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Készült: Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testületének
2012. június 15-én 8 óra 45 perckor megkezdett ülésén.

Az ülés helye: Körjegyzıség, 8244. Dörgicse, Fı u. 16.
Jelen vannak: Kis-Pál Miklós
Király László
Deák Attila
Kurucz Attila

polgármester
alpolgármester
képviselı
képviselı

Lakosság részérıl 1 fı.
Tanácskozási joggal megjelent: Cseh Jenıné körjegyzı
Jegyzıkönyvvezetı: Slemmer Zsoltné

Kis-Pál Miklós polgármester megállapította, hogy az 5 fıs Képviselı-testület 4
tagja jelen van, így az ülés határozatképes. Megnyitotta az ülést. A napirendet 4
igen szavazattal fogadták el. Szini Erzsébet képviselı telefonon jelezte
távolmaradását.

Napirend:
1./ Bem Iskola ügye
2./ Rendezési terv módosítása
3./ Vegyes ügyek

Kis-Pál Miklós polgármester: Napirend elıtt hallgassuk meg Sztopkó Jenı
panaszát.
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Sztopkó Jenı: Elmondta, hogy bejelentést tett a körjegyzınél, szomszédja
Gergely Máté ellen. 30 napot túllépte a határidı és intézkedés nem történt.
Szomszédja nem hajlandó betartani az állattartás szabályait, ez ellen
lépéseket kell tenni.
3 éve húzódik az ügy, egy ilyen banális dolgot nem igaz, hogy nem lehet
megoldani. Több helyen érdeklıdött már, és azt az információt kapta, hogy
itt kell intézkedéseket tenni. Az állattartásra vannak szabályzatok, az utca az
önkormányzat területe ott nem lehet állatokat tartani. Miért nem történt meg
az intézkedés? Választ vár.
Cseh Jenıné körjegyzı: A birtokháborítás az ı hatásköre, nem a
Képviselı-testület dolga. Tegnap volt a 30. nap. Nagyon sok más munkája is
volt. Nem mindegy, hogy mit ír az ember a döntésbe, elég sok idıt vesz
igénybe. Hétfın meg fogja csinálni.
Sztopkó Jenı: 30 napon belül kötelesek lépni. Nem az a kérdés, hogy
mennyi a munka, hanem hogyan végzik el a munkát. A házi feladatot nem
oldotta meg megbukott.
Kis-Pál Miklós polgármester: Hétfıre akkor meglesz?
Cseh Jenıné körjegyzı: Igen. Birtokháborítással kapcsolatban az ısszel
hozott határozatot, annak a végrehajtását kell elrendelni.
Sztopkó Jenı: Minden az utcán van, a kuka, benne a pelenkák, azt kell
szagolni. Komposztálója az utcára folyik. Ez a szép híres Dörgicse?
Demokrácia útja, hogy a szabályokat betartassuk.
Kis-Pál Miklós polgármester: Hétfıre meglesz, de nem biztos, hogy be
fogja a szomszédja tartani. Amikor a Gergely Mátéval beszél, az ugyanúgy
panaszkodik Önre.
Sztopkó Jenı: Itt nem csinálnak semmit, itt mindenki pofázhat, ez egy
banán köztársaság. Felelısséggel tartoznak, ha hoznak egy rendeletet, azt be
kell tartatni, magas bírságokat kell kiszabni. Írásban kéri a választ.
Sztopkó Jenı elhagyta az üléstermet.
Deák Attila képviselı: És most már ment ki levél Gergely Máténak?
Cseh Jenıné körjegyzı: Az a baj, hogy most nem. Régebben már küldtem
határozatot.
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Kis-Pál Miklós polgármester: A legsürgısebben járjunk el. Lehet, hogy
befizeti a bírságot, lehet, hogy nem.
Ha nem tartja be a szabályokat, akkor a rendırségnek kell szólni, járnak erre
többször.
1. Napirend:
Kis-Pál Miklós polgármester: Bem Iskola egyházi kezelésbe fog kerülni.
Errıl már hoztunk határozatot. Most a Bem József Általános Iskolában
mőködı gyógypedagógiai tagozat önálló intézményként mőködtetésérıl kell
döntenünk. Ehhez kéri a Kistérségi Társulás a hozzájárulásunkat.
A képviselı-testület 4 igen szavazattal hozta meg az alábbi
28/2012.(VI.15.) HATÁROZATOT
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselı-testülete,
Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselı-testületének
142/2012. (V.24.) számú határozatát megismerte és támogatja,
hogy a Balatonfüredi Intézményfenntartó Társulás által
fenntartott balatonfüredi Bem József Általános Iskolában
mőködı gyógypedagógiai tagozat önálló intézményként
mőködjön tovább 2012. szeptember 1-tıl.
Felelıs: Kis-Pál Miklós polgármester
Határidı: azonnal

2. Napirend:
Kis-Pál Miklós polgármester: Rendezési Terv módosítása már huzamosabb
ideje tart, a 20 ha-os szabályozása. Azért kezdtük el, hogy meg tudjuk oldani.
A vevı visszalépett a megvásárlástól. Viszonylagos szabályozást tudunk
hozni, ha az új befektetınek nem kedvezı, kéri a módosítást.
Deák Attila képviselı: Ha nincs konkrét érdeklıdı, akkor nem érdemes
szabályozni, így is úgyis módosítatni fogja. Így nincs értelme.
Kis-Pál Miklós polgármester: Van egy nyertes pályázat, amit ellenırizni
fognak 5 év múlva. Az 5 hektárt mindenképpen be kell vinni. Ez egy
értéknövelés. 3 éves ügy mindenképpen ki kell fizetni, van rá szerzıdésünk.
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Ezért kezdtük el a módosítást, késıbb egyéni kérelmek érkeztek, amint az
építıhatóságnál megtudták, hogy tervezzük a rendezési terv módosítását.
Azokat akkor fogjuk bevenni, ha vállalják a költségeket.
Deák Attila képviselı: Most kitudódott, vagy meghirdette az Önkormányzat?
Cseh Jenıné körjegyzı: Még nem tartunk abban a stádiumban, ki lesz majd
hirdetve.
Deák Attila képviselı: 3 éve húzódik.
Kis-Pál Miklós polgármester: Késıbb érkeztek egyéni kérelmek. Hoztunk
egy határozatot, hogy úgy foguk az egyéni kérelmeket bevenni, ha az
érdekeltek kifizetik. Kiküldtük a szerzıdéseket 3 fél küldte vissza. Aki nem írta
alá a szerzıdést, annak az ügyét nem tárgyaljuk. A következı fordulóban
foglalkozunk vele. Olyan kérelmek is jöttek, amiket nem tudunk akceptálni.
Szabó Lajosné kérelme telekalakításnak számít. Minden egyéni kérelemre nem
lehet módosítani, parcellás lenne a falu.
Deák Attila képviselı: Balaton törvény szerint 1.500 m2 alatt nem lehet
építeni.
Cseh Jenıné körjegyzı: Kialakítani nem lehet újat, ha vannak olyan kialakult
területek, arra lehet.
A képviselı-testület 4 igen szavazattal hozta meg az alábbi
29/2012.(VI. 15.) sz. HATÁROZATOT
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Szabó
Lajosné 8230. Balatonfüred, Köztársaság u. 11/H. alatti lakos és
társai tulajdonában lévı, Dörgicse 281 hrsz-ú 1860 m2 belterületi
ingatlan megosztásával kapcsolatos kérelmet nem támogatja. A
hatályos településrendezési eszközökben a falusias lakóterület
hagyományos (Lf-2) övezetben kialakítható és beépíthetı
legkisebb terület módosítása nem áll a szándékában.
Felhívja a polgármestert, hogy a döntésrıl a kérelmezıt értesítse.
Felelıs: Kis-Pál Miklós polgármester
Határidı: 2012. július 15.
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Kis-Pál Miklós polgármester: Következı Soltész Attila kertes mezıgazdasági
terület vagy belterületbe vonás. Védett gyep, egyiket sem támogatná a
szakhatóság, nekünk sem érdekünk. Úgy gondolja, ezt nem kellene támogatni.
A képviselı-testület 4 igen szavazattal hozta meg az alábbi
30/2012.(VI. 15.) sz. HATÁROZATOT
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Soltész
Attila 8230. Balatonfüred, Petıfi S. u. 42. szám alatti lakos
tulajdonában lévı Dörgicse külterület 0225/44 hrsz-ú, a hatályos
településrendezési eszközök alapján „általános mezıgazdasági
terület” övezet (Má) besorolású ingatlanának belterületbe vonására,
vagy „kertes mezıgazdasági terület” övezetbe történı átsorolására
vonatkozó kérelmét nem támogatja, azok módosítását nem
kezdeményezi.
Felhívja a polgármestert, hogy a döntésrıl a kérelmezıt értesítse.
Felelıs: Kis-Pál Miklós polgármester
Határidı: 2012. július 15.

Kis-Pál Miklós polgármester: Polonyi László telekhatár kiigazítási kérelmérıl
több éve hoztunk határozatot. Ezt meg is lehet valósítani.
Másik kérése az önkormányzati telkek mögötti rét zöldövezet átminısítése
építési övezetbe. A Balaton törvény nem engedi a zöldövezet csökkenését.
Szakhatóság nem fogadja el, hiába is támogatnánk.
A képviselı-testület 4 igen szavazattal hozta meg az alábbi
31/2012.(VI. 15.) sz. HATÁROZATOT
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Polónyi
László 1133. Budapest, Pannónia u. 110. alatti lakos tulajdonában
lévı, Dörgicse belterület 321/3 és 324 hrsz-ú, a hatályos
településrendezési eszközök alapján „zöldövezet-közpark” (Zkp-1)
övezetbe sorolt ingatlan „falusias lakóterület” (Lf-3) jelő övezetbe
történı átsorolásra vonatkozó kérelmét nem támogatja.
Felhívja a polgármestert, hogy a döntésrıl a kérelmezıt értesítse.
Felelıs: Kis-Pál Miklós polgármester
Határidı: 2012. július 15.
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Kis-Pál Miklós polgármester: Vannak támogatható kérések is.
Tóth László régi pincéjük helyén szeretnének építkezni. Mezıgazdasági
övezetbıl szeretne 3000 m2-t kertes övezetbe átminısítetni. Határos a kertes
övezettel. Költségeket vállalták, a szakértı is támogatta.
A képviselı-testület 4 igen szavazattal hozta meg az alábbi
32/2012.(VI. 15.) sz. HATÁROZATOT
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Tóth
László és testvérei, 8230. Balatonfüred, Móricz Zs. u. 27. alatti
lakos tulajdonában lévı, Dörgicse külterület 0194/1 hrsz-ú,
hatályos településrendezési eszközök alapján „szılıkataszter I.
osztálya szerinti általános mezıgazdasági terület” (Mc) övezeti
besorolású ingatlanból 3000 m2 nagyságú terület „szılıkataszter I.
osztálya szerinti kertes mezıgazdasági terület” (Mkc) jelő
övezetbe történı átsorolásra vonatkozó kérelmét támogatja.
A hatályos településrendezési eszközök módosítását erre
vonatkozóan kezdeményezi. A módosítással kapcsolatos
költségeket az Önkormányzat nem vállalja, azt az érdekelt
tulajdonosnak kell megfizetni.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges
intézkedéseket.
Felelıs: Kis-Pál Miklós polgármester
Határidı: folyamatos.
,
Kis-Pál Miklós polgármester: Kemendy Miklós hegybíró megkereste, hogy a
Hegyközségben kiemelt szılımővelési területet akarnak kialakítani, és ott nem
lehetne mindent építeni.
Deák Attila képviselı: Építkezés szempontjából ırizzük meg a felvidék
stílusát. Abszolút támogatható, legyen ésszerő keret az építéshez, amire
odafigyelünk.
Kis-Pál Miklós polgármester: Balatonakaliban ellenzik.
Kurucz Attila képviselı: Mindig vannak ellenzık.
Kis-Pál Miklós polgármester: Indítsuk el a különleges kategóriájú szılıtermı
terület kialakítását?
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A képviselı-testület 4 igen szavazattal hozta meg az alábbi
33/2012.(VI. 15.) sz. HATÁROZATOT
Dörgicse
Község
Önkormányzatának
Képviselı-testülete
Balatonakali-Dörgicse Hegyközség javaslatát, hogy a szakértık
által meghatározott szılımőveléső területeket „Kiemelt
minısítéső szılıterületek”-ként szigorítva legyenek a beépítési
szabályok támogatja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges
intézkedéseket.
Felelıs: Kis-Pál Miklós polgármester
Határidı: folyamatos.
Kis-Pál Miklós polgármester: Csaby Sándorné kérelmét ismertette. A
Dörgicse 031/30 hrsz-ú terület belterületbe-vonását és a 109/2 hrsz-ú területtel
együtt az Mb2 kategóriába sorolását kérték.
Deák Attila képviselı: Tavaly errıl volt szó, azt mondta a tervezı, hogy nem
lehet.
Kis-Pál Miklós polgármester: Tervezıi javaslatra terjesztettem be.
A képviselı-testület 4 igen szavazattal hozta meg az alábbi
34/2012.(VI. 15.) sz. HATÁROZATOT
Dörgicse Község Önkormányzat Képviselı-testülete Csaby
Sándorné 8244 Dörgicse, Fı u. 15. alatti lakós kérelmére, a
tulajdonában lévı, Dörgicse belterület 109/2 hrsz-ú Mb1 jelő
(belterületi kertes mezıgazdasági terület) övezeti besorolású
ingatalan Mb2 jelő övezetbe történı besorolását, valamint a
Dörgicse külterület 031/30 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonását és
ott az Mb2 jelő övezetbe való besorolását támogatja.
A hatályos településrendezési eszközök módosítását erre
vonatkozóan kezdeményezi. A módosítással kapcsolatos
költségeket az Önkormányzat nem vállalja, azt az érdekelt
tulajdonosnak kell megfizetni.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges
intézkedéseket.
Felelıs: Kis-Pál Miklós polgármester
Határidı: folyamatos.
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Kis-Pál Miklós polgármester: Kis-Dörgicsei buszvárónál szabályozási
szélességet kell változtatni, árok és belterület építési telek csökkentésével. Eu
szabvány meghatározza, hogy milyen széles legyen a buszöböl.
A képviselı-testület 4 igen szavazattal hozta meg az alábbi
35/2012.(VI. 15.) sz. HATÁROZATOT
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a KisDörgicse területén lévı 040, 041 hrsz-ú ingatlanoknál a tervezett
buszmegállóöböl helyigényének biztosítására a megfelelı
szabályozási szélesség kialakításához hozzájárul.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges
intézkedéseket.
Felelıs: Kis-Pál Miklós polgármester
Határidı: folyamatos.
Kis-Pál Miklós polgármester: 20 ha-os fejlesztési része a mesterségek faluja 5
ha, megvan hozzá a terv. Ismertette a tervezett épületeket.
Deák Attila képviselı: Ez a terület a 1,5 millióba benne van?
Kis-Pál Miklós polgármester: Ezzel indítottuk el, ez volt a fı terv. Jobban
eladható, mind idegenforgalmi fejlesztési terület.
A képviselı-testület 3 igen szavazattal és 1 tartózkodással hozta meg az alábbi
36/2012.(VI. 15.) sz. HATÁROZATOT
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Dörgicse
külterület 0197/2 hrsz-ú „Kiemelt idegenforgalmi célú terület”
szabályozási tervét a beadott koncepció alapján készítse el.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges
intézkedéseket.
Felelıs: Kis-Pál Miklós polgármester
Határidı: folyamatos.
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Kis-Pál Miklós polgármester: Lakóparknál lehetne olyan megoldás, hogy a
nagymérető telkekre 2 épületet lehetne tenni. Próbáljuk, meg hátha úgy jobban
megveszik a telkeket. 26 szakhatóságnak kell elfogadni, csak olyan lehetséges
megoldás lesz, amit a szakma elfogad.
Deák Attila képviselı: Mi az, ami külön háznak minısül építészetileg?
Cseh Jenıné körjegyzı: Talán két különálló épület?
Deák Attila képviselı: Személyesen nem támogatja. Nem azért nem veszik a
telkeket.
Cseh Jenıné körjegyzı: Ez egy lehetıség, és nem kötelezı.
Deák Attila képviselı: Meg kell nézni, hogy, hogyan néz az ki.
Kis-Pál Miklós polgármester: Az 1.500 m2-re nem fogják javasolni, csak a
1750 m2-re és annál nagyobbra. Elvi lehetıség, hogy ha a szakma úgy látja.
Nem a rendezési tervet fogadtuk el, csak hogy ezen dolgozhassanak.
Kurucz Attila képviselı: Akkor mi sem csinálhatunk rá fecskeházat?
Kis-Pál Miklós polgármester: Ott többlakásos épület lett meghatározva.
Deák Attila képviselı: Vizsgáljuk meg, de nem hiszi, hogy ettıl jobban veszik
a telkeket. Valami mással lehetne ösztönözni, pl. árcsökkenéssel.
Kis-Pál Miklós polgármester: Nem hiszi, hogy érdemes lenne árat
csökkenteni. Vászolyon is elmentek a telkek.
Deák Attila képviselı: Ott kisebbek a telkek.
Kis- Pál Miklós polgármester: Ez nem a legutolsó döntés, csak elvi.

A képviselı-testület 4 igen szavazattal hozta meg az alábbi
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37/2012.(VI. 15.) sz. HATÁROZATOT
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy
határoz, hogy a településrendezési eszközök módosítása után a
lakópark építési telkein igény szerint két épületet is építhessenek.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges
intézkedéseket.
Felelıs: Kis-Pál Miklós polgármester
Határidı: folyamatos.

Kis-Pál Miklós polgármester: Belterületi alaptérképet 292.234.-Ft + ÁFA
összegért lehet megvásárolni. A kérelmezık, átvállalásával lenne, a ránk esı
rész 42.936.-Ft +ÁFA. Vállaljuk fel, lesz egy belterületi alaptérképünk.

A képviselı-testület 4 igen szavazattal hozta meg az alábbi
38/2012.(VI. 15.) sz. HATÁROZATOT
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy
határoz, hogy a belterületi alaptérkép megvásárlásához 42.936,Ft+ÁFA felhasználását engedélyezi.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges
intézkedéseket.
Felelıs: Kis-Pál Miklós polgármester
Határidı: 2012. szeptember 30.

Deák Attila képviselı: A Balaton törvénymódosítások, amiket tavaly
megcsinált a tervezı, azzal mi lesz?
Kis-Pál Miklós polgármester: Alapvetı módosításokat megcsinálják.
Külterületi szabályozás is kell, meg kellene vizsgálni mindenhol, hogy az
övezeti határok jók –e?
Deák Attila képviselı: Idıpontot tudunk, mikor tudnak munkaanyagot
készíteni?
Kis-Pál Miklós polgármester: Hetek kérdése.

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testület
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3. Napirend:
Kis-Pál Miklós polgármester: Kiküldtük az Áder János Köztársasági Elnök úr
levelét. Mi a véleményetek?
Deák Attila képviselı: Sajnos, hogy idáig eljutottunk, elítélendı.
A képviselı-testület 4 igen szavazattal hozta meg az alábbi

39/2012.(VI.15.) HATÁROZATOT
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselı-testülete egyetért
Áder János Köztársasági Elnök Úr mindenfajta rasszista,
kirekesztı, győlölködésre okot adó tevékenység elítélésével
kapcsolatos nyilatkozatával. Minden ilyen cselekménytıl
elhatárolódik.
Felelıs: Kis-Pál Miklós polgármester
Határidı: azonnal
Kis-Pál Miklós polgármester: Az E.ON-al szerzıdés megkötéséhez kér
hozzájárulást. Néhány épület van, minimális fogyasztással. Nincs lényeges
különbség. Javasolja elfogadni.
A képviselı-testület 4 igen szavazattal hozta meg az alábbi
40/2012.(VI.15.) HATÁROZATOT
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy
határoz, hogy az E.ON Energiagazdálkodó Kft. (1015. Budapest,
Széchenyi u. 16.) 511-VE-1468-S-11 számú, 2012. évi villamos
energia adásvételi szerzıdésének 2013. évre vonatkozó
módosítását elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert, a szerzıdés aláírására, a szükséges
intézkedések megtételére.
Felelıs: Kis-Pál Miklós polgármester
Határidı: 2012. június 30.
Kis-Pál Miklós polgármester: Szilárd hulladékkezelésnél díjváltozás lesz.
2010-ben elfogadtuk a díjat. Hatályba lépésrıl döntetnünk kell. Mi többet
fizettünk, ezt a PROBIO le akarja nyelni. Mi azért fizettünk eddig többet, hogy
most ne legyen ilyen nagy különbség. A számlázás havonta fog történni.
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Deák Attila képviselı: Két évvel ezelıtt 6-8 ezres ugrás volt. Gyakorlatilag 13
e Ft-al majdnem a duplájára nı.
Kis-Pál Miklós polgármester: Alapdíj
tulajdonosainak is számlázásra kerül.

a

nem

lakott

ingatlanok

Deák Attila képviselı: Akkor minden ház után fizetni kell, a romos után is.

A Képviselı-testület 4 igen szavazattal megalkotta a következı rendeletet
Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testületének
6/2012. (VI. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a LAKOSSÁGI SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJAKRÓL
(Mellékletben)

Kis-Pál Miklós polgármester: Kiadványra nyertünk pályázatot. Más méret lett
megadva, az ajánlatba. Így kb. 40 e Ft-al több mint a pályázatban szereplı
összeg. 800 példányról van szó. Plusz költséget vállaljuk át.

A képviselı-testület 4 igen szavazattal hozta meg az alábbi
41/2012.(VI.15.) HATÁROZATOT
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy
határoz, hogy a Dörgicse történetérıl szóló kiadványt a módosított
méretben is megrendeli, a többletköltségeket vállalja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges
intézkedéseket.
Felelıs: Kis-Pál Miklós polgármester
Határidı: 2012. július 31.
Kis-Pál Miklós polgármester: E.ON kötbér követeléséhez, jogász segítséget
kért. 40 %-ot elengedtek, ha 30 napon belül befizetjük. Nem érdemes perelni.
60 %-ot befizetjük, kell róla határozatot hozni?
Cseh Jenıné körjegyzı: Igen, mert nincs bent a költségvetésben.

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testület
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A képviselı-testület 3 igen szavazattal és 1 tartózkodással hozta meg az alábbi
42/2012.(VI.15.) HATÁROZATOT
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy
határoz,
hogy
a
romtemplom
világítását
szolgáló
fogyasztásmérınél történt szabálysértés miatt kivetett kötbér 60 %át 675 ezer forintot megfizeti.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges
intézkedéseket.
Felelıs: Kis-Pál Miklós polgármester
Határidı: 2012. július 15.

Kis-Pál Miklós polgármester: Nincs több napirend. Van-e valakinek kérdése,
hozzászólása?
Deák Attila képviselı: Nem tudott olcsóbb fénymásolót vásárolni. Javasolja,
hogy itt közelebb keressenek.
Kis-Pál Miklós polgármester: Beszélt a kamerásokkal. Rendırség ajánlott egy
céget.
Kurucz Attila képviselı: Beszélt velük és elfaxolta az árajánlatot.
Deák Attila képviselı: Lehetne a külterületi ingatlantulajdonosoknak
propagálni, hogy lehet szemeteszsákot kapni.
Kurucz Attila képviselı: Szelektív győjtısök több hétig nem vitték ürítették a
kukákat.
Deák Attila képviselı: Nyárra lehet, hogy kellene egy plusz mőanyagost kérni.
Kis-Pál Miklós polgármester: Ha beindul az üzem, akkor most már jobban
elviszik.
Deák Attila képviselı: Tőzoltó autót kivonatta a forgalomból. Nem ketyeg a
640 e Ft.

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testület
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Deák Attila képviselı: Június 30-án lesz az Ultra Balaton. Az Emlékmő utcát
lezárnák erre az idıre.
Deák Attila képviselı: Hogyan állunk az önkormányzati reformmal?
Kis-Pál Miklós polgármester: Nem rajtunk múlik. A Nivegy-völgyieket nem
csatolják Tapolcához, Zánka össze tud jönni velük. Pécsely nem nagyon akar a
partiakhoz csatlakozni. Mi nem vagyunk elegen. Egyes munkakörök
megmaradnak, lehet, hogy helyben is maradhat 1 személy, és kihelyezett
ügyfélfogadást is tart majd a jegyzı. Lesznek megbeszélések Füreden, addig
nem tudunk dönteni.
Más felvetés nem volt a polgármester az ülést 10 óra 20 perckor bezárta.

kmf.

Kis-Pál Miklós
polgármester

Cseh Jenıné
körjegyzı

