Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testület

1

JEGYŐKÖNYV 2012. április 27.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. április 27-én 9 órakor megkezdett ülésén.

Az ülés helye: Körjegyzőség, 8244. Dörgicse, Fő u. 16.
Jelen vannak: Kis-Pál Miklós
Király László
Deák Attila
Kurucz Attila
Szini Erzsébet

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal megjelent: Cseh Jenőné körjegyző
Némethné Tóth Annamária pénzügyi főelőadó
Jegyzőkönyvvezető: Slemmer Zsoltné

Kis-Pál Miklós polgármester megállapította, hogy az 5 fős Képviselő-testület 5
tagja jelen van, így az ülés határozatképes. Megnyitotta az ülést. A napirendet 5
igen szavazattal fogadták el.

Napirend:
1./ 2011. évi költségvetési előirányzat módosítása
2./ 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása
3./ Pécselyi iskola egyházi kezelésbe adása
4./ Falugondnokok Egyesületének támogatás kérése
5./ Vegyes ügyek
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Kis-Pál Miklós polgármester: Napirend előtt beszámolt az eddig történtekről:
- 2 fő közérdekű munkavégzésre ítélt elkezdte a büntetés letöltését.
Szakmunkát tudnak végezni, a játszótéri naptető, Gernye wc tető, szolgálati
lakás beázás, ravatalozó felázás, dréncsövezés van betervezve.
- Rendőrségi konferencia volt Balatonalmádiban. Felveszi velük a
kapcsolatot a kamerarendszer engedélyekkel kapcsolatban. A
Rendőrséggel együttműködve kell az adatvédelemi szabályozás miatt.
Deák Attila képviselő: Az adatkezelés ránk tartozik.
Kis-Pál Miklós polgármester:
szabályosan fogunk csinálni.

Egyeztetünk

a

rendőrséggel,

mindent

Kis-Pál Miklós polgármester: Folyamatban van a szoborpark kialakítása, de
sajnos most a halálesett miatt nem tudja, hogy milyen ütemben fog haladni.
Szini Erzsébet képviselő: A család minden tagja hozzájárult, amikor beszéltem
velük.
Kis-Pál Miklós polgármester: Kell készíttetni egy szobor listát, az költségbe
kerül, még nem kaptuk meg az árajánlatot, amiről majd döntetnünk kell.
- 2 pályázatunk nyertes lesz, 415 e Ft a műsorhoz, és 3 millió a szolgálati
lakás felújítására.
- Régi alapítványi pályázatok visszaigénylése folyamatban, a Tolcsvaival
nem lesz baj. A másikhoz még a könyvelési adatokat nem kaptuk meg.
Kaptunk haladékot, 9-én lesz az ellenőrzés.
Szini Erzsébet képviselő: Fizettünk az alapítvány könyveléséért. Azt mondta,
megcsinálja, naprakészen.
Kis-Pál Miklós polgármester: Nagyon nagy baj lesz, ha nem tudunk
elszámolni, 3 millió forintot elveszítjük.
- Buszvárók kisajátításai szerződést aláírta, 60 nap múlva fizetik.
- Földalapú támogatáshoz összeírtuk a területeket, 2500 m2 felett lehet
igényelni. A Falugazdász rögtön be is vitte. 1 millió forint felett kapunk,
december végén, január elején fogják fizetni. Annyi a dolgunk, hogy
évente egyszer kell, le kell nyírni, tisztán kell tartani a területet.
- Ügyvédi ügyek: Voltam egyeztetni az ügyvéddel 100 e Ft az eddigi
munkájuk. E.ON-nak írtam egy levelet tekintsenek el ettől, nem vagyunk
hibásak. Utána még el lehet dönteni, hogy bíróságra megyünk-e?
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Godwillosok fizetési meghagyást adtak be. Ellentmondással kell élnünk.
Nem jogos a teljes követelés, van amihez ügyvéd véleménye kell.
El kell dönteni, hogy 15 e Ft-os óradíjjal érdemes-e ügyvédet fizetni.
Tanácsot lehet kérni. Nézzük át mit érdemes kezdeni.
- Pályázatot nyertünk a szolgálati lakáshoz, olyan vállalkozó kellene, aki
- nem ÁFÁ-s.
1. Napirend:
Kis-Pál Miklós polgármester: A 2011. évi költségvetési előirányzat módosítás
megelőzi a beszámoló elfogadását. Előre nem számolható tételek miatt van
szükség a módosításra. Kiegészítő állami támogatás, hitelkamat, helyi adóbevétel a változások szerint. Beruházások nem rajtunk múlnak, mikor kezdődik,
és mikor fejeződik be.
Deák Attila képviselő: Hitel kamata nem volt betervezve?
Némethné Tóth Annamária pénzügyi főelőadó: Nem terveztük, csak a tőkét,
év végén lett az előirányzatba bevéve.
Deák Attila képviselő: Házszámtáblákkal hogy állunk?
Kurucz Attila képviselő: A nyaralósok még most fognak jönni. A helyiek nagy
része megvette.
Deák Attila képviselő: Az idei évre sem terveztük be a kamatot?
Némethné Tóth Annamária pénzügyi főelőadó: De igen, az idén már be van
tervezve.
Deák Attila képviselő: A dologi kiadás a tavalyi évhez 3 millióval több. Mitől
lett több?
Némethné Tóth Annamária pénzügyi főelőadó: Eredetileg az ÁFÁ-nál sokkal
kevesebbet terveztünk be, a hitelkamat, pedig nincs betervezve az eredeti
előirányzatba.
Deák Attila képviselő: Nem a tervezetthez képest vagyok kíváncsi, hanem a
2010-es évhez képest. Ha ezek tényleges kiadások, akkor az idei évben is hozzá
kell adni. Akkor év végén problémák lesznek megint.
Némethné Tóth Annamária pénzügyi főelőadó: Van annyi bevételünk, így
nem lesz probléma.
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Cseh Jenőné körjegyző: Ha valami alul van tervezve, az csak előirányzat
módosítással változtatható.
Deák Attila képviselő: Akkor az idei évben sem lesz jó.
Kis-Pál Miklós polgármester: Máskor máshova lett könyvelve. Esetlegesen
régi könyvelési probléma és nem plusz kiadás. Nem eltűnt a pénz, csak máshova
van könyvelve.
A Képviselő-testület 4 igen és 1 tartózkodás szavazattal megalkotta a következő
rendeletet:
Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2012. (V. 14.) önkormányzati RENDELETE
Az Önkormányzat és Intézményének 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
szóló 1/2011.(III.01. ) rendelet MÓDOSÍTÁSÁRÓL
(Mellékletben)
2. Napirend:
Kis-Pál Miklós polgármester: A 2011. évi költségvetési beszámolóval
kapcsolatban elmondta, hogy anyagi nehézség nem hátráltatta a végrehajtását.
Állami bevételek teljesültek, helyi adó növekedett, beruházások folyamatban
vannak. A pályázati pénzek visszaigénylése hosszadalmas.
Tartalékokat folyamatosan lekötjük. Hitel kamata rendkívül kedvezményes.
A szöveges beszámolóban véletlenül bent maradt a rendelkezésre álló
tartalékoknál a 2010. évi.
Deák Attila képviselő: Örömmel látja, hogy feltűnt. A számítástechnika
ördöge.
Táblázat és a szövegesbe szereplő pénzmaradvány elszámolás nem egyezik.
Némethné Tóth Annamária pénzügyi főelőadó: Ami a táblázatban van az a jó.
Deák Attila képviselő: Gépbeszerzés az alapítvány kapcsán, az még nem folyt
be.
Kis-Pál Miklós polgármester: Az alapítványi pénz, nem ebben van
nyilvántartva.
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Deák Attila képviselő: Amik újra lettek vásárolva, azt mind az Önkormányzat
vette meg.
Kis-Pál Miklós polgármester: Mi kaptuk meg a biztosítást.
Deák Attila képviselő: Régen alapítvány tulajdon volt.
Kis-Pál Miklós polgármester: Csak a szivattyú volt az.
Deák Attila képviselő: A táblázatok alapján úgy tűnik ki, hogy az
Önkormányzat tulajdona.
Kis-Pál Miklós polgármester: Nekünk lett átadva, hivatalosan mi használjuk.
Nekünk kellett újra megvásárolni.
Deák Attila képviselő: Tűzoltó Egyesület 220 e Ft támogatást kapott, de csak
200 e Ft lett utalva. A Tűzoltóság könyvelésébe is helyesbíteni kell.
Kis-Pál Miklós polgármester: A pénz nem került átadásra. Egy tankolás volt
az autóba. Nálunk a számla le van könyvelve.
Deák Attila képviselő: Az idegenforgalmi fejlesztési támogatás mit takar?
Némethné Tóth Annamária pénzügyi
idegenforgalmi adó visszaigénylését.

főelőadó:

A

szobakiadók

Kis-Pál Miklós polgármester: Ha nincs több kérdés, akkor szavazzunk.
A Képviselő-testület 4 igen és 1 tartózkodás szavazattal megalkotta a következő
rendeletet:
Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4 /2012.( V.14.) önkormányzati RENDELETE
az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának
zárszámadásáról (Mellékletben)
3. Napirend:
Kis-Pál Miklós polgármester: Pécselyi Iskola egyházi kezelésbe adásával
kapcsolatban elmondta, a pécselyi iskola tagintézmény kistérségi ellátó
intézményként a fenntartói jog átadásra kerül a Balatonfüredi Református
Egyházközösségnek. Jelenleg magasabb állami támogatás jár, mint az állami
iskolának így a kiadások csökkenhetnek. Egyház csak ebből gazdálkodik,
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minden más kiadást nekünk kell viselni. Ez valószínűleg az állami tulajdonba
adásnál is így működne.
Kurucz Attila képviselő: A 4. pont az a négy önkormányzatra vonatkozik?
Kis-Pál Miklós polgármester: Ha valamit javítani kell, akkor a 4
önkormányzatnak kell fizetni, nem a gyerekek után. Tulajdonos Balatonszőlős
is.
Deák Attila képviselő: Jön majd az egymásra mutogatás, hogy azért nem
tudnak órát tartani, mert pl. nincs parketta.
Kis-Pál Miklós polgármester: Ha 8 család kéri, akkor kötelező fenntartani az
iskolát. Minden bizonytalan, de most kell dönteni, jön a beíratás. A szülők 80
%.-a válaszolt, mindenki támogatja.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal hozta meg az alábbi
9/2012.(IV.27.) HATÁROZATOT
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,
Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének
79/2012. (IV.2.) számú határozatát megismerte és támogatja,
hogy a Balatonfüredi Intézményfenntartó Társulás által
fenntartott balatonfüredi Bem József Általános Iskola
tagintézményeként működő Pécselyi Általános Iskola
fenntartói joga átadásra kerüljön, a Balatonfüredi Református
Egyházközségnek.
Határidő: azonnal
Felelős: Kis-Pál Miklós polgármester

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal hozta meg az alábbi
10/2012.(IV.27.) HATÁROZATOT
1.

Dörgicse Község Önkormányzatának képviselő-testülete, a
fenntartásában lévő Bem József Általános Iskola Tagintézménye
nevű közoktatási intézményt (Pécselyi Általános Iskola) a
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2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

Balatonfüredi Református Egyházközség fenntartásába adja. Az
átadás-átvétel során az intézményt 2012. augusztus 15-ei hatállyal
jogutódlás nélkül megszünteti, és hozzájárul ahhoz, hogy –a
kétoldalú megállapodásokban rögzítetteknek megfelelően– az
egyházközség a jelenleg hatályos állami és egyházi törvények
valamint határozatok betartásával új, egyházközségi fenntartású
közoktatási intézményt alapítson.
Az önkormányzat a tulajdonában álló pécselyi 380/1.-es helyrajzi
számú ingatlanon található épület azon részét, mely az oktatási
tevékenységhez szükséges, közoktatási célú használatra, határozatlan
időre – de legfeljebb addig, amíg az épületrészt oktatási célra
használják – teljes felszereléssel együtt átadja a Balatonfüredi
Református Egyházközség részére. Az ingatlan egyéb részét, az új
közoktatási intézmény az oktatási tevékenységhez szükséges
mértékben használhatja.
Az új közoktatási intézmény, a pécselyi 380/1.-es helyrajzi számú
ingatlanon a tulajdonos önkormányzatok rendezvényeinek – az
oktatási tevékenység korlátozása és zavarása nélkül – továbbra is
helyet ad.
Az önkormányzat tulajdonosi voltából következően az ingatlan
esedékes felújítását, illetve a szükséges korszerűsítést saját
költségvetésében biztosítja.
Az önkormányzat az átvétel évében az intézmény likviditását
biztosítja.
Az önkormányzat az állami kiegészítő normatíva csökkenése illetve
az inflációs értékcsökkenés esetén keletkező hiányt, saját
költségvetésében biztosítja.
Az új fenntartó, az intézményben alkalmazásban álló dolgozókat
szerződésükben, kinevezésükben megállapított módon tovább
foglalkoztatja.
A munkatársak közalkalmazotti jogviszonya a fenntartói jog
átadásával megszűnik, az új fenntartó a Munka Törvénykönyve
alapján új szerződéseket köt, mely nem lehet a munkatársakra nézve
hátrányosabb jelenlegi szerződésüknél, kinevezésüknél.
Amennyiben a Balatonfüredi Református Egyházközség a
működtetést nem tudja biztosítani, az önkormányzat az intézmény
működtetését visszaveszi.
Amennyiben az önkormányzat az állami normatívák feletti
költségvetési hozzájárulást nem tudja biztosítani, az önkormányzat az
intézmény működtetését visszaveszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Kis-Pál Miklós polgármester
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4. Napirend:
Kis-Pál Miklós polgármester: A Falugondoki Szövetség támogatás kérelmét
ismertette. Van, amikor tudnak segíteni, van, amikor nem.
Támogassuk-e?
Kurucz Attila képviselő: Javasolja, hogy támogassák 10 e Ft-al.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal hozta meg az alábbi
11/2012.(IV.27.) HATÁROZAT
Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy a Veszprém Megyei Falugondnokok Egyesületét (8247.
Hidegkút, Fő u. 67/A.) 10 e Ft összeggel támogatja.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Kis-Pál Miklós polgármester
Határidő: 2012. május 31.
5. Napirend:
Kis-Pál Miklós polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a kiküldött
anyag, csak egy beszámoló a szilárdhulladék kezelésről, komposztálásról. Majd
lakossági tájékoztatás is lesz, ha a pályázat nyer.
Kis-Pál Miklós polgármester: Teleház - könyvtár beszámolót kiküldtük.
Lényegi változás nincs. Idén csak 400 ezer Ft támogatást kapunk, a bér
gyakorlatilag elviszi. Egy fekete-fehér fénymásolót kellene vásárolni.
Szini Erzsébet képviselő: Nem ismeri a könyvtárost, nem tudja mennyi
javadalmazást kap. Olvasók szerzése is fontos lenne. Új könyvek listája nem
készült el és nem került ki a lakossághoz. Nem hiszi el, hogy nem olvasnak a
faluban. Csak nincs információjuk, hogy mik a lehetőségek. Nyáron fel lehetne
lendíteni a forgalmat, Füredre járnak a nyaralósok.
Kis-Pál Miklós polgármester: Itt nincs olyan állomány, mint Füreden.
Javasolta a Képviselőnőnek, amikor nyitva van a könyvtár jöjjön el,
ismerkedjen meg a könyvtárossal és tegyen javaslatot.
Deák Attila képviselő: Ha jönnek új könyvek, azt körbe lehetne küldeni a
faluban.
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Kurucz Attila képviselő: Ki lehetne függeszteni a faliújságra. Számítógépen
voltak már a könyvek, de vírus miatt törlődött. Most újra fel kell vinni.
Deák Attila képviselő: Azt nem mondhatjuk, hogy felesleges, mert járnak azért.
Szini Erzsébet képviselő: Az általad felajánlott tanfolyammal mi lett?
Deák Attila képviselő: Nem volt jelentkező.
Kis-Pál Miklós polgármester: Akkor a fénymásolóról kellene egy típus
javaslatot kérni.
Deák Attila képviselő: A húsvéti játszóházról előre kell szólni? Ennyi
önállóságot azért adhatunk a könyvtárosnak.
Kis-Pál Miklós polgármester: Egy ilyen kis településen ennyit elvárunk, hogy
tudjunk róla. Ha tudjuk előre az időpontot, akkor ki lehet hirdetni az egész
faluban., kiküldeni szóróanyagot. Kommunikálni kell egymással, nincs
együttműködés. Jobb, ha tudunk a terveiről, hogy mit szeretne beszerezni, pl.
ételt, italt nem lehet elszámolni.
Kis-Pál Miklós polgármester: Elmondta, hogy a MOL per 10 éve tart.
Külterületre a MOL fizetett be, mert kevés volt a részvétel. Többségi tulajdonos
lett. Pecz Péter 60 millióra + 3 millióra akart szerződést kötni, de ez végül nem
valósult meg. Per kezdődött. Első fokon az önkormányzatok elvesztették. Másod
fokon 60 milliót megítélték 10 évre visszamenőleg. Egyezség kell a MOL és
köztünk, ha ez meglesz, a 144 millió felosztásra kerül. Dörgicse 2,5 milliót
kaphat. Tegnap jött az e-mail, hogy ezt a határozatot és a számla számot küldjük
be. Arra kell egy döntést hozni, hogy felosztást elfogadjuk.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal hozta meg az alábbi
12/2012.(IV.27.) HATÁROZATOT
A Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza a Globál Mérnöki Iroda Kft. megbízottat,
azon belül is dr. Pecz Péter ügyvezetőt arra, hogy a
28.G.40.218/2012/10. számú ítéletében foglalt, az
önkormányzatok javára megítélt összeg alapul vételével
megállapodjék a Mol Rt.-vel az első fokú ítéletben történő
megnyugvásban akként, hogy a per ezzel az egyezséggel
végérvényesen befejeződjék. Erre tekintettel továbbá
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felhatalmazzák arra is, hogy a jogi képviselővel közölje a
döntést: a felperesek az egyezséggel eltekintenek az ítélet
megfellebbezésétől.
Az egyezségi megállapodásban a Mol Rt.-nek kötelezettséget
kell arra nézve vállalni, hogy a felperesi önkormányzatok és
a Globál Mérnöki Iroda Kft. közötti belső egyezségre
tekintettel a bíróság által a fenti számú ítéletben megítélt (és
az egyezség keretében a Mol Rt. által is elfogadott) összeget
akként kell teljesítenie, hogy abból:
• 100 millió forint összeget az önkormányzatok felé az
ítéletben meghatározott arányok szerinti bontásban;
• a 100 millió forint feletti összeget pedig közvetlenül a
Globál Mérnöki Iroda Kft. felé teljesít.
Felelős: Kis-Pál Miklós polgármester
Határidő: azonnal.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal hozta meg az alábbi
13/2012.(IV.27.) HATÁROZATOT
A Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Globál Mérnöki Iroda Kft. által a 2012. április 13.-i tárgyalás
keretében előterjesztett tényelőadás, valamint az érintett
önkormányzatok vezetői által elveiben helyesnek tartott
egyezségi ajánlat bázisán, a megbeszélésről készített
„Emlékeztető” (mint döntési előkészítő irat) alapján (arra
tekintettel, hogy az egyezséget a Globál Mérnöki Iroda Kft. is
elfogadja és erről nyilatkozott) úgy dönt, hogy az
önkormányzatok egésze, illetve a Globál Mérnöki Iroda Kft.
(mint megbízott ) közötti elvi egyezséget jóváhagyja és magára
nézve kötelezőnek tekinti.
Ennek keretében a bíróság által a 28.G.40.218/2012/10. számú
ítéletében foglalt, az önkormányzatok javára első fokon
megítélt 144 093 383 forint összegből a 100 millió forintot
meghaladó összegrész a Globál Mérnöki Iroda Kft.-t illeti meg
akként, hogy azt a Mol Rt. közvetlenül a Globál Mérnöki Iroda
Kft. felé fizesse meg (engedményezés).
Az önkormányzatokat megillető 100 millió forint
önkormányzatok közötti, az üzletrész arányoknak megfelelő
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felosztása az 1. sz. függelékben található meg, amely a jelen
határozattal jóváhagyott egyezségi megállapodás részét képezi.
Az egyezség része, hogy a neki jutó összegrészből a Globál
Mérnöki Iroda Kft. vállalja azt, hogy a jogi képviselő
munkadíját közvetlenül rendezi.
A jelen egyezségi megállapodás kifejezetten és csakis a
28.G.40.218/2012/10. számú ítélettel megítélt összeg
felosztásával kapcsolatban érvényes és érvényesíthető.
Továbbá csakis arra az esetre vonatkozik, amennyiben a per
egyezséggel történő lezárásával kapcsolatosan a Mol Rt.-vel is
létrejön az egyezségi megállapodás.
A jelen határozat hivatalos példányának a Globál Mérnöki
Iroda Kft. által történő aláírásával az ezen okirat a Ptk. 328. §a szerinti, az engedményezésre vonatkozó szerződésnek
minősül. Az engedményezés tényéről a Globál Mérnöki Iroda
Kft. értesíti a kötelezettet, a Ptk. 328. § (3) bekezdése szerint.
Felelős: Kis-Pál Miklós polgármester
Határidő: azonnal.
Kis-Pál Miklós polgármester: Soós Norbert műszaki ellenőrrel a nyertes
pályázat elszámolása érdekében szerződést kellene kötni. Havi 50 e Ft/ÁFA
lenne, mint eddig. Javasolja, hogy vele kössék meg a szerződést.
Deák Attila képviselő: Nem értek vele egyet, mert tavaly az ÁFÉSZ Bolt
színezése botrányos volt. Régen is meszet használtak. Beszéltünk vele és
ígéretet tett, hogy orvosolni fogja, és nem tett semmit.
Kis-Pál Miklós polgármester: A felázás megoldása most készül. Ez a
kivitelező hibája. A pályázatoknak megfelelően kell a kifizetési kérelmet
megcsinálni. Ő már erre szakosodott, amit elvárnak az MVH-nál.
Deák Attila képviselő: Azzal nincs is probléma, hogy jó az elszámolása és
kapcsolata van, de azért más feladata is van.
Cseh Jenőné körjegyző: Azért jobban néz ki az épület, mint korábban.
Kis-Pál Miklós polgármester: 19 milliót költöttünk rá.

11

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testület
JEGYŐKÖNYV 2012. április 27.

Deák Attila képviselő: Ha már ennyit ráköltöttünk, akkor meg lehetett
volna rendesebben csinálni.
A Képviselő-testület 4 igen és 1 nem szavazattal hozta meg az alábbi
14/2012.(IV.27.) HATÁROZATOT
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzati lakás és egyéb felújítások építési műszaki
ellenőrzési tevékenységének ellátásával az SD-Bau Mérnöki
Iroda Kft.-t (8200. Veszprém, Stadion u. 8/c.; képviselő: Soós
Norbert műszaki igazgató) bízza meg. A vállalkozási díja
50.000,- Ft+ Áfa/naptári hónap.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
vállalkozási szerződés megkötésére és a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Kis-Pál Miklós polgármester
Határidő: folyamatos.
Szini Erzsébet képviselő: Mi lesz a sorsa az épületnek? Már többen
érdeklődtek felőle.
Kis-Pál Miklós polgármester: Meg kell vizsgálni, mi az igény és
megbeszélni. A befektetést be lehetne a bérleti díjba számolni.
Deák Attila képviselő: Egy ott nem élne meg, vegyesen kell. Még elég
sokat kellene rákölteni, hogy használható legyen. Arról volt szó, hogy 3
millió forintért lehetne kivenni.
Kis-Pál Miklós polgármester: 5 millió forint lett a födém kivitelezése.
Ha van rá érdeklődő bérlő igény, vegyék fel a kapcsolatot. Megoldás
lehet, hogy felújítják, és ennek összegét bérleti díjként lelakják. Eleve
úgy lett kialakítva, hogy a gerendákat feltehessék a födémhez.
Szini Erzsébet képviselő: Bárki akar valamit, az a polgármestert keresse.
Kis-Pál Miklós polgármester: Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület
működésével kapcsolatban elmondta, hogy a költségvetésben keretösszeg
van megállapítva, mert bizonytalan a biztosítás és főleg a vizsga és javítás
díja. A tavalyi költségvetésből is az átadott 200. 000.-Ft-ból csak 83.000.Ft lett felhasználva, elszámolva. Soha senkinek nem kellet, és nem kell az
Önkormányzat helyett előfinanszírozni. Biztosítást, szerződés alapján,
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átutaljuk, vagy átadjuk, vizsgára legtöbbször Kurucz Attila vitte, mert
neki van rá jogosítványa.
A Tűzoltóság jövője nagyon bizonytalan, Füred 10 millióval kap
kevesebbet. Idén tartalékból és Füred többlettámogatásából, csökkentett
költségvetéssel üzemel. Az autó Füredé csak kölcsön van nálunk. A helyi
tűzoltó egyesület is ennek lehet a függvénye.
Dávid Lajos rendőrrel beszélgetett fogadóóráján. Azt mondta
Balatonakali és Dörgicse közösen pályázott a polgárőrök támogatására,
100 % támogatás volt, azért nyertek, mert 2 települést is ellátnak.
Bírósági bejegyzés, döntés milyen változásról szól? Az új törvény szerint
működhet-e együtt a polgárőrség és tűzoltóság? Mennyi a tényleges
létszám, akik a nyilvántartás szerint rendszeresen vállalnak szolgálatot?
Konkrét feladatokra adunk támogatást, szeretnénk látni egy év végi
bankszámlát. Működéssel kapcsolatban ki kell alakítanunk állásfoglalást.
Deák Attila képviselő: Csak ez egy név. Elkezdték a Tűzoltó Egyesület
rendbe rakását, és felvették a Polgárőrség tevékenységét az egyesületbe.
A tagok ugyanazok, akik voltak a Tűzoltó Egyesületbe. Aki polgárőri
tevékenységet végez az a Balatonakali Egyesület tagja.
Az új polgárőr törvény szigorúan vesz bizonyos feltételeket. Pl. Az
egyesület nevében szerepeljen a polgárőrség. Együttműködési
megállapodásokat kell kötni, ugyanez vonatkozik a tűzoltó egyesületre is.
Az az elsődleges, hogy Dörgicse tart-e fent polgárőr vagy tűzoltó
egyesületet?
Szini Erzsébet képviselő: Akaliban is látnak el feladatot?
Deák Attila képviselő: Hivatalosan csak a székhely településen teljesíthetnek
szolgálatot február 1-től. Rendőrségi és egyéb megállapodás kell, arra, hogy a
szomszéd településen is végezhessenek szolgálatot. Ami van ruha és zseblámpa,
annak kis része önkormányzati támogatás, nagy része pályázaton kapott pénz,
amiért dolgoznak, szolgálatot látnak el.
Szini Erzsébet képviselő: És mi a terved? Legyen egy külön dörgicsei
egyesület?
Deák Attila képviselő: Az lesz a jövő útja, hogy legyen minden településen
önálló egyesület. Kérdés mi legyen a tűzoltósággal?
Az új katasztrófavédelmi törvény miatt Veszprémmel kell elszerződni.
Képzéseken kell részt venni, lehet pályázni. Ami a jövőben is költség az az autó.
Fürediek nem tartanak igényt az autóra.
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Egy lehetőséget még talált, ha az üzembentartó változik, akkor nem kell fizetni
ezt a díjat. Már tárgyalt erről Dr. Bóka Istvánnal, még nem kapott rá választ.
Május 31-ig le kell szerződni az egyesületnek Veszprémmel.
Kis-Pál Miklós polgármester: Ha nem jár pénzzel, az együttműködést meg kell
kötni Veszprémmel. Ha 12-13 ember ezzel foglalkozik, az mindenképpen jó.
Deák Attila képviselő: Ha Füred megszűnik, akkor itt fehér folt leszünk. Ha
helyben tudunk valamit, akkor lehet lokalizálni, amíg ideérnek távolabbról a
tűzoltók. Szabad idejükben, társadalmi munkában végzik. Riasztási rendszert ki
kell alakítani.
Kis-Pál Miklós polgármester: Tudunk- e az autónak megfelelő műszaki
állapotot produkálni, és van sofőr aki vezetheti?
Deák Attila képviselő: Akinek van teherautóra jogosítványa, ezt is vezetheti,
csak nem szirénázhat.
Kis-Pál Miklós polgármester: Műszaki engedély is kell.
Deák Attila képviselő: Igen az kell. 40 órás tanfolyamot el kell végezni.
Elején vannak egy kicsit nagyobb költségek.
Kis-Pál Miklós polgármester: Ha 10 évig még itt maradhat az autó, akkor
költsünk rá. De ha Füred megszűnik, akkor ez bizonytalan. Ezt az 1 évet várjuk
meg, a végleges döntéssel.
Deák Attila képviselő: És a polgárőr felszerelések? Balatonakali Önkormányzat
fizette nekünk.
Kis-Pál Miklós polgármester: Majd beszél erről az Akali polgármesterrel.
Pályázati pénzről van szó.
Kurucz Attila képviselő: Arra szeretne javaslatot tenni, hogy Bogdán Attila
volt képviselőnek meg kellene köszönni az eddig végzett munkáját.
Más felvetés nem volt a polgármester az ülést 11 óra 10 perckor bezárta.
kmf.

Kis-Pál Miklós
polgármester

Cseh Jenőné
körjegyző

