4Dörgicse Község Önkormányzata
DÖRGICSE
____________________________
Szám: 301/ 47-46/2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Képviselő-testület 2015. december 14.-én 09:30 órakor megtartott rendkívüli
nyilvános testületi üléséről.
Jelen voltak:

Mlinkó István
Kurucz Attila
Bende István
Deák Attila
Király László

polgármester
alpolgármester

képviselők

Soltész Attila osztályvezető, a jegyző megbízottja.
Mlinkó István polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket, megállapítja,
hogy az 5 tagú Képviselő-testületből 5 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 5 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:
129/2015. (12.14.) 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. 2015. évi költségvetés előirányzat módosítás
Előadó: Mlinkó István polgármester

2. Falukemencéhez ponyva árajánlat
Előadó: Mlinkó István polgármester
3. Sportegyesület támogatási kérelme
Előadó: Mlinkó István polgármester
4. Kővölgyi tanösvény tervezése
Előadó: Mlinkó István polgármester
5. Könyvtár eszköz beszerzés
Előadó: Mlinkó István polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.

2015. évi költségvetés előirányzat módosítás .

Mlinkó István polgármester: Szóban egészíti ki a napirendi pontot ismerteti, hogy a
meghívóval együtt a részletes írásos előterjesztést a testületi tagok a táblázatokkal együtt
megkapták. Röviden összefoglalva: Az Önkormányzat költségvetését az 1/2015.(02.11.)
rendeletével hagyta jóvá. A 2015 évi költségvetés jóváhagyása óta ismertté vált és ott nem
tervezett, illetve ténylegesen megvalósult, gazdasági események költségvetésbe történő
beépítése indokolta a módosítást. Kérdezi, van e kérdés észrevétel, hozzászólás az előzetesen
írásban megküldött előterjesztéshez.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:
130/2015. (12.14.) határozat
Dörgicse község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. évi költségvetés módosítására
vonatkozó rendelet 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 önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.11.) önkormányzati
rendeletének módosításáról

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. tv. 111.§-a, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2015.évi központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C. Tv. Rendelkezéseire, az önkormányzat a 2015. évi
költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1.§ (1) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.11.) önkormányzati
rendelet (továbbiakban: rendelet) 2.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
2.§. (1)Az Önkormányzat bevételeit, egyezően a kiadási főösszeggel, a Képviselő-testület
164.536 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:

160.830 e Ft
3.706 e Ft
2.292 e Ft
e Ft
155.708 e Ft
8.828 e Ft

1.§ (2) A Rendelet 2.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2.§(2) Az(1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül a bevételeket kiemelt
előirányzatonkénti részletezettséggel az l. sz. melléklet tartalmazza.

1.§ (3) A Rendelet 2.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
2.§.(3) A bevételek részletezését a 2 sz .melléklet tartalmazza.

2.§ (1) A Rendelet 2.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2.§ (4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül a kiadásokat az előirányzatcsoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben a következő összegekkel
állapítja meg:
I. Működési kiadások
1. Személyi juttatások
2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó
3. Dologi kiadások

7.721 e Ft
1.536 e Ft
22.353 e Ft

4. Egyéb működési kiadások
4.1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre
4.2 Egyéb működési támogatás áh-n kívülre
4.3. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)
II. Felhalmozási kiadások
1. Beruházások
2. Felújítási kiadások
3. Egyéb felhalmozási kiadások
3.3. Részesedések vásárlása
nyújtása áh-n kívülre

III. Finanszírozási kiadások
1.1. Belföldi értékpapírok vásárlása

6.138 e Ft
3.695 e Ft
27.658 e Ft

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

6.790 e Ft

3.§ (1) A Rendelet 3.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
3.§.(2)Az Önkormányzat kiadásait feladatonként az 3,4. számú melléklet tartalmazza.
a.
Az Önkormányzati működési kiadások előirányzatának feladatok szerinti
részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza 44.263 eFt összegben.
3.§ (2) A Rendelet 3.§ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
3.§ (6) Az általános tartalék összege 27.658 e Ft.
4.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mlinkó István
polgármester

dr. Tárnoki Richárd
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2015.december 21.
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 Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet
módosításáról.

2.

Falukemencéhez ponyva árajánlat

Mlinkó István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó előterjesztést a képviselők írásban
megkapták. Javaslom, hogy fogadjuk el a Fortuna Ponyva Kft. ( székhely: 2330 Dunaharaszti,
Jedlik Ányos utca 10.) ajánlatát összességében 353.000Ft+Áfa összegben.
Kérdezi, van e kérdés észrevétel, hozzászólás az előterjesztéshez.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:
131/2015. (12.14.) határozat
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Falukemence külső oldható
műanyag ponyvaborításának elkészítésére a Fortuna Ponyva Kft. ( székhely: 2330
Dunaharaszti, Jedlik Ányos utca 10.) köt szerződést, a részletes árajánlat szerint,
összességében 353.000Ft+Áfa összegben.
2. A kötelezettségvállalás a 2015 évi költségvetés felújítás előirányzat terhére történik.
Felelős: Mlinkó István polgármester
Határidő: azonnal

3.

Sportegyesület támogatási kérelme

Mlinkó István polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
A Dörgicse Sportegyesület (8244 Dörgicse, Fő u. 85.; nyilvántartásba vételi szám:Pk.
70387/1989/2,1989.08.15.; képviseli: Bogdán Attila) megkereste és az előzetesen a 2015. évi
költségvetésben biztosított támogatási keretet szeretné lehívni mivel mezeket, labdákat
futballcipőket szeretnének vásárolni illetve részben működési célú kiadásaikat szeretnék
fedezni. Mivel a 2015 évi költségvetésben erre a célra már beterveztek 150.000.Ft-összeget
javasolja a támogatás megítélését.
Kérdezi, van e kérdés észrevétel, hozzászólás az előterjesztéshez.

Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:
132/2015. (12.14. ) számú határozat
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dörgicse Sportegyesület
(8244 Dörgicse, Fő u. 85.; nyilvántartásba vételi szám:Pk.. 70387/1989/2,1989.08.15.;
képviseli: Bogdán Attila), sportegyesület 150.000 Ft-tal támogatja a 2015. évi
költségvetés támogatások államháztartáson kívülre kiadásainak terhére. A támogatás
sporteszközökre illetve a 2015 év során felmerült és igazolt működési célú kiadásokra
fordítható
2. Felhívja a sportegyesület vezetőjét, hogy 1. pontban foglalt támogatási összeggel
legkésőbb 2016. március 31.-ig számoljon el a képviselőtestületnek.
3. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Mlinkó István polgármester

4.

Kővölgyi tanösvény tervezése

Mlinkó István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó előterjesztést a képviselők írásban
megkapták. Javaslom, hogy fogadjuk el a LAPILLI Természetrajzi Kutató Bt. (8420 Zirc, Péch
Antal u. 2/b) ajánlatát összességében 450.000.Ft+Áfa összegben.
Kérdezi, van e kérdés észrevétel, hozzászólás az előterjesztéshez.
Kurucz Attila alpolgármester: Javasolja, hogy a szerződéstervezetben előkészítő
megalapozó földtani szakértői munkálatok alatt nevesített a Dörgicsétől keletre lévő földtani
természeti értékek felderítése és a tervezett tanösvény nyomvonalának előzetes
kijelölése,kapcsán tartalmazzon a szerződés legalább 2 módosítási javaslatot az
Önkormányzat részére. Ez azért fontos, mert esetleges magántulajdonosi vagy egyéb
érdekellentét esetében át lehessen tervezni a vállalkozói díjon belül.
További hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:
133/2015. (12.14. ) számú határozat

1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dörgicsén létesítendő
Karrmező tanösvény és Karsztos kőpark, mint geoturisztikai létesítmény kialakításhoz
szükséges előkészítő-megalapozó földtani szakértői munkálatok elvégzésére szerződést
köt a LAPILLI Természetrajzi Kutató Bt. (8420 Zirc, Péch Antal u. 2/b) képviseli Futó János
vállalkozással a részletes árajánlat szerint, összességében 450.000,- Ft + ÁFA azaz
bruttó: 571.500,- Ft, összegben.
2. A becsatolt vállalkozói szerződés tervezet 1.E pontját akképp módosítja hogy az
Önkormányzatnak lehetősége van összességében 3 nyomvonal változat kidolgoztatására a
vállalási áron belül.
3. A kötelezettségvállalás a 2016 évi költségvetés beruházások előirányzat terhére történik.
Felelős: Mlinkó István polgármester
Határidő: 2015-12-31.

5.

Könyvtár eszköz beszerzés

Mlinkó István polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
A könyvtár kulturális és közművelődési támogatások előirányzaton, mely önkormányzatok
működési támogatásai keretében kerül finanszírozásra - ezen a szakfeladaton található a
könyvtárunk üzemeltetése is - jelenleg van szabad forrás. Mivel a könyvtárba egyébként is
szükség lenne nagy teherbírású polcrendszerre illetve kiegészítő bútorokra, javasolja, hogy ezt
a beruházást, azaz vásárlást hozzák előre, illetve a fennmaradó összegből vásároljanak
fénymásolóba papírt, és a nyomtatóba való tintapatront, összességében bruttó:364.000.Ft
értékben, úgy hogy maximum 50.000.Ft összegben történjen irodaszer, (fénymásolópapír,
tintapatron) illetve a fennmaradó összegért könyvtári polcrendszert illetve kiegészítő bútort.
Kérdezi, van e kérdés észrevétel, hozzászólás az előterjesztéshez.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:
134/2015. (12.14. ) számú határozat
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Könyvtár eszközparkjának
felújítása és bővítése céljából bruttó: 364.000.Ft értékben, könyvtári polcrendszert illetve
kiegészítő bútort illetve maximum 50.000.Ft összegben irodaszer, (fénymásolópapír,
tintapatron) vásárol.
2. A kötelezettségvállalás a 2015. évi költségvetés beruházások előirányzat terhére történik.

Mlinkó István polgármester: Kérdezi van-e kérdés, észrevétel.
Mlinkó István polgármester: Több napirend és bejelentés nem lévén a polgármester az ülést
10:35 órakor bezárta.
k. m. f

Mlinkó István
polgármester

dr. Tárnoki Richárd
jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:

Soltész Attila
osztályvezető

