Dörgicse Község Önkormányzata
DÖRGICSE
____________________________
Szám: 301/47-43/2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Képviselő-testület 2015. november 25-én 16:00 órakor megtartott rendkívüli
nyilvános testületi üléséről.
Jelen voltak:

Mlinkó István
Kurucz Attila
Bende István
Király László

polgármester
alpolgármester

képviselők
Soltész Attila osztályvezető, a jegyző megbízottja
Deák Attila 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.
Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem
szavazattal és 0 tartózkodás 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:
120/2015. (11.25.) 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:
A nyilvános ülés napirendje :
1. Rendezési Terv módosítás záróvélemény küldésének határozat hozatala.
Előadó: Mlinkó István polgármester

2. Dörgicse Község Önkormányzatának jutalmazási javaslata a - Balatonfüred
Közös Önkormányzati Hivatal – kirendeltség, dolgozói részére.
Előadó: Mlinkó István polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. Rendezési Terv módosítás záróvélemény küldésének határozat hozatala.
Mlinkó István polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
A Képviselő Testület több testületi ülésen tárgyalta már a településrendezési eszközök
módosításának kérdését. Ennek a véleményezési eljárásnak utolsó állomása a végső szakmai
véleményezésre történő megküldésről döntés, mely alapján a területi Állami Főépítésznek
küldik meg az anyagot. Ennek feltétele, hogy a „ véleményezési szakaszra” érkezett
összesített szakmai véleményekre az Önkormányzat választ adjon. Ezt az anyagot Németh
Ferenc településtervező elkészítette Ez a napirendi ponthoz kapcsolódóan kiküldött
Önkormányzati válaszok alatt került megválaszolásra. (Az Önkormányzati választ jelen
jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza.)
Mindezek figyelembevételével javasolja elfogadásra az előterjesztését.
Kérdés, hozzászólás 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:
121/2015. (11.25.) határozat
1) Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 79/2015.(08.17.) és
80/2015.(08.17.) sz. Önkormányzati határozatokkal elfogadott településfejlesztési döntés
alapján elindult településrendezési eszközök módosításának véleményezési szakaszára
beérkezett véleményeivel az önkormányzati válaszokban leírtak szerint egyetért. A
véleményeknek teljes mértékben megfelelő dokumentációt elfogadja és azt a 314/2012
(XI.8.) sz. Korm. rendelet 40.§.(1) szakasza alapján végső szakmai véleményezésre
történő megküldésre alkalmasnak tartja.
2)
Felkéri
a
polgármestert,
hogy
a
településrendezési eszközök módosítására a szükséges intézkedést tegye meg és a
dokumentációt végső szakmai véleményezésre küldje meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Mlinkó István polgármester
2.

Dörgicse Község Önkormányzatának jutalmazási javaslata a - Balatonfüred
Közös Önkormányzati Hivatal – kirendeltség, dolgozói részére.

Mlinkó István polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
A Képviselő Testület tagjaival egyeztetve úgy ítélte meg , hogy a kirendeltségen dolgozó két
munkatárs Slemmer Zsoltné, és Somosi Istvánné továbbá a kirendeltség pénzügyi/könyvelési
feladatait a Balatonfüredi hivatalban végző Magyari Zsuzsa munkatársak 2015 évben jó

munkát végeztek, feladataikat lelkiismeretesen látták el; ha kellett esetenként munkaidőn túl
is bent maradtak dolgozni. Az Önkormányzat anyagi forrásait figyelembe véve mindezekre
tekintettel javasolja a képviselő testületnek, hogy Slemmer Zsoltné és Somosi Istvánné
esetében 1-1 havi bruttó munkabérnek megfelelő összegű, míg Magyari Zsuzsa esetében nettó
25.000. Ft összegű jutalmat szavazzanak meg melyeknek munkáltatói közterheit is
átvállalnák.
Technikailag mivel mindhárom dolgozó a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal
dolgozója, ezáltal a munkáltatói és ebből kifolyólag a jutalmazási jogkört is a jegyző úr
gyakorolja, a jutalomhoz kapcsolódó pénzösszeget, nevesítve annak személyenkénti
megbontásával a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2015 évi támogatása
kiegészítéseként adnák át.
Mindezek figyelembevételével javasolja elfogadásra az előterjesztését.
Kérdés, hozzászólás 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:
122/2015. (11.25.) határozat
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonfüredi Közös
Önkormányzati Hivatallal –mint Támogatott- 2013.01.18.-án létrejött „Megállapodás a
Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról” támogatási szerződés 2.számú módosítását
kezdeményezi, mint Támogató.
2. A módosítás keretében a Dörgicse Község Önkormányzatára jutó 2015. évi támogatás
összegét megnöveli 479.315,Ft összeggel, melyet kizárólag személyi juttatások előirányzatán
biztosít.
3. Egyben javasolja a Támogatott képviseletében eljáró jegyzőnek hogy 2. pontban nevesített
pénzügyi keret terhére a jó munkavégzés elismerése címén Slemmer Zsoltnét és Somosi
Istvánnét 1-1 havi illetménynek megfelelő, míg Magyari Zsuzsát nettó 25.000 Ft jutalomban
részesítse.
Határidő: 2015.12.15.
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
16:40 órakor bezárta.
k. m. f

Mlinkó István
polgármester

dr. Tárnoki Richárd
jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:
Soltész Attila
osztályvezető

