Dörgicse Község Önkormányzata
DÖRGICSE
____________________________
Szám: 301/ 65-24/2016.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Képviselő-testület 2016. szeptember 19-én 08:30 órakor megtartott nyilvános
testületi üléséről.
Az ülés helye:

Dörgicse Község Önkormányzat Tanácsterme
Dörgicse Fő u. 16.

Mlinkó István
Kurucz Attila
Bende István
Deák Attila
Király László

Jelen voltak:

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 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:
12. Veszprém Megyei Kormányhivatal Törvényességi felhívásának ismertetése.
Előadó: Mlinkó István polgármester
13. Dörgicse Község Önkormányzatának jutalmazási javaslata a - Balatonfüred
Közös Önkormányzati Hivatal – kirendeltség, dolgozója részére.
Előadó: Mlinkó István polgármester
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.
Mlinkó István polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület az ülés napirendjét és a
tárgyalás menetét a fenti szavazati arányokkal elfogadta és meghozta az alábbi:

89/2016. (09.19.) 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. 2016. évi költségvetési rendelet II. módosítása
Előadó: Mlinkó István polgármester
2. 2016. I. félévi költségvetési beszámoló elfogadása
Előadó: Mlinkó István polgármester
3. Bursa ösztöndíj pályázat 2017. évi csatlakozás
Előadó: Mlinkó István polgármester
4. Nyári napközi étkezési térítési díj átvállalás módosítása
Előadó: Mlinkó István polgármester
5. Simon István ingatlan eladás
Előadó: Mlinkó István polgármester
6. Mészáros Dávid út és telek vásárlás
Előadó: Mlinkó István polgármester
7. Orbán Sándor belterületbe vonás kérelme
Előadó: Mlinkó István polgármester
8. Mórocz Imre útjavítás árajánlata
Előadó: Mlinkó István polgármester
9. Kis-Dörgicse lámpatest elhelyezése
Előadó: Mlinkó István polgármester
10. Útjavítás és úttartozékokkal kapcsolatos beszerzések
Előadó: Mlinkó István polgármester
11. Könyvtárosi feladatok betöltése
Előadó: Mlinkó István polgármester
12. Veszprém Megyei Kormányhivatal Törvényességi felhívásának ismertetése.
Előadó: Mlinkó István polgármester
13. Dörgicse Község Önkormányzatának jutalmazási javaslata a - Balatonfüred
Közös Önkormányzati Hivatal – kirendeltség, dolgozója részére.
Előadó: Mlinkó István polgármester

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1.

2016. évi költségvetési rendelet II. módosítása

Mlinkó István polgármester: A napirendi ponthoz kapcsolódóan megküldésre került az
írásos előterjesztés. Ismerteti az előterjesztést.
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Önkormányzat költségvetését az 1/2016.(II.18.) rendeletével hagyta jóvá.
A 2016. évi költségvetés módosítása szükségessé vált a költségvetés jóváhagyása óta ismertté
vált gazdasági események költségvetésbe történő beépítése érdekében.
Előirányzataink módosítását a következők tették szükségessé.
Dörgicse Község Önkormányzatának 2016. évre számított bevételi és kiadási főösszege
161.747.740 Ft, a módosított előirányzathoz képest 2.233.000 Ft-al nőtt. Az előkészítés során
számba vettünk valamennyi bevételt és ehhez igazítottuk a kiadásokat.
A főösszesítőből látható, hogy a költségvetési egyensúlyt 50.520.000 Ft pénzmaradvány
felhasználással sikerült megteremteni.
A tartalék összege 25.569.240 Ft, ez általános tartalék.
Általános tartalék előirányzat:
31.644.740 Ft
Maradványkorrekció

582.000 Ft

79/2016. (07.27.) Bere-árok műszaki ellenőri munka
76/2016. (06.29.) Részleges településrendezési terv

-190.500 Ft
-1.397.000 Ft

55/2016.(05.31.) Vizi és környezetgazdálkodási program

-300.000 Ft

68/2016.(06.17.) szárzúzás

-331.000 Ft

Utak felújítása árajánlatok alapján

-4.920.000 Ft

Led lámpatest Kisdörgicsére

-481.000 Ft

Kiszámlázott áfa

962.000 Ft

Összesen:
Általános tartalék módosított előirányzata:

-6.075.500 Ft

25.569.240 Ft.

A költségvetés bevételi oldalán a következő módosítások váltak szükségessé:
Az állami támogatásokat növeli a víz csatornatámogatás, 689.000 Ft értékben.
Előző évi költségvetési maradványunk 582.000 Ft-al nőtt., a 2.sz. melléklet szerint.
Működési bevétel növekedés 962.000 Ft értékben, az értékesített telek áfájának köszönhetően.

Kiadási oldalon a következő módosítások váltak szükségessé:
A dologi kiadásokat 331.000 Ft szárzúzás ellenértéke és 300.000 Ft a vizi
környezetgazdálkodási program elkészítése növelte, összesen 631.000 Ft-al. Egy
átcsoportosítás vált szükségessé az informatikai szolgáltatások és az egyéb dologi kiadások
között 30.000 Ft értékben, a 3.sz. melléklet szerint.
A víz és csatornatámogatást továbbítani kellett a Bakonykarszt Zrt felé, ez pontosan a
támogatás összege kiadás oldalon, 689.000 Ft.
Kisdörgicsére új Led lámpatestek felszerelésének tervezett (árajánlat alapján) beruházási
költsége 481.000 Ft.
Felújítások soron a következő módosítások váltak szükségessé:
Az önkormányzat több út felújítását tervezi. Az előzetes árajánlatok alapján erre a célra
4.920.000 Ft-t kell elkülöníteni.
Az elkészült Bere-árok munkálatoknak a műszaki ellenőri költsége 190.500 Ft.
A testület által elfogadott részleges településrendezési terv elkészítésének költsége 1.397.000
Ft. A kivitelezővel kötött szerződés szerint az önkormányzat rendezi ezt az összeget és az
ügyfelek felé kiállított számla alapján az érintettek befizetik a rájuk eső részt. Tekintettel arra,
hogy még nem lehet tudni a végső összegeket, ezért bevételi oldalra ennek megtérülése nincs
tervezve.
A költségvetés végleges főösszege tehát 161.747.740 Ft-ra változott.
Mlinkó István polgármester: Kérdezi, hogy van-e észrevétel, hozzászólás, kiegészítés.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
Mlinkó István polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
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:
90/2016. (09.19.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés II.
módosításának tervezetét megismerte, megtárgyalta és annak elfogadása mellett döntött.
Határidő: azonnal
Felelős: Mlinkó István polgármester

Rendelet tervezet
Dörgicse Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
.../2016. (…..) önkormányzati rendelet tervezete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.18.) önkormányzati
rendeletének II. módosításáról

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.§ (1) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.18.) önkormányzati
rendelet (továbbiakban: rendelet) 2.§. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
2.§. (1) Az Önkormányzat bevételeit, egyezően a kiadási főösszeggel, a Képviselőtestület 161.747.740 Ft-ban állapítja meg az alábbi részletezettségben:
Költségvetési bevételek előirányzata:
Finanszírozási bevételek előirányzata:
Ebből:belső hiány
Külső hiány
Költségvetési kiadások előirányzata:
Finanszírozási kiadások előirányzata:

108.843.740 Ft
52.904.000 Ft
50.520.000 Ft
2.384.000 Ft
108.695.740 Ft
53.052.000 Ft

(2) 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 célú támogatások átadás áh-n kívülre
6. Tartalékok
6.1. Általános tartalék
6.2. Céltartalék

9.982.000 Forint
1.713.000 Forint
17.785.700 Forint
1.500.000 Forint
9.941.300 Forint
5.653.300 Forint
4.288.000 Forint
25.569.240 Forint
0 Forint

II. Felhalmozási kiadások
1. Beruházások
2. Felújítási kiadások
3. Egyéb felhalmozási kiadások
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre
3.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre

10.849.000 Forint
31.043.500 Forint
312.000 Forint
12.000 Forint
300.000 Forint

III. Finanszírozási kiadások
1.1. Hitel- kölcsön törlesztés áh-n kívülre
1.2. Forgatási célú értékpapír vásárlásának kiadása
1.3. Állami tám. megelőlegezés visszafizetésének kiadása

0 Forint
0 Forint
3.052.000 Forint

1.4. Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése

50.000.000 Forint

2.§ (1) 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.
(2) A Rendelet 2.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
2.§ (3) A bevételek részletezését a 2 sz .melléklet tartalmazza.
(3) 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 40.922.000 Ft összegben.
(4) A Rendelet 3.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
3.§ (3) Beruházási feladatokra az Önkormányzat 10.849.000 Ft-ot fordít, az 5. tábla
szerinti részletezésben.
(5) A Rendelet 3.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
3.§ (4) Az Önkormányzat az önkormányzati vagyon felújítására 31.043.500 Ft-ot
fordít, az 5. tábla szerinti részletezésben.
(6) A Rendelet 3.§ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
3.§ (6) Az általános tartalék összege 25.569.240 Ft.
3.§ A rendelet 1-8 mellékletei helyébe a jelen rendelet 1-8. mellékletei lépnek.
4.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezései a 2016. évről szóló
zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak.

Mlinkó István
Polgármester

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
7/2016.(IX.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.18.) önkormányzati
rendeletének II. módosításáról

2.

2016. I. félévi költségvetési beszámoló elfogadása

Mlinkó István polgármester: A napirendi ponthoz kapcsolódóan megküldésre került az
írásos előterjesztés. Ismerteti az előterjesztést.
Tisztelt Képviselő-testület!
Beszámoló az Önkormányzat gazdálkodásának 2016. I. félévi helyzetéről.
Az önkormányzat gazdálkodásának 2016. évi első féléves helyzetéről jelen előterjesztéssel
tájékoztatom a Képviselő-testületet.
A mellékletek adatai 2016. június 30-i állapotot tükröző pénzügyi teljesítési időpontra
vonatkoznak.
A mellékletek sorrendjében mutatnám be a 2016. évi költségvetés első féléves teljesítését.
Az 1. sz. melléklet a bevételek és a kiadások alakulását összességében mutatja be. Ebből
látható, hogy az első félévben befolyt bevételek és a költségvetési maradvány együttesen
fedezetet nyújtottak a kiadásokra.
A 2. sz. melléklet az összes bevétel alakulását mutatja be. Önkormányzati szinten a
költségvetési bevételi előirányzatok 102,6 %-os szinten realizálódtak.
Az Önkormányzatnál a működési célú támogatások államháztartáson belülről összességében
49,5 %-os szinten teljesültek, az önkormányzat működési támogatásai összességében 52,2 %on realizálódtak.
Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről soron a
közfoglalkoztatás támogatása szerepel.
A közhatalmi bevételek összességében 42,4 %-os szinten teljesültek. Az időarányos mértéktől
az iparűzési adónál és az idegenforgalmi adónál mutatkozik elmaradás.
A működési bevételek összességében 89,8 %-os szinten teljesültek.
A felhalmozási és tőke jellegű bevételek összességében 0 %-os szinten teljesültek, ami abból
adódik, hogy egy telekértékesítés az év második felében teljesült.
Az önkormányzat költségvetési bevételei összességében 58,5 %-os szinten teljesültek.
A finanszírozási bevételek és ezen belül az előző év költségvetési maradványának
igénybevétele és a betétek megszüntetése 97,4 %-os. Az 50 mFt-os pénzeszközlekötés
megszüntetésből adódik a finanszírozási bevételek igen magas teljesítése.
A Önkormányzati Hivatal működési kiadásait az 3. sz. melléklet tartalmazza.
Az ellátottak pénzbeli juttatásai soron 7,3 %-os a teljesítés.
Az Önkormányzat működési kiadásai összességében 35,6 %-os szinten teljesültek, ezen belül
az önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó személyi kiadás 37,6%, járulék 41,4%, dologi
kiadások 35,9 %-os szinten teljesültek.

Az egyéb működési célú kiadásokat a 4.sz. melléklet tartalmazza, melyek összességében 36,3
%-os szinten teljesültek.
Az 5. sz. mellékletben a felhalmozási kiadások alakulását mutatjuk be, amelyek
összességében 68,2 %-os szinten teljesültek. Ezen belül a beruházások 21,6%, a felújítások
24,3%-os teljesítést mutatnak.
Összességében elmondható, hogy az Önkormányzat első félévi gazdálkodása likviditási
gondoktól mentes volt, a pénzügyi egyensúlyt továbbra is fenn tudtuk tartani, a bevételek és
az igénybevett költségvetési maradvány fedezetet nyújtottak a kiadásokra.
A költségvetés biztonságos teljesülése, a fejlesztési célok megvalósulása érdekében a tervezett
bevételek beszedését továbbra is teljesíteni kell, takarékos gazdálkodás mellett.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjenek.
Kérdezi, van e hozzászólás, vélemény.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:
91/2016. (09.19.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi
gazdálkodásának I. félévi alakulásáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mlinkó István polgármester

3.

Bursa ösztöndíj pályázat 2017. évi csatlakozás

Előadó: Mlinkó István polgármester: Szóban kiegészíti az írásban megküldött napirendet.
A napirendi pontot szóban terjeszti elő.
Tisztelt Képviselő-testület!
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer keretében két típusú „A”
és „B” pályázati felhívás került kiírásra.
Az „A” típusú ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik
felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali
tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve
felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2016 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét
megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2017 őszén már
nem áll fenn, úgy a 2017/2018. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya
a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának
feltétele, hogy a 2016/2017. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói
jogviszonnyal rendelkezzen.
A „B” típusú ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2016/2017. tanévben
utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező,
felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek, és a 2017/2018. tanévtől
kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és
szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási
szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2017. évi felvételi eljárásban
először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2017/2018. tanévben
ténylegesen megkezdik.
Az ösztöndíj időtartama „A” típusú pályázat esetén 10 hónap, „B” típusú pályázat esetén 3x10
hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév: a 2017/2018. tanév, a 2018/2019. tanév és
a 2019/2020. tanév.
A támogatási rendszer pénzügyi fedezetét három forrás adja: 1. települési önkormányzat által
nyújtott támogatás; 2. megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás (tetszőleges összeg);
3. intézményi támogatás (önkormányzati támogatással megegyező mértékű, az Emberi
Erőforrás Minisztérium hivatalos honlapján közzétett értékhatárig, ami a 2016. évi fordulóban
5. 000 Ft/fő/hó volt.
Az ösztöndíjrendszerhez a csatlakozás önkéntes alapon a csatlakozási nyilatkozat
megküldésével történik (2016. október 3-ig). A csatlakozási nyilatkozat visszaküldése nem
jelent anyagi kötelezettségvállalást, az önkormányzat a benyújtott pályázatok ismeretében
dönt a támogatási összegek odaítéléséről. Ugyanakkor a pályázatok kiírását követően az
önkormányzat a csatlakozási nyilatkozatot már nem vonhatja vissza.
Az önkormányzatnak 2016. október 4-éig ki kell írnia az „A” típusú (jelenleg is felsőoktatási
tanulmányokat folytatók részére) és a „B” típusú (felsőoktatási tanulmányokat kezdeni
kívánók részére) pályázatokat. A pályázatok leadásának határideje: 2016. november 8.
A pályázatokat az önkormányzat bírálja el kizárólag a tanuló szociális rászorultsága alapján
2016. december 8-ig, az elbírálás rendjét az önkormányzat Szabályzata tartalmazza.
Az önkormányzat a határidőben benyújtott formailag megfelelő pályázatokat elbírálja, az
elbírálás alapján a pályázókat minimum 1000 Ft támogatásban részesíti. A megítélt
támogatásokat az önkormányzat félévenként előre (5 havi összeg) egy összegben utalja át az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica számlájára. Az átutalások határideje: a
tavaszi szemeszterre 2017. január 31. és az őszi szemeszterre 2017. augusztus 31. „A” típusú
pályázatok esetében az önkormányzat a megítélt támogatást 2 egymást követő tanulmányi
félévre, míg a „B” típusú pályázatok esetében az önkormányzat a megítélt támogatást 6
egymást követő tanulmányi félévre köteles biztosítani.
A 2012-es évtől megváltozott a pályáztatási rendszer. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
(a továbbiakban: Támogatáskezelő) a Bursa Hungarica pályázatok, illetve ösztöndíjak

kezelésére kifejlesztette a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési
Rendszert (EPER). A csatlakozási nyilatkozat rögzítése elektronikusan történik, a rendszerből
kinyomtatott nyilatkozatot kell papír alapon megküldeni a Támogatáskezelő részére. A
pályázóknak is ebben a rendszerben kell a pályázati adataikat rögzíteni előzetes regisztráció
után, majd ezt követően a rendszerből kinyomtatott adatlapot kell papír alapon megküldeni az
Önkormányzat részére a szükséges mellékletekkel együtt.
„A”
Határozati javaslat:
DÖRGICSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…/2016. (…..) HATÁROZATA
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról
Dörgicse Község Önkormányzata elhatározza, hogy csatlakozik a hátrányos helyzetű
felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi
fordulójához.
Kijelenti, hogy a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat
kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és
kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során
maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására és
felkéri, hogy azt az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére küldje meg.
Felelős: Mlinkó István, polgármester
Határidő: 2016. október 3.
„B”
DÖRGICSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…/2016.(….) HATÁROZATA
A Bursa Hungarica pályázati kiírások jóváhagyásáról
Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica pályázati kiírásokat
jóváhagyja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati kiírásokat tegye közzé.
Felelős: Mlinkó István, polgármester
Határidő: 2016. október 4.

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni
szíveskedjen.
Kérdezi, hogy van-e észrevétel, hozzászólás, kiegészítése?
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:
92/2016. (09.19.) határozata
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról
Dörgicse Község Önkormányzata elhatározza, hogy csatlakozik a hátrányos helyzetű
felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi
fordulójához.
Kijelenti, hogy a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat
kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és
kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során
maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására és
felkéri, hogy azt az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére küldje meg.
Felelős: Mlinkó István, polgármester
Határidő: 2016. október 3.
Mlinkó István polgármester: Kéri a második határozati javaslatról is szavazzanak.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:
93/2016. (09.19.) határozata
A Bursa Hungarica pályázati kiírások jóváhagyásáról
Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica pályázati kiírásokat
jóváhagyja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati kiírásokat tegye közzé.
Felelős: Mlinkó István, polgármester
Határidő: 2016. október 4.

4.

Nyári napközi étkezési térítési díj átvállalás módosítása

Mlinkó István polgármester: Szóban kiegészíti az írásban előterjesztett napirendet.

Az önkormányzat 66/2016. (06.17.) határozatában már tárgyalta ezt a napirendi pontot és
döntött a Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola Pécselyi Tagintézmény 4 fő dörgicsei
lakhelyű tanulója esetében a 2016. év nyári szünidei étkezésének - napi térítési díj: 486.Ft./nap/gyermek- 100%-ban való átvállalása tekintetében. A határozat módosítását azért
javasolta mivel a gyermekek tanárnője jelezte, hogy Pécsely Önkormányzat - mint utóbb
kiderült - napi 826 Ft-ot számláz ki Dörgicse Önkormányzatának. Ez a beszerzési ára a
BAKONY GASZT-tól vásárolt napi gyermek-élelmezésnek. A gyermekek által fizetendő
térítési díj (nyersanyag norma) 486 Ft és a fenti határozat csak erről rendelkezik, mivel a
tanárnő ezt az összeget kérte, ő a gyermekektől ezt kellett volna, hogy beszedje. A testület
viszont álláspontja szerint a teljes összeg megfizetését vállalta így javasolja módosítani a
határozatot úgy hogy a szünidei étkezés teljes térítési díját vállalják át , mindösszesen 96.642
Ft összegben. Ez 2016. június, július és augusztus hónapokat foglalja magában 4 fő gyermek
figyelembevételével.
Kérdezi, hogy van-e észrevétel, hozzászólás, kiegészítése?
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:

94/2016. (09.19.) határozata
1.
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 66/2016. (06.17.) számú
határozatát az alábbiak szerint módosítja.
2.
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonfüredi Eötvös Loránd
Általános Iskola Pécselyi Tagintézmény 4 fő dörgicsei lakhelyű tanulója esetében a 2016. év
nyári szünidei étkezésének térítési díját – Pécsely Község Önkormányzatának számlája
alapján – átvállalja és 100 %-ban megtéríti.
A számlák összege:
2016. június hónapban 28.084.- Ft
2016. július hónapban 34.692.- Ft
2016. augusztus hónapban 33.866.- Ft.
Összesen: 96.642 Ft.
3.
A kötelezettségvállalás összegét a 2016. évi költségvetés tartalékkerete terhére
biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mlinkó István polgármester

5.

Simon István ingatlan eladás

Mlinkó István polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendi pontot.
A képviselőtestület 2016.06.17.-ei ülésén tájékoztatta a testületet, hogy Simon István László
megkereste és tájékoztatta, hogy a 324. hrsz.-ú ingatlan 20/24. részét felajánlja megvételre az
önkormányzatnak. A testület 69/2016. (06.17.) számú határozatában döntött az ingatlanrész
megvásárlásáról 2.500.000Ft összegben. Az adás-vételi szerződés előkészítése folyamán
derült ki, hogy Simon István László csak 5/24 rész arányában tulajdonosa az adott
ingatlannak, igaz rokoni köre tulajdonolja a fennmaradó 15/24.-részt viszont eladási szándék

igazolásával vagy meghatalmazással nem rendelkezik Simon István László e tulajdoni rész
arányra vonatkozóan. Továbbá a rendezési terv felülvizsgálata kapcsán folytatott tervezői
egyeztetés alkalmával jelenleg nem egyértelmű hogy a vétel esetén a korábbi önkormányzati
szándéknak megfelelően módosítható e, a rendezési terv, ezért javasolja a testületnek, hogy
vonják vissza fenti határozatot.
Kérdezi, van a napirendi ponthoz kapcsolódó hozzászólás, vélemény.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:
95/2016. (09.19.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Simon István (született:
1954.06.14.) Balatonakali, Pipacs u. 5. szám alatti lakos résztulajdonában álló Dörgicse 324.
hrsz.-ú ingatlan tárgyában hozott 69/2016. (06.17.) határozatát visszavonja.
Indokolás: Simon István László tulajdoni hányada a Dörgicse 324. hrsz.-ú ingatlanban csak
5/24. rész szemben a 69/2016. (06.17.) számú határozatban rögzített 20/24.-résszel szemben,
mely folytán fenti tulajdoni hányad megvétele jelenleg nem indokolt az önkormányzat
számára.
Határidő: azonnal
Felelős: Mlinkó István polgármester

6.

Mészáros Dávid út és telek vásárlás

Mlinkó István polgármester: Szóban kiegészíti a napirendi pont kapcsán kiküldött anyagot.
Mészáros Dávid kérelmét 2015.08.17.-ei képviselőtestületi ülésen már tárgyalták, melyben
kérte a 087/175 hrsz.-ú közút 087/51, /52, /53, /55, /138, /139 és a 093/23 hrsz.-ek között
húzódó szakaszának útként való megszüntetését és mezőgazdasági területbe való vonását,
egyben vételi ajánlatot tett az útrészletre vonatkozóan. Akkor a javaslatom az volt, hogy a
vételi ajánlat elfogadását később tárgyaljuk meg, azonban a rendezési terv módosítását
indítsuk el. Ezzel egyezően a testület a 79/2015. (08.17.) számú határozatában Mészáros
Dávid kérését támogatta, oly módon hogy a 087/175 hrsz.-ú közút 087/51, /52, /53, /55, /138,
/139 és a 093/23 hrsz.-ek között húzódó szakaszának útként való megszűntetését és
mezőgazdasági területbe való vonását elfogadta, viszont nem döntött az esetleges eladásról.
Javasolja hogy a fentebbi kérdésben állásfoglalásukat adó-érték bizonyítvány megkérését
követően alakítsák ki.
Kérdezi, van e hozzászólás, vélemény.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:

96/2016. (09.19.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 087 /53, és a 087/166, továbbá a
087/175 hrsz.-ú út megszűnő szakaszára adó és érték bizonyítvány beszerzését rendeli el,
melynek meglétét követően dönt annak esetleges értékesítéséről.
Felelős: Mlinkó István polgármester
Határidő: azonnal

7.

Orbán Sándor belterületbe vonás kérelme.

Mlinkó István polgármester: Szóban kiegészíti az írásban előterjesztett napirendet.
A 0225/82 és 0225/83. hrsz.-ú ingatlanok belterületbe vonásának földhivatali záradékolási
eljárásához a Képviselő-testület hozzájárulása szükséges. Orbán Sándor tulajdonos nyújtott
be kérelmet. A Rendezési Tervben a belterületbe vonás figyelembe lett véve, így javaslom,
járuljunk hozzá mindkét ingatlan tekintetében.
Kérdezi, van e hozzászólás, vélemény.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:
97/2016. (09.19.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 0225/82, és a 0225/83 hrsz.-ú
ingatlanok belterületbe vonásához a jelenleg hatályos Rendezési Tervnek és Helyi Építési
szabályzatnak megfelelően hozzájárul.
Felelős: Mlinkó István polgármester
Határidő: azonnal

8.

Mórocz Imre útjavítás árajánlata.

Mlinkó István polgármester: Szóban kiegészíti a testület részére megküldött napirendi pont
anyagát. A képviselő-testülete a 016/44, és a 0194/2, önkormányzati utak javításáról már
egyeztetett és erre fel, kért árajánlatot Mórocz Imre egyéni vállalkozótól. (8244 Dörgicse,
Csörgőfa utca 5.) Az érintett útszakaszt helyszíni bejárás alkalmával is megszemlélték és
ennek alapján javasolja, hogy 500m2 össz útfelületet figyelembe vétele mellett bruttó:
599.440 Ft értékben az ajánlatot fogadják el. 2016-oktober 25.-ei kivitelezési határidő mellett.
megrendeli.
Kérdezi, van e hozzászólás, vélemény.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:
98/2016. (09.19.) határozat
1.
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 016/44, és a 0194/2,
önkormányzati utak javítására Mórocz Imre egyéni vállalkozó (8244 Dörgicse, Csörgőfa utca
5.) ajánlatát megismerte, megtárgyalta és az abban foglalt műszaki tartalom mellett, és 500m2
össz útfelületet figyelembe véve bruttó: 599.440 Ft értékben elfogadta, és a munkát
megrendeli.
2.
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelezettségvállalás
fedezetét a 2016.évi költségvetés általános tartalékkeretének terhére biztosítja.
3.
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
megrendeléssel kapcsolatos teendők ellátásával a polgármestert.
Felelős: Mlinkó István polgármester
Határidő: 2016 október 25.

9.

Kis-Dörgicse lámpatest elhelyezése.

Mlinkó István polgármester: Szóban kiegészíti a testület részére megküldött napirendi pont
anyagát. A képviselő-testülete már előzetesen tárgyalta Kis-Dörgicse buszmegálló
megvilágításának a megoldását. Még korábban megkereste a Közvill-t mint kivitelező és
üzemeltető céget, hogy a hagyományos azaz villamos árammal szerelt lámpatest elhelyezés
mibe kerülne. Erre közel 1.600.000 Ft-os árajánlatot kaptak, mely irreálisan magas volt ,
melyhez még ebben az esetben hozzá jött volna a engedélyezési és tervezési díj is ami
megközelítőleg cca: 200.000Ft összeg lett volna. Nemrégiben értesült róla hogy megújuló
energia felhasználásával működő LED lámpatestek segítségével egyrészt olcsóbban és
engedélyhez nem kötött kivitelezés mellett, megoldható az egyébként jelenleg e szempontból
balesetveszélyes buszváró megvilágítása. Ehhez kapcsolódóan kereste meg a PACKERS
Energo Light Kft-t és kért tőlük árajánlatot, melyet a testületi tagok áttanulmányozhatták.
Ezek alapján javasolja, hogy az ajánlattal egyezően bruttó: 480.060 Ft értékben az ajánlatot
fogadják el 1 db 2016-október 20.-ai kivitelezési határidő figyelembevételével. A
megvalósulás helyszíne az önkormányzat tulajdonát képező 041/2 hrsz.-ú ingatlan lenne.
Kérdezi, van e hozzászólás, vélemény.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:
99/2016. (09.19.) határozat
1.
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kis-Dörgicse buszmegálló
megvilágításának biztosítása végett megkért PACKERS Energo Light Kft-t ajánlatát
megismerte, megtárgyalta és az abban foglalt műszaki tartalom mellett, 1 db PEL Sunreflect

kandelábert, lámpatesttel, szállítással , felszereléssel és beüzemeléssel együtt bruttó: 480.060
Ft értékben megrendel. A beruházást az önkormányzat a tulajdonát képező Dörgicse 041/2
hrsz.-ú ingatlanon valósítja meg.
2.
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelezettségvállalás
fedezetét a 2016.évi költségvetés beruházások terhére biztosítja.
3.
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
megrendeléssel kapcsolatos teendők ellátásával a polgármestert.
Felelős: Mlinkó István polgármester
Határidő: 2016. október 25.

10.

Útjavítás és úttartozékokkal kapcsolatos beszerzések.

Mlinkó István polgármester: Szóban kiegészíti a testület részére megküldött napirendi pont
anyagát. A Bere árok, Fenyvesalja utca,Temetői út, Kis-Dörgicse útépítési-útjavítási és
kapcsolódó úttartozékokkal kapcsolatos munkálatokra két kivitelező cégtől kért be
ajánlatokat:
- Képli és Társa Bt. (8127. Aba, Kossuth L u.160.) , továbbá
- Klein Park Kft (8056. Bakonycsernye, Rózsa utca 142/c )
Az ajánlatok ugyanazon műszaki tartalom mellett, kerültek megkérésre, melynek
eredményeként a
- Képli és Társa Bt. (8127. Aba, Kossuth L u.160.) nettó: 6.933.121 Ft ajánlatot tett, míg a
- Klein Park Kft (8056. Bakonycsernye, Rózsa utca 142/c ) nettó: 7.945.720 Ft ajánlatot tett.
Mindezek alapján javasolja a Képli és Társa Bt. (8127. Aba, Kossuth L u.160.) nettó:
6.933.121 Ft ajánlatának elfogadását azzal,hogy a Temetői út munkálatait a „mart
aszfaltozás” miatt halasszák tavaszra.
Kérdezi, van e hozzászólás, vélemény.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:
100/2016. (09.19.) határozat
1.
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bere árok, Fenyvesalja
utca,Temetői út, Kis-Dörgicse útépítési-útjavítási és kapcsolódó úttartozékokkal kapcsolatos
munkálatokra a Képli és Társa Bt. (8127. Aba, Kossuth L u.160.) , továbbá a Klein Park Kft
(8056. Bakonycsernye, Rózsa utca 142/c ) ajánlatait megismerte, megtárgyalta és az abban
foglalt műszaki tartalom mellett, a Képli és Társa Bt. (8127. Aba, Kossuth L u.160.)
ajánlatát fogadta el, egyben bruttó: 6.933.121 Ft értékben az ajánlat szerinti munkálatokat
megrendeli, az alábbi megbontásban:
- I. Bere árok, Fenyvesalja utca, Kis-Dörgicse útépítési-útjavítási és kapcsolódó
úttartozékokkal kapcsolatos munkálatainak kivitelezésére 2016. november 30. kivitelezési
határidőt,

- II. Temetői út, esetében legkorábbi kivitelezési időpontként 2017. március 01. időpontot ,
illetve a munka befejezésére, 2017. június 15. időpontot állapít meg.
2.
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelezettségvállalás
fedezetét az I. ütemezés esetében 3.934.631 Ft összegben a 2016.évi költségvetés felújítások
terhére , míg a II. ütemezés esetében 2.998.490 Ft összegben a 2017. évi felújítások terhére
biztosítja.
4.
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert
a vállalkozói szerződés megkötésére.
Határidő: 2016. október 15. - a szerződés megkötésére 2016. november 30. - a kivitelezés I. ütemére 2017. június 15. – a kivitelezés II. ütemére Felelős: Mlinkó István polgármester

11.

Könyvtárosi feladatok betöltése.

Mlinkó István polgármester: Szóban ismerteti a napirendi pont anyagát. A képviselőtestülete 2016-07-27.-ei ülésén elfogadta a könyvtárosi feladatokat megbízási szerződés
keretében ellátó Kuti Ágnes lemondását 88/2016. (07.27.) számú határozatával. Ezzel a
könyvtár üzemeltetése is átmenetileg nehéz helyzetbe került, hiszen jelenleg nincs
könyvtáros. Javasolja az álláshelyet meghirdetni a helyben szokásos módon, azaz a
faliújságon illetve a település honlapján, továbbra is megbízási szerződés keretében, 3 hónap
próbaidő kikötésével.
Kérdezi, van e hozzászólás, vélemény.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:
101/2016. (09.19.) határozat
1.
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a községi könyvtár
könyvtárosi állását 2016.szeptember 30.-ai munkakezdéssel, megbízási szerződés keretében ,
3 hónapos próbaidő kikötése mellett meghirdeti. Az álláshely meghirdetése a helyben
szokásos módon, azaz a faliújságon illetve a település honlapján történik. A pályázatok
benyújtása folyamatos, elbírálása a soron következő képviselő-testületi ülésen történik.
2.
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert
a pályázati eljárással kapcsolatos teendők ellátására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Mlinkó István polgármester

12.

Veszprém Megyei Kormányhivatal Törvényességi felhívásának ismertetése.

Mlinkó István polgármester: Szóban kiegészíti az írásban kiküldött napirendi pont anyagát.
A Veszprém Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) a Takács Szabolcs
Kormánymegbízott úr útján törvényességi felhívással élt Dörgicse Község Önkormányzat
Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) által alkotott, Dörgicse Község Helyi
Építési Szabályzatáról szóló 7/2003.(X.3.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: Ör.)
szemben, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132.
§ (1) bekezdés a) pontjában és 134. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva.
A Kormányhivatal által megküldött törvényességi felhívás részletesen felsorolta a rendelet
jogszabálysértő rendelkezéseit. Egyben felhívta a Képviselő-testület figyelmét, hogy az
észrevétel kézbesítését követő 60 napon belül vitassa meg a felhívásban foglaltakat illetve
2018. december 31. napjáig gondoskodjon a jogszabálysértések megszüntetéséről a rendelet
módosítása keretében.
Ezen felhívás figyelembe vételével javasolja a Veszprém Megyei Kormányhivatal által a
VEB/005/2650-1/2016 ügyiratszám alatt megküldött törvényességi felhívásban foglaltak
elfogadását és a szükséges jogszabálysértő rendelkezések rendelet módosítás formájában
történő megváltoztatását a rendelkezésre álló 2018. december 31. határidő
figyelembevételével.
Kérdezi, hogy van-e észrevétel, hozzászólás, kiegészítése?
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:
102/2016. (09.19.) határozata
Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kormányhivatal
2016. augusztus 2-án kelt, VEB/005/2650-1/2016 törvényességi felhívásban foglaltakat
megismerte és megtárgyalta továbbá annak elfogadása mellett döntött, melynek keretében a
Dörgicse Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 7/2003.(X.3.) önkormányzati rendelet
törvénysértő rendelkezéseit a rendelkezésre álló 2018. december 31. határidő
figyelembevételével módosítja.
Felelős: Mlinkó István polgármester
Határidő: 2018.december 31.

13. Dörgicse Község Önkormányzatának jutalmazási javaslata a - Balatonfüred
Közös Önkormányzati Hivatal – kirendeltség, dolgozója részére.
Mlinkó István polgármester: Somosi Istvánné a Közös Önkormányzati hivatal dolgozója
2017. áprilisában a kormány által biztosított úgynevezett 40+ program keretében
nyugdíjjogosultságot szerez. Ki lehet jelenteni, hogy több évtizede Dörgicse Önkormányzat

érdekében végzi munkáját a település érdekében, jelenleg ugyan a Balatonfüredi Közös
Önkormányzati Hivatal dolgozójaként, de továbbra is folyamatosan Dörgicse településen.
A jogszabályi módosulások következtében pár éve a 35 éves jubileumi jutalmat nem kaphatta
meg, mivel az addigi munkaviszonyai a jogszabály módosulása folytán átszámításra kerültek.
Mivel amennyiben 2017 áprilisában előrehozott nyugdíjba megy a kolléganő, így a 35 éves
jubileumi jutalom ismét nem kerülhetne kifizetésre számára mivel az várhatóan 2018. évben
lenne lehetséges. Mivel több, évtizede dolgozik Dörgicse községért 1983 óta a jogelődöket is
figyelembe véve, javasolja a testületnek, hogy a 35 éves jubileumi jutalommal egyező 4 havi
jutalom kerüljön megállapításra Somosi Istvánné részére. Ez a bruttó munkabért és a
SZOCHO-t is figyelembe véve 933.196 Ft.
Technikailag mivel Somosi Istvánné a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal
dolgozója, ezáltal a munkáltatói és ebből kifolyólag a jutalmazási jogkört is a jegyző úr
gyakorolja, a jutalomhoz kapcsolódó pénzösszeget, nevesítve annak személyre
vonatkoztatásával a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2016. évi támogatása
kiegészítéseként adnák át.
Mindezek figyelembevételével javasolja elfogadásra a szóbeli előterjesztését.
Kérdés, hozzászólás 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:
103/2016. (09.19.)határozat
1.
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonfüredi Közös
Önkormányzati Hivatallal –mint Támogatott- 2016.02.29.-án létrejött „Megállapodás a
Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról” támogatási szerződés 1.számú módosítását
kezdeményezi, mint Támogató.
2.
A módosítás keretében a Dörgicse Község Önkormányzatára jutó 2016. évi támogatás
összegét megnöveli 933.196, Ft összeggel, melyet kizárólag személyi juttatások előirányzatán
biztosít.
3.
Egyben javasolja a Támogatott képviseletében eljáró jegyzőnek hogy 2. pontban
nevesített pénzügyi keret terhére a kiváló munkavégzés elismerése címén 2016. évben Somosi
Istvánnét 4 havi illetménynek megfelelő, azaz bruttó: 734.800Ft jutalomban részesítse.
4.
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelezettségvállalás
fedezetét a 2016.évi költségvetés általános tartalékkeretének terhére biztosítja.
Határidő: 2016.12.15.
Felelős: Mlinkó István polgármester

Mlinkó István polgármester: Kérdezi van-e kérdés, észrevétel, ennek hiányában neki lenne
bejelentése. Már részben ismert a településen ezért szeretné nyilvánosságra hozni, hogy
családjával együtt külföldre költözik. Sokat gondolkozott rajta hogy ezzel együtt el tudná e
látni a település polgármesteri feladatait, de végül úgy döntött, hogy megköszöni a választók
bizalmát és átadja a vezetést másnak, aki teljes értékű munkát tud végezni a település
fejlődése érdekében.
Kurucz Attila alpolgármester: Polgármester úrral fenti bejelentésével kapcsolatosan már
folytattak megbeszélést és itt szeretné jelezni, hogy mivel esetleges lemondása esetén ő, mint

alpolgármester látná el az időközi választásokig a polgármesteri feladatokat felmerül az
összeférhetetlenség kérdése mivel főállásban falugondnokként dolgozik, és saját maga
munkáltatói feladatát nem láthatná el, és a hatáskör ebben az esetben tovább nem adható.
Mivel falugondnoki munkáját nagy örömmel és úgy gondolja, a falu lakosságának
megelégedésére végzi illetve főállású kereső tevékenysége is ez így erről nem szeretne
lemondani, így azonnali hatállyal, azaz most bejelenti visszavonhatatlan lemondását az
alpolgármesteri tisztségéről és ezt követően csak települési képviselőként kíván a testület
munkájában részt venni. Ezzel egyidejűleg alpolgármesteri kinevezési okmányát is
haladéktalanul visszaadja.
Mlinkó István polgármester: Sajnálja Kurucz Attila döntését mivel jól látta el megítélése
szerint az alpolgármesteri feladatokat, de megérti álláspontját. Mivel ha lemondása előtt nem
választanának alpolgármestert úgy a polgármester lemondása esetén az a helyzet állna elő,
hogy nem lenne az átmeneti időszakra, aki helyettesíthetné a polgármestert az időközi
választások megtörténtéig. Ezért javaslatot tenne a megüresedett tiszteletdíjas alpolgármesteri
tisztségre, melyet megelőzően felkéri Soltész Attila osztályvezetőt a jogszabályi háttér
ismertetésére.
Soltész Attila osztályvezető: A Mötv. 74. § (1) bekezdése és Dörgicse Község
Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 10/2015 (VI.14.) önkormányzati rendelete 31.§ értelmében a Képviselőtestület a polgármester munkájának segítésére és a polgármester helyettesítésére egy
társadalmi megbízatású alpolgármestert választ.
Mlinkó István polgármester: Mindezek figyelembevételével alpolgármesternek Deák Attila
képviselőt javasolja. Kérdezi egyben, hogy a jelölést elfogadja e Deák Attila képviselő társuk.
Deák Attila képviselő: Hirtelen jött ez a megtisztelő felkérés, és mérlegelve a jelen helyzetet
időlegesen elvállalná az alpolgármesteri tisztséget a testület működőképessége érdekében,
amennyiben a testület megszavazza, és felhatalmazza.
Soltész Attila osztályvezető: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az alpolgármester
választása, a Mötv. 74. § (1) bekezdésében foglaltak alapján titkos szavazással, minősített
többséggel történik. Megkéri a polgármester urat, hogy tegyen javaslatot a szavazatszámláló
bizottság összetételére.
Mlinkó István polgármester: Figyelembe véve a képviselő-testület tagjainak létszámát és a
bizottság minimális 3 fős követelményét, a szavazatszámláló bizottság tagjainak Király
László képviselőt, Kurucz Attila képviselőt, elnökének Bende István képviselőt javasolja
megválasztani.
Az előterjesztést a polgármester javaslatával egyetértve a Képviselő-testület 5 igen szavazattal
0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta:

104/2016. (09. 19.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az alpolgármester választás
lebonyolítását végző szavazatszámláló bizottság tagjainak Király László képviselőt és
Kurucz Attila képviselőt, elnökének Bende István képviselőt választotta meg.
Határidő: azonnal
Felelős: az ideiglenes bizottság elnöke
Ezt követően az ügyrendi bizottság kiosztotta a titkos szavazás lapjait, majd a szavazás
megtörténte után az eredményt jegyzőkönyvben rögzítette.
(5. sz. melléklet)
Bende István, a Szavazatszámláló Bizottság elnöke: A szavazás lebonyolítása után
ismerteti az eredményt, miszerint 5 szavazatot kapott Deák Attila képviselő. Megállapította,
hogy a szavazás eredményes volt, a testület minősített többséggel Deák Attilát választotta
alpolgármesternek. Kéri a testületet, a határozat meghozatalára.
Az előterjesztést a polgármester javaslatával egyetértve a Képviselő-testület 5 igen szavazattal
0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta:

105/2016.(09.19.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Deák Attila képviselőt választotta
meg alpolgármesternek, aki feladatait társadalmi megbízatásban látja el.
Határidő: azonnal
Felelős: Mlinkó István polgármester
Mlinkó István polgármester: Felkéri Deák Attilát, hogy alpolgármesterként is tegye le az
esküt. Felkéri Bende Istvánt, hogy mondja elő az eskü szövegét.
Bende István képviselő: Előmondja az eskü szövegét.
Deák Attila alpolgármester letette esküjét, majd aláírta az esküokmányt.

Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása.
Mlinkó István polgármester: A Mötv. értelmében az alpolgármester tiszteletdíja a
társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 70-90%-a közötti összegben kerülhet a
testület által megállapításra.

Ez 70%esetében: 51.134,- Ft, 90% esetében 65.744,- Ft. Tehát az alpolgármester
tiszteletdíját a képviselő-testület bruttó 51.134,- Ft és 65.744,- Ft közötti összegben
állapíthatja meg. A megállapított alpolgármesteri tiszteletdíjat 15%-os költségtérítés
növeli meg
Javasolja fentiek ismeretében a 90%- mértékű tiszteletdíj megállapítását Bruttó: 65.744 Ft
összeg értékben, és ahhoz viszonyítva a 15 %-os mértékű költségtérítési általány
megállapítását.
Kérdezi, hogy van-e észrevétel, hozzászólás, kiegészítése?
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
Mlinkó István polgármester: Kéri szavazzanak.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:

106/2016. (09.19.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Mötv. 80.§ (2) bekezdésében
foglaltak szerint Deák Attila társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját az alábbiak
szerint állapítja meg:
Tiszteletdíja a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 90 %-a, azaz 65.744 Ft
bruttó összeg havonta.
Költségtérítése a tiszteletdíj 15%-a, azaz 9.862 Ft bruttó összeg havonta, mindösszesen: bruttó
9.862 Ft / hó.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az alpolgármester
tiszteletdíjával kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Mlinkó István polgármester és dr. Tárnoki Richárd jegyző
Mlinkó István polgármester: Most, hogy a további működőképességét biztosította a testület
nem maradt más hátra, mint ahogy a bevezetőjében is mondta bejelenti, hogy polgármesteri
tisztségéről lemond, melyet reméli szívvel-lélekkel a falu érdekét szem előtt tartó személy
vesz majd át. Mivel ezen a héten, csütörtökön lesz együttes testületi ülés, melyen szeretné, ha
a testület még – az ülés napirendjének fontossága miatt- teljes létszámban dönthetne, a mai
napon most bejelentett polgármesteri tisztségről történő végleges lemondása ezzel együtt
önkormányzati mandátumáról való lemondása is a jogszabály által biztosított határidő
figyelembevételével 2016. szeptember 26. időponttól történne meg.
Megköszöni a testület tagjai által polgármestersége idején kapott bizalmat és segítséget.

Mlinkó István polgármester: Kérdezi, van e kérdés, észrevétel.
Mlinkó István polgármester: Több napirend és bejelentés nem lévén a polgármester az ülést
11:45 órakor bezárta.

k. m. f

Mlinkó István
polgármester

dr. Tárnoki Richárd
jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:
Soltész Attila
osztályvezető

