Dörgicse Község Önkormányzata
DÖRGICSE
____________________________
Szám: 301/ 65-14 /2016.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Képviselő-testület 2016. május 31-én 09:30 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről.
Az ülés helye:

Dörgicse Község Önkormányzat Tanácsterme
Dörgicse Fő u. 16.

Mlinkó István
Kurucz Attila
Bende István
Király László

Jelen voltak:

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 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: A meghívó szerinti napirendeket javasolja tárgyalni , az alábbi kiegészítéssel:
Javasolja felvenni a napirendi pontok közé:
9. Sztopkó Jenő kérelme (előadó: Mlinkó István polgármester)
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.
Mlinkó István polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület az ülés napirendjét és a tárgyalás menetét a
fenti szavazati arányokkal elfogadta és meghozta az alábbi:
47/2016. (05.31.) számú h a t á r o z a t o t :
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
Az ülés n a p i r e n d j e :

1. 2015. évi költségvetési beszámoló
Előadó: Mlinkó István polgármester
2. HÉSZ felülvizsgálat lakossági igények alapján
Előadó: Mlinkó István polgármester

3. Gyermekjóléti tevékenységről beszámoló
Előadó: Mlinkó István polgármester
4. Polgármester beszámolója a Balatonfüredi Többcélú
Társulás tevékenységéről
Előadó: Mlinkó István polgármester
5. Paulin László utazási költség, bérlet támogatás
Előadó: Mlinkó István polgármester
6. Vízi-környezetgazdálkodási program árajánlat
Előadó: Mlinkó István polgármester
7. Képli és Társa Bt. vállalkozási szerződés módosítása
Előadó: Mlinkó István polgármester
8. Az Európai Unió kényszerbetelepítésre vonatkozó terveivel kapcsolatos állásfoglalás
Előadó: Mlinkó István polgármester
9. Sztopkó Jenő kérelme
Előadó: Mlinkó István polgármester
NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. 2015. évi költségvetési beszámoló
Mlinkó István polgármester: A napirendi ponthoz kapcsolódóan megküldésre került az írásos előterjesztés.
Ismerteti az előterjesztést.
Az Államháztartási törvény alapján a Polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a Jegyző által elkészített
rendelettervezetet úgy, hogy az a Képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a
költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
Ennek a törvényi kötelezettségnek teszünk eleget a 2015. évi gazdálkodásról szóló beszámoló előterjesztésével.
Az Önkormányzat feladatellátás általános értékelése:
Dörgicse Község Önkormányzata az önkormányzati törvényben előírt kötelező feladatait 2015. évben is el tudta
látni, az önként vállalt feladatok ellátása mellett. Az Önkormányzat a számláit határidőben fizette, az előkészített
beruházásai és felújításai forráshiány miatt nem maradtak el. Az Önkormányzatnak likviditási gondjai nem
voltak. A 2015. év során a Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (II.11.) önkormányzati
rendeletet 4 alkalommal módosította.
Mérlegtételek alakulása
Az Önkormányzat 2015. december 31. állapot szerinti vagyoni és pénzügyi helyzetét az éves beszámoló
könyvviteli mérlege mutatja (1. melléklet).
Az Önkormányzat 2015. december 31-i fordulónappal összeállított könyvviteli mérlegének főösszege 808.251
eFt, mely a bázis évhez viszonyítva – 792.318 eFt – 2,0 %-os, volumenében 15.933 eFt növekedést jelent.
Az eszközök állományának alakulása:
A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

722.850 eFt

89,4%

23 eFt

0%

C.) Pénzeszközök

50.669 eFt

6,3%

D.) Követelések

34.576 eFt

4,3%

0 eFt

0%

133 eFt

0%

B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

E.) Egyéb eszközoldali sajátos elszámolások
F.) Aktív időbeli elhatárolások
Eszközök összesen:

808.251 eFt 100,0%

A befektetett eszközök állományának alakulása
Megnevezés
Immateriális javak
Tárgyi eszközök
Befektetett pénzügyi eszközök
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
Befektetett eszközök összesen

2014. év (eFt)
2.093
697.851
3.113
0
703.057

2015. év (eFt)
535
719.056
3.259
0
722.850

Változás %-a
25,5
103,0
104,6
0,00
102,8

A befektetett eszközök nettó értéke a 2014. évi 703.057 eFt-ról 2015. évben 722.850 eFt-ra növekedett. A
növekedés a tárgyi eszközökön belül az ingatlanok és a jármű soron jelentkezik, a megvalósult pince, kemence,
utak felújítása és az új falubusz aktiválását követően.
A befektetett pénzügyi eszközök állománya 3.259 eFt, melynek részletezését a 16. számú melléklet tartalmazza.
A forgóeszközök között a készletek és az értékpapírok állományának változása látható. 2015. december 31-én az
Önkormányzat értékpapír állománnyal nem rendelkezett.
A pénzeszközök állománya 2015. december 31-én 50.669 eFt, mely a bázis évhez viszonyítva (2.711 eFt) 1869
%-os növekedést mutat, a beváltott értékpapír miatt.
A követelések állománya 34.576 eFt, melynél az előző évihez viszonyítva (30.223 eFt) 14,4 %-os növekedés
látható.
A sajátos eszközoldali és forrásoldali elszámolások mérlegsorokon a költségvetés terhére el nem számolható
kifizetések, bevételek jelennek meg.
Az aktív és passzív időbeli elhatárolások a 2014. január 1-től bevezetett pénzügyi számvitelben jelennek meg, a
költségvetési számvitelben nem alkalmazható.
A források állományának alakulása
G) Saját tőke
773.844 eFt
95,7 %
H) Kötelezettségek
5.229 eFt
0,6%
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások
0 eFt
0,0 %
J) Passzív időbeli elhatárolások
29.178 eFt
3,6%
Források Összesen:
808.251 eFt 100,0 %
A saját tőke az Önkormányzat rendelkezésére álló vagyon nagyságát és az eredmény változását mutatja.
A kötelezettségek állománya az előző évihez képest mintegy 41,4%-al nőtt, ami elsősorban a hátralékos
szállítóállományból adódik.
Az Önkormányzat maradvány-kimutatását a 3. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat összes
maradványa 2015. december 31-én 50.520 eFt, mely az előző évi 2.292 eFt-hoz képest 2204,1 %-os növekedést
mutat.
Az önkormányzat költségvetési maradványa 582 eFt összegben kötelezettséggel terhelt, így a szabadon
felhasználható maradvány 49.938 eFt, melyet javaslok a tartalékba helyezni a 2016. évi költségvetés
módosításkor.
Költségvetési adatok alakulása
A részletes mellékletek alapján készült főösszesítő (4. számú melléklet) összevontan tartalmazza az
Önkormányzat gazdálkodásának fő bevételi és kiadási adatait. Összességében az Önkormányzat bevételei és
kiadásai a módosított előirányzatokon belül alakultak, a bevételek 100 %-os, a kiadások pedig 64,0 %-os szinten
teljesültek, a költségvetési többlet (tárgyévi maradvány) 50.520 eFt.
Az 5. számú melléklet összességében mutatja be az Önkormányzat bevételeinek alakulását.
Az Önkormányzat bevételei összességében 100 %-os szinten teljesültek, ezen belül a költségvetési bevételek és a
finanszírozási bevételek is 100 %-os szinten teljesültek. A működési célú támogatások államháztartáson belülről
bevételek 100 %-os szinten teljesültek, ezen belül az önkormányzat működési támogatásai (állami támogatások)
100 %-os, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről szintén 100 %-os szinten teljesültek.
Az állami támogatások eredeti előirányzata 2015. évben 17.462 eFt volt, 2015. év során 5.495 eFt összegben
kerültek megállapításra működési célú többletforrások az Önkormányzat részére a központi költségvetésből,
ilyen többletforrások voltak elsősorban a pénzbeli szociális ellátások kiegészítése, a szociális ágazati pótlék, a
területalapú támogatás. Az egyéb működési célú támogatások között a támogatott projektekhez kapcsolódó
működési kiadások támogatása, közcélú foglalkoztatás támogatása jelenik meg.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételek 100 %-os szinten teljesültek, ezek voltak az
orvosi rendelő felújítására-, falubusz vásárlására-, terménytároló-, pajta felújítására valamint a Bakancsos
Turistaház felújítására kapott támogatás.

A saját bevételek közül legnagyobb arányú a közhatalmi bevételek, ezen belül is a helyi adó bevételek, melyek a
költségvetési bevételek 27,8 %-át teszik ki. A közhatalmi bevételek a 2015. évre eredetileg tervezett szint felett
teljesültek 109,8 %-os szinten.
Közhatalmi bevételek alakulása:
Megnevezés
Telekadó
Építményadó
Iparűzési adó
Gépjárműadó
Személyek utáni idegenforgalmi adó
Egyéb
közhatalmi
bev.(bírság,
pótlék)
Közhatalmi bevételek összesen

2014. évi teljesítés (eFt)
2.038
7.059
5.529
3.355
307
267
18.555

2015. évi teljesítés (eFt)
2.705
9.197
6.428
3.222
516
160
22.228

Változás %-a
132,7%
130,2%
116,2%
96,0%
168,0%
59,9%
119,7%

A működési bevételek 100 %-os szinten teljesültek.
A felhalmozási célú átvett pénzeszközök 100 %-os szinten teljesültek, ezen belül a véglegesen átvett
pénzeszközök szintén 100 %-osan teljesültek az utolsó módosításhoz képest, viszont az eredeti előirányzathoz
képest a Dörgicse Közalapítvány részére folyósított visszatérítendő támogatás nem teljesült.
Az Önkormányzat finanszírozási bevételei között jelenik meg az előző évi maradvány igénybevétele, a
részvények beváltása és az állami támogatás megelőlegezése.
Az Önkormányzat bevételeinek részletezését az 5. számú melléklet mutatja be.
Az Önkormányzat működési kiadásainak részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzati feladatok működési kiadásai összességében 63,5 %-os szinten teljesültek, melyek
összességében a kiemelt előirányzatokon belül alakultak. Előirányzat túllépés egy feladaton sem mutatkozik.
Az önkormányzati támogatások alakulását a 7. számú melléklet mutatja be, melynél az előirányzathoz
viszonyítva a teljesítés 100 %-os.
A támogatások, pénzeszköz átadások a módosított előirányzaton belül teljesültek.
A szociális juttatások összességében a tervezett szinten belül teljesültek.
Visszatérítendő támogatást, kölcsönt az Önkormányzat 2015-ben 3.617 eFt összegben nyújtott a Dörgicse
Közalapítvány részére.
Az Önkormányzat kiadásainak szerkezetét vizsgálva megállapítható, hogy 2015. évben a költségvetési kiadásnak
mindössze a 42,3 %-át teszik ki a működési kiadások. Ezek tartalmazzák az Önkormányzat működésének
költségeit, valamint a kiadások teljesítését.
A költségvetési kiadások alakulása 2014. és 2015. években
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok
Dologi kiadások
Elvonások, befizetések
Egyéb működési célú támogatások áh-n
belülre
Egyéb működési célú támogatások áh-n
kívülre
Működési célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök nyújtása áh-n kívülre
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Működési kiadások összesen
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalm.célú támogatások áhb
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n

2014. év (eFt)
11.083
2.227
21.669
0
6.770

2015. év (eFt)
7.193
1.457
18.709
0
5.840

%
64,9%
65,4%
86,3%
0
86,2%

2.177

2.933

134,7%

2.540

0

1.070
47.536
2.907
15.292
0
364

1.086
37.218
23.036
23.629
141
260

0
101,4%
78,2%
792,4%
154,5%
0
71,4%

kívülre
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök
nyújtása áh-n kívülre
Felhalmozási kiadások összesen
Költségvetési kiadások összesen

26.383
44.946
92.482

3.617

13,7%

50.683
87.901

112,7%
95,0%

Az Önkormányzatnál összességében a működési kiadások 21,8 %-kal csökkentek az előző évi szinthez
viszonyítva. Ez elsősorban abból adódik, hogy a személyi juttatások és a dologi kiadások jelentősen csökkentek.
A felhalmozási kiadások alakulását a 8. számú mellékletben mutatjuk be. A tervezett felhalmozási kiadások
összességében 81,4 %-os szinten teljesültek, mivel a vis major károk felújítása még nem fejeződött be.
Beruházások tekintetében jelentős volt a ravatalozó építésének folytatása, a falubusz-, a Bakancsos Turistaház
eszközeinek beszerzése.
Fejlesztési kiadások között legjelentősebb volumenűek voltak az útfelújítási munkálatok, az orvosi rendelő
felújításának elkezdése, a vis major károk felújításának kezdése és a Bakonykarszt Zrt által továbbszámlázott
szivattyú felújítása.
Felhalmozási kiadások között pénzeszköz átadásként jelentkezik a Pécsely Község Önkormányzatának orvosi
szolgálati lakás felújításának támogatása, a Dörgicse Közalapítványnak átadott visszatérítendő támogatás
valamint a háztartásoknak átadott fejlesztési támogatás.
Az államháztartási törvény 91. §-a alapján a helyi önkormányzat zárszámadásának előterjesztésekor a képviselőtestület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket, kimutatásokat kell bemutatni:
 a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban (9. számú melléklet),
 a pénzeszközének változását (18. számú melléklet),
 a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve (11. számú
melléklet),
 a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatásokat (13. számú melléklet),
 az adósság állományát lejárat, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek bel- és
külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban (12. számú melléklet),
 a vagyonkimutatását (15., 15/a., 15/b. számú melléklet),
 az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a
részesedések alakulását (16. számú melléklet).
Továbbá a Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteknek és a saját bevételeknek a
költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb
csoportokban, és a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait (14. számú melléklet).
A 9. számú melléklet tájékoztató jelleggel bemutatja a működési és a felhalmozási célú bevételek és kiadások
alakulását mérlegszerűen egymástól elkülönítetten, de együttesen egyensúlyban.
Az összesített mérleg alapján megállapítható, hogy a működési többlet fedezetet biztosított a felhalmozási
kiadásokra és összességében 50.520 eFt többlettel (maradvánnyal) zárta az évet az önkormányzat.
Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 18. számú mellékletben mutatjuk be, mely szerint 2015. évben
47.958 eFt-tal nőtt a pénzeszközök állománya.
A 11. számú melléklet bemutatja az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését célok
szerint évenkénti bontásban, valamint összesítve, mely az Önkormányzatnak nincs.
A 12. számú melléklet bemutatja az Önkormányzat belföldi adósságállományának alakulását, mely 2015.
december 31-i állapot szerint az Önkormányzatnak nincs hitelállománya.
A 13. számú melléklet bemutatja a 2015. évi közvetett támogatásokat a jogszabályi előírásnak megfelelő
tartalommal, mely tartalmazza az építményadó, a telekadó, az iparűzési adó, az idegenforgalmi adó, a
gépjárműadó adókedvezményét, adómentességét, az intézményi térítési díjak méltányossági alapon történő
elengedésének összegét és a helyiségek hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség
összegét.
Az adómentességek, adókedvezmények a törvény illetve törvényi felhatalmazás alapján a helyi adórendelet
alapján kerültek megállapításra, az ebből adódó 2015. évi tényleges bevétel kiesés összege 6.278 eFt. Az
önkormányzatnál az adómentességeken, adókedvezményeken kívül más jogcímen közvetett támogatás nem
jelenik meg.

A 14. számú melléklet alapján a Stabilitási törvény szerint az Önkormányzatnak további adósságot keletkeztető
ügylete nincs. A saját bevételeken belül a helyi adó bevétel a tervezetett meghaladóan teljesült.
A 15. számú melléklet az ingatlanvagyon alakulását mutatja be összesítetten, a részletes vagyonkimutatás a
Hivatalban megtekinthető, terjedelmi okokból nem került csatolásra.
A 15/a,b. számú melléklet az Önkormányzat vagyonkimutatását tartalmazza a 4/2013. (I.11.) kormány
rendeletben meghatározott bontás szerint, tehát tartalmazza az önkormányzat vagyonát törzsvagyon
(forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes), illetve üzleti vagyon bontásban, valamint az önkormányzat
vagyonáról szóló 17/2014. (III.5.) önkormányzati rendeletben meghatározott forgalomképtelen vagyonból a
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon elemeket.
A 15/c. számú melléklet az immateriális javak és tárgyi eszközök alakulását mutatja be számviteli
csoportosításban. Ezek a táblázatok tájékoztatást nyújtanak arról, mely eszközcsoportokban milyen változás
történt a gazdálkodási év során.
A 16. számú melléklet bemutatja a részesedések, értékpapírok állományát.
A 10. számú melléklet összesítve bemutatja az Önkormányzat kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási)
feladatinak megbontását.
A 17. számú mellékletben bemutatjuk az Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek
bevételeit, kiadásait.
Összességében a költségvetés végrehajtásáról megállapítható, hogy a gazdálkodás pénzügyi egyensúlya
biztosított volt. A képviselő-testület a döntéseivel a gazdálkodás stabilitásának megtartására törekedett. Az éves
gazdálkodás során fő célkitűzés volt az önkormányzat kötelező feladatainak biztosítása, a fejlesztési célok
megvalósítása a pályázati lehetőségek maximális kihasználása mellett.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendelettervezetet elfogadni
szíveskedjenek, azzal hogy mivel a jogszabályi előírások okán a rendeletet a tárgyévet követő év május 31.ig
kell hatályba léptetni, és kihirdetni, így a mai napon 15:00 időpontban kerülne kihirdetésre és hatálybaléptetésre
a rendelet.
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:
48/2016. (05.31.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. évi költségvetés végrehajtásáról, a
zárszámadásról szóló rendelet-tervezetet megismerte, megtárgyalta és annak elfogadása mellett döntött.
Határidő: azonnal
Felelős: Mlinkó István polgármester

Rendelet tervezet
Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2016. (…..) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak tagjaira, az Önkormányzatra terjed ki.
2. § A Képviselő-testület a község 2015. évi gazdálkodásának beszámolóját a 4. mellékletnek megfelelően:
79.758
60.701
2.292
58.409

ezer forint teljesített költségvetési bevétellel
ezer forint teljesített finanszírozási bevétellel, ebből
ezer forint teljesített belső hiány finanszírozási bevétellel
ezer forint teljesített külső hiány finanszírozási bevétellel

87.901
ezer forint teljesített költségvetési kiadással
2.038
ezer forint teljesített finanszírozási kiadással
50.520
ezer forint (továbbiakban eFt) költségvetési maradvánnyal
elfogadja.
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. december 31-i mérleg főösszegét az 1. mellékletben
szereplő mérleg adatai alapján 808.251 eFt-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat eredmény-kimutatását a 2. melléklet szerint jóváhagyja, mely
szerint a mérleg szerinti eredmény összege 7.179 eFt.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi összevont maradvány-kimutatását a 3. mellékletnek
megfelelően jóváhagyja, melyben a maradvány összege 50.520 eFt.
4. § Az Önkormányzatnál kimutatott szabadon felhasználható tárgyévi pénzmaradvány összegét 49.938 eFt
összeggel tartalékba helyezi.
5. § A Képviselő-testület az Önkormányzati bevételi előirányzatok teljesítését az 5., melléklet, a működési
kiadási előirányzatok teljesítését a 6., 7. mellékletek szerinti részletezésben jóváhagyja.
6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási kiadások előirányzatának teljesítését a 8. melléklet
szerinti részletezésben jóváhagyja.
7. § A Képviselő-testület jóváhagyja a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz
kapcsolódó támogatások és a központosított támogatások költségvetési törvény előírásai szerinti elszámolásait a
19., 19/a., 19/b., mellékletnek megfelelően.
8. § A Képviselő-testület jóváhagyja az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 9. melléklet, a
többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 11. melléklet, az adósság
állományát lejárat, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek bel- és külföldi irányú
kötelezettségek szerinti bontásban a 12. melléklet, a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatásokat a 13.
melléklet, a vagyonkimutatását a 15.,15/a,b. melléklet, és a pénzeszközének változását a 18. melléklet szerint, a
Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteknek és a saját bevételeknek a
költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait és teljesítését főbb
csoportokban a 14. melléklet, a részesedések és értékpapírok állományát a 16. melléklet szerint.
9. § A Képviselő-testület a zárszámadási rendelet tájékoztató jellegű mellékleteit az alábbiak szerint jóváhagyja:
Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe
vett eszközök állományának alakulása 15/c. melléklet, a kötelező az önként vállalt és államigazgatási feladatok
szerinti megbontást a 10. melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek 2015. évi
pénzforgalmát 17. melléklet.
10. § (1) A rendelet …………………… napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015.(II.11.) rendelet, és az
azt módosító 6/2015.(IV.17.), 11/2015.(VI.14.), 13/2015.(IX.29.), 16/2015. (XII.21.) rendelet hatályát veszti.
Mlinkó István
polgármester

dr. Tárnoki Richárd
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2016. május ……….
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 Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2016. (V.31.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról
2. Gyermekjóléti tevékenységről beszámoló
Mlinkó István polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendi pontot, melynek anyagát a képviselő-testület
tagjai írásban megkaptak.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló – többször módosított – 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdése kötelező jelleggel előírja a helyi önkormányzatoknak a gyermekjóléti
és gyermekvédelmi tevékenység évenkénti átfogó értékelését. Az értékelést tájékoztatás céljából meg kell
küldeni a Veszprém Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazsági Főosztálya részére. A hivatal az értékelés
kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a helyi önkormányzat felé.
Az átfogó értékelés tartalmi követelményeit a – többször módosított – 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet (a
továbbiakban: Gyer.) 10. számú melléklete határozza meg. A beszámoló ennek figyelembevételével készült.
Felolvassa a beszámolót.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót vitassa meg, és a határozati javaslatot fogadja el.
Kérdezi, van e hozzászólás, vélemény.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg:
49/2016. (05.31.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte Dörgicse Község Önkormányzata
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést, és azt elfogadja.
Határidő: azonnal.
Felelős: Mlinkó István polgármester

3. HÉSZ felülvizsgálat lakossági igények alapján
Mlinkó István polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendi pontot, melynek anyagát, (kérelmeket) a
képviselő-testület tagjai írásban megkaptak. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 40/2016.
(04.15.) számú határozatában részleges felülvizsgálatát kezdeményezte Dörgicse Önkormányzat Helyi Építési
Szabályzatának és Szabályozási Tervének. Ennek keretében úgy rendelkeztek, hogy a lakossági, vállalkozói,
egyéb érintett jogi személyek észrevételeiket, igényeiket, 2016-05-09.-ig terjeszthetik elő.
Az alábbi észrevételek kérések érkeztek be határidőn belül, javasolja egyenként döntsenek a kérelmekről.
Tájékoztatja a testületet, hogy előzetesen a beadott kérelmeket szakmailag Németh Ferenc településtervezővel
egyeztette és az állásfoglalását figyelembe véve teszi meg a javaslatait..
Bocskai Csaba kéri hogy az erdőben kialakítható 100.000m2 telekméretet 10.000 m1 re csökkentsék le, továbbá
kéri a 045/10 hrsz-ú legelő belterületbe vonását, úgy hogy építési telekként lehessen beépíteni. Továbbá a
0225/16 hrsz-ú területen 3000m2 –től lehessen pincét építeni.
Javasolja, hogy az első kérését támogassák, azzal hogy a „minimum telekméret” korlátot töröljék a rendeletből.
ezt Németh Ferenc településtervezővel egyeztette.
A 045/10 hrsz esetében jelenleg Má övezetben van ami a kérést elvileg nem lehetetleníti el. Azonban a 045/10
hrsz része az ökológiai puffer területnek, amire az OTRT2003. évi XXVI. tv.13.§ (1) fejezete és a Balaton
törvény 200. évi CXII. tv. 25.§ olyan előírásokat ad, melyek lehetetlenné teszik pl. beépítésre szánt terület, vagy
más beépítettséggel járó övezet kijelölését. Sok értelmét nem látja annak, hogy ezzel a területtel az eljárást
elindítsuk, mert mint látszik törvényi hivatkozással elutasítás várható. Fentiek okán nem javasolja a módosítást.
A 0225/16 hrsz.-ú terület esetében az ingatlan jelenleg Mc azaz szőlőkataszteri általános mezőgazdasági terület.
Itt a HÉSZ megegyezik a Balaton törvényi előírással ami min. 2 ha. szőlőhöz kötött minimális telket enged csak

beépíteni, azt is minimális %-ban. Ez a telek meg sem közelíti a 2 ha-t, mivel csak 0,7 ha körüli. Így törvényi
akadály miatt nem módosíthatjuk a helyi szabályozást. Fentiek okán nem javasolja a módosítást.
Kérdezi, van e hozzászólás, vélemény.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg:
50/2016.(05.31.) határozat
1. Dörgicse Község Önkormányzatának képviselő-testülete megismerte Bocskai Csaba kéréseit és részben
támogatja, az erdőben kialakítható 100.000m2 telekméretet 10.000 m2 re csökkentését, oly módon hogy a
HÉSZ-ben az ide vonatkozó „minimum telekméret” kifejezést töröljék el.
2. A 045/10 hrsz.-ú ingatlan mely jelenleg legelő, belterületbe vonásának kezdeményezését, elutasítja, mivel
az ingatlan része az ökológiai puffer területnek, amire az OTRT2003. évi XXVI. tv.13.§ (1) fejezete és a Balaton
törvény 200. évi CXII. tv. 25.§ olyan előírásokat ad, melyek lehetetlenné teszik pl. beépítésre szánt terület, vagy
más beépítettséggel járó övezet kijelölését.
3. A 0225/16 hrsz.-ú területen 3000m2 –től történő beépíthetőség biztosítását elutasítja, mivel A 0225/16 hrsz
jelenleg Mc azaz szőlőkataszteri általános mezőgazdasági terület. Itt a HÉSZ megegyezik a Balaton törvényi
előírással ami min. 2 ha szőlőhöz kötött minimális telket enged csak beépíteni.
Egyúttal felhatalmazza a Polgármestert, hogy a hatályos településrendezési eszközöket fenti kérésnek
megfelelően módosítassa azzal a feltétellel, hogy a módosítás költségeit a kérelmező viseli.
Felelős: Mlinkó István polgármester
Határidő: 2016-06-20
Mlinkó István polgármester: Dr. Bisztray Dénesné,és Dr. Bisztray Dénes kezdeményezték és kérik ,hogy a
010/6 hrsz.-ú ingatlant sorolják át Má övezetbe., mivel több önálló ingatlanon is gyümölcsöst telepítettek ,és
ezen a területen is ilyen gazdálkodást szeretnének folytatni. Németh Ferenc településtervezővel egyeztette nincs
jogi akadálya , javasolja támogatni az átsorolási kezdeményezést.
Kérdezi van e hozzászólás , vélemény .
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg:
51/2016.(05.31.) határozat
1. Dörgicse Község Önkormányzatának képviselő-testülete megismerte Dr. Bisztray Dénesné, és Dr. Bisztray
Dénes kérését és támogatja, hogy a 010/6 hrsz-ú szőlő művelési ágú terület Má övezeti besorolást kapjon.
Egyúttal felhatalmazza a Polgármestert, hogy a hatályos településrendezési eszközöket fenti kérésnek
megfelelően módosítassa azzal a feltétellel, hogy a módosítás költségeit a kérelmező viseli.
Felelős: Mlinkó István polgármester
Határidő: 2016-06-20
Mlinkó István polgármester: Soltész Attila kezdeményezte és kéri, hogy a 0225/44 hrsz-ú gyep ingatlan
kerüljön olyan besorolásba mely esetében épület, vagy gazdasági építmény legyen elhelyezhető, mivel
levendulát szeretne telepíteni és feldolgozni. Németh Ferenc településtervezővel egyeztette nincs jogi akadálya,
javasolja támogatni az átsorolási kezdeményezést, a kérelmező szerinti hasznosítás megvalósítása érdekében
gazdálkodási célra, gazdálkodásra alkalmas besorolás mellett.
Kérdezi, van e hozzászólás, vélemény.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg:
52/2016.(05.31.) határozat

1. Dörgicse Község Önkormányzatának képviselő-testülete megismerte Soltész Attila kérését és támogatja,
hogy a 0225/44 hrsz-ú gyep művelési ágú terület átsorolásra kerüljön gazdálkodási célú ,gazdálkodásra alkalmas
területi egységgé.
Egyúttal felhatalmazza a Polgármestert, hogy a hatályos településrendezési eszközöket fenti kérésnek
megfelelően módosítassa azzal a feltétellel, hogy a módosítás költségeit a kérelmező viseli.
Felelős: Mlinkó István polgármester
Határidő: 2016-06-20
4. Polgármester beszámolója a Balatonfüredi Többcélú Társulás tevékenységéről
Mlinkó István polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendi pontot, melynek anyagát a képviselő-testület
tagjai írásban megkaptak.
Ismeretes, hogy a Balatonfüredi Kistérség 20 önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
tv. 41.§.(1) bekezdésében biztosított jogokkal élve - a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről
szóló 1997. évi CXXXV. tv. 16-18.§-aiban, valamint a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi
XXI. tv-ben meghatározottak figyelembevételével - többcélú kistérségi társulási szerződést kötött 2004. június
25-én.
Az eltelt időszakban a társult Önkormányzatok e megállapodást, közös akarattal, - figyelemmel a települési
önkormányzatok többcélú kistérségi társulásokról szóló 2004. évi CVII. Törvény rendelkezéseire – 2005. január
31-én, 2006. november 23-án, 2006. augusztus 24-én, 2006. november 30-án, 2007. június 11-én, 2008. június
12-én, 2008. november 27-én, 2011, március 30-án, 2012. december 18-án, 2014. január 29-én és 2015.
november 30-án módosították.
A társuláshoz tartozó települések lakosságának száma 26.253 fő. Továbbá jelenleg a Balatonfüredi Többcélú
Társulás társult önkormányzatainak száma 22.
A Társulás megalakulásának időpontja: 2004. június 30., a tevékenység megkezdésének időpontja: 2004.
szeptember 1. volt.
A Társulás önálló jogi személyiséggel rendelkezik, a megalakulásától számított 3 évre szólt, melyet határozatlan
időre módosítottunk.
A társult önkormányzatok a társulás működtetésének céljára vagyontárgyat nem adtak át. Az eltelt időszakban,
pályázati forrásból történt vagyonszerzés közös tulajdont képez. ( Pl. iskolabusz, rendezvénysátor.)
A társult önkormányzatok polgármesterei alkotják a Társulás legfőbb döntéshozó szervét, a Társulási Tanácsot,
mely gyakorolja a megállapodásban meghatározott feladat és hatásköröket. Az első ülésén, tagjai közül
megválasztotta elnökét Filep Miklós Zánka Község Polgármestere, elnökhelyettesét dr. Bóka István
Balatonfüred Város Polgármester személyében. A 2014. évi önkormányzati választásokat követően a
tisztségviselők személyében változás nem történt, a Társulási Tanács újraválasztotta a korábbi tisztségviselőket.
A Társulás önálló munkaszervezetet nem hozott létre, e feladat ellátásával a Balatonfüred Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalát bízta meg. Ez jogutódlás következtében Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatallá
változott.
A Társulás működésének szabályait Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzítette.
A társulási megállapodás alapján a Társulás által ellátott közszolgáltatások 2015. év végéig:
•
szociális étkezés,
•
gyermekjóléti szolgáltatások
•
házi segítségnyújtás,
•
családsegítés,
•
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
•
idősek, demens betegek nappali ellátása,
•
fogyatékkal élők nappali ellátása
•
háziorvosi ügyeleti ellátás,
•
belső ellenőrzés.
A Társulás szociális és gyermekjóléti feladatokat a Társulás által fenntartott Balatonfüredi Szociális
Alapszolgáltatási Központ, a központi ügyelet feladatát a Balatonfüred Város Önkormányzata által fenntartott
Városi Rendelőintézet megbízásával, a belső ellenőrzési feladat ellátását a Balatonfüredi Közös Önkormányzati
Hivatal által látja el.

A Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ fenntartója 2013. július 1. naptól a Balatonfüredi Többcélú
Társulás lett.
A Társulási Megállapodás alapján Balatonfüred Város Önkormányzata megállapodásban vállalta az intézmény
finanszírozását, részben az állami támogatás átadásával, részben pedig a saját bevételei terhére. A települési
önkormányzatok a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz és a házi segítségnyújtáshoz támogatás nyújtásával
járultak hozzá. A Társulás folyamatosan finanszírozta az intézménye működését, likviditási problémái nem
voltak, mivel a társult önkormányzatok a feladatok ellátásához vállalt támogatási és tagdíjfizetési
kötelezettségüknek eleget tettek. A Társulási tanács a Társulás 2015. évi költségvetését elfogadó 5/2015. (II.10.)
számú határozatát három alkalommal módosította.
Társult Önkormányzatok a Megállapodást közös akarattal – figyelemmel a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Mötv) IV. fejezete 87-95. §-aiban meghatározott
rendelkezésekre és a 146. §-ban előírt kötelezettségre – módosították, így 2016. január 01-től:
A Társulás neve: BALATONFÜREDI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS (BTT)
A Társuláshoz tartozó települések száma 22.
A Társulás által ellátott közszolgáltatások:
1. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39-40. §-ában és a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64. §-ában foglalt család- és
gyermekjóléti szolgálat és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
40/A. §- ában foglalt család- és gyermekjóléti központ feladatait, az alábbiak szerint:
•
A család- és gyermekjóléti szolgálat tevékenységét:
Balatonfüred, Dörgicse, Vászoly, Balatonszőlős, Pécsely, Csopak, Paloznak,
Tihany, Aszófő, Balatonakali, Balatonudvari, Örvényes, Zánka, Monoszló,
Balatonszepezd, Balatoncsicsó, Tagyon, Óbudavár, Szentjakabfa, Szentantalfa
önkormányzatok területén látja el.
(kormányzati funkció: 107054; 104042 )
•
A család- és gyermekjóléti központ - jogszabályban a járásszékhely települési önkormányzat számára
kötelezően előírt - feladatait Balatonfüred Járásra kiterjedően látja el.
2. A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény
•
62.§-ában meghatározott szociális étkeztetés
(kormányzati funkció:107051)
Balatonfüred önkormányzat területén
•
a 63. §-ában meghatározott házi segítségnyújtás
(kormányzati funkció :107052)
Aszófő, Balatonakali, Balatoncsicsó, Balatonfüred, Balatonszepezd, Balatonszőlős, Balatonudvari, Dörgicse
Csopak, Lovas, Monoszló, Óbudavár, Örvényes, Paloznak, Pécsely, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon, Tihany,
Vászoly, Zánka önkormányzat területén
•
a 65.§-ában meghatározott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
(kormányzati funkció :107053)
Aszófő, Balatonakali, Balatoncsicsó, Balatonfüred, Balatonszepezd, Balatonszőlős, Balatonudvari, Csopak,
Dörgicse, Lovas, Monoszló, Óbudavár, Örvényes, Paloznak, Pécsely, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon,
Tihany, Zánka önkormányzat területén
•
a 65/F. §-ában meghatározott idősek, demens betegek nappali ellátása
(kormányzati funkció :102030)
Aszófő, Balatonakali, Balatoncsicsó, Balatonfüred, Balatonszepezd, Balatonszőlős, Balatonudvari, Csopak,
Lovas, Monoszló, Óbudavár, Örvényes, Paloznak, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon, Tihany, Zánka
önkormányzat területén

•
valamint fogyatékkal élők nappali ellátása
(kormányzati funkció: 101221)
Aszófő, Balatonakali, Balatoncsicsó, Balatonfüred, Balatonszepezd, Balatonszőlős, Balatonudvari, Csopak,
Dörgicse, Lovas, Monoszló, Óbudavár, Örvényes, Paloznak, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon, Tihany, Zánka
önkormányzat területén

3. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény 83., 93. és 152. §-ában meghatározott, egészségügyi
alapellátáshoz csatlakozó Központi ügyelet működtetése
(szakfeladatszáma: 862102)
Aszófő, Balatonakali, Balatoncsicsó, Balatonfüred, Balatonszepezd, Balatonszőlős, Balatonudvari, Dörgicse,
Csopak, Lovas, Óbudavár, Örvényes, Paloznak, Pécsely, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon, Tihany, Vászoly,
Zánka önkormányzat területén.
4.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény. 70. és 152. §-ai alapján ellátandó belső ellenőrzés
(szakfeladatszáma: 841901)
Aszófő, Balatonakali, Balatoncsicsó, Balatonfüred, Balatonszepezd, Balatonszőlős, Balatonudvari, Csopak,
Dörgicse, Lovas, Monoszló, Óbudavár, Örvényes, Paloznak, Pécsely, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon,
Tihany, Vászoly, Zánka önkormányzat területén.
A Társulás létrejöttének alapvető indoka volt a térség fejlesztése, e feladata ellátásához minél több forrás
megszerzése, ezzel is csökkenteni a társult önkormányzatok anyagi terheit.
A megalakulás óta a Társulás által megszerzett források
•
A Belügyminisztérium 2004. évben 50 millió forinttal támogatta a Társulás megalakítását. Ennek
felhasználása: 12 MFt a Balatoncsicsó térségében bejáró gyerekek szállítása érdekében iskolabusz vásárlása, 8
MFt a Radnóti Iskola műfüves pályájának kialakításához hozzájárulás, 4 MFt a belső ellenőrzés tárgyi
feltételeinek megteremtése, 9 MFt a kistérség turisztikai kerékpárút terveztetése, 17 MFt az egészségügyi
alapellátáshoz tartozó központi ügyelet kialakításához hozzájárulás.
•
Állami normatív támogatás (közoktatás, belső ellenőrzés, vidékfejlesztési menedzser, területfejlesztés,
gyermekjóléti feladat, szociális alapellátás) 92 MFt 2005. évre, és 2006. évre 91 MFt, 2007. évben 114,5 MFt,
2008. évben 150,8 MFt, 2009. évben 147,5 M Ft, 2010. évben 115,8 MFt., 2011. évben 121,8 MFt, 2012. évben
122,2 MFt volt. 2013. évtől a feladatok és a finanszírozás változása már nem volt normatív támogatás.
•
Pályázattal elnyert támogatás:
- a BFT-től a kerékpárút terveztetésre és megvalósíthatósági tanulmányra 2005. évben 18 MFt, 2006 évben
rendezvénysátorra 5 MFt,
- Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanácstól 2006. évben lovas fogathajtó verseny eszközbeszerzésre 1,3
MFt, a kerékpárút geodéziai munkarészeire 3 MFt
- Belügyminisztériumtól Balatonszepezden sportpálya építésre 3,1 MFt
- KDOP keretében Mobilszínpad beszerzésre – 2009. évben – 27 MFt
A Társulás Tanács működését az alábbiakban foglalhatjuk össze:
1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A Társulási Tanács:
2005. évben 6 alkalommal ülésezett, melyeken 45 db határozatot hozott.
2006. évben 9 alkalommal ülésezett és 57 határozatot hozott.
2007. évben 6 ülést tartott és 56 határozatot hozott.
2008. évben 6 ülést tartott és 44 határozatot hozott
2009. évben 5 ülést tartott és 40 határozatot hozott
2010. évben 7 ülést tartott és 43 határozatot hozott
2011. évben 7 ülést tartott és 43 határozatot hozott.
2012. évben 6 ülést tartott és 31 határozatot hozott
2013. évben 7 ülést tartott és 44 határozatot hozott
2014. évben 6 ülést tartott és 40 határozatot hozott.
2015. évben 7 ülést tartott és 31 határozatot hozott.

2015 év részleges pénzügyi adatai :
- a Társulás állami támogatásban nem részesül,
- a BSZAK fenntartása kapcsán az ellátott feladatokhoz kapcsolódó állami támogatást Balatonfüred Város
Önkormányzata igényli és támogatásként átadja a Társulásnak az intézményfinanszírozás fedezetére.
- A Társulás saját bevétele a gyakorlatban kizárólag a tagdíj bevétel, ami 2015. évben 3319 eFt volt, ezen kívül
kamatbevétele volt 42 eFt, ebből fedezi az elnök tiszteletdíját, járulékát és dologi kiadásokat (ami minimális
összeg).
2015. évben személyi juttatásokra 743 eFt, munkaadót terhelő járulékokra 289 eFt, dologi kiadásokra 225 eFt
került kifizetésre.
- 2015. évben a Társulás támogatásokra 278 eFt kiadást irányozott elő, mely teljesítésre is került.
(Támogatásként a Balatoni Futár kiadását támogatta 200 eFt-tal, valamint 78 eFt-tal a Veszprém Megyei
Rendőr-főkapitányságot) Tagdíj terhére a fenti kiadások összességében 1.535 eFt összeget jelentettek.
- A fentieken kívül a BSZAK fenntartásával kapcsolatban jelentek meg bevételei a Társulásnak, melyet az
intézményfinanszírozásra fordít, így Balatonfüred Város Önkormányzat támogatása, a települések hozzájárulása
a kistérségi házi segítségnyújtáshoz és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz, valamint a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás szolgáltatásért a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött megállapodás alapján
fizetett összeg. Továbbá a belső ellenőrzés ellátásáért a települések által fizetett hozzájárulás, melyet továbbad a
feladatellátás miatt Balatonfüred Város Önkormányzatának.
A Társulás 2015. december 31-i fordulónappal összeállított könyvviteli mérlegének főösszege 87.683 eFt, mely
a bázis évhez viszonyítva – 83.656 eFt – 4,8 %-os , volumenében 4.027 eFt növekedést mutat. A Társulásnál
ebben az évben beruházás nem volt, az intézménynél pedig elsősorban kisértékű eszközök beszerzésére került
sor a saját hatáskörű fejlesztés keretében.
A pénzeszközök állománya 2015. december 31-én 19.936 eFt, melynél a bázis évhez viszonyítva 62,9 %-os
növekedés mutatkozik.
2.
Az ülésekre meghívást kapott – a Társulás tagjain kívül – a Veszprém megyei Területfejlesztési Tanács
képviselője
Veszprém Megyei Kereskedelmi és Ipar Kamara képviselője
Veszprém Megyei Agrár Kamara képviselője
Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóság képviselője
Veszprém Megyei Kormányhivatal
3.
A Társulási Tanács rendszeresen elfogadta az éves költségvetését, meghatározta éves munkatervét.
Rendelkezik Gazdaságfejlesztési Koncepcióval, Bűnmegelőzési Koncepcióval és Szociális Szolgáltatástervezési
Koncepcióval. Elkészítette a kötelező Kistérségi Közoktatási Intézkedési Tervet és a Közoktatási
Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervet. Felülvizsgálat és jóváhagyta a Kistérségi Környezetvédelmi Programot,
elfogadta a Kistérségi Esélyegyenlőségi Programot.
4.
A Hivatal előkészítette a Társulási Tanács üléseit, ennek során az éves költségvetéseit és annak
módosításait, valamint a költségvetési beszámolóit. Biztosította a normatíva igényléshez és az elszámoláshoz
kapcsolódó adatgyűjtést és az elektronikus adatszolgáltatásokat. Elvégezte a belső ellenőrzési feladatot.
5.
A Társulási Tanács folyamatosan véleményezte és figyelemmel kísérte az Új Magyarország Fejlesztési
Tervet, az Új Széchenyi Tervet, a Regionális Operatív Programokat, ezek illeszkedését a Kistérség
elképzeléseihez. Benyújtotta projekt elképzeléseit.
A fentieket összefoglalva megállapíthatjuk, a Társulás eddig tevékenységével kitűzött célját 2015. évben is
megvalósította.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a napirendet vitassa meg, és a határozati javaslatot fogadja el.
Kérdezi van e hozzászólás , vélemény .
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg:

53/2016. (05.31.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mlinkó István polgármester beszámolóját, a
Balatonfüredi Többcélú Társulás Társulási Tanácsában 2015. évben végezett tevékenységéről, elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: Mlinkó István polgármester

5. Paulin László utazási költség, bérlet támogatás
Mlinkó István polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendi pontot, melynek anyagát a képviselő-testület
tagjai írásban megkaptak. Paulin László 8244. Dörgicse, Diófa utca 8. szám alatti lakos Önkormányzatunknál
2016. március 11-től 2017. február 29-ig közfoglalkoztatási jogviszonyban áll. A lakóhelye és a munkavégzés
helye nagy távolságra esik egymástól. Távolsági autóbusz bérletet vásároltunk részére a Kisdörgicsei falurésztől
az Alsódörgicsei falurészig (márciusban fél havi) 0-5 km távolság. Javasolja a munkaviszonyának idejére azaz,
2016.03.11. és 2017.02.29 közötti időszakra a munkába járással kapcsolatos költsége 100%-ban történő
megfizetését. Álláspontja szerint az így is alacsony nettó közfoglalkoztatotti bért a dolgozó esetében, ne terheljék
meg a támogatott bérlet díján felüli rész kifizettetésével. Az utazási költség 86 %-át téríteni kell a munkáltatónak
a 39/2010.(II.26.) Kormányrendelet szerint. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, Paulin László
közfoglalkoztatási jogviszonyának időtartamára - utólag is - járuljon hozzá a bérlet árának 100 %-os térítéséhez.
Kérdezi, van e hozzászólás, vélemény
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg:
54/2016. (05.31.) határozat
1. Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testülete Paulin László közfoglalkoztatott részére a
munkaviszonyának idejére azaz, 2016.03.11. és 2017.02.29 közötti időszakra a munkába járással kapcsolatos
költsége 100%-ban történő megtérítéséről dönt, azaz a 39/2010. (II. 26.) Kormányrendeletben foglalt 86% os
kötelező díjmegfizetésen túl a fennmaradó 14% megfizetését is átvállalja.
2. Felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban rögzített döntéssel kapcsolatos egyéb nyilatkozat megtételére.
Határidő: 2016-06-10.
Felelős: Mlinkó István polgármester

6. Vízi-környezetgazdálkodási program árajánlat
Mlinkó István polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendi pontot, melynek anyagát a képviselő-testület
tagjai írásban megkaptak. Röviden ismerteti a napirendi pont lényeges részét azzal hogy erről már előző
2016.04.15. testületi ülésükön tárgyaltak csak döntést nem hoztak. A program célja a helyi vízkár
veszélyeztetettség csökkentése, környezeti káresemények megelőzése. A 232/ 1996 (XII. 26.) Kormányrendelet
8 paragrafus (1) bekezdés b, és d, pontok alapján a védekezésre kötelezett feladatai a védekezési tervek és
nyilvántartások elkészítése, kiegészítése, rendszeres évenkénti felülvizsgálata. Belterületen és önkormányzati
tulajdonú ingatlanok esetén az önkormányzat a védekezésre kötelezett.
Dörgicse település önkormányzata árajánlatot kért a program elkészítésére, a szükséges műszaki tervek,
tanulmányok elkészítésére. A személyes találkozó és megbeszélés során Resitckyné Tóth Babett egyéni
vállalkozó által elkészített árajánlatát kapták meg a testületi tagok. Resitckyné Tóth Babett ajánlatában
feltüntetett műszaki tartalom összes elemét figyelembe véve Mindösszesen: Bruttó 300.000 Ft a tervkészítés
ajánlati összege.
Fentiek ismeretében kéri, hogy fogadják el Resitckyné Tóth Babett ajánlatát a becsatolt árajánlat szerinti
tartalommal és összeggel.
Kérdezi van e hozzászólás , vélemény

Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg:
55/2016. (05.31.) határozat
1. Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Resitckyné Tóth Babett egyéni vállalkozó (7351
Máza, Alkotmány u 19/A.) által - Helyi vízkár veszélyeztetettség csökkentése, környezeti káresemények
megelőzése- tárgyában benyújtott Dörgicse település Vízi-környezetgazdálkodási programja, árajánlatát az
abban foglalt műszaki tartalommal Bruttó: 300.000 Ft összegben elfogadja.
2. A kötelezettségvállalás összegét a 2016 évi költségvetés dologi kiadásain belül egyéb szolgáltatás terhére
biztosítja.
3. Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő a vállalkozói szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: 2016-06-20.
Felelős: Mlinkó István polgármester
7. Képli és Társa Bt. vállalkozási szerződés módosítása
Mlinkó István polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendi pontot. Önkormányzatunk vis maior
pályázatának eredményeként támogatást nyert a Dörgicse Bere-árok részbeni szakaszának felújítására. A
beruházás ezen része engedélyköteles Mivel a beruházás egy része vízjogi létesítési engedélyhez kötött, mely
engedélyezési eljárás keretében az engedélyt 2016 május 30.-án megkapták, viszont még nem jogerős. A
munkálatok elvégzésére szerződést kötöttek a Képli és Társa Bt.-vel akik jelezték, hogy önhibájukon kívül –
jogerős vízjogi engedély- hiányában a munkálatokat fel kellett függeszteniük, és ebből kifolyólag a szerződésben
vállalt kivitelezési határidőt nem tudják tartani, illetve a nem engedélyhez kötött munkákat határidőre
elvégezték. Javasolja, hogy a kivitelezés befejezésének a határidejét módosítsák 2016. július 15.-re.
Kérdezi, van e hozzászólás, vélemény.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg:
56/2016. (05.31.) határozat
1.
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a KÉPLI ÉS TÁRSA BT.(székhely: 8127 Aba,
Kossuth L. u. 160) képviseli: Képli Szabolcs ügyvezető , között a Dörgicse 267,298,0155,0151 hrsz-ú
patakmeder tisztítási munkálataira ,2015.10.06.időponttal megkötött Vállalkozási Szerződés 4.5. pontjában
rögzített „kivitelezés befejezési határidejét „ 2016-07-15.-re módosítja. A Vállalkozási Szerződés egyéb pontjai
változatlan formában és tartalommal maradnak hatályban.
2.
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szerződés
módosítás aláírására
Határidő: 2016.06.10.
Felelős: Mlinkó István polgármester

8. Az Európai Unió kényszerbetelepítésre vonatkozó terveivel kapcsolatos állásfoglalás
Mlinkó István polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendi pontot, melynek anyagát a képviselő-testület
tagjai írásban megkaptak.
Magyarország számára a magyar emberek biztonsága az első, ezért minden eszközre szükség van ahhoz, hogy a
kormány meg tudja védeni az ország határait, a magyar embereket, a magyar családokat. Tavaly másfélmillió
bevándorló lépett be illegálisan Európába, idén ennek a kétszeresével számolnak a szakemberek. A folyamat
tehát nemhogy megállna, egyre csak erősödik. A bajt tetézi, hogy az Európai Unió eddigi tervei nem a megoldást
szolgálták. A migránsok elosztása a tagállamok között jogtalan és veszélyes. Az illegális bevándorlók

Magyarországra történő kényszerbetelepítéséhez a magyar emberek nem járultak hozzá, nem hatalmazták fel az
uniós tisztségviselőket, hogy a fejük felett ilyen döntést hozzanak.
A kényszerbetelepítés veszélye mindaddig fennáll, amíg a magyar városokban és falvakban élők egyértelműen ki
nem fejezik álláspontjukat. Erre közvetlenül a népszavazáson lesz lehetőségük, addig pedig a települési
önkormányzatoknak, a képviselő-testületeknek és közgyűléseknek kell állást foglalniuk ebben a nemzeti
létkérdésben.
Amint a nyugat-európai erőszakos cselekményekből is láthatjuk, az ellenőrizetlen bevándorlás komoly
biztonsági kockázatot jelent. Márpedig a kormánynak kötelessége, hogy megvédje az embereket. Ezt úgy tudja
hatékonyan megtenni, ha az ország egésze mögötte áll, s ha együtt utasítjuk el a kényszerbetelepítésre vonatkozó
uniós elképzelést.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a napirendet vitassa meg, és a határozati javaslatot fogadja el.
Kérdezi, van e hozzászólás, vélemény.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg:
57/2016. (05.31.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja az Európai Unió kényszerbetelepítésre
vonatkozó terveit. A kényszerbetelepítés jogtalan, értelmetlen és veszélyes. Növeli a bűnözés kockázatát és a
terrorveszélyt, veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket jelentene a
szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre.
Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok beáramlását és a
kényszerbetelepítést, védje meg Magyarországot és a magyar embereket!
Határidő: azonnal.
Felelős: Mlinkó István polgármester
9. Sztopkó Jenő kérelme
Mlinkó István polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendi pontot. Felolvassa Sztopkó Jenő beadványát.
Tisztelt Polgármester Úr ,Testület!
Szeretnék érdeklődni, hogy a "Vízmű" mögötti 193/12 önkormányzati teleknek a 193/1o és 193/11 telkek között
húzódó kerítés vonalától a 02/14
telekig terjedő kb.440 m2területü része közös megegyezés alapján megvásárolható-e?
Üdvözlettel
Sztopkó Jenő
Dörgicse.2016.május.30.”
Ezen az önkormányzati tulajdonban álló területnek a megosztása, csökkentése ütközne az önkormányzat távlati
céljainak megvalósításával, ezért nem javasolja a területből történő értékesítést.
Kérdezi, van e hozzászólás, vélemény.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg:
58/2016. (05.31.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta Sztopkó Jenő beadványát
a 193/12 hrsz-ú önkormányzati ingatlan ingatlanrészének megvétele tárgyában. Dörgicse Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kívánja értékesíteni a 193/12 hrsz-ú ingatlanát, vagy annak
részterületét.
Határidő: azonnal.
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 11:35 órakor
bezárta.

k. m. f

Mlinkó István
polgármester

dr. Tárnoki Richárd
jegyző
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