Dörgicse Község Önkormányzata
DÖRGICSE
____________________________
Szám: 301/ 65- 30/2016.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Képviselő-testület 2016. október 27-én 12:30 órakor megtartott nyilvános
rendkívüli testületi üléséről.
Az ülés helye: Dörgicse Község Önkormányzat Tanácsterme
Dörgicse Fő u. 16.

Jelen voltak:

Deák Attila
Kurucz Attila
Bende István
Király László

alpolgármester

képviselők

Mlinkó István polgármester 2016. 09. 26.–val lemondott
polgármesteri mandátumáról.
Soltész Attila

osztályvezető, a jegyző megbízottja

Deák Attila alpolgármester: 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.)
Deák Attila alpolgármester: A meghívó szerinti napirendeket javasolja tárgyalni, az alábbi
kiegészítéssel:
Javasolja felcserélni a 8. és a 12. napirendi pontokat.
Javasolja felvenni a napirendi pontok közé:
18. Szándéknyilatkozat a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatellátására.
Előadó: Deák Attila alpolgármester
19. Cserje, bozót és aljnövényzettől való területmegtisztítás.
Előadó: Deák Attila alpolgármester
20. A 2016. évi közmeghallgatás időpontjának kitűzése.
Előadó: Deák Attila alpolgármester
Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel.
A Képviselő-testület az alpolgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem
szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az ülés napirendjét.

Deák Attila alpolgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület az ülés napirendjét és a
tárgyalás menetét a fenti szavazati arányokkal elfogadta és meghozta az alábbi:

111/2016. (X.27.) 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:
NYÍLT ÜLÉS NAPIRENDJE:
1. BANONA 2016. szeptember 14-i együttműködési ajánlata
Előadó: Deák Attila alpolgármester
2. Helyi Választási Bizottsági tagok megválasztása
Előadó: Deák Attila alpolgármester
3. Dörgicse könyvtárosi feladatok ellátására kiírt pályázatok elbírálása
Előadó: Deák Attila alpolgármester
4. Tihanyi iskolában tanulók bérlet támogatása
Előadó: Deák Attila alpolgármester
5. Mészáros Dávid ingatlan vásárlási ajánlatának tárgyalása
Előadó: Deák Attila alpolgármester
6. Dörgicse 585 hrsz-ú önkormányzati tulajdon állami tulajdonba adása
Előadó: Deák Attila alpolgármester
7. Szuchánek Klára és Hervai Károly István telekvásárlási pályázata
Előadó: Deák Attila alpolgármester
8. Dörgicse 25/3 hrsz-ú út megosztása
Előadó: Deák Attila alpolgármester
9. 2017. évre vonatkozó közvilágítási energia díj megállapodás
Előadó: Deák Attila alpolgármester
10. Kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak meghatározása
Előadó: Deák Attila alpolgármester
11. E-ON villamosenergia adásvételi szerződés megkötése
Előadó: Deák Attila alpolgármester
12. Dörgicse 1142 hrsz-ú önkormányzati út ügye
Előadó: Deák Attila alpolgármester
13. Dörgicse 1102 hrsz.-ú önkormányzati út ügye
Előadó: Deák Attila alpolgármester

14. Dörgicse 1496/8 és 1496/16 hrsz.-ú önkormányzati utak felújítása
Előadó: Deák Attila alpolgármester
15. Értékpapír szerződés megkötése
Előadó: Deák Attila alpolgármester
16. Alsódörgicsei "káposztás kertek" hasznosítása
Előadó: Deák Attila alpolgármester
17. Helyi adófizetés moráljának érvényesülése
Előadó: Deák Attila alpolgármester
18. Szándéknyilatkozat a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatellátására.
Előadó: Deák Attila alpolgármester
19. Cserje, bozót és aljnövényzettől való területmegtisztítás.
Előadó: Deák Attila alpolgármester
20. A 2016. évi közmeghallgatás időpontjának kitűzése.
Előadó: Deák Attila alpolgármester

ZÁRT ÜLÉS:
1. KLIK vagyonkezelői tájékoztatás megvitatása
Előadó: Deák Attila alpolgármester
2. Települési támogatások elbírálása
Előadó: Deák Attila alpolgármester

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
- Nyilvános ülés –
1. BANONA 2016. szeptember 14-i együttműködési ajánlata.
Deák Attila alpolgármester: A napirendi pont anyagát írásban megkapták a képviselők. Azt
összefoglalva az alábbiakat kívánja elmondani. Dörgicse Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete 60/2016. (VI.06.) számú határozatában a Balaton–felvidéki Nemzeti
Oktatási Nevelési Közhasznú Alapítvánnyal történő – Veszprémi törvényszék
5.P.20.349/2016/5. szám alatt jóváhagyott- egyezségben foglaltak I. Egyezségi tárgyalás
időpontjára és tartalmára vonatkozóan döntött. A határozatban elfogadott tárgyalási időpont
tekintetében az első egyeztető tárgyalás időpontjának a 2016. június 20.-át javasolták 17.00
órai kezdéssel, illetve amennyiben az időpont az Alapítványnak nem lett volna elfogadható,
úgy másodlagosan a 2016. június 27.-ét ugyancsak 17.00 órai kezdéssel.
Bárdi Farkas János, mint Alapító ezen egyezségi ajánlatukra 2016-09-08.-án email
formájában alapitvany@balatonfelvideki-iskola.com a kiküldött válasz ajánlatot tette, melyet
2016. szeptember 15-én postán is hivatalosan megkaptunk.

Mint azt már megvitatták, a két ajánlat nagyon távol áll egymástól, az Alapítvány ajánlata
ebben a formában nem elfogadható Dörgicse Önkormányzatának. Úgy érzi, a két ajánlat
elbeszél egymás mellett. Az egyezségben rögzített szempontrendszer nem a
költségmegosztásra vonatkozott kizárólagosan, itt viszont inkább csak ezt olvashatták.
Kurucz Attila képviselő: Az önkormányzat javaslata például – „védőnői szolgálat” már
megvalósult.
Deák Attila alpolgármester: Ebben a formában nem lehet összehasonlítani a két javaslatot.
A végleges álláspontját a testület együttes testületi ülésen alakítsa ki.
További hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
Döntés nem született tárgybani napirendi pont keretében.

2. Helyi Választási Bizottsági tagok megválasztása.
Deák Attila alpolgármester: A napirendi pont anyagát és a kapcsolódó határozati javaslatot
írásban megkapták a képviselők. Javasolja, az előterjesztés szerinti előterjesztés elfogadását,
azaz a Helyi Választási Bizottság tagjának; Nagyné Homonnai Krisztina, (8244. Dörgicse, Fő
utca 52.) míg póttagjainak; Mórocz Imréné (8244. Dörgicse, Csörgőfa u. 5.) illetve Székelyné
Tőzsér Zsuzsanna Róza, (8244. Dörgicsei, Fő utca 18.) megválasztását.
Kérdezi, van a napirendi ponthoz kapcsolódó 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:
112/2016. (X.27.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013.
évi XXXVI. törvény 35. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a dörgicsei
választási bizottság tag és póttagjának:
Tag:

Név: Nagyné Homonnai Krisztina, lakcím: 8244. Dörgicse, Fő utca 52.

Póttag: Név: Mórocz Imréné lakcím: 8244. Dörgicse, Csörgőfa u. 5.
Név: Székelyné Tőzsér Zsuzsanna Róza, lakcím: 8244. Dörgicsei, Fő utca 18.
dörgicsei lakosokat megválasztja.
Határidő:- az eskütételre azonnal
- a megbízólevelek átadására azonnal
Felelős: - Deák Attila alpolgármester az eskü kivételéért
- dr. Tárnoki Richárd HVI vezető a megbízólevelek átadásáért

3. Dörgicse könyvtárosi feladatok ellátására kiírt pályázatok elbírálása.
Deák Attila alpolgármester: Az írásban megküldött anyagot szóban kiegészíti.
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete101/2016. (09.19.) határozatában
megbízási szerződés keretében pályázatot írt ki a községi könyvtár könyvtárosi állásának

2016. szeptember 30.-val történő betöltésére. A pályázati kiírásra 3 fő adott be pályázatot,
mindhárom megfelelt a kiírás feltételeinek.
- Láng D. István
- Király Lászlóné
- Székely András Mihály
Ő személy szerint lehetőleg helybelit látna szívesen a könyvtár élén, aki a községi
rendezvényeken is aktívan részt venne, besegítene annak szervezésébe, bonyolításába.
Megkereste Lakatos Dórát is, aki a vendégházat csinálta eddig, de Ő nem tudja vállalni a
könyvtár nyitvatartási idejének intervalluma miatt, viszont jelezte, hogy a programok
szervezésében szívesen részt venne a továbbiakban is. Kéri mondják el véleményüket
képviselő-társai.
Király László képviselő: Kérdezi Láng D. István pályázóról van-e bővebb információ.
Deák Attila alpolgármester: Nem, csak a pályázati anyag áll rendelkezésre. A pályázati
anyagok áttanulmányozása után úgy tűnik a pályázók egy része városi könyvtár méretekben
és feladatokban gondolkodik.
Király László képviselő: Ő is úgy látja, hogy a két dörgicsei pályázóban érdemes
gondolkozniuk.
Kurucz Attila képviselő: Egyetért az elmondott véleményekkel, egyben megjegyzi, hogy
Király Lászlóné eddig is aktív tagja volt a közösségnek.
Deák Attila alpolgármester: Figyelembe véve az elhangzottakat Király Lászlóné (8244.
Dörgicse, Majori út 5. ) pályázót javasolja a meghirdetett álláshely betöltésére.
Kérdezi, van a napirendi ponthoz kapcsolódó további hozzászólás, vélemény.
További hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:
113/2016. (X.27.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dörgicse Községi Könyvtár és
Teleház üzemeltetésére kiírt álláshely pályázat nyertesének Király Lászlóné, 8244. Dörgicse,
Majori út 5. szám alatti lakost hirdeti ki. A meghirdetett munkakör 2016. szeptember 30.-ai
munkakezdéssel, megbízási szerződés keretében, 3 hónapos próbaidő kikötése mellett kerül
betöltésre. A megbízási díj összege: 30.000Ft/hó.
Határidő: azonnal
Felelős: Deák Attila alpolgármester/ Soltész Attila osztályvezető

4.Tihanyi iskolában tanulók bérlet támogatása.
Deák Attila alpolgármester: Az írásban megküldött anyagot szóban kiegészíti.
A Tihanyi Bencés Iskola telefonon történt tájékoztatása alapján, a kérelemben szereplő 4 fő
Bálint Anna Blanka
Mórocz Rebeka
Keresztes Fülöp
Bende Csongor
dörgicsei állandó lakóhellyel rendelkező általános iskolában tanuló gyermekek iskolabusszal
történő utaztatását nem tudták vállalni, ezért menetrendszerinti autóbusszal utaznak a
gyermekek az iskolába. Ennek következtében a menetrendszerinti járatra 15 km-es bérletet

kell vásárolniuk Balatonakali és Tihany település között. A 2016/2017-es tanévre szóló
bérletjegy ára: 11.900.- Ft, mely jelenleg a gyermekek szüleit terheli. Javasolja, a gyerekek
szüleinek kérelmét támogassák, oly módon hogy a 2016/2017-es tanévre szóló bérletjegyek
árát vállalják át és átadott pénzeszköz formájában fizessék ki a Tihanyi Bencés Iskola részére,
támogatási szerződés megkötése mellett.
Kérdezi, van a napirendi ponthoz kapcsolódó 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:
114/2016. (X.27.) határozat
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tihanyi Bencés Iskolában
tanuló gyermekek esetében a 2016/2017-es tanévre szóló bérletjegyek árát átvállalja 4
gyermek figyelembevételével, 11.900 Ft/gyermek mértékben, összességében 47.600 Ft
összegben. Az átvállalás formája: átadott pénzeszköz formájában, melyet támogatási
szerződés keretében fizet meg a Tihanyi Bencés Iskolának
2. A kötelezettségvállalás 2016/2017 tanév I. félévére eső összegét a 2016. évi költségvetés
tartalékkeret terhére átcsoportosítással, az államháztartáson kívüli átadott pénzeszközök
költségére 19.040 Ft összegerejéig, míg a 2016/2017 tanév II. félévére eső 28.560 Ft összeget
a 2017. évi költségvetésben tervezi, és biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Deák Attila alpolgármester

5. Mészáros Dávid ingatlan vásárlási ajánlatának tárgyalása.
Deák Attila alpolgármester: Szóban ismerteti a napirendi pontot. A 2016.09.19-i testületi
ülésen 96/2016. (09.19.) számú határozatukban részben döntöttek a 087 /53, és a 087/166,
továbbá a 087/175 hrsz.-ú út megszűnő szakaszára vonatkozó adó és érték bizonyítvány
beszerzéséről, majd azt követő; kérelmező vásárlási szándékának döntéséről. Az adó és érték
bizonyítványokat megkapták, javasolja az abban foglaltak szerinti értéken történő eladás
támogatását. Azaz a :
- 087 /53 hrsz.-ú ingatlan esetében: 104.500 Ft

- 087/166 hrsz.-ú ingatlan esetében: 3.183.750 Ft
- 094/2 hrsz.-ú ingatlanesetében:176.500 Ft értéken
történő értékesítést Mészáros Dávid, (1125 Budapest, Béla Király u. 19.) lakos részére.
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:

115/2016. (X.27.) határozat
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mészáros Dávid (1125
Budapest, Béla Király u. 19.) lakos kérelmét megismerte, megtárgyalta és a kérelemnek helyt
adva a 087 /53 hrsz., 087/166hrsz., továbbá a 094/2 hrsz.-ú elzárt magánút megszűnő
szakaszát értékesíti kérelmező részére.
Az ingatlanok eladási árát az alábbiak szerint állapítja meg:
087/53 hrsz.-ú ingatlan esetében: 104.500 Ft
087/166 hrsz.-ú ingatlan esetében: 3.183.750 Ft
094/2 hrsz.-ú út megszűnő szakasza esetében: 176.500Ft
2. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a alpolgármestert
az adás-vételi szerződés aláírására.
Határidő: 2016. november 20.
Felelős: Deák Attila alpolgármester

6. Dörgicse 585 hrsz-ú önkormányzati tulajdon állami tulajdonba adása.
Deák Attila alpolgármester: A kiküldött írásos előterjesztéshez annyi észrevételt tesz, hogy
emlékezete szerint a Dörgicse 585 hrsz.-ú ingatlant évekkel ezelőtt testületi döntés keretében
már átadták a közútkezelőnek. A következő testületi ülésre egyeztetnek a közútkezelővel és a
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal(KKK). Véleménye szerint a Földhivatali
átvezetés maradhatott el, az ingatlan átadásához hozzájárultak. Amennyiben mégsem történt
meg az ingatlan átadása, úgy a soron következő testületi ülésen döntenének.
Kérdezi, van a napirendi ponthoz kapcsolódó hozzászólás, vélemény.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
Döntés nem született.

7. Szuchánek Klára és Hervai Károly István telekvásárlási pályázata.
Deák Attila alpolgármester: Az írásban megküldött napirendi pont anyagát kiegészíti.
A képviselő-testület 35/2016.(04.15.) határozatában elfogadta Dörgicse Község
Önkormányzat építési telkeinek egy részére vonatkozó „Pályázati Kiírás”- t mely
kedvezményes áron történő értékesítést biztosít amennyiben a pályázat feltételeit
maradéktalanul teljesíti az adott pályázó. Szuchánek Klára és Hervai Károly István pályázata
245/63 hrsz.-ú ingatlanra csak részben teljesíti a pályázati kiírás feltételeit, mivel az általuk
megjelölt vételár megfizetése 10 éves részletekben történne. Javasolja, hogy a pályázatot
utasítsák el a pályázati kiírásnak nem megfelelés címén. A pályázókat tájékoztatja, hogy a
piaci áron történő további ingatlanok esetében esetleg megfontolják az ajánlatukat,
amennyiben arra igényt jelentenek be.
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:
116/2016. (X.27.) határozat
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szuchánek Klára és Hervai
Károly István (2071 Páty, Fazekas Mihály u. 54.) lakosok kérelmét megismerte, megtárgyalta
és kérelmüket- mely a Dörgicse 245/63 hrsz.-ú ingatlan kedvezményes vételáru megvételére
vonatkozott- elutasítja.
2. Az elutasítás indoka: A pályázat nem felel meg Dörgicse Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 35/2016.(04.15.) határozatában elfogadott Dörgicse Község
Önkormányzat kedvezményes építési telkeinek eladására vonatkozó „Pályázati Kiírásnak”.
Határidő: azonnal
Felelős: Deák Attila alpolgármester

8. Dörgicse 25/3 hrsz-ú út megosztása.
Deák Attila alpolgármester: Szóban kiegészíti a napirendet, mely keretében írásos anyag
került a tagoknak megküldésre. Mint a becsatolt változási vázrajz is mutatja a 25/3 hrsz.-ú
kivett közút ingatlan kerül megosztásra 25/6, 25/7, 25/8 hrsz-ú ingatlanokra.
Kérdezi, van e hozzászólás vélemény.
Észrevétel, hozzászólás nem volt.
Kérdés, javaslat nem hangzott el.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:
117/2016. (X.27.) határozat
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező 25/3 hrsz.
(kivett közút), megosztásához Gaál Szabolcs földmérő mérnök által készített megosztási
vázrajz (munka száma:47/2016) alapján kialakítandó Dörgicse, 25/6, 25/7, illetve 25/8 hrsz.-ú
ingatlanok kialakításához hozzájárul.
2. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza az alpolgármestert
a megosztási vázrajz aláírására.
Határidő: 2016.11.15
Felelős: Deák Attila alpolgármester

9. 2017. évre vonatkozó közvilágítási energia díj megállapodás.
Deák Attila alpolgármester:
Az Önkormányzatunk 2011. november 28. napján megállapodást kötött a KÖZVIL Zrt-vel
villamos energia ellátásának módjáról. Ez a megállapodás jelenleg is hatályban van. A
KÖZVIL Zrt., mint beszerzési társaság, minden évben az ellátási köréhez tartozó

településeinek közvilágítási célú villamos energia ellátására pályázatot ír ki, energiakereskedő
cégeket versenyeztetve a legelőnyösebb közvilágítási energiadíj eléréséért. A 2017 évre a
legelőnyösebb ajánlatot a Transenergo Hungary Kft adta, mely alapján a kereskedő
újrapályáztatása okán szükséges a megállapodás módosítása. A KÖZVIL Zrt. 2017-os
közvilágítási energia díja: 11,99 Ft/kWh. A megállapodást határozott időre 2017. január 01.től 2017. december 31.-ig kötnék meg. Javasolja a tervezet fentebbi tartalmú „Megállapodás
módosítás” elfogadását.
Kérdés, javaslat 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:
118/2016. (X. 27.) határozat
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta
a KÖZVIL Zrt, villamos energia ellátásának módjáról szóló ajánlatát közvilágítás
tárgyában, melyet az alábbi főbb paraméterek mellett elfogad: A KÖZVIL Zrt. 2017es közvilágítási energia díja: 11,99 Ft/kWh. A megállapodást felek határozott időre;
2017. január 01.-től 2017. december 31.-ig kötik meg. Az energia nagykereskedelmi
szolgáltató a Transenergo Hungary Kft.
2. Felhatalmazza az alpolgármestert a –Háromoldalú Megállapodás módosítás –
aláírására, legkésőbb 2016. október 31. határidővel.
Határidő: azonnal
Felelős: Deák Attila alpolgármester
10. Kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak meghatározása.
Deák Attila alpolgármester: Szóban kiegészíti az írásban előterjesztett napirendet. A
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése alapján a
Kormányhivatal a 2017/2018. tanévre vonatkozóan is meghatározza és közzéteszi az iskolák
felvételi körzetét, amelyhez minden év november utolsó napjáig beszerzi az érintett
önkormányzatok véleményét. Dörgicse Község esetében a Balatonfüredi Radnóti Miklós
Általános Iskola és a Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola, valamint a Balatonfüredi
Eötvös Loránd Általános Iskola Pécselyi tagintézménye a kötelező felvételt biztosító három
intézmény. Javasolja a Kormányhivatal tervezetének elfogadását.
Kérdezi, van a napirendi ponthoz kapcsolódó hozzászólás, vélemény.
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:
119/2016. (X. 27.) határozat

Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprém Megyei
Kormányhivatal kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak meghatározására
vonatkozó tervezetét jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Deák Attila alpolgármester

11. E-ON villamosenergia adásvételi szerződés megkötése.
Deák Attila alpolgármester: Az írásban megküldött napirendi pont anyagát kiegészíti.
E.ON Energiakereskedelmi Kft. által Dörgicse Község Önkormányzatának és intézményeinek
kiállított villamosenergia szerződést, melynek megnevezése Teljes ellátásról szóló
villamosenergia adás-vételi szerződés tervezet(szerződésszám:511-VE-200544-S-16) és ahhoz
tartozó tájékoztatást a testület tagjai megkapták. Javasolja a szerződés tervezet változatlan
formában történő elfogadását.
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:
120/2016. (X.27.) határozat
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a
E.ON Energiakereskedelmi Kft. által, Dörgicse Község Önkormányzatának és
intézményeinek kiállított villamosenergia szerződést, melynek megnevezése :Teljes ellátásról
szóló villamosenergia adás-vételi szerződés tervezet(szerződésszám:511-VE-200544-S-16),
melyet változatlan formában és tartalommal elfogad.
2.
Felhatalmazza az alpolgármestert a Teljes ellátásról szóló villamosenergia adás-vételi
szerződés(szerződésszám:511-VE-200544-S-16) aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Deák Attila alpolgármester

12. Dörgicse 1142 hrsz-ú önkormányzati út ügye.
Deák Attila alpolgármester: Szóban kiegészíti a napirendet, mely keretében írásos anyag
került a tagoknak megküldésre. Lengyel Balázs, mint a Dörgicse, 1137/10 hrsz.-ú ingatlan
tulajdonosa a tárgyi ingatlan telekhatárainak kimérése kapcsán - mely beadványozó
álláspontja szerint - azzal szembesült, mint új tulajdonosa az ingatlannak, hogy a 1142-es
hrsz.- ú földút nyomvonala jelentősen, kb. 20- 25 méterrel eltér a valóságos állapottól, mely
azt eredményezi, hogy ingatlanán halad keresztül a természetbeni út. Levelében leírja azt is,
hogy ez az állapot 20-22 éve áll fenn. Javasolja a tárgyalások megkezdése előtt, a tényállás
tisztázása érdekében, hivatalosan tűzesse ki az önkormányzat az út nyomvonalát, melyre az
úttal szomszédos ingatlantulajdonosokat is hívja meg. A kitűzésre intézkedik, ajánlatot kér be,

illetve azt megelőzően az önkormányzati közfoglalkoztatottakkal a területet kipucoltatja. A
kitűzést követően amennyiben szükséges vitassák meg a további teendőket, illetve alakítsák ki
álláspontjukat.
Kérdezi, van e hozzászólás vélemény.
Észrevétel, hozzászólás nem volt.
Kérdés, javaslat nem hangzott el. Képviselő-testületi döntés nem született.

13. Dörgicse 1102 hrsz.-ú önkormányzati út ügye.
Deák Attila alpolgármester: Szóban kiegészíti a napirendet, mely keretében írásos anyag
került a tagoknak megküldésre. A helyzet ugyanaz, mint az előző napirendi pont esetén, azzal
hogy itt csak telefonos megkeresés érkezett. Ebben az esetben is a kitűzésre intézkedik,
ajánlatot kér be, illetve azt megelőzően az önkormányzati közfoglalkoztatottakkal a területet
kipucoltatja. A kitűzést követően amennyiben szükséges vitassák meg a további teendőket,
illetve alakítsák ki álláspontjukat.
Kérdezi, van e hozzászólás vélemény.
Észrevétel, hozzászólás nem volt.
Kérdés, javaslat nem hangzott el. Képviselő-testületi döntés nem született.

14. Dörgicse 1496/8 és 1496/16 hrsz.-ú önkormányzati utak felújítása.
Deák Attila alpolgármester: Szóban kiegészíti a napirendet, mely keretében írásos
anyag került a tagoknak megküldésre. A Mencshely felé vezető dörgicsei két külön hrsz.
alatt található utakról van szó. Mivel Mencshely önkormányzat a tulajdonát képező és
dörgicsei út folytatásában lévő útszakaszt,- támogatással, ugyan- de felújítja, célszerű
lenne valamilyen műszaki szinten a saját útrészt is felújítani. Ennek első lépéseként
javasolja kitűzni a területük nyomvonalát, illetve árajánlatot kérni az út felújítására.
Kérdezi, van e hozzászólás vélemény.
Észrevétel, hozzászólás nem volt
Javasolja, döntsenek a földmérés megrendeléséről.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:
121/2016. (X.27.) határozat
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező 1496/8
hrsz.-ú és 1496/16.hrsz.-ú utak földmérő általi telekhatár kitűzése mellett dönt.
2. Felhatalmazza az alpolgármestert a telekhatár kitűzésének megrendelésére, melynek
fedezetét a 2016. évi költségvetés tartalékkerete terhére átcsoportosítással a dologi kiadások
egyéb szolgáltatások terhére biztosítja.
Határidő: 2016.11.15
Felelős: Deák Attila alpolgármester

15. Értékpapír szerződés megkötése.

Deák Attila alpolgármester: Az önkormányzat jelentős megtakarítással több mint
50.000.000 Ft rendelkezik , mely jelenleg a számlavezető pénzintézet OTP folyószámlán
található. Igaz a jelenlegi kamatkörnyezet nem túl magas, de célszerűnek tartaná a pénz
állampapírban vagy kincstárjegyben való lekötését, mivel ekkora összegnél ez a kamat még
így is jelentősnek mondható. A pénzügyi előadóval és a folyószámlát vezető OTP
balatonfüredi fiókjával egyeztetett és ennek alapján javasolja, hogy 50.000.000 Ft összeget
Kamatozó kincstárjegy formájában kössenek le. A lekötés ideje folyamatos lenne, úgy hogy
annak kezdő időpontja 2016.11.11.-vel indulna és a lejárata 2016.12.30. illetve 2017.01.01-től
újra lekötésre kerülne.
Kérdezi, van a napirendi ponthoz kapcsolódó 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:
122/2016. (X.27.) határozat

Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat számlavezető
bankjánál OTP Nyrt. balatonfüredi fiókja, a folyószámlán található rendelkezésre álló szabad
pénzeszközéből 50.000.000 Ft összeget Kamatozó Kincstárjegy formájában 2016.11.11.
időponttal megvásárol. A visszaváltás ideje 2016.12.30., illetve 2017.01.01-től fenti összeget
Kamatozó Kincstárjegy formájában újra befekteti.
Határidő: azonnal
Felelős: Deák Attila alpolgármester / Soltész Attila osztályvezető

16. Alsódörgicsei "káposztás kertek" hasznosítása.
Deák Attila alpolgármester: Szóban terjeszti elő a napirendi pont anyagát. Több alkalommal
egyeztettek már ebben a kérdésben. A „káposztás kertek” esetében található gondozott művelt
földterület, de több elhagyott parlag terület található, illetve az önkormányzatnak is van
területe. Célszerű lenne egységes egészként kezelni a területet és annak későbbi hasznosítását.
Ezt nehezíti, hogy sok esetben jelentős számú tulajdoni hányadokból áll össze egy-egy
ingatlan. Javasolja, hogy minden képviselő gondolkozzon el a terület későbbi jövőjéről és a
lehetőségekről és a közeljövőben térjenek vissza erre a kérdésre. Lehet, hogy egy helyszíni
bejárást is meg lehetne ejteni, a vélemények kialakítása előtt.
Kérdezi, van a napirendi ponthoz kapcsolódó hozzászólás, vélemény.
Kurucz Attila képviselő: Egyetért a javaslattal, jó lenne, ha rendezni tudnák a terület
állapotát, mivel sok gondozatlan kis parcella van, még több résztulajdonossal.
További hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
Deák Attila alpolgármester: A napirendi pontot a későbbiekben újratárgyalják.
Döntés nem született.

17. Helyi adófizetés moráljának érvényesülése.

Deák Attila alpolgármester: Több jelzés is érkezet hozzá, illetve Ő személyesen is úgy ítéli
meg, hogy több ingatlantulajdonos is fellelhető a településükön, akik kivonják magukat az
építményadó bejelentési és fizetési kötelezettségeik alól. Javasolja, hogy első lépésként
Dörgicse község közigazgatási területének zártkerti és külterületi részeinek a kiadott építési és
használatbavételi engedélyek alapján tételes felülvizsgálata és ellenőrzése történjen meg.
Ennek érdekében határozat keretében döntsenek és kérjék fel a Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjét, hogy mint az I. fokú adóhatósági jogkört gyakorlóját, hogy a fentiek szerinti
ellenőrzést folytassa le, és annak eredményéről tájékoztassa az önkormányzatot.
Kérdezi, van-e a napirendi ponthoz kapcsolódó 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:
123/2016. (X.27.) határozat

Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megkeresi, és egyben kezdeményezi
a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatallal Jegyzőjét - mint az I. fokú adóhatósági
jogkör gyakorlóját- hogy a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal Dörgicsei
Kirendeltségének Adóhivatalánál, Dörgicse Község közigazgatási területének zártkerti és
külterületi részeinek tekintetében a hatályban lévő 8/2012.(XII.01.) rendelete „A helyi
adókról” építményadó adóneme esetében a kiadott építési és használatbavételi engedélyek
alapján tételes felülvizsgálatot és ellenőrzést hajtson végre, és annak eredményéről
tájékoztassa az önkormányzatot.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Deák Attila alpolgármester

18. Szándéknyilatkozat a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatellátására.
Deák Attila alpolgármester: A napirendi ponthoz kapcsolódóan megküldésre került az
írásos előterjesztés. Felkéri, Soltész Attila osztályvezetőt ismertesse a napirendi pontot.
Soltész Attila osztályvezető: Ismerteti a kiküldött anyagot. (felolvassa)
Balatonfüred város és környező települései 2004. évben létrehozták a Balatonfüredi Többcélú
Társulást egészségügyi, oktatási, szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátására. A szociális
és gyermekvédelmi feladatokat e társulás által fenntartott Balatonfüredi Szociális
Alapszolgáltatási Központ (székhelye: Balatonfüred, Kéki u.6.) (a továbbiakban: BSZAK)
látja el a Balatonfüredi Járás területén.A gyermekvédelmi feladat ellátásában 2016. január 1től bekövetkezett változás végrehajtása érdekében az érintett önkormányzatok úgy döntöttek,
hogy a család-és gyermekjóléti szolgálat (a továbbiakban: Szolgálat) feladatkörét ez az
intézmény lássa el, és itt biztosították a család-és gyermekjóléti központ (a továbbiakban:

Központ) hatáskörébe tartozó feladatok ellátását is az intézményen belül önálló szervezeti
egységként.
Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII.
törvény 50. §-ával módosította a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban: törvény) 40/A§ (3) bekezdését az alábbiak szerint: „A
gyermekjóléti központ kizárólag a 94. § (4) bekezdése szerinti települési önkormányzat
fenntartásában működhet. A fenntartó a (2) bekezdés a) pont ad) alpontja, valamint a (2)
bekezdés b) és c) pontja szerinti feladatok ellátására egyházi fenntartóval és nem állami
fenntartóval ellátási szerződést nem köthet.” A rendelkezés 2017. január 1. napján lép
hatályba.
A törvény 94. § (4) bekezdése szerint „A járásszékhely település, a fővárosban a fővárosi
kerületi önkormányzat és a megyei jogú város lakosságszámtól függetlenül köteles
gyermekjóléti központot működtetni. A járásszékhely településen működő gyermekjóléti
központ ellátási területe a járás lakosságára terjed ki.”
Ennek értelmében 2017. január 1. napjától a Központ feladatkörét ellátó intézmény csak a
járásszékhely önkormányzat fenntartásában működhet. A törvénymódosítás végrehajtása
érdekében – amennyiben nem maradhat a feladatellátás jelenlegi formában - Balatonfüred
Város Önkormányzatának létre kell hozni új intézményt.
Az új intézmény feladatkörének meghatározásakor több megoldás lehetséges:
I.
Az új intézménynek a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kötelezően el kell
látnia a Szolgálat és a Központ feladatait. A Szolgálat feladatellátása a Balatonfüredi
Közös Önkormányzati Hivatalt (a továbbiakban: Önkormányzati Hivatal) fenntartó
önkormányzatok illetékességi területére terjed ki, míg a Központ feladatellátása az
egész járásra kiterjed.
I.
Az I. megoldási mód esetén a járás többi önkormányzatának – illetve a Önkormányzati
Hivatal székhelye szerinti önkormányzatnak - kell gondoskodnia a Szolgálat
feladatellátásáról, amely az alábbiak szerint történhetne:
• az önkormányzat feladat-ellátási szerződést köt a Balatonfüred Város
Önkormányzata által 2017. január 1. napjával létrehozott intézménnyel, vagy
• marad a jelenlegi megoldás: a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási
Központ (BSZAK) által történő feladatellátással, vagy
• felvállalhatja a feladatellátást az önkormányzat saját maga
A szakma indokoltnak tartja a két feladat egy intézményen belüli ellátását, így az lenne a
legoptimálisabb, ha az új intézmény látná el a járás területén is a Szolgálat feladatait. Ennek
értelmében a jelenlegi személyi állomány átkerülne az új intézmény állományába. A tárgyi
feltételek a BSZAK-nál biztosítottak, azok megállapodással átadhatók.
Tekintettel arra, hogy a létrehozandó új intézményalapító okiratában is fel kell tüntetni az
intézmény működési területét, szükséges az érintett önkormányzatok nyilatkozata, hogy
miként kívánják a feladatot ellátni.
Deák Attila alpolgármester: Javasolja, hogy a Képviselő-testület tegyen
szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy – amennyiben a jelenlegi megoldás nem
tartható fenn – a Szolgálat feladatának ellátásával Balatonfüred Város Önkormányzata által
létrehozandó új intézményt bízza meg.
Kéri a Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot fogadják el.

További hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem
szavazattal és 0 tartózkodás mellett a szóbeli előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot
hozta meg:

124/2016. (X.27.) határozatot:
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy az önkormányzat
feladatkörébe tartozó család-és gyermekjóléti szolgálat feladatellátásával – amennyiben az a
feladatot jelenleg ellátó Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ feladatkörében
nem maradhat – 2017. január 1. napjától a Balatonfüred Város Önkormányzata által
létrehozandó új intézményt bízza meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza alpolgármestert, hogy e szándéknyilatkozatról
Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő - testületét értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Deák Attila alpolgármester.

19. Cserje, bozót és aljnövényzettől való területmegtisztítás.
Deák Attila alpolgármester: Szóban terjeszti elő a napirendi pontot.
Megkeresték a Cserfa-Tölgyfa I &N Kft (székhely: Úrkút, Külterület út 1.), hogy a közelben a
Közút megbízásából terület növényzet karbantartást végeznek és ingyenesen megtisztítanák a
szomszédos önkormányzati földutak, árkok gazos növényzettel fedett részeit azzal, hogy a
kivágott aljnövényzetet kérik cserébe. Jellemzően kökény, galagonya és egyéb aljnövényzet
található az érintett Dörgicse 0240, 0235, 02/6, 04,0234/13 hrsz.-ú önkormányzati
ingatlanokon. Javasolja, hogy engedjék meg térítésmentesen a karbantartás elvégzését, azzal
hogy nemes fás szárú növények (fák) nem kerülhetnek kivágásra, illetve a kivágott növényzet
csonkolását a földfelszín feletti maximum 10 cm magasságban kell elvégezni. Illetve azzal
együtt járuljanak hozzá, hogy minden esetleges engedély beszerzését és annak költségét a
Cserfa-Tölgyfa I &N Kft kell, hogy viseljen.
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:
125/2016. (X.27.) határozat

1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserfa- Tölgyfa I &N Kft
(székhely: Úrkút, Külterület út 1.), ajánlatát megismerte és támogatja. Dörgicse Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Dörgicse 0240, 0235, 02/6,
04,0234/13 hrsz.-ú önkormányzati ingatlanokon térítésmentesen a zöldnövényzet
karbantartást a Cserfa- Tölgyfa I &N Kft elvégezze, azzal a feltétellel, hogy a nemes fás szárú
növények (fák) nem kerülhetnek kivágásra, illetve a kivágott növényzet csonkolását a
földfelszín feletti maximum 10 cm magasságban kell elvégezni. Fentieken túl az
engedélyezett tevékenységhez szükséges minden egyéb hatósági engedély beszerzését és
annak költségét a Cserfa- Tölgyfa I &N Kft viseli. A munkálatok elvégzésének fejében a
Cserfa- Tölgyfa I &N Kft jogosult a keletkezett zöld hulladék felhasználásáról rendelkezni,
azzal a kikötéssel, hogy Dörgicse Község közigazgatási területéről a keletkezett zöld
hulladékot a munkálatok befejezését követően 5 napon belül el kell szállítania, de legkésőbb
2016 december 15.-ig.
Határidő: azonnal
Felelős: Deák Attila alpolgármester

20. A 2016. évi közmeghallgatás időpontjának kitűzése.
Deák Attila alpolgármester: Szóban terjeszti elő a napirendi pontot.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a
rendelkezik arról, hogy a Képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett
közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői,
a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. Az elhangzott javaslatra, kérdésre
a közmeghallgatáson vagy legkésőbb tizenöt napon belül választ kell adni.
A közmeghallgatás helyét és időpontját a Képviselő-testület jelöli ki a polgármester javaslata
alapján. Dörgicse Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
10/2015 (VI.14.) önkormányzati rendelet 26.§ (2)bekezdése értelmében a közmeghallgatás
időpontjáról és helyéről legalább 15 nappal a közmeghallgatás előtt a lakosságot tájékoztatni
kell.
Fentiekre figyelemmel Dörgicse Község Önkormányzata közmeghallgatása időpontjának
2016. december 1. napját 17.00 óra kezdési időponttal, helyszínének a Faluházat (Dörgicse ,
Fő u. 18.), javasolja.
Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen a határozati javaslatot elfogadni.
Kérdés, javaslat nem hangzott el.
A Képviselő-testület az alpolgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta
meg:
126/2016. (X.27.) h a t á r o z a t:
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi közmeghallgatás
időpontját 2016. december 1. napján 17.00. órára a Faluházba (Dörgicse, Fő u. 18.)
hívja össze.
2. A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert, hogy az érintettek tájékoztatásáról
gondoskodjon.
Határidő: Legkésőbb a közmeghallgatás időpontját megelőző 15 nap

Felelős: Deák Attila alpolgármester
Deák Attila alpolgármester: Kérdezi van-e kérdés, észrevétel, majd 5 perc szünetet rendel el
egyben a nyilvános testületi ülést 14 óra 15 perccel bezárja, a folytatólagosan megtartandó
zárt ülés megkezdése előtt.
k. m. f

Deák Attila
alpolgármester

dr. Tárnoki Richárd
jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:

Soltész Attila
osztályvezető

