiadások
1.1. Belföldi értékpapírok vásárlása
3. § (1) A R 3. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

25.021 e Ft
54.703 e Ft
4.063 e Ft
146 e Ft

6.790 e Ft

„(2) Az Önkormányzat kiadásait feladatonként az 3. számú melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzati működési kiadások előirányzatának feladatok szerinti részletezését a 3.
számú melléklet tartalmazza 43.049 eFt összegben.”
(2) A R 3. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) Beruházási feladatokra az Önkormányzat 25.021 eFt-ot fordít, az 5. tábla szerinti
részletezésben”.
(3) A R 3. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) Az Önkormányzat az önkormányzati vagyon felújítására 54.703 e Ft-ot fordít, az 5. tábla
szerinti részletezésben.”
(4) A R 3. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(5) Az Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásokra 4.063 e Ft-ot fordít.”
(5) A R 3. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(6)

Az általános tartalék összege 1.871 e Ft.”

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

MlinkóIstván
polgármester

Dr. Tárnoki Richárd
jegyző

Kihirdetve: Dörgicse, 2015. szeptember 29.

Dr. Tárnoki Richárd
jegyző
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
rendeletet alkotja:
Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2015.(IX.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet
módosításáról
2. Talajterhelési díj rendelet módosítása

Mlinkó István polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktdt.)
tartalmazza a talajterhelési díj megfizetésének szabályait és e törvény felhatalmazása alapján a
helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó
talajterhelési díjjal kapcsolatos megállapítási, bevallási, befizetési, ellenőrzési,
adatszolgáltatási, eljárási szabályokat, valamint a díjkedvezmények és mentességek eseteit a
települési önkormányzat rendeletben állapítja meg.
A Veszprém Megyei Kormányhivatal 2015. évi munkaterve szerint törvényességi
szempontból felülvizsgálják a települési önkormányzatok talajterhelési díj megállapításáról
szóló önkormányzati rendeleteit. A kormányhivatal által előzetesen megküldött vizsgálati
szempontok, valamint a velük folytatott konzultáció alapján új rendelet megalkotása
szükséges.
a) A Ktdt. felhatalmazó rendelékezéseire figyelemmel az önkormányzatköteles
rendeletével szabályozást alkotni
• az átalány-vízmennyiségről, amikor a kibocsátó nem a települési vezetékes ivóvízrendszerből vételezi a vizet és az egyedi vízbeszerzéshez bekötési fővízmérő óra nem
kapcsolódik,
• a vezetékes ivó- víz-szolgáltatóra, csatornaszolgáltatóra vonatkozó adatszolgáltatásról
és annak eljárási rendjéről és
• a díj befizetésére szolgáló számlaszámról.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a rendeletet
elfogadni szíveskedjen a jogszabályi előírásokban foglaltak teljesítése érdekében.
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:
86/2015. (09.21.) határozat
Dörgicse község Önkormányzatának Képviselő-testülete a talajterhelési díjról szóló rendelet
tervezetet megismerte, megtárgyalta elfogadása mellett döntött.
Határidő: azonnal
Felelős: Mlinkó István polgármester
Rendelet tervezet
Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
……/2015. (…….) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról

Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló
2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdése és a 26. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §
(1) A rendelet területi hatálya Dörgicse Község közigazgatási területére terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény
(a továbbiakban: Ktdt.) 11. §-ában meghatározott kibocsátókra terjed ki.
2. §
(1) A talajterhelési díjfizetési kötelezettség megállapítására, bevallására és megfizetésére a
Ktdt. rendelkezései az irányadóak.
(2) A talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat Dörgicse Község Önkormányzat
Jegyzője, mint önkormányzati adóhatóság látja el.
(3) Az önkormányzati adóhatóság a talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatok során
– a Ktdt.-ben nem szabályozott esetekben – az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
rendelkezéseit alkalmazza.
(4) A talajterhelési díjat a kibocsátónak a bevallás benyújtásával egyidejűleg kell megfizetnie
Dörgicse Község Önkormányzata
számú talajterhelési díj beszedési számlája javára.
(5) A vízmennyiség mérővel nem rendelkező kibocsátó esetében 50 l/fő/nap átalányvízmennyiség képezi a talajterhelési díj alapját.
3.§
(1) A vízi-közmű szolgáltató a kibocsátók azonosításához szükséges adatokról, valamint a
Ktdt. 12. § (2) bekezdésében meghatározottakról a tárgyévet követő év február 15. napjáig
adatot szolgáltat az önkormányzati adóhatóság részére:
a) kibocsátó nevéről, születési ideje, anyja neve, lakcíme és a fogyasztási hely
megjelölésével,
b) kibocsátó tárgyévi vízfogyasztásáról, korrigálva az ivóvíz vezeték meghibásodása
következtében elszivárgott vízmennyiséggel,
c) közcsatornára történő tárgyévi rákötések időpontjáról és a rákötésig történt tárgyévi
vízfogyasztásról,
d) talajterhelési díj hatálya alá kerülő új kibocsátók és a talajterhelési díjfizetéssel
érintett fogyasztási helyek kibocsátójának változásáról.
(2) A kibocsátókról a szolgáltató által közölt személyes adatokat az önkormányzati
adóhatóság a kibocsátó azonosítására, bevallás ellenőrzésére, a talajterhelési díjjal
összefüggésben vezetett nyilvántartás céljára használhatja fel.

4. §
(1) E rendelet 2016. január 01. napjával lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Dörgicse Község
Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 7/2005. (VI.27.) számú
rendelete.

Dörgicse, 2015. szeptember

Mlinkó István

dr. Tárnoki Richárd

polgármester

jegyző

A rendelet kihirdetve: 2015. szeptember
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
14/2015. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról

3. Bursa ösztöndíj pályázat 2016. évi csatlakozás
Mlinkó István polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet
A felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszer az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű,
szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetővé kívánja tenni a felsőoktatásban való
részvételt. E cél elérésének érdekében a kormány mind központi költségvetési, mind pedig
önkormányzati forrásokat mobilizálni kíván. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű
támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál:
(1)A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás: A Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszer létrehozásának célja, hogy a szociális támogatási rendszerben azon a
szinten történjen a döntéshozás, ahol a legtöbb ismeret birtokában képesek a rászorultságot
elbírálni. Ennek megfelelően az önkormányzat által évente kiírt Bursa Hungarica

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat helyben kerül elbírálásra. A támogatás havi
összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat.
(2) A megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás: A megyei önkormányzat tetszőleges
összeggel kiegészítheti a települési önkormányzat által támogatott pályázó vagy pályázók
számára megítélt, települési önkormányzati forrásból fedezendő ösztöndíj összegét. (Az (1) és
(2) együtt: önkormányzati ösztöndíjrész)
(3) Intézményi támogatás:Az Emberi Erőforrás Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium)
a felsőoktatásban már tanuló vagy a továbbiakban tanulni kívánó, szociálisan hátrányos
helyzetű fiatalok támogatásához oly módon kíván hozzájárulni, hogy a települési (és a
megyei) önkormányzat által megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással
megegyező mértékben – a Minisztérium hivatalos lapjában évenként közzétett értékhatárig –
kiegészíti. Az intézményi ösztöndíjrész egy főre eső maximuma a 2015. évi fordulóban 5.000
Ft/fő/hó volt. (intézményi ösztöndíjrész)
Javaslom, hogy a fentiek figyelembe vételével idén is csatlakozzunk a pályázathoz.
Kérdés, észrevétel, 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:
87/2015. (09. 21.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván a „Bursa
Hungarica” felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázathoz. A nyújtandó támogatás
összegét egyedileg állapítja meg a Képviselő-testület, a szociálisan rászoruló, dörgicsei
állandó lakóhellyel rendelkező, felsőoktatásban tanuló gyermek részére. A fedezetet az
Önkormányzat költésvetéséből biztosítja, a fenti pályázat kiírásával egyidejűleg.
Határidő: azonnal
Felelős: Mlinkó István polgármester
4. Falugondnoki autó vételi ajánlat
Mlinkó István polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
Az új falugondnoki autó megnyerésével a régi gépjármű feleslegessé vált. A honlapunkon és a
hirdetőtáblán is meghirdettük és vártuk a vételi ajánlatokat. Az egyetlen ajánlat Vászoly
Község Önkormányzatától érkezett, 2.800.000 Ft-ért vennék meg a gépjárművet, így
javaslom, hogy fogadjuk el az árajánlatukat.
Kérdés, észrevétel, 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:
88/2015. (09. 21.) határozat

Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ford Transit márkájú, LMT-915
frsz.-ú falugondnoki gépjármű 2.800.000 Ft-ért történő eladása mellett döntött Vászoly
Község Önkormányzata részére. Felhatalmazza a polgármestert az adásvétellel kapcsolatos
ügyintézésre és az adásvételi szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Mlinkó István polgármester
5. Pécsely orvos lakás felújítás költsége
Mlinkó István polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
A pécselyi polgármester asszony jelezte, hogy az orvosi lakás felújítási költségeit tévesen adta
meg, abból egy összeg kimaradt, így a ránk eső rész a korábbi 81.195 Ft-ról 140.725 Ft-ra
módosul. Javaslom a módosított összeg elfogadását.
Kérdés, észrevétel, 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:
89/2015. (09. 21.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvosi szolgálati lakás
felújításához 140.725 Ft összegben járul hozzá a 2015. évi költségvetés dologi kiadásainak
terhére, vállalja a fenti összeg Pécsely Község Önkormányzata részére történő megfizetését
számla ellenében.
Határidő: azonnal
Felelős: Mlinkó István polgármester
6. Tanösvény terveztetés
Mlinkó István polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
Futó János geológus tanösvény és szabadtéri karsztos kőpark tervezésére adott ajánlatot az
Önkormányzat részére. A tervezés becsült összege 400.000 FT+Áfa összeg lenne. Ennek
alapján később tudnánk pályázatokon indulni. Úgy gondolom, hogy nem kell mindenképpen
most döntenünk a kérdésben, de mindenképpen beszéljünk róla.
Kurucz Attila alpolgármester: Én úgy emlékszem, hogy a korábbi ciklusok valamelyikében
már készült ilyen, vagy hasonló terv. Ez nem került átadásra?
Mlinkó István polgármester: Nem emlékszem, hogy megkaptam volna az átadás-átvételi
eljárás során, de majd még egyszer áttekintem az iratokat.
Deák Attila képviselő: Valamilyen tervre mindenképpen szükség van ahhoz, hogy később
tudjunk pályázatokon indulni, de mindenképpen nézzünk utána, hogy nem készült-e már el
valami.

7. Külterületi zúzás árajánlata
Mlinkó István polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
A területalapú finanszírozás lekéréséhez külterületi ingatlanaik rendben tartása szükséges,
továbbá rendben kell tartanunk a lakóparki részt is. Kovács József egyéni vállalkozó a 0197/2
hrsz.-ú külterületi ingatlan és a lakóparki területek zúzására 240.000 +ÁFA Ft-os árajánlatot
adott, javaslom az ajánlat elfogadását és a munka megrendelését.
Kérdés, észrevétel, 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:
90/2015. (09. 21.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 0197/2 hrsz.-ú külterületi ingatlan
és a lakóparki területek zúzását Kovács József egyéni vállalkozótól rendeli meg 240.000
+ÁFA Ft-osösszegért a 2015. évi költségvetés dologi kiadásainak terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Mlinkó István polgármester
8. Önkormányzati bérlakás gázkazán cseréje
Mlinkó István polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
A jelenleg lakók által lakott önkormányzati bérlakásban tönkrement a kazán, a szükséges
alkatrész cseréje 100.000 Ft lenne. A szerelő azt javasolta, hogy egy új kazánt vásároljunk
inkább, ami a beszereléssel és az egyéb üzembe helyezési díjakkal együtt kijönne 250.000 Ftból. Javaslom, hogy a későbbi hibák elkerülése végett inkább biztosítsunk keretösszeget az új
kazánra.
Kérdés, észrevétel, 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:
91/2015. (09. 21.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati bérlakás
kazáncseréjéhez 250.000 Ft összeget biztosít a 2015. évi költségvetés beruházásainak
gépvásárlási sora terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Mlinkó István polgármester
9. Diófa utca murvázása

Mlinkó István polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
A Diófa utcában az út rossz állapotban van, annak murvázására Mórocz Imre adott bruttó
142.875 Ft-os árajánlatot. Javaslom, hogy fogadjuk el, hogy mihamarabb elvégezhesse a
munkát.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:
92/2015. (09.21.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mórocz Imrének a Diófa utca
murvázására tett bruttó 142.875 Ft-os árajánlatát megismerte, megtárgyalta és annak
elfogadása mellett döntött a 2015. évi költségvetés dologi kiadásainak terhére.
Felelős: Mlinkó István polgármester
Határidő: azonnal
Mlinkó István polgármester: Kérdezi van-e kérdés, észrevétel.
Deák Attila képviselő: A Bere árok felújításával hogy állunk?
Mlinkó István polgármester: Holnap egyeztetünk a lehetséges kivitelezőkkel az árajánlatok
kapcsán, reméljük mihamarabb tudunk kezdeni.
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

