Dörgicse Község Önkormányzata
DÖRGICSE
____________________________
Szám: 301/65-33 /2016.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Képviselő-testület 2016. december 1-én 18:00 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 polgármester2016. 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 felvenni a napirendi pontok közé:
8. A falugondnok 2016.évi jutalmazása.
Előadó: Deák Attila alpolgármester
9. Óvodai térítési díjjak megállapítása.
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:
142/2016. (XII.01.) 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. Rendezési Terv módosítás végső záróvélemény küldésének határozat hozatala.
Előadó: Deák Attila alpolgármester
2. Dörgicse 585 hrsz.-ú önkormányzati tulajdon állami tulajdonba adása.
Előadó: Deák Attila alpolgármester
3. Evangélikus Egyház 2016. évi támogatása.
Előadó: Deák Attila alpolgármester
4. Aszói utca szegélyezési munkálatai árajánlat elfogadása.
Előadó: Deák Attila alpolgármester
5. Dörgicse Község Önkormányzatának jutalmazási javaslata a - Balatonfüred
Közös Önkormányzati Hivatal – kirendeltség, dolgozói részére.
Előadó: Deák Attila alpolgármester
6. Mártonnapi, Nyugdíjasnapi és Mikulás rendezvények szervezése.
Előadó: Deák Attila alpolgármester
7. Árok tisztítás, gallyrakodás költségének jóváhagyása.
Előadó: Deák Attila alpolgármester
8. A falugondnok 2016.évi jutalmazása.
Előadó: Deák Attila alpolgármester
9. Óvodai térítési díjjak megállapítása.
Előadó: Deák Attila alpolgármester

ZÁRT ÜLÉS:
1. Települési támogatások elbírálása.
Előadó: Deák Attila alpolgármester
2. Bursa pályázatok elbírálása.
Előadó: Deák Attila alpolgármester

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
- Nyilvános ülés –

1. Rendezési Terv módosítás végső záróvélemény küldésének határozat hozatala.
Deák Attila alpolgármester: A napirendi pont anyagát írásban megkapták a képviselők.
Hozzáteszi, hogy a partneri egyeztetésre az egyeztetési folyamat során nem érkezett
vélemény. Javasolja, hogy mint azt az anyagban a település tervező PLANTEUS
Településtervező, Építészeti és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság képviseletében
Németh Ferenc tervező is jelezte a képviselő-testület a 50/2016(05.31.), 51/2016 (05.31.);
52/2016 (05.31.) továbbá a 72/2016.(06.29.);73/2016.(06.29.), 74/2016.(06.29.) számú
Kt. Önkormányzati határozatokkal elindult településrendezési eszközök módosításának
véleményezési szakaszára beérkezett véleményeivel értsen egyet, azt fogadja el. Illetve a
véleményeknek megfelelően javított dokumentáció elfogadását követően azt a 314/2012
(XI.8.) sz. Korm. rendelet 40.§.(1) szakasza alapján végső szakmai véleményezésre történő
megküldésre ítélje alkalmasnak.
Kérdezi, van e hozzászólás vélemény.
Észrevétel, hozzászólás nem volt.
Kérdés, javaslat nem hangzott el.
Deák Attila alpolgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:
143/2016. (XII.01.) határozat
1.
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 50/2016(05.31.), 51/2016
(05.31.);
52/2016
(05.31.)
továbbá
a
72/2016.(06.29.);73/2016.(06.29.),
74/2016.(06.29.) számú Kt. Önkormányzati határozatokkal elindult településrendezési
eszközök módosításának véleményezési szakaszára beérkezett véleményeivel egyetért. A
véleményeknek megfelelően javított dokumentációt elfogadja és azt a 314/2012 (XI.8.) sz.
Korm. rendelet 40.§.(1) szakasza alapján, végső szakmai véleményezésre történő megküldésre
alkalmasnak tartja.
2.
Dörgicse képviselő testülete az egyeztető szervezetek beérkezett véleményeivel
összhangban nem tartja szükségesnek a módosított településrendezési eszköz 2/2005.(I.11.)
Kormányrendelet szerinti környezeti vizsgálatát.
3. A képviselő testület egyúttal felhatalmazza az alpolgármestert a döntések jogszabály
szerinti közzé tételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Deák Attila alpolgármester

2.

Dörgicse 585 hrsz.-ú önkormányzati tulajdon állami tulajdonba adása.

Deák Attila alpolgármester: A napirendi pont anyagát írásban megkapták a képviselők.
A 2016. 10.27-i testületi ülésen már tárgyalták e napirendet, ahol észrevételt tett, hogy
emlékezete szerint a Dörgicse 585 hrsz.-ú ingatlant évekkel ezelőtt testületi döntés keretében
már átadták a közútkezelőnek. Mint kiderült annak idején a 60/2011. (X.28.) számú KT

határozatban döntött a Képviselő-testület a Balatonakali-Pécsely közút felújításával
kapcsolatos kisajátítási eljáráshoz adott vételi ajánlat elfogadásáról, többek között az 584
hrsz.-ú 1520 m2 kivett árokból kisajátítandó 165 m2 terület eladásáról 165.000,- Ft vételáron.
Azaz az 585 hrsz.-ú ingatlanról nem volt döntés. Viszont, hogy visszakeresték a fentebbi
eladást, arra jó volt, hogy javasolja, hogy a közútkezelővel és a Közlekedésfejlesztési
Koordinációs Központtal (KKK) egyeztessenek, és lehetőség szerint ne térítésmentes átadásra
kerüljön sor, hanem piaci áron adják el az önkormányzati vagyonelemet.
Kérdezi, van a napirendi ponthoz kapcsolódó hozzászólás, vélemény.
Kurucz Attila képviselő: Támogatja az alpolgármester álláspontját.
Király László képviselő: Lehetőség szerint az önkormányzati ingatlant értéken adják át,
folytassanak megbeszélést ez ügyben.
További hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
Deák Attila alpolgármester: Egyeztető megbeszélést kezdeményez a fenti szervezetekkel, és
azt követően visszahozza az adott ügyet a testület elé.
Döntés nem született.

3.

Evangélikus Egyház 2016. évi támogatása.

Deák Attila alpolgármester: A napirendi pont anyagát írásban megkapták a képviselők.
Javasolja, hogy támogassák az Evangélikus Egyházközség Dörgicse nevében (8244 Dörgicse,
Fő út 43); Riczinger József lelkész úr által becsatolt, támogatási kérelmet.
Összegszerűségében, a költségvetésben is tervezett 200.000 Ft támogatás megítélését
javasolja.
Kérdezi, van e hozzászólás vélemény.
Észrevétel, hozzászólás nem volt.
Deák Attila alpolgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:
144/2016. (XII.01.) határozat
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Evangélikus Egyházközség
Dörgicse (8244 Dörgicse, Fő út 43; képviseli: Riczinger József lelkész),támogatási kérelmét
megismerte és 200.000 Ft támogatás megítélése mellett döntött. A támogatás felhasználása a
Dörgicse községben található három Evangélikus templom külső megvilágításának
költségeire és a reformáció 500. évfordulójának keretében 2017. évre tartandó előkészületek,
kiadások fedezetére fordítható.
2. Felhívja a Evangélikus Egyház vezetőjét, hogy 1. pontban foglalt támogatási összeggel
legkésőbb 2017.március 15.-ig számoljon el a képviselőtestületnek.
3. A támogatás összegét a 2016. évi költségvetés államháztartáson kívüli keret terhére
biztosítja.
4. Felhatalmazza az alpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Határidő: 2016. december 20.

Felelős: Deák Attila alpolgármester
4.

Aszói utca szegélyezési munkálatai árajánlat elfogadása.

Deák Attila alpolgármester: Szóban kiegészíti a kiküldött napirendi ponthoz kapcsolódó
anyagot. Már több alkalommal körbejárták az Aszói utca útszegélyezési kérdését. Az árajánlat
szerinti műszaki tartalommal és költség viselése mellett javasolja elfogadni a testületnek a
Képli és Társai Bt ajánlatát nettó: 391.875 Ft + Áfa összegben. A kötelezettségvállalás
összegét a 2016. évi költségvetés, felújításai terhére biztosítanák.
Kérdezi, van e hozzászólás vélemény.
Észrevétel, hozzászólás nem volt.
Deák Attila alpolgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:
145/2016. (XII.01.) határozat
1.
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta
a Képli és Társai Bt (8127 Aba, Kossuth L. u. 160.) képviseli: Képli Szabolcs üzletvezető
ajánlatát az Aszói utca útszegélyezési munkálatai tárgyában. A benyújtott árajánlatot az
árajánlat szerinti műszaki tartalommal és költség viselése mellett nettó: 391.875 Ft + Áfa
összegben elfogadja, és a munkát megrendeli.
2.
A kötelezettségvállalás összegét a 2016. évi költségvetés, felújításai terhére biztosítja.
3.
Felhatalmazza az alpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Határidő: 2017. február 20.
Felelős: Deák Attila alpolgármester

5.

Dörgicse Község Önkormányzatának jutalmazási javaslata a - Balatonfüred
Közös Önkormányzati Hivatal – kirendeltség, dolgozói részére.

Deák Attila alpolgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet. A Képviselő-testület
tagjaival egyeztetve úgy ítélte meg, hogy a kirendeltségen dolgozó két munkatárs Slemmer
Zsoltné, és Somosi Istvánné, továbbá Magyari Zsuzsanna esetében Balatonszőlős
Önkormányzat polgármesterével egyeztettek, és összességében 1 havi bruttó illetményének
fele-fele arányában megosztva jutalmaznák meg a kolleganőt, mivel mindkét településen
lát el feladatokat. Soltész Attila osztályvezető esetében polgármester társaival
egyetértésben bruttó ¼ havi illetményével azonos mértékű jutalomban részesítenék
önkormányzatonként. A jutalmak esetében a bruttó összegeken felül az ahhoz kapcsolódó
járulékokat és közterheket is megfizetnék. Összességében ez 636.620 Ft összeget jelent,
melyet a személyi juttatások előirányzatán biztosítanának. Technikailag mivel mind a négy
dolgozó 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 személyenkénti megbontásával a Közös Önkormányzati

Hivatal költségvetésének 2016. évi támogatása kiegészítéseként adnák át. Mindezek
figyelembevételével javasolja elfogadásra az előterjesztését.
Kérdezi, van e hozzászólás vélemény.
Kérdés, hozzászólás 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:
146/2016. (XII.01.) határozat
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonfüredi Közös
Önkormányzati Hivatallal –mint Támogatott- 2013.01.18.-án létrejött „Megállapodás a Közös
Önkormányzati Hivatal létrehozásáról” támogatási szerződés illetve a 2016.02.29-én aláírt
támogatási szerződés 1. számú módosítását kezdeményezi, mint Támogató.
2. A módosítás keretében a Dörgicse Község Önkormányzatára jutó 2016. évi támogatás
összegét megnöveli 636.620.-, Ft összeggel, melyet kizárólag személyi juttatások
előirányzatán biztosít.
3. Egyben javasolja a Támogatott képviseletében eljáró jegyzőnek, hogy 2. pontban nevesített
pénzügyi keret terhére a jó munkavégzés elismerése címén Slemmer Zsoltné és Somosi
Istvánné esetében 1-1 havi bruttó jövedelmének megfelelő összegű, míg Magyari Zsuzsanna
esetében ½ havi bruttó jövedelmének megfelelő összegű, illetve Soltész Attila esetében ¼
havi bruttó jövedelmének megfelelő összegű jutalomban részesítse a Balatonfüredi Közös
Önkormányzati Hivatal dolgozóit. Az átadott támogatás összege magában foglalja a jutalmak
címén megállapított összegekhez kapcsolódó járulékokat és közterheket.
Határidő: 2016. 12.15.
Felelős: Deák Attila alpolgármester

6. Mártonnapi, Nyugdíjasnapi és Mikulás rendezvények szervezése.
Deák Attila alpolgármester: Szóban terjeszti elő a napirendi pontot. Minden évben
megrendezi az önkormányzat a Márton napi ünnepséget, Mikulás Ünnepséget, és az Idősek
Napját. Ennek az előző évekhez viszonyított költségkeret biztosításához kéri a testület
felhatalmazását. Igaz a Márton napi rendezvény már lezajlott, de úgy gondolja a
hagyományokat figyelembe véve ez megelőlegezett döntés volt részéről. Kéri az előterjesztés
elfogadását. Kérdezi, van e hozzászólás vélemény.
Észrevétel, hozzászólás nem volt.
Deák Attila alpolgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:

147/2016.(XII.01.) határozat
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016-ben megszervezi a Márton
napi ünnepséget, Mikulás Ünnepséget, és az Idősek Napját. A Mikulás ünnepség 35
gyermeket, az Idősek Napja pedig összesen 69 főt érint.
2. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 600 ezer Ft-os keretösszeget
állapít meg az 1. pontban felsorolt rendezvények megszervezésére a 2016. évi
költségvetés dologi kiadásainak terhére, átcsoportosítva a tartalékkert terhére.
3. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza az alpolgármestert a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2016. december 15.
Felelős: Deák Attila alpolgármester

7.

Árok tisztítás, gallyrakodás költségének jóváhagyása.

Deák Attila alpolgármester: Szóban kiegészíti a kiküldött napirendi ponthoz kapcsolódó
anyagot. A település vízárok-tisztításai, gallyrakodás és tereprendezés munkálatokra előzetes
számítások, és a vállalkozóval történt egyeztetést követően a község területén 20 munkaórára
lenne szükség. Az árajánlat szerinti műszaki tartalommal és költség viselése mellett javasolja
elfogadni a testületnek Sokhegyi Ervin egyéni vállalkozó bruttó 5.000.-Ft/ óra árajánlatát 20
munkaóra figyelembevételével bruttó:100.000.-Ft értékben, a 2016. évi költségvetés dologi
kiadásainak terhére.
Kérdezi, van e hozzászólás vélemény.
Észrevétel, hozzászólás nem volt.
Deák Attila alpolgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:
148/2016. (XII.01.) határozat
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta
Sokhegyi Ervin egyéni vállalkozó (Dörgicse, Templom tér 4.) ajánlatát, a település vízároktisztításai, gallyrakodás és tereprendezés munkálatokra. A benyújtott árajánlatot az árajánlat
szerinti műszaki tartalommal és költség viselése mellett bruttó: 5.000 Ft összegben 20
munkaóra figyelembevételével összességében bruttó:100.000.-Ft értékben, elfogadja, és a
munkát megrendeli.
2. A kötelezettségvállalás összegét a 2016. évi költségvetés dologi kiadások, átcsoportosítva
a tartalékkeret terhére biztosítja.

Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Deák Attila alpolgármester

8.

A falugondnok 2016.évi jutalmazása.

Deák Attila alpolgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet. Az Önkormányzat dolgozója
- falugondnok Kurucz Attila - esetében is elmondható, hogy nagyban hozzájárult a 2016. év
önkormányzati szempontból sikeres lezárásához. Az Önkormányzat rendezvényeinek
előkészítésében, lebonyolításában, a szociális és egyéb főként a helyi lakosság segítésében,
napi feladatok ellátásában jelentős szerepe volt, sok esetben munkaidőn túl is rendelkezésre
állt. Mindezek figyelembevételével javasolja a képviselő-testületnek, hogy, Kurucz Attila
falugondnok részére 2016. évben végzett kiemelkedő munkája elismeréseként állapítsanak
meg 1 havi bruttó jövedelmének megfelelő összegű jutalmat. A kötelezettségvállalás összegét
és hozzá kapcsolódó járulékokat Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
mindösszesen 154.178 Ft összegben viselné, melyet a 2016 évi költségvetés személyi
juttatások terhére, biztosítana.
Mindezek figyelembevételével javasolja elfogadásra az előterjesztést Kurucz Attila
falugondnok, esetében. Kérdezi, hogy az elmondottakkal kapcsolatosan van e kérdés,
hozzászólás?
Kurucz Attila falugondnok/ képviselő: Szeretné jelezni előre, hogy a szavazás során
tartózkodni fog.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 3 igen szavazattal 0 nem
szavazattal és 1 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot
hozta meg:
149/2016. (XII.01.) határozat
1.
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kurucz Attila falugondnok
részére 2016. évben végzett kiemelkedő munkája elismeréseként1 havi bruttó jövedelmének
megfelelő összegű jutalmat állapít meg.
2.
A kötelezettségvállalás összegét – figyelembe véve a 1. pontban megállapított
jutalmat és a hozzá kapcsolódó járulékokat Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselőtestülete mindösszesen 154.178 Ft összegben állapítja meg, melyet a 2016 évi költségvetés
személyi juttatások terhére biztosítja.
Határidő: 2016.12.15.
Felelős: Deák Attila alpolgármester
9.

Óvodai térítési díjjak megállapítása.

Deák Attila alpolgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet. Felolvassa a Balatonfüredi
Közös Önkormányzati Hivatal Kincstárvezetőjének megkeresését.
„A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján
gyermekétkeztetés térítési díját az önkormányzat állapítja meg. Az óvodák fenntartója a

Közoktatási Intézményfenntartó Társulás, ezért a jogi szabályozás alapján a térítési díjakat, a
társulási megállapodásban kijelölt vagy ennek hiányában a társulás székhelye szerinti helyi
önkormányzat képviselő-testülete jogosult meghatározni, vagyis Balatonfüred Város
Önkormányzata. A rendelet megalkotásához a társulásban részt vevő önkormányzatok
képviselő-testületének hozzájárulása szükséges. Balatonfüred Város Önkormányzat
Képviselő-testülete várhatóan 2016. december 15-én tárgyalja az előterjesztést.
A fentiek alapján szíveskedjenek megküldeni a hozzájárulásukat az óvodai térítési díjak
vonatkozásában:
Intézmény típus

1.
1/a
1/b
1/c

Óvodák
Ebéd
Tízórai + uzsonna
Összesen:

Beszerzési ár
(bruttó)

Ebből:
nyersanyagnorma
(bruttó)

Térítési díj
2017. február
1. naptól
(bruttó)

436,286,722,-

241,154,395,-

241,154,395,-

Répásy Ildikó
Kincstárvezető „
Mindezek figyelembevételével javasolja elfogadásra az előterjesztését.
Kérdezi, van e hozzászólás vélemény.
Kérdés, hozzászólás 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:
150/2016. (XII.01.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közoktatási Intézmény Fenntartó
Társulás okiratában foglaltak alapján hozzájárul a mellékelt táblázatban felsorolt Óvodai
térítési díjak meghatározásához.
Intézmény típus

1.
1/a
1/b
1/c

Óvodák
Ebéd
Tízórai + uzsonna
Összesen:

Beszerzési ár
(bruttó)

Ebből:
nyersanyagnorma
(bruttó)

Térítési díj
2017. február
1. naptól
(bruttó)

436,286,722,-

241,154,395,-

241,154,395,-

A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert a hozzájárulás Balatonfüred Város
Önkormányzat –Képviselő-testületéhez való eljuttatására.
Határidő: azonnal
Felelős: Deák Attila alpolgármester

Deák Attila alpolgármester: Kérdezi van-e kérdés, észrevétel, majd 5 perc szünetet rendel el
egyben a nyilvános testületi ülést 19 óra 10 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

