Dörgicse Község Önkormányzata
DÖRGICSE
____________________________
Szám:301/ 47-36 /2015.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:A Képviselő-testület 2015. szeptember 28-án 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 valamennyi tag jelen van, az ülés határozatképes, azt
megnyitja.
A meghívó szerinti napirendeket javasolja tárgyalni az alábbi módosítással:
1. Vis maior károk helyreállításával kapcsolatos kivitelezői árajánlatok megtárgyalása
Előadó: Mlinkó István polgármester
2. Háziorvosi rendelési idő módosítása
Előadó: Mlinkó István polgármester
3. Közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepció elfogadása
Előadó: Mlinkó István polgármester
4. 0225/81 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonásának megtárgyalása
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:

93/2015. (09.28.) 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. Vis maior károk helyreállításával kapcsolatos kivitelezői árajánlatok megtárgyalása
Előadó: Mlinkó István polgármester
2. Háziorvosi rendelési idő módosítása
Előadó: Mlinkó István polgármester
3. Közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepció elfogadása
Előadó: Mlinkó István polgármester
4. 0225/81 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonásának megtárgyalása
Előadó: Mlinkó István polgármester
NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. Vis maior károk helyreállításával kapcsolatos kivitelezői árajánlatok
megtárgyalása
Mlinkó István polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
A vis maior támogatásból megvalósítandó felújítási munkákhoz kapcsolódó eljárás során
ajánlattétellel 3 céget kerestünk meg, akik az alábbi ajánlatokat tették.
1. TIANZSI Kft. 36.323.997 FT+ÁFA=46.131.476 Ft
2. REVCOLOR Kft. 34.651.051 Ft +ÁFA=44.006.834 Ft
3. Képli és Társa Bt. 29.753.687 Ft+ÁFA=37.787.182Ft
Javaslom, hogy fogadjuk el a Képli és Társa Bt. ajánlatát, mivel ez a legkedvezőbb és a
megítélt támogatási összegen felüli 6.408.687 Ft+ÁFA összeget biztosítsuk a 2015. évi
költségvetés felújításainak terhére.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:
94/2015. (09.28.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vis maior támogatásból
megvalósítandó felújítási munkák elvégzésére a Képli és Társa Bt.-vel köt szerződést bruttó
29.753.687 Ft-os árért a 2015. évi költségvetés felújítási kiadásainak terhére.
Felelős: Mlinkó István polgármester
Határidő: azonnal
2. Háziorvosi rendelési idő módosítása

Mlinkó István polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
A háziorvos azzal a kéréssel keresett meg minket, hogy járuljunk hozzá a rendelési idők
módosításához, amely október 12-től az alábbiak szerint módosulna:
Dörgicse Hétfő 8:00-9:00, Csütörtök 10-11:30
Kis-Dörgicse Hétfő 9:15-9:45
Vászoly Hétfő 10:00-11:30, Csütörtök 11:45-13:15
Pécsely Hétfő: 13:30-14:30,Kedd 15:00-17:00, Szerda 14:00-16:00, Csütörtök 13:3014:30, Péntek 8:00-10:00
Balatonszőlős Hétfő: 11:45-13:15, Csütörtök 8:00-9:45
Várandósgondozás: Pécselyen, minden hónap 3. kedd 14:00-15:00 között
Iskola- és óvódaegészségügyi rendelés: Pécselyen kedd 13:00-14:00

Javaslom, hogy járuljunk hozzá a módosításhoz.
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:
95/2015. (09.28.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvosi rendelési idők
módosításáról szóló javaslatot megismerte, megtárgyalta elfogadása mellett döntött. Dörgicse
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a módosított
feladat-ellátási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Mlinkó István polgármester
3. Közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepció elfogadása
Mlinkó István polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet
A Balatonfüredi Rendőrkapitányság elkészítette a 2015-2020. évekre vonatkozó dörgicsei
közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciót. (A koncepció jelen jegyzőkönyv 4. számú
mellékletét képezi)
Javaslom, hogy fogadjuk el az elkészített koncepciót.
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:
96/2015. (09. 28.) határozat

Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dörgicse Község 2015-2020.
évekre vonatkozó Közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepcióját megismerte, megtárgyalta és
annak elfogadása mellett döntött.
Határidő: azonnal
Felelős: Mlinkó István polgármester
4. 0225/81 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonásának megtárgyalása
Mlinkó István polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
A 0225/81. hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonásának földhivatali záradékolási kérelméhez a
Képviselő-testület hozzájárulása szükséges. A Rendezési Tervben a belterületbe vonás
figyelembe lett véve, így javaslom, járuljunk hozzá.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:
97/2015. (09.28.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 0225/81 hrsz.-ú ingatlan
belterületbe vonásához a jelenleg hatályos Rendezési Tervnek és Helyi Építési szabályzatnak
megfelelően hozzájárul.
Felelős: Mlinkó István polgármester
Határidő: azonnal
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

