Dörgicse Község Önkormányzata
DÖRGICSE
____________________________
Szám: 301/ 65-5 /2016.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Képviselő-testület 2016. március 02-én 10:00 órakor megtartott rendes nyilvános
testületi üléséről.

Jelen voltak:

Mlinkó István
Kurucz Attila
Bende István
Király László

polgármester
alpolgármester

képviselők
Deák Attila képviselő igazoltan távol jelezve hogy később
érkezik meg a képviselő-testületi ülésre
Soltész Attila osztályvezető, a jegyző megbízottja
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 az alábbi kiegészítésekkel:
Nyilvános testületi ülés
7. Dörgicse Községi Önkormányzat 5/2011.(II.11.) határozat visszavonása.
8. Önkormányzat szabad pénzeszközének lekötése.
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:

18/2016. (03.02.) 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. IV. negyedévi költségvetés elfogadása
Előadó: Mlinkó István polgármester
2. Kőház Kft. szerződés módosítása
Előadó: Mlinkó István polgármester
3. Orvosi Rendelő műszaki ellenőri szerződés kötés
Előadó: Mlinkó István polgármester
4. Falugondnoki Egyesület támogatása
Előadó: Mlinkó István polgármester
5. Telekértékesítési megbízás
Előadó: Mlinkó István polgármester
6. Faluház és Turistaház pályázati forrásból történő bővítése
Előadó: Mlinkó István polgármester
7. Dörgicse Községi Önkormányzat 5/2011.(II.11.) határozat visszavonása.
Előadó: Mlinkó István polgármester
8. Önkormányzat szabad pénzeszközének lekötése
Előadó: Mlinkó István polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.

2015. IV. negyedévi költségvetés elfogadása.

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

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Önkormányzat költségvetését az 1/2015.(II.11.) rendeletével hagyta jóvá.
A 2015. évi eredeti költségvetés módosítása szükségessé vált a költségvetés jóváhagyása óta ismertté
vált gazdasági események költségvetésbe történő beépítése érdekében.

Előirányzataink módosítását a következők tették szükségessé.
Bevételi oldalon:
 Működési célú támogatások áh-n belül
 Felhalmozási célú támogatások áh-n belül
 Közhatalmi bevételek
 Működési bevételek
 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
 Államháztartáson belüli megelőlegezések
 Belföldi értékpapírok beváltása

+1.244 eFt
-22.748 eFt
+1.928 eFt
-343 eFt
-60.563 eFt
-590 eFt
+668 eFt
+56.327 eFt

Kiadási oldalon :
 Működési kiadások
 Felhalmozási kiadások
 Értékpapír vásárlás

-3.397 eFt
-21.512 eFt
-6.790 eFt

 A bevételek és a kiadások egyenlősége miatt a tartalékot növeljük

7.622 eFt-tal.

Részletezve:
A személyi juttatások, munkaadói járulékok, egyéb működési kiadások, ellátottak pénzbeli
juttatásai a 2015 december 31-i teljesítés adatok alapján 3.397 eFt-al csökkentek.
A felhalmozási kiadások beruházási kiadásai között az eredetileg tervezett gépvásárlás nem
teljesült, ezért összesen 1.779 eFt-al csökkent. Vis Major károk felújítására 38.481 eFt volt
tervezve, de a munkák áthúzódnak 2016 évre, ezért itt is csökkenés látható.
A felhalmozási kiadások összesen 21.512 eFt-al csökkentek.
2015 évre tervezve volt értékpapír vásárlás, ami nem teljesült, ezért itt is csökkenés van 6.790
eFt.
A kiadási főösszegünk így 24.077 e Ft-tal csökkent.
A bevételi oldalon:
A Vis Major károk felújítására megnyert pályázat támogatás részét nem hívtuk le 2015 évben,
a munkálatok még folyamatban vannak, ezt a bevételt 2016-ra csoportosítottuk át.
A közhatalmi bevételek nőttek 1.928 eFt-al.

Működési bevételek csökkentek, mivel a Bakonykaszt Zrt részére kiszámlázott víz-, és
csatona használat összege nem érkezett meg. Ez vitatott és rendezés alatt áll.
Részesedések értékesítésének bevételét átcsoportosítottuk a belföldi értékpapírok bevételei
közé, így a felhalmozási és tőkejellegű bevételek csökkentek, a finanszírozási bevételek pedig
nőttek.
A bevételi főösszegünk így szintén 24.077 e Ft-tal csökkent.
A költségvetés végleges főösszege tehát 140.459 e Ft-ra változott.
Javasolja fentiek szerinti költségvetési rendelet módosítását a képviselő-testület fogadja el.
.
Hozzászólás, vélemény 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:
19/2016. (03.02.) határozat
Dörgicse község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi előirányzat módosításra
vonatkozó előterjesztést megismerte, megtárgyalta és annak elfogadása mellett döntött.
Határidő: azonnal
Felelős: Mlinkó István polgármester

Rendelet tervezet
Dörgicse Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
… /2016.(…...) önkormányzati rendelet tervezete
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
140.459 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:

79.758 e Ft
60.701 e Ft
2.292 e Ft
e Ft
138.421 e Ft
2.038 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
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai
5. Egyéb működési kiadások
5.1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre
5.2 Egyéb működési támogatás áh-n kívülre
5.3. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)

5.840 e Ft
2.933 e Ft
35.280 e Ft

II. Felhalmozási kiadások
1. Beruházások
2. Felújítási kiadások
3. Egyéb felhalmozási kiadások

23.242 e Ft
35.015 e Ft
4.018 e Ft

7.197 e Ft
1.457 e Ft
22.353 e Ft
1.086 e Ft

3.3. Részesedések vásárlása

III. Finanszírozási kiadások
1.1. Belföldi értékpapírok vásárlása
1.2. Állami tám. megelőlegezés visszafizetésének kiadása

146 e Ft

0 e Ft
2.038 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 40.866 eFt összegben.
(2) A Rendelet 3.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
3.§ (3) Beruházási feladatokra az Önkormányzat 23.242 eFt-ot fordít, az 5. tábla
szerinti részletezésben.
(3) A Rendelet 3.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
3.§ (4) Az Önkormányzat az önkormányzati vagyon felújítására 35.015 e Ft-ot fordít,
az 5. tábla szerinti részletezésben
(4) A Rendelet 3.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
3.§ (5) Az Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásokra 4.018 e Ft-ot fordít.
(5) A Rendelet 3.§ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
3.§ (6) Az általános tartalék összege 35.280 e Ft.

4.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mlinkó István
polgármester

A rendelet kihirdetve: 2016.

dr. Tárnoki Richárd
jegyző

dr. Tárnoki Richárd
jegyző

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2016.(III.21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015.(II..11.) önkormányzati rendelet módosításáról.

2.

Kőház Kft. szerződés módosítása

Mlinkó István polgármester: Szóban ismerteti a napirendet, melyet a képviselő-testületi
tagok írásban előzetesen megkaptak.
Az önkormányzat 2015. október 22.-én „Vállalkozási szerződést” kötött a Kőház 2000
Építőipari és Kivitelező Kft (székhely: 8271 Mencshely, Kossuth u 20.) - orvosi rendelőfelújítása tárgyában ( Dörgicse, Fő utca 18. 321/1 Hrsz. ) ingatlan tekintetében. A kivitelező,
mint a tervezetből is kiderül az időjárási körülmények okán az eredeti átadás-átvételi határidő
módosítását kezdeményezte, mely kapcsán a 2015. december 22. helyett 2016. március 08.- át
jelölte meg. Továbbá javasolta, hogy az épület belső páratartamának nem megfelelősége miatt
halasszák későbbre a műgyanta réteggel való borítást.
A kivitelezővel történt egyeztetése és a személyes bejárás alapján javasolja a testületnek a
szerződés módosításának az elfogadását.
Hozzászólás, vélemény 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:
20/2016. (03. 02.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. október 22.-én Orvosi rendelő-felújítása- tárgyában ( Dörgicse, Fő utca 18. 321/1 Hrsz. ingatlan). a

Kőház 2000 Építőipari és Kivitelező Kft (székhely: 8271 Mencshely, Kossuth u 20.)
e-vel megkötött „Vállalkozási szerződés” módosításához az alábbiak szerint
hozzájárul.
1.) Az alapszerződésben 26. pontban foglalt kivitelezési határidőt 2016.március 07.-re
módosítja.
2.) műgyanta réteggel való borítást az épület belső páratartamának nem megfelelősége
miatt külön egyeztetést követően későbbre halasztják, melynek végső határideje
2016. április 20.
Határidő: azonnal
Felelős: Mlinkó István polgármester

3.

Orvosi Rendelő műszaki ellenőri szerződés kötés.

Mlinkó István polgármester: Szóban ismerteti a napirendet.
Utólagos tájékoztatás mellett kéri a képviselő-testület jóváhagyását Műszaki ellenőri
feladatok ellátása tárgyában Dattler Sándorral (jogosultság: ME-É-19-0187) kötött szerződés
jóváhagyására. A megbízás az „Orvosi rendelő-felújítása” tárgyában (Dörgicse, Fő utca 18.
321/1 Hrsz. ingatlan) melynek kivitelezését a Kőház 2000 Építőipari és Kivitelező Kft
(székhely: 8271 Mencshely, Kossuth u 20.) vonatkozóan került sor. A műszaki ellenőri
feladatok ellátásáért 200.000 Ft összegű megbízási díj került megajánlásra, melyet előzetesen
elfogadott. Ez magában foglalja a fizetendő járulékokat és minden egyéb felmerülő költséget.
Kéri a testület jóváhagyását a megkötött szerződés elfogadására.
Hozzászólás, vélemény 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:
21/2016. (03. 02.) határozat
1.) Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete utólagos tudomásul vétel
mellett az „Orvosi rendelő-felújítása” tárgyában (Dörgicse, Fő utca 18. 321/1 Hrsz.),
megbízási szerződést köt Dattler Sándor műszaki ellenőrrel (jogosultság: ME-É-190187) , ingatlan) melynek kivitelezését a Kőház 2000 Építőipari és Kivitelező Kft
(székhely: 8271 Mencshely, Kossuth u 20.) végzi .
2.) A képviselő-testület a szerződés pénzügyi fedezetét a 2016 évi költségvetés
,beruházások előirányzata terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mlinkó István polgármester

4.

Falugondnoki Egyesület támogatása.

Mlinkó István polgármester: Szóban ismerteti a napirendet.
A Veszprém Megyei Falugondnokok Egyesülete ez évben is megkereste az Önkormányzatot
támogatási kérelmével. Az Egyesület közhasznú szervezet, a tagoknak továbbképzéseket,
szakmai napot tartanak 2016. évben is. Eddig is támogatták anyagi lehetőségeikhez mérten,
2016. évben is javasolja 15.000 Ft támogatás megszavazását.
Hozzászólás, vélemény 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:
22/2016. (03. 02.) határozat
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprém Megyei
Falugondnokok Egyesületet 15.000 Ft-tal támogatja a 2016. évi költségvetés dologi
kiadásainak terhére.
2. A támogatás felhasználása , továbbképzések, szakmai napok szervezésére fordítható.
3. Felhívja az Egyesület Elnökét, 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 20.
Felelős: Mlinkó István polgármester

5.

Telekértékesítési megbízás.

Mlinkó István polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
Az Otthon Centrum franchise partnere a Füred Ingatlan Centrum Kft képviseletében Varró
Gábor vezető tanácsadó megkereste, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló és értékesítésre
szánt telekingatlanok hatékonyabb eladását elősegítve vonják be értékesítő partnerként az
irodájukat. A közreműködésért jutalékot kérnének az eladást követően ennek mértéke
2500Ft/m2 ingatlan eladási árig 200.000 Ft+Áfa/db illetve 5000Ft/m2 ingatlan eladási árig
400.000 Ft+Áfa/db. A m2 árakat a vele folytatott beszélgetés kapcsán kalkulálta az ajánlatot
adó. A jelenlegi építőipari lakásépítés felfutása illetve a nemrég bevezetett CSOK hatásai és
figyelembe véve Dörgicse ingatlanpiaci felfutását nem javasolja a megbízás megkötését, úgy
gondolja saját hirdetés mellett is el tudják adni az ingatlanokat a közeljövőben.
Hozzászólás, vélemény 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:
23/2016. (03. 02.) határozat
1, Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Otthon Centrum franchise
partnere a Füred Ingatlan Centrum Kft képviseletében Varró Gábor ( 8230 Balatonfüred,
Petőfi Sándor u.2.) ingatlaniroda telekértékesítésre adott megbízási ajánlatát nem fogadja
el.
Határidő: azonnal
Felelős: Mlinkó István polgármester

6.

Faluház és Turistaház pályázati forrásból történő bővítése .

Mlinkó István polgármester: Szóban ismerteti a napirendet.
A Falúház és Turistaház pályázati forrásból történő bővítésére nyílhat lehetőség a "VP-67.4.1.1-16: Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós
közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés" elnevezésű pályázaton.
Ennek érdekében több pályázat íróval egyeztetett és kért ajánlatot.
Ismerteti a 3 ajánlatot :
1.)
Kovács Zsolt pályázati tanácsadó:
180.000Ft+0% Áfa, továbbá sikeres pályázat esetén az elnyert Bruttó támogatási összeg 2%.
Az ajánlat tartalmazza a műszaki tartalom meghatározását, költségvetés készítését,kérelem
benyújtását, esetleges hiánypótlásokkal, illetve árajánlatok bekérését.
2.)
Henn Zsolt egyéni vállalkozó:
4 millió Ft feletti pályázat esetében 60.000 Ft + sikeres pályázat esetén 2,5 % sikerdíj.
3.)
Magyar Energia Centrum Projektfejlesztő és Koordinációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság, Képviseli: Vrabély Imre ügyvezető
(Székhelye: 1223 Budapest, Nagytétényi út 190. B. ép. 1. em. 2.):
Megbízási díj mértéke és annak kifizetése
Nettó projekt költség 7,5%-a,- Ft+ ÁFA, azaz forint plusz általános forgalmi adó. ( mely 5
rész illetve 1 végszámla benyújtását teszi lehetővé.) A kapcsolodó feladatellátás a tervezett
részét képezi mely kiküldésre került a testületi anyaggal. A hatósági engedélyek beszerzése
során felmerülő illetékek, egyéb hatósági díjakat Megbízott, azok felmerülésekor megfizeti,
azzal, hogy Megbízó köteles a Megbízott által kifizetett ilyen jellegű költségeket a
felmerülésüktől számított 10 napon belül Megbízott részére megfizetni.

Javasolja hogy az árajánlatok alapján Henn Zsolt árajánlatát fogadják el , mivel azt tartja a
legkedvezőbbnek, továbbá Henn Zsolt munkáját már ismerik az eddigiekben meg voltak
elégedve vele.
Hozzászólás, vélemény 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:
24/2016. (03. 02.) határozat
1.) Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a "VP-6-7.4.1.1-16:
Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi
tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés" tárgyú pályázati felhívás
keretében a pályázat megírásával benyújtásával kapcsolatos feladatok ellátásával Henn
Zsolt egyéni vállalkozó (8291 Nagyvázsony, Petőfi u 7. szám ) árajánlatát fogadja el,
60.000Ft egyszeri és 2,5 % sikerdíj megfizetése mellett
.
2.) Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.
Határidő: 2016. március 30.
Felelős: Mlinkó István polgármester

Mlinkó István polgármester: Ugyancsak ezen napirendi pont keretében szükséges
megbeszélni a pályázat benyújtásához kapcsolódó
TÉR-METSZET KFT (8300 Tapolca
Kossuth L. u. 6.), képviseletében Epres Róbert okl. építészm. üv. ajánlatát mely a Kultúrház
és vendégház tervezési feladataihoz kapcsolódnak mely nélkül nem lehet a pályázati anyagot
összeállítani. A becsatolt árajánlatot azonban módosításra és átdolgozásra visszaküldené a
tervező iroda részére, mivel mint az ajánlatukban is szerepelt, „Amennyiben az épületekről
használható tervdokumentáció áll rendelkezésre, úgy lehetőség van a tervezési díjak
felülvizsgálatára. „ mivel mindkét tervezett beruházás esetében rendelkezésre állnak
tervdokumentációk így javasolja az ajánlat visszaküldését átdolgozásra.
A Képviselő-testület döntés nélkül a polgármester álláspontját elfogadva a TÉRMETSZET KFT (8300 Tapolca Kossuth L. u. 6.), árajánlatának átdolgozását követően kíván
állást foglalni tárgybani napirend fölött.

7.

Dörgicse Községi Önkormányzat 5/2011.(II.11.) határozat visszavonása.

Mlinkó István polgármester: Szóban ismerteti a napirendet. A határozat a befizetett
idegenforgalmi adó visszaigénylésére ad lehetőséget amennyiben az ingatlan tulajdonosa
idegenforgalmi fejlesztést végez az adóval érintett ingatlana tekintetében. Pályázni lehet az
érintett ingatlan felújítására, állagmegőrzésére, fejlesztésére, valamint az idegenforgalmi
szolgáltatás fejlesztését szolgáló dologi kiadásokra. A támogatás mértéke a befizetett
idegenforgalmi adó 1 forintja után 140% azaz 1,4 forint.
A határozat nem tartalmaz felső korlátot a támogatás tekintetében vagyis az önkormányzat bár
az idegenforgalmi adót beszedi de 40% -kal emelt mértékben korlátlan visszafizetést vállal.
Túl általánosra sikerült a felhasználás módját szabályozni, azaz majdnem minden beruházás ,
fejlesztés ,eszközvásárlás elszámolható. A későbbiekben javasolja olyan célok beruházások
támogatását amely a falúnak a közösségnek is hasznára válik pl.: utcaképi szempontból
homlokzati felújítás, előkert ,esetleg az adott ingatlan előtti közterület virágosítása, környezet
és klíma barát energetikai fejlesztések megvalósítása, stb.
A határozattal annak idején szerették volna az érintett adóalanyi kört támogatni, oly módon
hogy az másodlagosan a közösségnek és a településnek is hasznára váljon. A határozat ebben
a formájában nem teljesen a fenti célokat szolgálja, több eleme pontosításra, szabályozásra
szorul.
Deák Attila képviselő 10:45. megérkezik az ülésre. A képviselőtest teljes létszámával ülésezik
a továbbiakban.
Javasolja, hogy a Képviselő-testület által hozott Dörgicse Községi Önkormányzat
5/2011.(II.11.) határozatát vonják vissza.
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:
25/2016. (03. 02.) határozat
1.) Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dörgicse Községi
Önkormányzat 5/2011.(II.11.) határozatát visszavonja.
2.) Megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy 2016. április 30.-ig új feltételek mellett
dolgozza ki az
idegenforgalmi adóból adható kedvezmények mértékét és annak feltételeit.
Határidő: 1.) pont esetében ; azonnal
2.) pont esetében 2016.04.30.
Felelős: Mlinkó István polgármester

8.

Önkormányzat szabad pénzeszközének lekötése

Mlinkó István polgármester: Szóban ismerteti a napirendet.
Az önkormányzat felelős gazdálkodásának és a sikeres vissza nem térítendő pályázati
forrásoknak köszönhetően a 2016. február 29.-én rendelkezésre álló pénzeszköze az
Önkormányzatnak 73.857.205 Ft. Javasolja hogy mivel a normál működéshez és a tervezett
beruházások megvalósításához jelenleg nincs szükség ekkora pénzmennyiség folyószámlán
tartásához, 50.000.000.Ft –ot a számlavezető OTP Banknál úgynevezett „ 61 napos lekötött
betét „ konstrukcióban kössenek le. Ez kiszámítható , nem hosszútávon kerül lekötésre a pénz
, viszont a jelenlegi „0” közeli kamatszinthez képest jellemzően évi 0,8% környékén
kamatozik. Igaz idő előtti felbontás esetén nem fizet kamatot. A pontos kamatszintet a
lekötéskor közlik mivel egyedi kamatot ajánl meg az OTP az Önkormányzat részére.
Mlinkó István polgármester: Kérdezi van-e 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:
26/2016. (03. 02.) határozat
1.) Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.
Önkormányzati Költségvetési Számla folyószáláján rendelkezésre álló összegből 50.000.000.
Ft azaz –ötvenmillió forint – összeget leköt a „61 napos lekötött betét” konstrukció keretében.
2.) Felhatalmazza a polgármestert a betét lekötéssel kapcsolatos feladatok megtételére.
Határidő: 2016.03.22.
Felelős: Mlinkó István polgármester
Mlinkó István polgármester: Több napirend és bejelentés nem lévén a polgármester az ülést
11:30 órakor bezárta.
k. m. f

Mlinkó István
polgármester

dr. Tárnoki Richárd
jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:
Soltész Attila
osztályvezető

