Dörgicse Község Önkormányzata
DÖRGICSE
____________________________
Szám: 301/65-2/2016.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Képviselő-testület 2016. február 12-én 13:00 órakor megtartott rendes 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 az alábbi kiegészítésekkel:
Nyilvános testületi ülés
9. Dörgicse Önkormányzat Képviselő Testületének 38/2014.(04.25.) határozat visszavonása.
10. De-Né Bt Kataszteri szerződés módosítás
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:

1/2016. (02.12.) 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. 2016. évi költségvetési rendelet elfogadása
Előadó: Mlinkó István polgármester
2. Dörgicse Önkormányzat HÉSZ rendelet elfogadása
Előadó: Mlinkó István polgármester
3. Bakonykarszt Zrt. szennyvízátemelő szivattyú cseréje
Előadó: Mlinkó István polgármester
4. Dörgicséért Közalapítvány támogatási kérelem
Előadó: Mlinkó István polgármester
5. Dörgicsei Sportegyesület támogatási kérelem
Előadó: Mlinkó István polgármester
6. Pécselyi Kökörcsin Tagóvoda támogatási kérelem
Előadó: Mlinkó István polgármester
7. Dörgicséért Közalapítvány 2014-2015. évi támogatás elszámolása
Előadó: Mlinkó István polgármester
8. Polgármester beszámolója települési támogatásokról
Előadó: Mlinkó István polgármester
9. Dörgicse Önkormányzat Képviselő Testületének 38/2014.(04.25.) határozat
visszavonása.
Előadó: Mlinkó István polgármester
10. De-Né Bt Kataszteri szerződés módosítás
Előadó: Mlinkó István polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.

2016. évi költségvetési rendelet elfogadása

Mlinkó István polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet, melyet a képviselő-testületi
tagok írásban előzetesen megkaptak.

Tisztelt Képviselő-testület!
A költségvetési rendelet-tervezet összeállítása során érvényesítettük a 2016. évre vonatkozó
költségvetési törvény számait és szabályozásait, figyelembe véve az államháztartásról szóló
törvény és a végrehajtási rendelete 2016. január 1-től hatályos rendelkezéseit.
Dörgicse Község Önkormányzatának 2016. évre számított bevételi és kiadási főösszege
151.826 eFt. Az előkészítés során számba vettünk valamennyi bevételt és ehhez igazítottuk a
kiadásokat.
A főösszesítőből látható, hogy a költségvetési egyensúlyt 48.504 e Ft pénzmaradvány
felhasználással sikerült megteremteni.
A tartalék összege 40.937 e Ft, ez általános tartalék.
A költségvetés bevételi oldala:
Az idei állami támogatás összetétel hasonló a tavalyi összeghez. Állami támogatásként
16.706 eFt-ot kapunk a 2/a tábla szerint részletezve.
Adóbevételként közel annyit számítunk, mint a 2015-es költségvetésnél. Az idei terveket a
tavalyi év ténylegesen teljesült bevételeihez is igazítottuk. Gépjárműadóval és pótlékkal
együtt a tervezett összeg 22.225 eFt.(részletezve lásd 2 sz. tábla)
Terveztünk még bérleti díjakat önkormányzati bérlakásokra: 937 eFt-ot.
Támogatásként várunk területalapú támogatásként 580 e Ft-ot, Munkaügyi központtól
közfoglalkoztatás támogatásra ( a meglévő szerződés alapján) 1.333 eFt-ot.
Fejlesztési célú pénzátvétel Vis Major támogatásra 23.370 eFt. Viziközmű üzemeltetésből
bevétel 1000 e Ft + Áfa , telekértékesítésből 8000 eFt várható.
A Dörgicse Közalapítvány visszatérítendő támogatásának bevételéből 27.558 eFt-t
terveztünk.
Áfa visszatérítésből 523 eFt-t.
Igazgatási szolgáltatási bevétel és kamat 200 e Ft.
Kiadási oldal:
Bérekre és járulékokra 2.567 eFt-ot tervezünk. Ez tartalmazza a polgármester tiszteletdíját és
költségtérítését, 1 fő falugondnok bérét és egyéb juttatásait, valamint közfoglalkoztatást 5 fő
részére, február 28-ig, amíg a 2015-ben megkötött szerződés szól. A későbbiekben a
támogatástól függően tervezünk a további lehetséges létszámmal.
Dologi kiadásokra 16.711 e Ft-ot tervzünk. ez tartalmazza a szakmai anyagok-, üzemeltetési
anyagok beszerzését, közüzemi díjakat, kommunikációs szolgáltatásokat, stb.
Jelentős összegű tételünk a pénzeszköz átadás, ami az idei évben kevesebb, 8.713 eFt.
Tartalmazza a Óvoda, Közös hivatal, Fogorvos, Védőnő, Tűzoltóság, ügyelet és
gyermekjóléti szolgálatra adott pénzeket, valamint egyéb támogatásokat a 4. melléklet szerint
részletezve.
Szociális kiadásaink várhatóan 1.500 eFt-ot tesznek ki.
Fejlesztési kiadásokra: 77.249 eFt-t terveztünk. Részletezése az 5. melléklet szerint.

A költségvetési támogatások nyújtásában az új Áht. és a végrehajtási rendelete jelentős
szigorításokat vezetett be. Főszabályként költségvetési támogatás csak pályázati úton vagy
egyedi kérelem útján nyújtható. Meg kell határozni a döntést hozó személyt vagy testületet,
ennek a jogszabályi előírásnak a költségvetési rendeletben eleget tettünk. Az odaítélt
támogatásról támogatási szerződést köt a kötelezettségvállalásra jogosult a támogatott
szervezettel, melyben rögzíteni kell a támogatás összegét, célját, az elszámolás határidejét és
módját. Továbbá a támogatott szervezetnek meg kell felelni a jogszabályban előírt
feltételeknek, és a nem utófinanszírozott támogatásoknál biztosítékot kell meghatározni a
támogatás visszafizetése esetére (pl. elszámolás elmaradása).
Az Áht. 24. § (4) bekezdése alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület
részére tájékoztatásul be kell mutatni, szöveges indoklással együtt:
 a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, az előirányzat
felhasználási tervét (6., 7. sz. melléklet),
 a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettsége az önkormányzatnak
nincs.
 a közvetett támogatásokat –így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket tartalmazó kimutatást (10.sz. melléklet).
A 6., 7. sz. melléklet bemutatja a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási
előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen.
A 8. sz. melléklet tartalmazza a bevételek és kiadások előirányzatának havi ütemezését. A
bevételeken belül az állami támogatásokat a jogszabályban előírt folyósítás alapján, a helyi
adókat, gépjárműadót a törvényben előírt fizetési kötelezettség figyelembe vételével,
működési bevételeket, átvett pénzeszközöket a megkötött szerződésekben rögzítettek alapján
ütemeztük.
A 10. sz. melléklet bemutatja a 2015. évi közvetett támogatásokat a jogszabályi előírásnak
megfelelő tartalommal, mely tartalmazza az építményadó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó,
gépjárműadó adókedvezményét, adómentességét.
Az adómentességek, adókedvezmények a törvény illetve törvényi felhatalmazás alapján a
helyi adórendelet alapján kerültek megállapításra, az ebből adódó 2016. évi tervezett bevétel
kiesés összege 3200 eFt.
Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektje az önkormányzatnak nincs.
Az Áht. 29. § (3) bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzatnak évente, legkésőbb a
költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban meg kell állapítani a Stabilitási tv. 45. § (1)
bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti
saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható
összegét. (9. sz. melléklet)
A 2016. évi gazdálkodás legfontosabb célja, hogy az Önkormányzat a költségvetési
egyensúlyát megőrizze, a likviditását biztosítsa, a gazdálkodás hatékonyságát javítsa, a
költségvetésben tervezett fejlesztési feladatokat és a támogatott projekteket megvalósítsa.

Fentiek alapján javasolja a a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV.
törvényben és az Önkormányzati adósságot keletkeztető ügyletekről szóló 353/2011. (XII.
30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeit és az adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségéről történő határozat meghozatalát, majd a 2016 évi
költségvetési rendelet elfogadását.
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:
2/2016. (02.12.) határozat
A Dörgicse Község Önkormányzata képviselő-testülete a költségvetés
előterjesztésekor nyilatkozik, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló
2011. évi CXCIV. törvény alapján az adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló
kötelezettségeinek a költségvetési évben és az azt követő három évben várható
összege nem haladja meg a saját bevételeinek 50 %-át.
A Dörgicse Község Önkormányzata képviselő-testülete a Magyarország gazdasági
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben és az Önkormányzati adósságot
keletkeztető ügyletekről szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben
meghatározottak szerinti saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeit az alábbiak szerint állapítja meg:
megnevezés
1. Helyi adó bevétel
2. Vagyon és vagyonértékű jog
értékesítéséből származó bevétel
3. Osztalék, koncessziós díj és
hozambevétel,
4. tárgyi eszköz és immateriális jószág,
részvény, részesedés, vállalalat
értékesítésből vagy privatizációból
származó bevétel
5. Bírság, pótlék- és díjbevétel
6. Kezességvállalással kapcsolatos
megtérülés
Összesen:

2016.
18846

2017.
18846

2018.
18846

2019.
18846

160

160

160

160

27006

27006

27006

27006

az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a

13503

9.503

9.503

9.503

adósságot keletkeztető
ügyletekből és
kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségek

2016.

2017.

2018.

2019

tovább
éve

8000

futamidő
kezdete

tovább
évek

Összesen:

0

0

0

Felelős: Mlinkó István
Határidő:azonnal
Rendelet tervezet
Dörgicse Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
.../2016. (…..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

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 (a továbbiakban: Áht.)
23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2015.évi
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. Tv. Rendelkezéseire, az önkormányzat a 2016. évi
költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1.§. Jelen rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és az Önkormányzatra.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2.§. (1) Az Önkormányzat bevételeit, egyezően a kiadási főösszeggel, a Képviselő-testület 151.826
eFt-ban állapítja meg az alábbi részletezettségben:
Költségvetési bevételek előirányzata:
Finanszírozási bevételek előirányzata:
Ebből:belső hiány
Külső hiány
Költségvetési kiadások előirányzata:
Finanszírozási kiadások előirányzata:

102.782 e Ft
49.044 e Ft
48.504 e Ft
e Ft
100.618 e Ft
51.208 e Ft

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül a bevételeket kiemelt előirányzatonkénti
részletezettséggel az l. sz. melléklet tartalmazza.
(3) A bevételek részletezését a 2 sz .melléklet tartalmazza. Az állami hozzájárulásokat
jogcímenként a 2/a melléklet tartalmazza.
(4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül a kiadásokat az előirányzat-csoportonkénti és
kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben a következő összegekkel állapítja meg:
I. Működési kiadások

0

1. Személyi juttatások
2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó
3. Dologi kiadások
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai
5. Egyéb működési kiadások
5.1. Támogatásértékű működési kiadások
5.2. Működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre
5.4. Előző évi működési célú előirányzat maradvány,
Pénzmaradvány átadás
6. Tartalékok
6.1. Általános tartalék
6.2. Céltartalék
II. Felhalmozási kiadások
1. Beruházások
2. Felújítási kiadások
3. Egyéb felhalmozási kiadások
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre

5.632 e forint
1.084 e forint
16.711 e forint
1.500 e forint
5.114 e forint
3.599 e forint
0 e forint
40.937 e forint
0 e forint

5.368 e forint
20.373 e forint
300 e forint
0 e forint
0 e forint

III. Finanszírozási kiadások
1.1. Forgatási célú értékpapír vásárlásának kiadása
50.000 e forint
1.3. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetésének kiadása 1.208 e forint

3.§ (1) A 2.§ (1) bekezdésében megállapított bevételt az Önkormányzat a 2-7 bekezdésekben
meghatározott kiadásokra tervezi fordítani.
(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 33.640 eFt összegben.
(3) Beruházási feladatokra az Önkormányzat 5.368 eFt-ot fordít, az 5. tábla szerinti részletezésben.
(4) Az Önkormányzat az önkormányzati vagyon felújítására 20.373 e Ft-ot fordít, az 5. tábla szerinti
részletezésben.
(5) Az Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásokra 300 e Ft-ot fordít, az 5. tábla szerinti
részletezésben.
(6) Az általános tartalék összege 40.937 e Ft.
(7) Az Önkormányzat 2016. évi céltartaléka 0 Ft.
(8)

A Képviselő- az Önkormányzat létszámkeretét 7 főben állapítja meg, melyből 5 fő
közfoglalkoztatott a 2. sz. melléklet szerinti bontásban.

(9) Az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban –működési és felhalmozási
kiadások és bevételek bontásban - a 6. számú tájékoztató tábla tartalmazza.
(10) Európai uniós támogatással megvalósuló projektje az önkormányzatnak nincs.
(11) Önkormányzati adósságot keletkeztető fizetési kötelezettsége az Önkormányzatnak nincs.

(12) Az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami
(államigazgatási) feladatatok szerinti bontásban a 7 sz. tábla tartalmazza.
(13) A bevételek és kiadások előirányzatának havi ütemezését a 8.sz. tábla tartalmazza.
(14) Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei az önkormányzatnak nincsenek.
(15) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló
kötelezettségi nincsenek.
(16) Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 10. sz. melléklet tartalmazza.
(17) Az Önkormányzat adósságállománya alakulását lejárat, eszközök bel- és külföldi hitelezők
szerinti bontásban nincs.
(18) Az Önkormányzat 2016-19 évek tervezett előirányzatainak keretszámait a 11.sz. melléklet
tartalmazza.
(19) A képviselő testület, a 2016. évi illetményalapot, 38.650,- forintban állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
4.§ (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel
kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A gazdálkodás során az önkormányzati törvény előírásai alapján elsősorban a kötelező
alapellátás feladatait biztosítja, további terhelhetősége figyelembevétele mellett finanszírozza
szabadon vállalt nem kötelező feladatait.
(3) Az önkormányzat felhalmozási tevékenységén belül:
 A 7. számú mellékletben szereplő fejlesztési kiadási előirányzatok teljesítését a felhalmozási
bevételek teljesülésének megfelelően kell ütemezni.
 A fejlesztési feladatok esetében indokolt a pályázati lehetőségekkel élni, a tervezett
feladatokhoz rendelt előirányzatokat önrésznek is lehet tekinteni.
5.§ (1) Az önkormányzati feladatok pénzellátására vonatkozóan havonta heti bontásban likviditási
tervet kell készíteni, amely az ismert és várható bevételeken és kötelezettségeken alapul.
(2) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert
többletbevételhez jut, vagy a bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a Polgármester a
képviselő-testületet tájékoztatja.
A Képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal–május, július,
október, hónapokban továbbá
legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének
határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
(3) Ha év közben az Országgyűlés - helyi önkormányzatot érintő módon- a központi
költségvetésről szóló törvény a helyi önkormányzatok a települési önkormányzatok állami
hozzájárulásait, támogatásait, valamint a részükre juttatandó egyéb költségvetési támogatások
előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a
képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetés rendelet módosítását.
(4) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatok és költségvetési létszámkeretek
között átcsoportosítást a Képviselő-testület engedélyezhet, kivéve a (5) bekezdésben
meghatározott esetet.

(5) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát
maximum 100 e Ft értékhatárig a polgármesterre ruházza át, a költségvetési kiadási előirányzat
túllépése nélkül. A polgármester a Képviselő-testületet soron következő ülésén köteles tájékoztatni
a módosításokról.
(6) A Polgármester a kiemelt előirányzatok terhére kötelezettséget vállalhat. Az önkormányzat
árubeszerzéseinél, építési beruházásainál és szolgáltatás megrendeléseinél a közbeszerzési
törvény rendelkezéseit kell figyelembe venni.
(7) A Képviselő-testület a költségvetésben szereplő felújítások, és beruházások lebonyolításával a
Polgármestert bízza meg.
(8)Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a Képviselő-testület
engedélye szükséges. Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a
Képviselő-testület dönt.
(9)A Polgármester az Önkormányzat részére megállapított létszámkeretet a tényleges foglalkoztatás
során nem lépheti túl.
6. § (1)Az Önkormányzat 2016. évben felhalmozási célú hitel felvétellel nem számol.
(2) Hitel felvételére csak a Képviselő-testület döntése alapján a Magyarország gazdasági
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény és az Önkormányzati adósságot keletkeztető
ügyletekről szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásai alapján kerülhet sor.
7.§ (1) Az önkormányzat gazdálkodása során az év közben létrejött költségvetési többletet államilag
garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Értékpapír vásárlás esetén, a költségvetési többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
Pénzintézeti lekötés esetén, értékhatár nélkül a hasznosítási szerződés megkötését a Képviselőtestület a polgármester hatáskörébe utalja.
8. § (1) Pénzmaradvány megállapításának, elszámolásának és felhasználásának szabályai:
Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványnak kell tekinteni:
a) azt a maradványt, melyre a kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, de a
teljesítés a tárgyévben nem valósult meg,
b) a tárgyévben szerződés alapján befolyt bevételt, ha az bizonyítottan a teljesítendő kiadásokra
kerül felhasználásra a következő évben.
A pénzmaradvány jóváhagyása után - az elvonásokat követően - az előirányzat-maradvány
személyi juttatásokból származó része a többi kiemelt előirányzatra is fordítható. Az
előirányzat-maradvány személyi juttatásokon felüli része személyi juttatásokra nem használható.
A pénzmaradvány, illetve előirányzat-maradvány terhére nem vállalható olyan tartós
kötelezettség, amely költségvetési támogatási többlettel jár.
9.§ (1) A Képviselő-testület pénzbeli támogatást a 4. számú mellékletben meghatározott szervezetek
részére nyújt egyedi döntés alapján.
(2) A támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel az
Önkormányzat nevében a Polgármester támogatási szerződést köt a jogszabályi előírások
figyelembe vételével.

(3) Az odaítélt támogatás folyósítását felfüggeszti, amennyiben a támogatottnak esedékessé vált és
meg nem fizetett köztartozása van, és ennek rendezését nem igazolja, valamint amíg az előző
évben részére folyósított támogatás felhasználásáról nem számolt el.
(4) Amennyiben a támogatott a támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem
a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatás igényléséhez valótlan
adatokat szolgáltatott, a támogatást az önkormányzat költségvetési számlájára köteles
visszafizetni.
(5) A támogatott jogosult részben, vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa
vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.
(6) A támogatott szervezet a támogatásról a szerződésben foglalt határidőre köteles hitelesített
bizonylatokkal a támogatási szerződésben kikötött határidőre elszámolni. Az elszámolással
egyidejűleg a támogatottnak tájékoztatást kell adni a támogatott cél megvalósításáról.
(7). Indokolt esetben a Jegyző helyszíni ellenőrzés keretében vizsgáltatja meg a belső ellenőrrel a
támogatott cél megvalósulását, a támogatás felhasználásának jogszerűségét és szabályszerűségét.

(8) Alapítvány részére támogatás nyújtása és alapítványtól forrás átvétele a Képviselőtestület át nem ruházható hatásköre.
(9) Államháztartáson kívüli forrás elfogadásáról – alapítványi forrás kivételévelpolgármester dönt.
(10) A támogatás átvételéről a támogatóval támogatási szerződést kell kötni, melynek
tartalmazni kell a támogatás célját, az átadás időpontját, az elszámolás módját.
10.§ Az Önkormányzati biztos kirendelésére az Áht. 71. §. (4) bekezdésében és az Ávr 119. §-ban
foglaltak az irányadók.
11.§ Az önkormányzati vagyon értékesítésére vonatkozóan az önkormányzat vagyongazdálkodásáról
szóló önkormányzati rendelet előírásait kell alkalmazni.
12.§ ((1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felel.
(2) A költségvetési rendelet elfogadásáig a polgármester által, a hatályos jogszabályok szerint
az önkormányzat költségvetését megillető beszedett bevételeket és az előző évi kiadási
előirányzatok arányos mértékéig teljesített kiadásokat a költségvetési rendelet előirányzatai
tartalmazzák.
(3) A polgármester az államháztartásról szóló törvény előírásai szerinti időpontokban az
önkormányzat gazdálkodásáról köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.
Záró rendelkezések
13.§ A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezései a 2016. évről szóló
zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak.

Mlinkó István
Polgármester

Dr. Tárnoki Richárd
Jegyző

A rendelet kihirdetve: 2016.február…..
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 1/2016.(II.18.) önkormányzati
rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről.

2.

Dörgicse Önkormányzat HÉSZ rendelet elfogadása

Mlinkó István polgármester: Szóban ismerteti a napirendet, melyet a képviselő-testületi
tagok írásban előzetesen megkaptak.
A Képviselő Testület több testületi ülésen tárgyalta már a településrendezési eszközök
módosításának kérdését. Ennek során utoljára a 121/2015.(11.25.) határozatban döntöttek
arról hogy a 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.
Ennek megfelelően a Planteus Kft. elvégezte a HÉSZ módosítását, a jogszabályi előírásoknak
megfelelően, ennek keretében először képviselő testület határozat formájában döntenének a
Dörgicse község településszerkezeti tervének illetve annak mellékletét képező m-SZe tervlap
módosításairól (A mellékleteket jelen jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza.),
majd azt követően Dörgicse Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 7/2003.(X.03.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
Kérdezi hogy van-e észrevétel, hozzászólás, kiegészítése?
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:
3/2016.(02.12.) határozat

Dörgicse község Önkormányzati Képviselő Testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 6.§-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján 2016.
február 12-i hatállyal Dörgicse község településszerkezeti tervét a jelen határozat mellékletét
képező m-Sze tervlapon szereplő változások szerint módosítja.
Dörgicse településszerkezeti tervében az alábbi változások történnek:
1. sz. módosítás területe a 094 hrsz-ú közút 087/51, /52, /53, /55, /138, /139 és a 093/23
hrsz-ek között húzódó szakasza Közút (Köu) terület-felhasználásról Kertesmezőgazdasági terület-felhasználásra (Mk) változik.
2. sz. módosítás területe a 087/12, /27a, /29, /62b, /98, /164, /165 hrsz-ek Véderdő (Ev)
terület felhasználásról kertes-mezőgazdasági (Mk) terület-felhasználásra változik.
1. sz. melléklet: Dörgicse településszerkezeti terve - m-Sze kivágat (1:4000) tervlap.
Határidő : azonnal
Felelős: Mlinkó István polgármester

Mlinkó István polgármester:
Javasolja elfogadásra a Dörgicse Község A Helyi Építési Szabályzatáról szóló 7/2003.(X.03.)
önkormányzati rendelet módosítását.
Kérdés, javaslat nem hangzott el.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:
4/2016. (02.12.) határozat
Dörgicse község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Dörgicse Község Helyi Építési
Szabályzatáról szóló 7/2003.(X.03.) önkormányzati rendelet módosításáról” vonatkozó
rendelet tervezetet megismerte, megtárgyalta és annak elfogadása mellett döntött.
Határidő: azonnal
Felelős: Mlinkó István polgármester

Rendelet tervezet
Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2016.(………..) önkormányzati rendelete
Dörgicse Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló
7/2003 (X.03.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Dörgicse Község Önkormányzata képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában
és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamit egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet 38. § (2)
bekezdésében biztosított jogkörében eljáró:
Veszprém megyei Kormányhivatal állami főépítészi feladatait ellátó Építésügyi Osztálya, a
Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya,
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatala, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Területi Vízügyi Hatósága,
a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága, Veszprém
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósága,
a Veszprém Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztálya,
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási
Hivatala,
Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala, a Veszprém Megyei
Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztálya, a
Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ, a Veszprém Megyei
Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya,
a
Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatala, a Veszprém Megyei Kormányhivatal
Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztálya,
a Veszprém Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztálya, a Honvédelmi Minisztérium
Hatósági Hivatala,
Veszprém megyei Rendőr főkapitányság a Veszprém Megyei
Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály a
Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, a Veszprém Megyei Önkormányzat, az Országos
Közegészségügyi Központ, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, Országos Kémiai Biztonsági Intézet, Tótvázsony
Község Önkormányzata, Balatonszőlős Község Önkormányzata, Aszófő Község
Önkormányzata, Örvényes Község Önkormányzata, Vászoly Község Önkormányzata, Barnag
Község Önkormányzata,
továbbá Dörgicse Község Önkormányzata 7/2013. (VII.10.) számú a partnerségi egyeztetés
szabályairól szóló önkormányzati határozat alapján az eljárás során kifüggesztéssel (honlapján)
értesített partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1.§ a Rendelethez tartozó Szabályozási tervek:
A Rendelet 2. sz. mellékletét képező KSZA jelű (Beépítésre nem szánt területek)
szabályozási tervlap normatartalma helyébe e rendelet 1.sz. mellékletében m-KSZA jelű
tervlap normatartalma lép.
2.§ E rendelet kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
Dörgicse, 2016. ……………………

Mlinkó István
polgármester
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2016.

Dr. Tárnoki Richárd
jegyző

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
2/2016.(II.22.) önkormányzati rendelete
Dörgicse Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló
7/2003.(X.03.) önkormányzati rendelet módosításáról.

3.

Bakonykarszt Zrt. szennyvízátemelő szivattyú cseréje

Mlinkó István polgármester: Szóban ismerteti a napirendet.
Többször beszéltek már róla hogy a Bakonykarszt víz- és Csatornamű Zrt. üzemeltetési
szerződés alapján látja el az önkormányzat tulajdonában álló vezetékes szennyvízrendszer
üzemeltetését. Még 2014. november 25. –kelt levelében az üzemeltető jelezte hogy a Dörgicse
1.sz. szennyvízátemelőbe beépített FLYGT3127.180 típusú 0270607 gyári számú szivattyú
meghibásodott és javításra szorul. Időlegesen a havária helyzetre tekintettel saját
eszközparkjukból 2 db szivattyúval helyettesítve a rosszat az üzemeltetés folytonosságát
biztosították, de emellett az önkormányzati szivattyút javításra megküldték. Ezt követően
részünkre a számlát megküldték. Az ügy azért húzódott idáig mivel a szolgáltató többszöri
felhívására sem fogadtuk be a számlát ,ugyanis kifogásoltuk hogy úgy javítattak meg nettó
857.700-Ft összegben szivattyút a mi költségünkre hogy csak utólag értesítettek ennek tényről
kész helyzet elé állítva az önkormányzatot. Ettől függetlenül javasolja hogy
visszamenőlegesen fogadják el annak tényét hogy a szivattyú megjavítása munkalap melletti
dokumentálással és garanciával 857.700.-Ft ba került. Egyben ígéretet kapott a Bakonykarszt
víz- és Csatornamű Zrt. részéről hogy a későbbiekben előzetesen véleményezésre megküldik
a javítás vagy annak alternatívájaként a csere árajánlatait szakmai javaslat mellett, hogy a
tulajdonos tudjon dönteni.
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:
5/2016. (02. 12.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bakonykarszt víz- és
Csatornamű Zrt. üzemeltetési szerződés alapján megküldött a Dörgicse 1.sz.
szennyvízátemelőbe beépített FLYGT3127.180 típusú 0270607 gyári számú szivattyú
javításának nettó: 857.700.-Ft +ÁFA összegű számláját befogadja és hozzájárul annak
a 2014. évi szolgáltató álltal megfizetendő bérleti díjból való kiegyenlítéséhez, melyet
a Bakonykarszt víz- és Csatornamű Zrt. a 2014; 2015. évi elszámolásában már
pénzügyileg kompenzált.
Határidő: azonnal
Felelős: Mlinkó István polgármester/ Magyari Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

Mlinkó István polgármester: Ugyancsak szivattyú csere ügyében, de ez már 2015
decemberi eset a fentebb vázolt megállapodás keretében 2015. december 15.-ei
megkeresésében értesítette önkormányzatunkat a Bakonykarszt víz- és Csatornamű Zrt, hogy
a Dörgicse településen üzemeltetett FLYGT3068.170 típusú 0310642 gyári számú házi
átemelő szivattyú felújításra szorul. Bekérve árajánlatot megállapítást nyert hogy a javítás
445.570,Ft+ÁFA lenne és már ezt a típust nem gyártják, illetve az új vásárlás mely
csereszabatos az előzővel 393.400,Ft+ ÁFA. Szakmailag az üzemeltető az új szivattyút
javasolja beszerezni. Fentiek alapján javasolja a MF3068.170HT 2141,5 kW szivattyú
beszerzését a Bakonykarszt víz- és Csatornamű Zrt-által.
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:
6/2016. (02. 12.) határozat
1, Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bakonykarszt víz- és
Csatornamű Zrt. üzemeltetési szerződés alapján 7038-1/2015 ügyiratszám alatt megkeresésére
a FLYGT3068.170 típusú 0310642 gyári számú meghibásodott szivattyú helyett a
MF3068.170HT 2141,5 kW szivattyú beszerzése mellett dönt az árajánlat szerinti 393.400,Ft +ÁFA összegben megbízva a Bakonykarszt víz- és Csatornamű Zrt-általi lebonyolítást.
2. A kötelezettségvállalás fedezetét a 2016 évi költségvetés felújítási kiadások terhére
biztosítja..
Határidő: azonnal
Felelős: Mlinkó István polgármester

4.

Dörgicséért Közalapítvány támogatási kérelem.

Mlinkó István polgármester: Szóban ismerteti a napirendet.
Az Alapítvány 2016. évre 600.000 Ft vissza nem térítendő támogatási kérelmet terjesztett elő
az évi működési költségeinek biztosítására. Ez magában foglalná a megbízási díjak, nyári
kulturális napok szervezését is. Javasolja a támogatás biztosítását.
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:
7/2016. (02. 12.) határozat
1. Dörgicse
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Dörgicséért
Közalapítványt 600.000 Ft-tal támogatja a 2016. évi költségvetés dologi kiadásainak
terhére.

2. A támogatás felhasználása működési célú költségek fedezésére, megbízási díjakra,
illetve a nyári kulturális napok szervezésére fordítható.
3. Felhívja az Alapítvány Kuratóriumának Elnökét vezetőjét, hogy 1. pontban foglalt
támogatási összeggel legkésőbb 2017. január 31.-ig számoljon el a képviselőtestület
felé.
4. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Határidő: 2016. március 15.
Felelős: Mlinkó István polgármester

5.

Dörgicsei Sportegyesület támogatási kérelem.

Mlinkó István polgármester: Szóban ismerteti a napirendet.
Idén is megkereste az Önkormányzatunkat a Dörgicsei Sportegyesület vezetője és anyagi
lehetőségünkhöz mérten támogatását kérte az Önkormányzatunknak. Tájékoztatta egyben a
testületet hogy a 2016. évi támogatásból sportfelszereléseket, mezeket illetve nevezési díjakat
sportorvosi vizsgálat költségeit fizetnének. A támogatás mértékét 200.000 Ft összegben
nevesítették. Mivel a költségvetésben 150.000 Ft-ot terveztek javasolja, hogy az egyesület
kérelmét részben támogassák 150.000 Ft támogatási összeggel, úgy hogy a támogatásról
legkésőbb 2017.január 31.-ig el kell számolniuk.
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:
8/2016. (02. 12.) határozat
1 Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dörgicsei Sportegyesület
támogatási kérelmét megismerte és 150.000 Ft támogatás megítélése mellett döntött. A
támogatás felhasználása sportfelszerelések, mezek illetve nevezési díjak sportorvosi
vizsgálat költségeire fordítható.
2 Felhívja a Dörgicsei Sportegyesület vezetőjét, hogy 1. pontban foglalt támogatási
összeggel legkésőbb 2016. december 20.-ig számoljon el a képviselőtestületnek.
3 Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Határidő: 2016. március 15.
Felelős: Mlinkó István polgármester

6.

Pécselyi Kökörcsin Tagóvoda támogatási kérelem.

Mlinkó István polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
Idén is megkereste az Önkormányzatunkat a Pécselyi Tündérkert Óvoda Kökörcsin Tagóvoda
vezetője Henn Istvánné, és anyagi lehetőségünkhöz mérten támogatását kérte az
Önkormányzatunknak. Tájékoztatta egyben a testületet hogy a 2015. évi 30.000 Ft támogatást
az idő rövidsége miatt 2015, évben nem tudták felhasználni és kérte, hogy a 113/2015.(11.19.)
határozatban foglaltakat módosítsák úgy, hogy óvodai kirándulásra fordíthassák a támogatást

míg a 2016 évre szintén 30.000 Ft-ot kérnének melyből a homokozóba vásárolnának
játékokat. Javasolja, hogy a tagóvoda kérelmét támogassák fentiek szerinti 2x30.000 Ft
összeggel.
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:
9/2016. (02. 12.) határozat
1, Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pécselyi Tündérkert Óvoda
Kökörcsin Tagóvodát 2x30.000 Ft-tal támogatja a 2016. évi költségvetés dologi
kiadásainak terhére, melyből 30.000 Ft a 2015.évi támogatás terhére valósul meg. Ezzel
egyidejűleg a 113/2015. (11. 19.) határozatát visszavonja.
2. A támogatás felhasználása óvodai kirándulásra illetve játékok vásárlására fordítható.
3. Felhívja az óvoda vezetőjét, hogy 1. pontban foglalt támogatási összeggel legkésőbb
2016. december 20.-ig számoljon el a képviselőtestületnek.
4. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Határidő: 2016. március 15.
Felelős: Mlinkó István polgármester

7.

Dörgicséért Közalapítvány 2014-2015. évi támogatás elszámolása

Mlinkó István polgármester: Szóban ismerteti a napirendet. A képviselő-testület írásos
anyag formájában megkapta a Dörgicséért Közalapítvány 2014-2015 évi támogatás
elszámolását. Az anyagot áttanulmányozva javasolja, hogy az alábbiak szerint fogadják el az
elszámolásokat:
A)
1./ Támogatási szerződés ügyirat száma: 301/24/2016.
2./ Támogatott szervezet:
megnevezése: Dörgicséért Közalapítvány
címe: 8294 Dörgicse, Fő utca 16.
képviselője: dr. Demján Ildikó
3./ Támogatás összege:
600.000 forint
4./ A támogatás célja: Működési támogatás
5./ A támogatással megvalósult célfeladat rövid értékelése:
Alapító okiratban megjelölt - Dörgicse fejlődésének elősegítése, kulturális rendezvények
szervezése - célra fordítottuk az összeget:
- Falunap lebonyolítása, az ahhoz kapcsolódó költségek fedezése
- Könyvviteli költségek fedezése (működés)
6./ A támogatás felhasználását igazoló számlák alapján a felhasznált összeg 681.743 Ft.
A támogatási cél megvalósult az elszámolást elfogadásra javasolja.
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:
10/2016. (02. 12.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dörgicséért Közalapítvány
Támogatási szerződés ügyirat száma: 301/24/2016. keretében működési támogatás címén
biztosított 600.000-Ft összegről szóló elszámolását a benyújtott dokumentumok alapján
elfogadja.
Határidő: 2016. azonnal
Felelős: Mlinkó István polgármester

B)
1./ Támogatási szerződés ügyirat száma: 301/252/2014
2./ Támogatott szervezet:
megnevezése: Dörgicséért Közalapítvány
címe: 8294 Dörgicse, Fő utca 16.
képviselője: dr. Demján Ildikó
3./ Támogatás összege: 5.000.000 forint
4./ A támogatás célja: (Postaépület átalakítása) sportszoba eü. helyiség kialakítása
5./ A támogatással megvalósult célfeladat rövid értékelése: A dörgicsei fiatalok sportolási
lehetőségeinek komfortosabbá tételével itthon a faluban is megtalálják szórakozásukat.
6./ A támogatás felhasználását igazoló számlák felsorolása (számlakibocsátó, összeg):
MVH Leader pályázatban elszámolásra beadott bizonylatok a kifizetési kérelem alapján:
Kőház 2000 Kft. - sorszám: 5031470 - összeg: 555.933 Ft , Építési munkák részszámla
(2014 [5])
Kőház 2000 Kft. - sorszám: 053184 - összeg: 2.957.034 Ft , Építési munkák II. részszámla
(2014 [13])
Kőház 2000 Kft. - sorszám: 5016987 - összeg: 290.851 Ft , Építési munkák végszámla
(2014 [20])
Kovács Zsolt ev. - sorszám: 1417946 - összeg: 69.900 Ft , Szakmai nap (2015 [8])
Soós Norbert ev. - sorszám: 1323588 - összeg: 100.000 Ft , Műszaki ellenőr (2015 [6])
Modum Kft.
- sorszám: 5599365 - összeg: 317.500 Ft , Engedélyezési terv
dokumentáció (2013 [1]) ...............................................................................................

Összesen: 4.291.218 Ft
A kivitelezés során felmerült indokolt többletköltségek:
Kőház 2000 Kft. - sorszám: 5016988 - összeg: 634.200 Ft , Kiegészítő munkálatok: víz,
villany (2014 [21])
Kovács Zsolt ev. - sorszám: 1417926 - összeg: 75.000 Ft , Kifizetési kérelem összeállítása
(2014 [17])
Összes indokolt költség: : 5.000.418 Ft .............................................................................
Kifizetési kérelmekre hozott határozatban megállapított végleges támogatás: 4.127.333 Ft
Az Alapítvány a megkapott MVH támogatásból a rendelkezésre álló összes pénzeszközt,
(3.655.936 Ft) visszautalta az Önkormányzat költségvetési számlájára. Azaz 1.344.064 Ft
többletköltség keletkezett mely részben az MVH általi kifizetés különbségéből illetve részben
a szükséges pótmunkákból tevődött össze.
Mlinkó István polgármester: kérem a képviselő-testület határozati döntését arra
vonatkozóan, hogy az elszámolást elfogadja és a fennmaradó 1.344.064 Ft – mint a
megvalósításhoz felhasznált indokolt többletköltség – vissza nem térítendő alapítványi
támogatásként utólagosan jóváhagyja.
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:
11/2016. (02. 12.) határozat
1, Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dörgicséért Közalapítvány
Támogatási szerződés ügyirat száma: 301/252/2014. keretében (Postaépület átalakítása)
sportszoba eü. helyiség kialakításának MVH pályázati támogatásának megelőlegezésére
nyújtott visszatérítendő
támogatás címén biztosított 5.000.000-Ft összegről szóló
elszámolását a benyújtott dokumentumok alapján elfogadja. Egyben visszamenőlegesen
1.344.064 Ft összegben vissza nem térítendő támogatást biztosít tárgyi Alapítványi beruházás
megvalósulásához.
2.
A kötelezettségvállalás fedezetét a 2016 évi költségvetés működési célú támogatások
államháztartáson kívül előirányzat terhére biztosítja.
Határidő: 2016. azonnal
Felelős: Mlinkó István polgármester
C)
1./ Támogatási szerződés ügyirat száma: 301/252-2/2014.
2./ Támogatott szervezet:
megnevezése: Dörgicséért Közalapítvány
címe: 8294 Dörgicse, Fő utca 16.
képviselője: dr. Demján Ildikó
3./ Támogatás összege: 400.000 forint
4./ A támogatás célja: Működési támogatás

5./ A támogatással megvalósult célfeladat rövid értékelése:
Alapító okiratban megjelölt - Dörgicse fejlődésének elősegítése, kulturális rendezvények
szervezése - célra fordítottuk az összeget:
- Bakancsos turizmus fejlesztését támogató kérelem összeállítása
6./ A támogatás felhasználását igazoló számlák felsorolása (számlakibocsátó, összeg): ...
Kovács Zsolt ev. - 1417911 - 510.000 Ft - Üzletviteli tanácsadás "Bakancsos turizmus
fejlesztését támogató kérelem összeállítása"
A támogatási cél megvalósult az elszámolást elfogadásra javasolja.
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:
12/2016. (02. 12.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dörgicséért Közalapítvány
Támogatási szerződés ügyirat száma: 301/252/2014. keretében működési támogatás címén
biztosított 400.000-Ft összegről szóló elszámolását a benyújtott dokumentumok alapján
elfogadja.
Határidő: 2016. azonnal
Felelős: Mlinkó István polgármester

D)
1./ Támogatási szerződés ügyirat száma: 301/252-1/2014
2./ Támogatott szervezet:
megnevezése: Dörgicséért Közalapítvány
címe: 8294 Dörgicse, Fő utca 16.
képviselője: dr. Demján Ildikó
3./ Támogatás összege: 25.000.000 forint
4./ A támogatás célja: Turistaszálló építése, a falusi, bakancsos turizmus erősítése. Ehhez
kapcsolódóan szakmai napok, rendezvények szervezése.
5./ A támogatással megvalósult célfeladat rövid értékelése: Dörgicse település fejlődése
6./ A támogatás felhasználását igazoló számlák felsorolása (számlakibocsátó, összeg):
MVH Leader pályázatban elszámolásra beadott bizonylatok a kifizetési kérelem alapján:
Ház-Tek 90 Kft. - 2014/00037 - 1.895.775 Ft , turistaszálló részszámla 10% (2014 [16])

Ház-Tek 90 Kft. - 2014/00050 - 17.061.970 Ft , turistaszálló végszámla (2014 [19])
Ház-Tek 90 Kft. - 2015/3 - 2.248.374 Ft , kémény, szennyvíz (2015 [4])
Kovács Zsolt ev. - 1417915 - 40.000 Ft , projekt népszerűs. dörgicsei napok (2014 [11])
Kovács Zsolt ev. - 1417914 - 50.000 Ft , szakmai nap (2014 [12])
Kovács Zsolt ev. - 0647219 - 110.000 Ft - kiadványszerkesztés (2014 [13])
Kovács Zsolt ev. - 1417944 - 50.000 Ft , szakmai nap (2015 [8])
Kovács Zsolt ev. - 0647201 - 30.000 Ft , projekt népszerűsítés (2014 [22])
Kovács Zsolt ev. - 1417929 - 30.000 Ft , projekt népszerűsítés Paloznak (2015 [15])
Orbán György ev. - 8172882 - 218.000 Ft , információs táblák (2014 [15])
Peresztegi Gábor ev. - 0643885 - 400.000 Ft , kiviteli terv (2014 [8])
Peresztegi Gábor ev. - 0643899 - 200.000 Ft , tervezői művezetés (2015 [3])
Peresztegi Gábor ev. - 0643863 -190.000 Ft , építési engedélyeztetési terv (2013 [2])
PG Studió Kft. - 8561687 - 571.500 Ft , kiviteli tervek (2014 [9])
Közbeszerzési hirdetmény - - 80.000 Ft , közbeszerzési hirdetmény díja (2014 [24])
Pótközbeszerzési hirdetmény - 1060/2015 - 80.000 Ft , pótközbesz. hird. díja (2015 [1])
Firmiter Bt. - 66/2014 - 190.500 Ft , közbeszerzési eljárás lefolytatása (2014 [18])
Gyenge Judit ev. - 2052151 - 198.406 Ft, bútor előleg (2015 [5])
Gyenge Judit ev. - 2052154 - 793.619 Ft, bútor végszámla (2015 [7])
An-Csa Üzletház Kft. - 5488184 - 283.800 Ft , konyhai berendezések (2015 [0429])
Föld Nyelv Bt. - 0351822 - 95.250 Ft , közösségi videó (2015 [14])

Összesen: 24.817.194 Ft
A kivitelezés során felmerült indokolt többletköltségek:
Firmiter Bt. - 4/2015 - 190.500 Ft , pótközbeszerzési eljárás lefolytatása (2015 [2])

Összes indokolt költség: 25.007.694 Ft ..............................................................................
Kifizetési kérelmekre hozott határozatban megállapított végleges támogatás: 23.813.447 Ft
Alapítványunk a megkapott MVH támogatás teljes összegét (23.813.447 Ft) visszautalta az
Önkormányzat költségvetési számlájára.
Mlinkó István polgármester: kérem a képviselő-testület határozati döntését arra
vonatkozóan, hogy az elszámolást elfogadja és a fennmaradó 1.186.553 Ft – mint a
megvalósításhoz felhasznált indokolt többletköltség – vissza nem térítendő alapítványi
támogatásként utólagosan jóváhagyja.
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:
13/2016. (02. 12.) határozat
1, Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dörgicséért Közalapítvány
Támogatási szerződés ügyirat száma: 301/252-1/2014. keretében Turistaszálló építése, a
falusi, bakancsos turizmus erősítése. Ehhez kapcsolódóan szakmai napok, rendezvények
szervezése, kialakításának
MVH pályázati támogatásának megelőlegezésére nyújtott
visszatérítendő támogatás címén biztosított 25.000.000-Ft összegről szóló elszámolását a
benyújtott dokumentumok alapján elfogadja. Egyben visszamenőlegesen 1.186.553 Ft
összegben vissza nem térítendő támogatást biztosít tárgyi Alapítványi beruházás
megvalósulásához.
2.
A kötelezettségvállalás fedezetét a 2016 évi költségvetés működési célú támogatások
államháztartáson kívül előirányzat terhére biztosítja.
Határidő: 2016. azonnal
Felelős: Mlinkó István polgármester

8.

Polgármester beszámolója települési támogatásokról

Mlinkó István polgármester: Szóban ismerteti a napirendet.
Átruházott hatáskör keretében 2016 év január hónapban az alábbi támogatásáról döntött ,
melyről tájékoztatja a testületet.
Dörgicse Község Önkormányzata részéről 2016. január hónapban 2 fő részesült települési
támogatásban.
1 fő 20.000.- Ft összegben tűzifa támogatás
1 fő 50.000- Ft összegben rendkívüli élethelyzetére tekintettel részült települési támogatásban.
Kéri a tájékoztatás tudomásul vételét.
A képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette.

9.

Dörgicse Önkormányzat Képviselő Testületének 38/2014.(04.25.) határozat
visszavonása.

Mlinkó István polgármester: Szóban ismerteti a napirendet.
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 38/2014.(04.25.) határozatában
döntött arról hogy a Pécselyi Általános Iskola és Óvoda Gyermekeiért Közalapítvány
tevékenységében nem kíván részt venni illetve a megüresedett kuratóriumi helyet melyre
delegálási joggal rendelkezett nem kívánja előbbiek okán feltölteni.
A határozat az eltelt közel két év alatt nem került végrehajtásra, azaz az Alapítvány Alapító
Okiratában nem került átvezetésre. A képviselő-testülettel előzetesen már egyeztettek erről és
a társ községek polgármestereivel is megbeszélve javasolja a 38/2014.(04.25.) határozat
visszavonását és a továbbiakban is az Alapítvány alapítójaként való bent maradását.
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:
14/2016. (02. 12.) határozat
1, Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 38/2014.(04.25.)
határozatát visszavonja.
4. Utasítja a polgármestert a határozat megküldésére való intézkedések megtételére
Balatonszőlős, Pécsely, Vászoly Önkormányzatok vonatkozásában.
Határidő: 2016. március 01.
Felelős: Mlinkó István polgármester

10.

De-Né Bt Kataszteri szerződés módosítás

Mlinkó István polgármester: Szóban ismerteti a napirendet.
A De-Né Bt.-vel 2007 április 11.-től állnak szerződéses kapcsolatban ,Ők végzik az
Önkormányzat ingatlanvagyon kataszter jogszabályi kötelezettségéből adódó beszámolók
készítését karbantartását. A De-Né Bt. megkereste hogy a szerződésben foglalt
12.500Ft/negyedév +Áfa összeg nem tükrözi a piaci viszonyokat főként úgy hogy 2007- tól
ezen árat tartották.
Kérték hogy a testület fogadja el 2016.évtől a 18500Ft/negyedév+ Áfa díjat tevékenységük
ellenértékeként. Ő is úgy ítéli meg hogy a jelenlegi éves díj aránytalanul kevés , eddig jól
jártak azzal hogy nem vizsgálta felül a cég a szolgáltatási díjat. Javasolja elfogadásra az emelt
díjat azzal, hogy a megbízási szerződés is kerüljön aktualizálásra, és határozott egy éves
szerződést kössenek, illetve az időközben jogszabályi változások hivatkozások is legyenek
átdolgozva a szerződésben.
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:
15/2016. (02.12.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a De-Né Bt. megbízási szerződés
módosítási kérelmét megismerte és megtárgyalta, melynek keretében a szerződésben foglalt
megbízási díj emelését 2016.évtől a 18500Ft/negyedév+ Áfa díj mértékben elfogadja.
Ezzel egyidejűleg kezdeményezi a megbízási szerződés módosítását annak időtartama
tekintetében , határozott egy éves futamidő kikötésével, illetve az időközben jogszabályi
változások hivatkozások átvezetésével.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.
A kötelezettségvállalás fedezetét a 2016 évi költségvetés dologi kiadások terhére biztosítja.
Határidő: 2016.03.01.
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
14:30 órakor bezárta.
k. m. f

Mlinkó István
polgármester

dr. Tárnoki Richárd
jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:
Soltész Attila
osztályvezető

