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Tanácskozási joggal megjelent: Cseh Jenıné körjegyzı
Jegyzıkönyvvezetı: Slemmer Zsoltné

Kis-Pál Miklós polgármester megállapította, hogy a 5 fıs Képviselı-testület 5
tagja jelen van, így az ülés határozatképes. Megnyitotta az ülést. Köszöntötte
Szini Erzsébet képviselıt, elmondta, hogy csak 1 testületi ülésen nem volt jelen,
ahol csak nagyon sürgıs ügyeket tárgyaltak, megvárták a fontosabb témákkal.
Tájékoztatta a képviselıket, hogy a meghívó kiküldése után még érkezett egy
támogatási kérelem, ezért javasolja, hogy a zárt ülést egészítsék ki vegyes ügyek
napirendi ponttal.
A képviselı testület egyetértett a javaslattal és a napirendet 5 igen szavazattal
fogadták el.
Napirend:
1./ Polgármesteri beszámoló, válasz a feltett kérdésekre
2./ Önkormányzati honlap megújítása
3./ Hirdetıtábla Kisdörgicsén
4./ Vegyes ügyek
5./ Dörgicse Környezetvédelmi program elfogadása
6./ Kábel Tv rendszer átadása
7./ Nyertes pályázatok beszerzései
8./ Volt lakó Kiss Attila tartozás behajtása
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Kis-Pál Miklós polgármester: Napi rend elıtt beszámolt a képviselıknek az
elızı testületi ülés óta végrehajtott döntésekrıl.
- A közüzemi áramszerzıdés az E.ON-al megkötésre került.
- Háziorvosnak a határozatot elküldte a heti 2 rendelés Kis-Dörgicsén
kikötéssel.
- Szociális döntések végrehajtása folyamatban van.
Király László alpolgármester: Úgy tudja, hogy ma sem állt meg KisDörgicsén az orvos.
Kis-Pál Miklós polgármester: Reméljük, hogy ezek után rendelni fognak,
minden támogatást megkapnak tılünk.
1. Napirend:
Kis-Pál Miklós polgármester: A képviselıi kérdésekre válaszolt.
- A polgármesteri program az egy fikció, bármit javasol a polgármester
a testületi döntés a lényeg, a költségvetés alapján fogadják el.
- Választások után 6 hónapon belül 4 éves gazdasági programot alkot a
képviselı-testület. Elég nehéz, a költségvetés függvénye lesz.
Jövı évi javaslatai: költségvetésbe testületi döntéssel kerülhet be.
- HPVS Méhnyakrák elleni védıoltás 60 ezer forint kb. 10 fı;
- Közlekedésbiztonság: táblához nem járultak hozzá a Közutasok, el
kell gondolkodni valami más megoldáson, esetleg elektronikus
sebességmérı kihelyezésén;
- Civil szervezetek létrehozása: idısek és fiatalok klubjának
megalakítása;
- Beruházás: Vidéki örökség megırzése pályázat 11,6 millió, Hivatal
nyílászárók felújítása, szolgálati lakás elıtt terasz és falukemence
megépítése;
- Felújítás: Volt szolgálati lakás és konditerem felújítás, kátyúzás;
- Jövıkép: idegenforgalmi fejlesztés, kapcsolódó szolgáltatással, 20 haos területre beruházó keresése;
Turisztikai egyesület megalakítása 4-5 településsel összefogva,
pályázati lehetıségre várnak;
- Geológiai kiállítás, vadászati kiállítás, egyházi turizmus,
mőemlékeinkhez, kerékpáros túra, sziklafalmászás, borturizmus,
helyi termékek fogalmazása stb.
Ezeket együtt kell kialakítani, még számos ötlet lehet. Kevesen vagyunk sok
az idıs, letelepedést segítı programok kellenek.
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Folyamatban lévı ügyek:
- ÁFÉSZ bolt és játszótér felújítás pályázati támogatás visszaigénylése;
Két hétig ellenırizték a pályázatot.
- Volt lakó Kiss Attila tartozás behajtása- napirendi pont lesz;
- Napi feladatok: koncepció elıkészítés, költségvetési beszámoló,
közmeghallgatás, közüzemi díjak, téli elıkészületek.
Hitelállomány: Két hitelszerzıdésünk van, 2026-ban jár le, 41 milliós és 12
milliós hitel.
A tıketörlesztés 2026-ig 2.280 e és 659 e Ft évenként.
A kamat 3 havi EURIBOR + ≈ 2,6 %, és 3 havi EURIBOR + ≈ 3,2 %.
A kamat nem jelent kiadást, 5-6 %-os a betét kamata, így 2-3 %-os
nyereségünk van.
Más hitel nincs, beruházásra nem vettünk fel. A Kinizsi Bank eredeti
ajánlatát a testület elfogadta, de banki korlátozás miatt 2010-re nem tudták
vállalni, csak piaci ( 10-12 %) alapra. Lekötést bontottunk, így kevesebb a
veszteség.
Megvalósításra váró kész tervek:
- Belterületen járda és kerékpárút, kb. 30-35 milliós beruházás,
- Külterületi kerékpárút, EU szabvány miatt elavult, szélesíteni kell,
- Könyvtár bıvítése volt IKTSZ pályázat nem valósult meg
teljesíthetetlen elıírások miatt. 15 millió pluszt jelentett volna a lift.
- Konditeremhez wc, mosdó kialakítása,
- Alsó-Dörgicsei temetı bıvítése, parkoló, ravatalozó, 3-szor lett
beadva a pályázat.
- Faluház esélyegyenlıségi terv, mozgáskorlátozott feljáró, 3 milliós
beruházás. Jelenleg az ÁNTSZ által elfogadott mobilrámpa van.
- Turistaút kialakítása, sziklafalmászás stb.
- Rendelı belsı felújítása,
- Trianoni emlékmőhöz közpark.
Nyertes pályázatok:
- Falugondnoki busz,
- Leader pályázat falufejlesztés, ÁFÉSZ Bolt és játszótér felújítás,
- Főkasza,
- Kis rendezvény Leader,
- Közösségi tér Leader,
Elutasított pályázatok:
- Temetı bıvítése CÉDE pályázat
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Pályázatíró hibájából:
- Tanösvény kialakítása, hiánypótlás nem ért be idıbe.
- Kulturált eligazítás segítı fejlesztés, nem érte a minimum ponthatárt.
Természeti értékek karbantartására: Traktor. Kisebb önrész vállalása
miatt elutasítva.
- Korszerő orvosi rendelı kialakítása. Formai okok, nagyobb
menedzsment költség miatt elutasítva.
- Orvosi rendelı és közösségi tér hiánypótlás késett.
Peres ügyek egyelıre nincsenek. Két esetben lehet: Kiss Attila
lakbértartozása, és a pályázatíró céggel.
Van-e valakinek kérdése az elhangzottakkal kapcsolatban?
Deák Attila képviselı: Pályázatíró céggel milyen szerzıdésünk volt?
Évente fizettünk?
Kis-Pál Miklós polgármester: A pályázat figyeléstıl az elszámolásig.
Összesen 360 ezer Ft-ot fizettünk a szerzıdés megkötésekor. Mind a 4
Önkormányzat vissza akarja perelni.
A nyertes pályázatoknál sikerdíjat kell fizetni.
Deák Attila képviselı: Gyakorlatilag semmit nem fizettünk?
Kis-Pál Miklós polgármester: Az ÁFÉSZ bolt és játszótér felújításnál
fizettünk benne volt a pályázatban, az elszámoláshoz számlát kellett kérni.
Deák Attila képviselı: Sikerdíj volt? 2009. júniusában volt arról szó, hogy
300 ezer Ft-ot kellett volna fizetni. Volt testületi döntés, nem kellene
visszavonni?
Kis-Pál Miklós polgármester: Ez még folyamatban van. Még csak most
küldték el a számlát az idén.
Mi nagyon hamar beadtuk a 6 pályázatot, de csak 3 nyert, és kértük a
visszafizetést. Nálunk sok hibát vétettek. A többi Önkormányzat is perelni
akarja a céget.
Szini Erzsébet képviselı: Kerékpárúttal kapcsolatban elmondta, hogy
Lelkes Mihályné mindenben a rendelkezésre áll, csak szóljunk neki.
Kis-Pál Miklós polgármester: Pályázat nélkül nem tudjuk megrendelni.
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Szini Erzsébet képviselı: Annak idején aláírást győjtöttünk, hogy állítsák
vissza a postát, most lehetıség lenne rá, hogy újra megnyisson.
Lenne rá igény a lakosság részérıl?
Kis-Pál Miklós polgármester: Beszélt már errıl a lakossággal, van, aki
szeretné, van, aki nem. A többség nem, meg vannak elégedve a mobil
postával, házhoz megy.
Bogdán Attila képviselı: A nyugdíjasoknak jobb, ha házhoz megy, de
nyáron a nyaralósoknak jobb lenne a Posta.
2. Napirend:
Kis-Pál Miklós polgármester: Önkormányzati honlap megújításával
kapcsolatos elıterjesztést kívánja-e szóban kiegészíteni Deák Attila
képviselı?
Deák Attila képviselı: Az email címeket is át lehetne nevezni, belevenni a
Dörgicse nevet.
Kis-Pál Miklós polgármester: A mostani honlapunkat a Mátrix Stúdió
készítette 2006-ban 85.000.-Ft+ÁFA-ért. Évente a tárhelyért 12.000.-Ft+
ÁFA, a domain regisztrációért 3.200.-Ft + ÁFA kell fizetnünk. A
karbantartás évente 30. 000.-Ft-ba kerül.
Megkérdezte a képviselıket, hogy ki ismeri az új honlapot?
Szini Erzsébet képviselı: Még egyszer elnézést kér a késésért, hogy eddig
nem tudott itt lenni, és köszöni a türelmet.
Éppen csak átfutotta a honlapokat. Nagy lelkő ajánlat a falu felé, de a
mostani formája nem egészen tetszetıs. Nem egyértelmően egy
önkormányzat honlapját tükrözi, több rajta a reklám és a hirdetés. Vannak az
önkormányzatnak kötelezı feladatai, amit meg kell jelentetni.
Nagyon sok információ került át a másik két honlapról, amit sérelmez, hogy
minden megkérdezés nélkül. A Dörgicse történetét még Rekettyés Laci
bácsi kutatta fel és ez nekünk nagy érték. Megbeszélhette volna, hogy átteszi
és egyéb más információkat is. Ez így nem volt valami nagy munka.
Az a kérdése, hogy ki tanítja be a hivatali dolgozókat a honlap kezelésére?
Régi anyagok is felkerülnek-e a honlapra?
Korábban az elmúlt években miért nem lépet a honlap ügyben?
Közös nevezıre kell jutni, neki legjobban tetszene, ha a régi és az új
honlapot összekapcsolnák.
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Deák Attila képviselı: Foglalkoznak holnapkészítéssel, és úgy látta, hogy
külalakjában és információ tekintetében is változtatásra szorul a Dörgicse
honlap. Van szakmai ismeretsége, májusban nekiállt, hogy mit lehetne ebbıl
csinálni. Felvetıdtek újabb ötletek is.
80.000.-Ft volt 2006-ban, az drága ahhoz, amit nyújt.
Mivel ingyenesen kerül átadásra az összegrıl kár beszélni. Az hogy mi van
rajt, még kialakítás alatt van, 90 %-ban az adatokat a két honlapról vette át.
Az Alapítvány honlapját meg kellene hagyni, az fejlettebb mint az
Önkormányzaté.
Nem ez a fı munkája, szabadidejében, munka után csinálta, és nem volt
ideje, ha valaki már felkutatta a történetet, akkor miért ne használhatná fel.
Kis-Pál Miklós polgármester: Sokan tudják, hogy a településnév le van
védve.
Az idıjárás és a névnapok hogyan kerülnek be?
Deák Attila képviselı: Az egy beépíthetı modul. Elıállítása nem nagy
költség, fenntartása sem. Amíg él addig vállalja, mint magánszemély a
honlap karbantartását és feltöltését is. Ha igény van rá, akkor megoldható, ki
lehet alakítani úgy, hogy a hivatal dolgozói is fel tudják tölteni.
Szini Erzsébet képviselı: Tervezi-e, hogy legyen olyan hirdetés, ami a
településnek hasznot hoz?
Deák Attila képviselı: Nem tervezi, a helyi lakosságnak ingyenes legyen,
de bármikor dönthet az Önkormányzat, hogy vállaljon ilyent.
Kis-Pál Miklós polgármester: A mostani honlap lassú, vagy nem olyan
látványos, de az Önkormányzat honlapja. Elsısorban ránézésre az
Önkormányzat honlapja legyen. Át kellene alakítani.
Felkéri Szini Erzsébet képviselıt, hogy egyeztessen Deák Attilával az
átalakításról.
Szini Erzsébet képviselı: Rettenetesen kevés ideje volt rá, hogy átnézze, de
semmi nem látszik Dörgicsérıl, vannak nagyon jó képeink, légfelvételek
stb. Van grafikusmővészünk, egy jó grafikával is fel lehetne dobni. Beszél
Veszely Ferivel. Olyan honlap kellene, ami informatív, de nagyon szép és
sugall valamit.
Kis-Pál Miklós polgármester: Mikorra valósulhat meg? Mikor mondjuk fel
az elızı szerzıdést? Felmondhatja december 31-el a szerzıdést?
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Deák Attila képviselı: Igen, İk átveszik, de egyeztetni kell, hogy a domain
név átkerüljön hozzánk. Neki egyeztetni kell és utána járni, a domain nevet
tovább mőködtethesse.
Cseh Jenıné körjegyzı: Dörgicse. hu lehet a név? Kellene egy olyan rész,
ami az Önkormányzatról szól. Minden önkormányzat közöl magáról
adatokat. Más települések honlapja is ilyen. Vannak törvényi elıírások,
hogy miket kell megjeleníteni.
Megnézett jó pár honlapot, de még kevés helyen teljesültek ezek az
elıírások.
Kis-Pál Miklós polgármester: Mindannyian azon vagyunk, hogy jó legyen
a honlap. Akkor 2010. december 31-el felmondja a szerzıdést a honlap
üzemeltetıvel, ha a képviselık egyetértenek a javaslattal.
Deák Attila képviselı: Személyes érintettség miatt nem vesz részt a
szavazásban.
A képviselı-testület 4 igen szavazattal hozta meg az alábbi
57/2010. (XI. 25.) számú HATÁROZATOT
Dörgicse községi Önkormányzat Képviselı-testülete, úgy határoz,
hogy a jelenlegi honlap üzemeltetıvel, a Mátrix Stúdió Székely és
Társa Kft-t (Révfülöp, képviselıje Székely Szabolcs) a szerzıdést
2010. december 31-el felmondja.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelıs: Kis-Pál Miklós polgármester
Határidı: 2010. december 31.
Kis-Pál Miklós polgármester: Javasolja, hogy honlap megújítással bízzák meg
Deák Attilát, és felkéri Szini Erzsébetet, segítsen a honlap arculatának
kialakításában.
Szini Erzsébet képviselı: Elvállalja, de neki most kezdıdik a vizsgaidıszak,
úgy hogy január végéig egy kis haladékot kér.
Deák Attila képviselı: 2011. január 31-ig legyen a határidı.
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A képviselı-testület 4 igen szavazattal hozta meg az alábbi
58/2010. (XI. 25.) számú HATÁROZATOT
Dörgicse községi Önkormányzat Képviselı-testülete, úgy határoz,
hogy a település honlapjának teljes megújításával Deák Attilát és
Szini Erzsébetet bízza meg.
Egyben elfogadja Deák Attila felajánlását a Dörgicse honlap
üzemeltetésére, amelyet térítésmentesen biztosít.
Felelıs: Kis-Pál Miklós polgármester
Határidı: 2011. január 31.
3. Napirend:
Kis-Pál Miklós polgármester: Kis-Dörgicsén volt információs tábla, csak
tönkre ment. Ki is lett véve, helyette épült a szelektív hulladékgyőjtı sziget.
Megkérdezte Király Lászlót, hogy a Kis-Dörgicseieknek mi a véleménye a
táblával kapcsolatban?
Király László alpolgármester: Igen szeretnék İk is.
Szini Erzsébet képviselı: Mindenképpen kell a tábla, ha idegenek jönnek
is.
Király László alpolgármester: Zavaró, hogy Dörgicse vége tábla után még
két Dörgicse jön.
Kis-Pál Miklós polgármester: Egyoldalasra gondolt, de akkor 2 oldalas
kellene térképpel.
Deák Attila képviselı: Falu felıli lenne az információs rész, az út felıli
oldalra kellene a térképet tenni. A kukák felıl sövénnyel el lehetne
választani. Olyan táblára gondolt, mint a Borút Egyesületé, esıfedıvel.
Király László alpolgármester: Ha sövénnyel akarják elválasztani, akkor
már most el kellene ültetni.
Kis-Pál Miklós polgármester: Költségkeretet tudunk meghatározni, és
árajánlatot kérni?
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Deák Attila képviselı: Érdeklıdött már kb. 100 e Ft, térképpel együtt 150 e
Ft lehet. Mencshelyen és a Majorban is van egy cég.
Kis-Pál Miklós polgármester: Szavazzunk meg 120 e Ft-ot, és kérjünk
árajánlatot.
A képviselı-testület 5 igen szavazattal hozta meg az alábbi
59/2010. (XI. 25.) számú HATÁROZATOT
Dörgicse községi Önkormányzat Képviselı-testülete, úgy határoz,hogy
Kis-Dörgicsén a lakosság jobb tájékoztatása céljából információs táblát
hoz létre.
A faszerkezető faliújság a meglévı szelektív-hulladékgyőjtı sziget
mellett kerül felállításra, sövénnyel elkerítve.
A költségekre 120.000.-Ft felhasználását engedélyezi.
Felkérik a polgármestert a szüksége intézkedések megtételére, és hogy
az
önkormányzati
információk
rendszeres
kifüggesztésérıl
gondoskodjon.
Felelıs: Kis-Pál Miklós polgármester
Határidı: 2011. március 31.

4. Napirend:

Kis-Pál Miklós polgármester: Javasolta, hogy a szociális rendeletüket
módosítsák. Az átmeneti segély összegét 4 – 20 ezer forint között
határozzák meg. És egészítsék ki, hogy évi egy alkalommal,
jövedelemhatárra való tekintet nélkül átmeneti segélyben részesítheti a
nyugdíjas dörgicsei lakosokat. Jövıre az egész rendelet módosítani kell.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal megalkotta a következı rendeletet:
Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
5/2010. (XII. 1.) önkormányzati RENDELETE
A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSTÓL szóló 8/2007.(X. 1.) rendelet
MÓDOSÍTÁSÁRÓL
( Mellékletben)

9

Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselı-testülete
JEGYİKÖNYV 2010. november 25.

Kis-Pál Miklós polgármester: Giebiszer Tamás bérlet igénylését
ismertette. A bejáró gyerekek után kistérségi társulási támogatást adnak, azt
az intézményt üzemeltetı önkormányzat igényli. Nekünk Balatonfüred
Kistérségi Társulással van szerzıdésünk évi 4 millió forintot fizet Dörgicse.
Deák Attila képviselı: Senki után nem fizetünk bérletet?
Cseh Jenıné körjegyzı: Az iskolában kapják a bérletet a gyerekek.
Kis-Pál Miklós polgármester: Nem fizetünk senkinek, illetve a Kistérségi
Társulásnak fizetünk, és az iskolában kapják meg a bérletet.
Tihany is megkapja a támogatást a bejáró gyerekek után, és iskolabuszt
üzemeltet a gyerekek szállítására.
Tájékoztatni fogja a kérelmezıt errıl.
Kis-Pál Miklós polgármester: Megkérdezte a képviselıket, hogy van-e
igény még további karácsonyi díszkivilágításra? Kell-e új beszerzés?
Király László alpolgármester: Kis-Dörgicsét nem kell jobban kivilágítani,
elég a templom kivilágítás.
Bogdán Attila képviselı: Nem kell több.
Kis-Pál Miklós polgármester: A 20 ha területre vannak-e fejlesztési
ötletek? Javasolja, hogy egy testületi ülésre hívják meg a terv készítıjét, és
az ötleteket győjtsék össze.
Kis-Pál Miklós polgármester: A hótolást évek óta Sokhegyi Ervin helyi
vállalkozóval oldják meg a faluban. Évek óta már 3.500.-Ft/óra díjért
vállalja. Akkor tolja el, amikor látja, hogy szükséges, nem kell engedélyt
kérni rá, és írásban rögzíti az idıpontot.
Javasolja, hogy az idén is bízzák meg. Van-e valakinek más javaslata?
A képviselı-testület 5 igen szavazattal hozta meg az alábbi
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60/2010. (XI. 25.) számú HATÁROZATOT
Dörgicse községi Önkormányzat Képviselı-testülete, úgy határoz,
hogy Sokhegyi Ervin 8244 Dörgicse, Templom tér 1. szám alatti
vállalkozót bízza meg bruttó 3.500.-Ft/óra díjért a hótolási
munkálatokra Dörgicse község területén.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelıs: Kis-Pál Miklós polgármester
Határidı: azonnal

5. Napirend:
Kis-Pál Miklós polgármester: Környezetvédelmi program elfogadására
kérte a képviselıket. Kistérség rendelte meg, a ránk esı részt fizetjük.
Kötelezı felülvizsgálni. Lényegi változás nincs a 2 évvel ezelıttihez képest.
A programot megnézhették, elolvashatták. Van-e valakinek hozzászólása?
Deák Attila képviselı: Átnézte az anyagot, és a tőzoltó köröket emelné ki,
Dörgicse nagyon távol van 20 perc a kiérkezési idı.
Bogdán Attila képviselı: Tőzoltó autónknak van mőszakija?
Kis-Pál Miklós polgármester: Igen, eddig mindig megcsináltattuk. Most
nem tudja ki intézi az ügyeket, hogy az Iván Zoltán beteg.
Deák Attila képviselı: İ is úgy tudja, hogy nincs mőszaki az autón.
Kis-Pál Miklós polgármester: Valakinek át kellene venni a Tőzoltó
Egyesület ügyeivel való foglalkozást.
Deák Attila képviselı: Javasolná, hogy alakítsák át a tőzoltó egyesületet és
a polgárırséget közös egyesületté. Most a polgárırség Balatonakali
egyesület tagja.
Szini Erzsébet képviselı: Nagyon jó ötlet.
Kis-Pál Miklós polgármester: Felajánlotta Mersics Attilának, hogy
csináljanak egy egyesületet Dörgicsén, sok pályázati lehetıség van.
A Sportegyesületet is bele lehetne venni, ennyi egyesület nem kell egy kis
faluban.
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Deák Attila képviselı: Ezt még nem tudja, utána kell járni, a
sportegyesületnek más a programja.
Kis-Pál Miklós polgármester: Térjünk vissza a környezetvédelmi
programhoz.

Deák Attila képviselı: Megvalósultak-e a környezetvédelmi programban
leírtak?
Kis-Pál Miklós polgármester: Annak idején felmérték milyen program
lehetıségek vannak. Semmiféle vállalási kötelezettsége nincs az
Önkormányzatnak.
Deák Attila képviselı: Benne vannak a fecskeházak 2011-tıl. Mik
lennének a fecskeházak?
Kis-Pál Miklós polgármester: Ezek is csak tervek, ha írnak ki pályázatot,
akkor meg tudjuk valósítani.
Fiataloknak a letelepedését segítı házak épülnének. 4 lakásos
társasházakban, lakbért nem kellene fizetni, ezt félretennék, és a
megtakarításból, és hitelbıl tudnának építeni saját házat.
Deák Attila képviselı: Bende István telkénél mi volt a probléma a
szennyvízzel?
Kis-Pál Miklós polgármester: Ez nyomórendszerben épült, és ezért le
kellett szakaszolni, hogy csak lefelé menjen a szennyvíz.
Kis-Pál Miklós polgármester: Van-e még kérdése valakinek a programmal
kapcsolatban?
A képviselı-testület 5 igen szavazattal hozta meg az alábbi
61/2010. (XI. 25.) számú HATÁROZATOT
Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Balatoni Integrációs
és Fejlesztési KHT (8600. Siófok, Batthyány u.1.) által készített, Dörgicse
Község Települési Környezetvédelmi Program felülvizsgálatát elfogadja.
Elhatározza, hogy a Program megvalósítása érdekében lehetıség szerint
pályázatokon vesz részt.
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Felhívja a polgármestert, hogy a lehetıségekrıl a Képviselı-testületet
tájékoztassa.
Felelıs: Kis-Pál Miklós polgármester
Határidı: folyamatos

6. Napirend:
Kis-Pál Miklós polgármester: A kábel tv rendszer megszüntetésével
kapcsolatban tájékoztatta a képviselıket. A rendszert 20 évvel ezelıtt
építették ki és a Satel Kft. üzemeltette. Fejlesztéseket a Satel Kft vállalta,
ezzel tulajdoni hányadot szerzett a rendszerben. kb. Két éve sajátjaként adta
el a PR-TELECOM-nak az új szolgáltatónak. Mostanra annyira
lecsökkentek a fogyasztók, hogy 2010. október 31-el felmondták a
szolgáltatást.
Elıször 10 e Ft-ért, majd ingyért átadnák az Önkormányzatnak a rendszert.
Oszlopdíj, esetleges leszerelési költségek miatt adja át ingyen, ha pénzt érne,
a tulajdonosi részt nem adná át ingyen.
E-mailben kért tájékoztatást lesz-e valamilyen költségünk vele, de még nem
válaszoltak.
Kérdése, hogy átvegyük-e, vagy leszedessük-e? Mind költség.
Szini Erzsébet képviselı: Lehet, hogy egy udvarias kérésre elvinnék.
Tegyen egy kísérletet. Nem kívánunk tulajdonosok lenni és átvenni sem
akarjuk.
A képviselı-testület 5 igen szavazattal hozta meg az alábbi
62/2010. (XI. 25.) számú HATÁROZATOT
Dörgicse községi Önkormányzat Képviselı-testülete, a kábel tv
szolgáltatást eddig biztosított hírközlési rendszert sem tulajdonba
átvenni, sem üzemeltetni nem kívánja.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl a PR- TELECOM Zrt.-t
a döntésrıl értesítse.
Felelıs: Kis-Pál Miklós polgármester
Határidı: azonnal
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7. Napirend:
Kis-Pál Miklós polgármester: Elmondta, hogy az Alapítvány 2 pályázatot
nyert. A közösségi tér kialakítására a székeket és asztalokat már megvették.
A gépeknél a sütı kemence drágább lett, ezért javaslata, hogy a dagasztó
legyen kisebb és olcsóbb. A kemence üzemeltetéséhez 400 –as áramvételi
lehetıséget kellene kiépíteni. 70-80 e Ft lenne. A Tüdıszőrı is mőködhetne
errıl a 3 fázisról, és akkor nem kellene minden évben a bekötéséért fizetni.
Király László alpolgármester: Javasolja a 3 fázis kiépítését.
A képviselı-testület 5 igen szavazattal hozta meg az alábbi
63/2010. (XI. 25.) számú HATÁROZATOT
Dörgicse községi Önkormányzat Képviselı-testülete, az
önkormányzati szolgálati lakás áramellátása érdekében a
szolgáltató E.ON Kft-tıl 3 fázisra kér igénybejelentést.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelıs: Kis-Pál Miklós polgármester
Határidı: azonnal

8. Napirend:
Kis-Pál Miklós polgármester: Ismertette Kiss Attila volt lakó tartozásait,
összesen 343.682.-Ft. Levelet elküldtük, ha 8 napon belül nem fizet, peres
úton érvényesítjük követeléseinket.
Fogadjunk-e ügyvédet? Az İ díja is ráterhelhetı.
Bogdán Attila képviselı: Az ügyvédet nekünk ki kell fizetni, és utána kell
behajtani?
Kis-Pál Miklós polgármester: Igen, így lehet.
Szini Erzsébet képviselı: Részletfizetés nem ajánlottunk fel neki?
Kis-Pál Miklós polgármester: De igen, itt van a levelezés, mindent
megtettem.

A képviselı-testület 5 igen szavazattal hozta meg az alábbi

14

Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselı-testülete
JEGYİKÖNYV 2010. november 25.

64/2010. (XI. 25.) számú HATÁROZATOT
Dörgicse községi Önkormányzat Képviselı-testülete, a
amennyiben a volt lakó Kiss Attila a fizetést nem teljesíti, az
Önkormányzat polgári peres úton próbálja a tartozást
behajtani.
Ügyvédként a Kiss és Sebestyén Ügyvédi Irodától
(Veszprém) kér megbízási ajánlatot.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelıs: Kis-Pál Miklós polgármester
Határidı: azonnal

Kis-Pál Miklós polgármester: Elmondta, hogy az Óvodai konyha
üzemeltetésével problémák vannak. Azt kéri Sebık Lajos, hogy írjanak ki
egy pályázatot most, hogy 2011. 07.01-tıl keresnek üzemeltetıt. A
szerzıdés 2011. június 30-ig szól, és ha közben probléma adódna, akkor
meg lehetne bízni az új üzemeltetıt.
Pécselyt, mint gesztort kell megbíznunk, hogy írja ki a pályázatot.
A képviselı-testület 5 igen szavazattal hozta meg az alábbi
65/2010. (XI. 25.) számú HATÁROZATOT
Dörgicse községi Önkormányzat Képviselı-testülete,
hozzájárul ahhoz, hogy a közös tulajdonú és közös
fenntartású Napközi Otthonos Tagóvoda konyhájának 2011.
július 1-tıl történı üzemeltetésére a gesztor Pécsely Község
Önkormányzata pályázatot írjon ki.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelıs: Kis-Pál Miklós polgármester
Határidı: azonnal
Kis-Pál Miklós polgármester: Megkérdezte, hogy a nyílt üléshez van –e
még valakinek hozzászólása, kérdése?
Deák Attila képviselı: Mi alapján alakult ki, hogy milyen ünnepek vannak
megtartva?
Kis-Pál Miklós polgármester: A március 15-e lett a hagyomány.
Kistelepülés révén nagyon kevesen jönnek el, és mindig csak ugyanazok.
Gyerekeknek is sok lenne a mősor.
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Deák Attila képviselı: Nem feltétlen kell beszéd és mősor, lehetne kiállítás
és más egyéb is. Lehetne más nemzeti ünnepünkön is, ha már Trianonra
áldoztunk. Nem kellene lakossági igényre várni.
Szini Erzsébet képviselı: Érdemes lenne aktuálisan, mindig elıtte felvetni
és megrendezni.
Deák Attila képviselı: Település állított emléket a hısi halottaknak, akkor
lehetne egy mécsest gyújtani. Egyetlen kopjafánál látott csak meggyújtott
mécsest az idén. A kopjafákat is rendbe kellene tenni. Egyszer meg lettek
csinálva és azóta úgy vannak.
Kis-Pál Miklós polgármester: Gondolom, a festést kellene felújítani, mert
körülötte rendbe van tartva.
Király László alpolgármester: Tavaszi társadalmi munka lehetne,
nagytakarítás címen, csiszolás, festés stb.
Deák Attila képviselı: Trianoni és a Zsédenyi emlékmő hogy áll? Most hol
tartanak anyagiakban?
Kis-Pál Miklós polgármester: Még nem szavazták meg a pályázatot, de
lehet, hogy saját költségünkön kialakítjuk a parkot, virágágyások, padok és
asztalok kerülhetnek még oda, a sövény megmarad, csak nyírni fogjuk.
Szini Erzsébet képviselı: A korsó és a kı ki van fizetve. Ez egy ipari
mőemlék, és ezért nem lehet írással befedni, ahogy terveztük. Szeretne azért
egy táblát a trianoni események megjelenítésére.
Deák Attila képviselı: Voltak támogatók, és ígéretet kaptak, hogy a
Veszely Ferenc csinál egy plakettet az adományozóknak.
Szini Erzsébet képviselı: Igen a Veszelyi vállalta, hogy elkészíti, nem volt
még rá ideje. Az adományozók nagy része nem tart igény a plakettre, mert
az is pénzbe kerül.
Deák Attila képviselı: A teleház főtésében sikerült lépni, mert úgy tudja,
hogy azért mentek haza a gyerekek, mert fáztak.
Kis-Pál Miklós polgármester: Igen beszélt a gázszerelıvel, vállalta a
munkát, távirányítással lesz megoldva, hogy be tudják kapcsolni, amikor
kell. A lámpát is megrendelték, a Könyvtáros összeírta, hogy még mire
lenne szükség, azokat megoldják.
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Deák Attila képviselı: A Teleház gépeket rendbe kellene tenni, amit İ
elvállal. De koncepció kellene, hogy lehet-e bármit feltenni. Jogi kérdés is a
program. A Teleház Szövetségbe való belépés is megoldás lehetne.
Deák Attila képviselı: Földanya Alapítvány felajánlásával mi van?
Kis-Pál Miklós polgármester: Megrendeltük, de nem küldték meg.

Deák Attila képviselı: A költségvetéssel kapcsolatban lenne egy-két
kérdése. A polgármesteri beszámolóban szerepelnek összegek, személyi
jellegő juttatások, ezekrıl szeretne információt.
Cseh Jenıné körjegyzı: A választás évében december 15-ig kell a
beszámolót és a koncepciót elfogadni. December hónapban mindenképpen
tárgyalni fogják.
Deák Attila képviselı: A jutalmak azok, hogy vannak?
Cseh Jenıné körjegyzı: A körjegyzıség dolgozóinak a költségvetésben
szereplı 1 havi jutalom ki lett fizetve szeptemberben. Annak idején, amikor
az önkormányzatok még emelhették az illetményalapot, 2 havi jutalmat
szavaztak meg alapemelés helyet, így akarták kompenzálni azt. Ez
elınyösebb lett volna a köztisztviselıknek, mert a magasabb illetményalap
ma is járna. A gazdasági helyzetre tekintettel 1 hónap lett. A közalkalmazott
és a közmunkások 1 havi jutalmat kaptak
A polgármesternek, pedig a képviselı-testület december hónapban szokta
megállapítani a jutalmat.
Más felvetés nem volt a polgármester az ülést 20 órakor bezárta.
kmf.

Kis-Pál Miklós
polgármester

Cseh Jenıné
körjegyzı
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