Dörgicse Község Önkormányzata
DÖRGICSE
____________________________
Szám: 301/ 22 /2017.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Képviselő-testület 2016. december 19-én 10:00 órakor megtartott nyilvános
rendkívüli testületi üléséről.
Az ülés helye: Dörgicse Község Önkormányzat Tanácsterme
Dörgicse, Fő u. 16.

Jelen voltak:
Kurucz Attila
Bende István

Deák Attila

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
Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel.
Kérdés, észrevétel nem volt.
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:
155/2016. (XII.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:

NYÍLT ÜLÉS NAPIRENDJE:
ZÁRT ÜLÉS:
1. Települési támogatások elbírálása.
Előadó: Deák Attila alpolgármester
NYÍLVÁNOS ÜLÉS :
1. 2016. évi költségvetés módosítása.
Előadó: Deák Attila alpolgármester
2. Dr. Jurasits Zsolt és Dr. Demján Ildikó 25/8 hrsz-ú önkormányzati telek vétele.
Előadó: Deák Attila alpolgármester
3. Egészségügyi Alapellátási Körzetekről szóló önkormányzati rendelet
megalkotásáról javaslat.
Előadó: Deák Attila alpolgármester
4. Dörgicse 1496/8 és 1496/16 hrsz-ú önkormányzati utak kitűzése.
Előadó: Deák Attila alpolgármester
5. Balatonakali-Vászoly-Dörgicse konzorciumban helyi közutak felújítása pályázat.
Előadó: Deák Attila alpolgármester
6. Balaton Fejlesztési Tanács - pályázat temetők, kegyeleti parkok rehabilitációjára-.
Előadó: Deák Attila alpolgármester
7. 2017. évi munkarend elfogadása
Előadó: Deák Attila alpolgármester
8. Mikrocomp Kft. rendszerfelügyelet szerződés módosítása
Előadó: Deák Attila alpolgármester

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
ZÁRT ÜLÉS:
Deák Attila alpolgármester: Elrendeli a zárt ülést a Települési támogatások elbírálása
tárgyában. (külön jegyzőkönyv készült)
- Nyilvános ülés –
Deák Attila alpolgármester: 10:35 folytatólagosan megnyitja a nyilvános ülést.
1. 2016. évi költségvetés módosítása.
Deák Attila alpolgármester: 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
162.924.840 Ft, a módosított előirányzathoz képest 1.177.100 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 25.715.737 Ft, ez általános tartalék.
Általános tartalék előirányzat:
25.569.240 Ft
136/16.11.07 Pécselyi iskola tetőfelújítás

-439.757 Ft

94/16.19.19 Gyermekek nyári étkeztetése

-33.096 Ft

Ágrakodás

-100.000 Ft

Kiszámlázott áfa

-1.415.000 Ft

Területalapú- és zöldítés támogatás

1.129.000 Ft

Közös Önkormányzati Hivatal támogatása

-895.150 Ft

Márton-, nyugdíjas napi rendezvények

-600.000 Ft

Közös Önk.Hivatal 2015 évi elszámolása

48.100 Ft

Meghiúsult telekvásárlás

2.500.000 Ft

Tihanyi iskola bérlet gyermekeknek

-47.600 Ft

Összesen:
Általános tartalék módosított előirányzata:

146.497 Ft
25.715737 Ft.

A költségvetés bevételi oldalán a következő módosítások váltak szükségessé:
Területalapú és zöldítés támogatásokat igényelt és kapott az önkormányzat valamit a
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatala elszámolása a 2015 évre.
Kiadási oldalon a következő módosítások váltak szükségessé:
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok között átcsoportosítás történt, az év
végi jutalom közterhe miatt.
A dologi kiadásokat a Márton napi, karácsonyi és a nyugdíjas napi rendezvények, az
ágrakodás költsége, a gyermekek nyári étkeztetése valamint a fizetendő áfa növelte, összesen
2.148.096 Ft-al.
Működési célú támogatásokat növeli a K.Ö.H. felé átadott támogatás az év végi jutalom
összegében valamint a gyermekek bérletének támogatása összegében.
A meghiúsult ingatlan vásárlás összege csökkenti a beruházásokat 2.500.000 Ft értékben.
Felújítások soron a következő módosítás vált szükségessé: a Pécselyi iskola tetőfelújítása
tulajdon arányában, 439.757 Ft értékben.
A költségvetés végleges főösszege tehát 162.924.840 Ft-ra változott.

Deák Attila alpolgármester: Kérdezi, hogy van-e észrevétel, hozzászólás, kiegészítés.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
Deák Attila alpolgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
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:
165/2016. (XII.19.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés III.
módosításának tervezetét megismerte, megtárgyalta és annak elfogadása mellett döntött.
Határidő: azonnal
Felelős: Deák Attila alpolgármester
Rendelet tervezet
Dörgicse Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
.../2016. (…..) önkormányzati rendelet tervezete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.18.) önkormányzati
rendeletének III. 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 162.924.840 Ft-ban állapítja meg az alábbi részletezettségben:
Költségvetési bevételek előirányzata:
110.020.840 Ft
52.904.000 Ft
Finanszírozási bevételek előirányzata:
50.520.000 Ft
Ebből: belső hiány
Külső hiány
2.384.000 Ft
Költségvetési kiadások előirányzata:
109.872.840 Ft
Finanszírozási kiadások előirányzata:
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

9.949.222 Forint
1.745.778 Forint
19.933.796 Forint

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
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

1.500.000 Forint
10.884.050 Forint
6.548.450 Forint
4.335.600 Forint
25.715.737 Forint
0 Forint

8.349.000 Forint
31.483.257 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
1.4. Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése

0 Forint
50.000.000 Forint
3.052.000 Forint
0 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 44.012.846 Ft összegben.
(4) A Rendelet 3.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
3.§ (3) Beruházási feladatokra az Önkormányzat 8.349.000 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 31.483.257 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 25.715.737 Ft.
3.§ A rendelet 1-7 mellékletei helyébe a jelen rendelet 1-7. mellékletei lépnek.
4.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezései a 2016. évről szóló
zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak.

Deák Attila
Alpolgármester

A rendelet kihirdetve: 2016.december

Dr. Tárnoki Richárd
Jegyző

Dr. Tárnoki Richárd
Jegyző

A Képviselő-testület az alpolgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:
Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2016. (XII.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.18.) önkormányzati
rendeletének III. módosításáról.

2.

Dr. Jurasits Zsolt és Dr. Demján Ildikó 25/8 hrsz-ú önkormányzati telek vétele.

Deák Attila alpolgármester: A napirendi pont anyagát írásban megkapták a képviselők.
Szóban kiegészíti azt. A napirendhez kapcsolódóan már részben több alkalommal tárgyalták a
most kialakult 25/8 hrsz.-ú ingatlan eladásának ügyét. A 103/2015.(10.21.) ;127/2015.
(12.07.) illetve a 117/2016. (X.27.) határozatot követően figyelembe véve az adott ingatlanra
kiállított „Adó-és értékbizonyítványban” megjelölt forgalmi értéket, javasolja hogy a
telekalakítás lezárásával véglegesen kialakult Dörgicse 25/8 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület
megnevezésű ingatlant értékesítsék 1/2-1/2 arányban dr. Demján Ildikó és dr. Jurasits Zsolt
vevőknek 2500 Ft/m2 vételáron figyelembe véve a 205m2 területnagyságot mindösszesen
512.500 Ft vételár megfizetése mellett.
Kérdezi, van e hozzászólás vélemény.
Kérdés, hozzászólás 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:
166/2016. (XII.19.) határozat

1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező Dörgicse
25/8 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan eladása mellett döntött.
2. A Dörgicse 25/8 hrsz.-ú ingatlant adás-vétel keretében eladja 1/2-1/2 arányban dr.
Demján Ildikó (8244 Dörgicse, Fő utca 56.) és dr. Jurasits Zsolt (1025 Budapest, Cseppkő
utca 12/A.) vevőknek, 2500 Ft/m2 vételár megfizetése mellett, azaz figyelembe véve a
205m2 területnagyságot mindösszesen 512.500 Ft vételáron.
3. Az adás-vétel kapcsán felmerülő költségeket, beleértve az adás-vételi okirat
elkészítésének díját is, kizárólagosan vevők viselik.
4. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza az
alpolgármestert a szerződés aláírására.
Határidő:2017-01-15
Felelős: Deák Attila alpolgármester

3. Egészségügyi Alapellátási Körzetekről szóló önkormányzati rendelet
megalkotásáról javaslat.
Deák Attila alpolgármester: Szóban ismerteti az írásban kiküldött előterjesztést.
Magyarország helyi önkormányzataitól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 4. pontja, valamint a 23. § (5) bekezdés 9. pontja a települési önkormányzat
feladataként határozza meg az egészségügyi alapellátás biztosítását.
Az Országgyűlés 2015. július 6-án fogadta el az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi
CXXIII. törvényt (Eatv.). Az Eatv. - az önkormányzatok feladatai vonatkozásában - 2015.
augusztus l-től hatályon kívül helyezte az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
(Eütv.) 152.§ (1)-(2) bekezdését:
,, 15.§ (1) A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
b) a fogorvosi alapellátásról,
c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,
d) a védőnői ellátásról,
e) az iskola-egészségügyi ellátásról.
(2 A települési önkormányzat képviselő-testülete - a kormányrendelet szerinti praxiskezelő
által megadott szempontokat figyelembe véve - megállapítja és kialakítja az egészségügyi
alapellátások körzeteit. Több településre is kiterjedő ellátás esetén a körzet székhelyét az
érintett települési önkormányzatok egyetértésben állapítják meg. "
2015. augusztus l-től az önkormányzatok egészségügyi alapellátással kapcsolatos feladatait az
Eatv. állapítja meg: ,,5. § (1) A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében
gondoskodik:
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
b) a fogorvosi alapellátásról,
c) az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti
ellátásról,

d) a védőnői ellátásról, és
e) az iskola-egészségügyi ellátásról "
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényt 5.§ (1) bekezdés a)-e)
pontjaiban meghatározott valamennyi egészségügyi alapellátás körzeteit az Eatv. 6.§ (1)
bekezdése alapján önkormányzati rendeletben kell szabályozni:
„6.§ (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete - a Kormány által kijelölt praxiskezelő
által megadott szempontokat figyelembe véve - rendeletben megállapítja és kialakítja az
egészségügyi alapellátások körzeteit. Több településre is kiterjedő ellátás esetén a körzet
székhelyét az érintett települési önkormányzatok erre irányuló megállapodásban határozzák
meg."
Az önálló orvosi tevékenységről 2000. évi II. törvény 2. § (1 )-(2) bekezdése szerint:
„háziorvos önálló orvosi tevékenységet - akadályoztatásának jogszabályban meghatározott
eseteit kivéve - csak személyesen folytathat az önkormányzat által meghatározott háziorvosi
körzetben, a praxisjogot engedélyező határozat jogerőre emelkedésétől. A praxisjog alapján
végezhető önálló orvosi tevékenység- törvényben meghatározott kivétellel - csak a települési
önkormányzat rendeletében meghatározott háziorvosi körzetben folytatható."
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5.§ (2) bekezdése szerint az
önkormányzati rendelettel kapcsolatban ki kell kérni a háziorvos és a védőnő véleményét:
„5.§ (2) Az alapellátás nyújtását érintő jogviszony megváltoztatásáról szóló döntésének
meghozatala során a települési önkormányzat kikéri az alapellátást végző orvos; illetve
védőnő véleményét."
A 6.§ (2) bekezdés alapján pedig: „A 6. § (2) bekezdés szerinti körzetek megállapítása és
kialakítása során ki kell kérni az alapellátásért felelős országos módszertani intézet
véleményét is."
A ·Kormány a praxiskezelőt a háziorvosok, a házi gyermekorvosok és a fogorvosok
vonatkozásában az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról
szóló 313/2011.(XII. 23.) Kormányrendeletben jelölte ki. A 313/2011.(XII. 23.)
Kormányrendelet 12. § (1) bekezdése szerint a Kormány praxiskezelőként az Országos
Tisztifőorvosi Hivatalt jelöli ki.
A Kormányrendelet hivatkozott rendelkezése 2015.március 1. előtt praxiskezelőként az
Országos Alapellátási Intézetet (OALI) jelölte ki. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról valamint a
gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.)
Kormányrendelet 3/ A.§ értelmében az ÁNTSZ-t a Kormányrendelet 1. mellékletben
meghatározott országos intézet és az Országos Tisztiorvosi Hivatal alkotja.
A Kormányrendelet 9. § (1) bekezdése alapján az országos intézet az ÁNTSZ szakmaimódszertani, tudományos kutatási, képzési, továbbképzési, nyilvántartási, koordinálási,
szakértői, valamint az egészségügyi szolgáltatók feletti egyes szakfelügyeleti feladatokat
ellátó szerve.
A Kormányrendelet 1. melléklet 4. pontja alapján országos intézetnek minősül a Nemzeti
Egészségfejlesztési Intézet (NEFI). A költségvetési szervalapító okirata szerint a NEFI az
alapellátás területén az ÁNTSZ szakmai - módszertani alapintézménye.

Az előterjesztés mellékletét képező javaslat, rendelettervezet a jelenlegi körzetbeosztást,
illetve az érintett települések közigazgatási területét tünteti fel. A rendelettervezet képviselőtestület által történő elfogadását követően kerülne sor a háziorvosok és védőnő, valamint az
Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet (NEFI) véleményének beszerzésére. A vélemények
önkormányzathoz történő megérkezését követően van lehetőség a rendelettervezet
megtárgyalására és a rendelet megalkotására.
Az előadottak alapján kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az egészségügyi alapellátási
körzetekről szóló önkormányzati rendelet tervezetét megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjenek.
Kérdezi, van e hozzászólás vélemény.
Kérdés, hozzászólás 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:
167/2016. (XII.19.) határozat
1.
Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátási
körzetekről szóló rendelettervezetet az előterjesztés szerinti tartalommal és formában
megtárgyalta és azt jóváhagyja.
2.
Felkéri az alpolgármestert, hogy az 1. pontban foglalt rendelettervezetet véleményezés
céljából küldje meg az az alapellátást végző dr. Lampert Veronika háziorvosnak, dr. Hargitai
Zsolt fogszakorvosnak és Király Andrea védőnőnek, valamint Nemzeti Egészségfejlesztési
Intézetnek (1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.).
3.
Felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban foglaltak alapján véleményezett
rendelettervezetet a képviselő-testület soron következő ülésére terjessze elő.
Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő - testülete egészségügyi alapellátásról szóló 2015.
évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésben foglaltak alapján elfogadja az előterjesztés 1.
mellékletét képező megállapodást a háziorvosi, fogorvosi védőnői és iskola egészségügyi
körzetekről. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodások aláírására.
Határidő:

Felelős:

1. pontban azonnal
2. pontban 2017. január 20.
3. pontban soron következő testületi ülés
Deák Attila alpolgármester
dr. Tárnoki Richárd jegyző

4.Dörgicse 1496/8 és 1496/16 hrsz-ú önkormányzati utak kitűzése.
Deák Attila alpolgármester: Szóban kiegészíti a napirendet, mely keretében írásos anyag
került a tagoknak megküldésre. A Mencshely felé vezető dörgicsei 1496/8 és 1496/16 Hrsz.-ú
utak kitűzéséről a későbbi munkálatok megkezdéséhez már döntöttek a 121/2016. (X.27.)
számon meghozott határozatukkal. A feladat végrehajtásához ajánlatot kért Gaál Szabolcs
földmérőtől, melyet a testületi tagoknak kiküldésre került.

Kérdezi, van e hozzászólás vélemény.
Észrevétel, hozzászólás nem volt
Deák Attila alpolgármester: Javasolja, fogadják el Gaál Szabolcs földmérési ajánlatát a
benyújtott árajánlat 109.000.- Ft + Áfa összegben, melymagában foglalja a 1496/8 és
1496/16 hrsz.-ú közutak hivatalos kitűzésének költségeit a földhivatali díjakkal együtt.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:
168/2016. (XII.19.) határozat
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező 1496/8
hrsz.-ú és 1496/16. hrsz.-ú utak telekhatár kitűzésére elfogadja Gaál Szabolcs
földmérőmérnök (nyilvántartási szám: 307/2003 8230 Balatonfüred, Vörösmarty
M.u.5/A.) ajánlatát, azzal egyező műszaki tartalom mellett109.000.- Ft + Áfa összegben,
melymagában foglalja a közutak hivatalos kitűzésének költségein túl, a földhivatali
adatszolgáltatási díjakat is.
2. A kötelezettségvállalás fedezetét a 2017. évi költségvetés terhére biztosítja.
Határidő: 2017.01.15
Felelős: Deák Attila alpolgármester

5.Balatonakali-Vászoly-Dörgicse konzorciumban helyi közutak felújítása pályázat.
Deák Attila alpolgármester: Szóban kiegészíti a napirendet, mely keretében írásos anyag
került a tagoknak megküldésre. A Széchenyi 2020 keretében jelent meg pályázat a vidéki
térségekben található, külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése megvalósítása
érdekében.
A felhívás címe: Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez,
állapot javításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése.
A felhívás kódszáma:VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
Javasolja, hogy az írásbeli előterjesztés szerint fogadják el a határozati javaslatot.
Kérdezi, hogy van-e hozzászólás, kérdés, kiegészítés?
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:
169/2016.(XII.19.) határozat
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Külterületi helyi közutak
fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához
szükséges erő- és munkagépek beszerzésére a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat felhívására
Balatonakali és Vászoly települések önkormányzataival konzorciumban „BalatonakaliDörgicse-Vászoly községek külterületi útjainak karbantartására traktor és munkagép

beszerzés” címmel pályázatot nyújt be. (A konzorciumi szerződés jelen határozat
1.számú mellékletét képezi.)
2. A Képviselőtestület felhatalmazza a település polgármesterét a 3 település közötti
határozat mellékletét képező „Konzorciumi Együttműködési Megállapodás” és az egyéb
szükséges okiratok, szerződések aláírására.
A szerződő tagok a Konzorcium vezetőjévé Balatonakali Önkormányzatát elfogadják.
A szerződő felek hozzájárulásaik mértékét az alábbiak szerint határozzák meg:
Balatonakali 79 %, Dörgicse 20 % és Vászoly 1 %.
3. A pályázat keretében megvalósítandó cél a községek egész közigazgatási területén a helyi
külterületi utak karbantartása, állapotának javítása.
Ennek keretében a pályázati kiírás 2. célterületére traktort és munkagépeket
(homlokrakodót; gémes padkakaszát; markoló-árokásót; vontatható vonólapot) és
egyéb szükséges tartozékokat (mellső emelőmű, mellső TLT, 1+2 körös légfék) kívánnak
beszerezni.
4. A projekt teljes összköltsége (bruttó) 25.408.300,-Ft.
Ebből a traktor beszerzés: 9.960.300,-Ft + ÁFA, a 4 munkagép és a szükséges
tartozékok 9.534.425,-Ft + ÁFA.A közbeszerzési eljárás lefolytatása bruttó 250.000,-Ft,
míg a projektmenedzsment bruttó 400.000,-Ft.
5. A Képviselőtestület nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a Dörgicsére eső szükséges
önerőt, 1.270.404,-Forintot a 2017. évi költségvetésében elkülöníti, azt saját forrásából
biztosítja.
6. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételére és a
pályázat beadására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Deák Attila alpolgármester, pénzügy

6. Balaton Fejlesztési Tanács pályázat temetők, kegyeleti parkok rehabilitációja.
Deák Attila alpolgármester: Szóban terjeszti elő a napirendi pont anyagát.
Megjelent a Balaton Fejlesztési Tanács 2016. pályázata, melynek "C" célterülete „Felhagyott
temetők, kegyeletparkok rehabilitációja”. Korábban már megkezdtük az ótemető
rendbetételét, kipucolását. A pályázat keretén belül lehetőség lenne további munkálatok
(teljes terület kipucolása, látogathatóvá és biztonságossá tétele; sírok felmérése,
állagmegóvása; pihenőhely kialakítása; információs tábla kihelyezése) elvégzésére. A
pályázaton való részvétel, feltétele önerő vállalása.
A támogatás értéke min. 3 millió Ft - max. 5 millió Ft, a projekt elszámolható
összköltségének max. 70%-a. Eszerint az önrész max. 1,500 millió forint. Javasolja pályázat
benyújtását, azzal hogy a következő ülésre a konkrét beruházási tervek és azok költségeinek
ismeretében döntenének.
Kérdezi, hogy van-e hozzászólás, kérdés, kiegészítés?
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el. (határozati döntés nem született)

7.2017. évi munkarend elfogadása.
Deák Attila alpolgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet. A napirendi ponthoz
kapcsolódó előterjesztést a képviselők írásban megkapták.
Kérdezi, hogy van-e hozzászólás, kérdés, kiegészítés?
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:
170/2016.(XII.19.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2017. évi
Munkatervét – a határozat mellékletét képező tartalommal – jóváhagyja.
Felelős: Deák Attila alpolgármester
Határidő: azonnal.
Melléklet a 170/2016.(XII.19.) határozathoz
Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve.

Január
Február

- 2017. évi költségvetési rendelet elfogadása
- Bakonykarszt gördülő fejlesztési terv

Március

- 2016. IV. negyedévi költségvetés elfogadása
-Víziközmű vagyonértékelés megtárgyalása
- 2017. évi költségvetés előirányzat módosítás
- 2016. évi költségvetési beszámoló
- 2017. évi költségvetés előirányzat módosítás

Április

Május

- Gyermekjóléti tevékenységről beszámoló
- Polgármester beszámolója a Balatonfüredi Többc. Társ. tevék.

Június

- Lakossági víz és csatornatámogatás pályázat

Július
Augusztus
Szeptember

-2017. I. félévi költségvetési beszámoló elfogadása
- Bursa ösztöndíj pályázat 2018. évi csatlakozás

Október

- Kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak meghat.

November

December

- Bursa pályázatok elbírálása
- Márton nap, Nyugdíjas nap, Mikulás ünnepségek szervezése
- Közmeghallgatás
- 2017. évi költségvetés előirányzat módosítás

8. Mikrocomp Kft. rendszerfelügyelet szerződés módosítása.
Deák Attila alpolgármester: Szóban ismerteti a napirendet.
Önkormányzatunk érvényes „Rendszerfelügyeleti szerződéssel” rendelkezik a Mikrocomp
Kft-vel. (8230 Balatonfüred, Garay J. u. 9.) A 2013. június 01.-vel aláírt alapszerződés 6.
pontja rendelkezik az évenkénti rendszerkövetési díj megállapításáról, mely „alku tárgyát
képezi” és a felek kölcsönös megállapodásán alapszik. A Mikrocomp Kft 2017 évre, évi
240.000 Ft+Áfa díjkérelmet terjesztett elő, mely havi 20.000 Ft + Áfa és 3 db számítógépre
vonatkozik. Figyelembe véve azt a tényt, hogy 2016 évben a havi díj 18.000 Ft + Áfa
javasolja a jelenleg hatályos rendszerfelügyeleti szerződésmódosítását a vállalkozással, mely
havi 2.000Ft+Áfa többletköltséget eredményezne. Kérdezi, hogy van-e hozzászólás, kérdés,
kiegészítés?
Kérdés, javaslat nem hangzott el.
A Képviselő-testület azalpolgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta
meg:
171/2016.(XII.19.) határozat
1 Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta
a Mikrocomp Kft (8230 Balatonfüred, Garay J. u. 9.) által benyújtott
„Rendszerfelügyeleti Szerződés” rendszerkövetési díja címén 2017. évre tett javaslatát
és az abban foglaltakat elfogadva 2017 évre 20.000Ft+Áfa/hó összességében
240.000Ft+Áfa/év módosítja a 2013. június 01.-vel aláírt alapszerződés 6. pontjában
meghatározott rendszerkövetési díj összegét.
2 Felhatalmazza az alpolgármestert a – Szerződésmódosítás – aláírására.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Deák Attila alpolgármester

Deák Attila alpolgármester: Kérdezi van-e kérdés, észrevétel, majd több napirendi pont nem
lévén a nyilvános testületi ülést 11 óra 40 perckor bezárja.

k. m. f

Deák Attila
alpolgármester

dr. Tárnoki Richárd
jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:

Soltész Attila
osztályvezető

