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JEGYZİKÖNYV

Készült: Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testületének
2012. augusztus 6-án 18 óra 55 perckor megkezdett ülésén.

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

polgármester
alpolgármester
képviselı
képviselı
képviselı

Tanácskozási joggal megjelent: Cseh Jenıné körjegyzı

Kis-Pál Miklós polgármester megállapította, hogy az 5 fıs Képviselı-testület 5
tagja jelen van, így az ülés határozatképes. Megnyitotta az ülést. A napirendet 5
igen szavazattal fogadták el.
Napirend:
1./ Balatonfüredi tőzoltó laktanya berendezés támogatás
2./ Elvi döntés a Kistérségi Társulás fenntartásáról
3./ Sportegyesület támogatás
4./Szolgálai lakás- vállalkozók keresése
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1. Napirend:

Kis-Pál Miklós polgármester: A Balatonfüredi Tőzoltóság új laktanyája
pályázati támogatással megépült. A régi laktanyában használt bútorzat sem
mennyiségi, sem minıségi okból nem megfelelı, ezért kérik az
önkormányzatok támogatását.
Szini Erzsébet képviselı: Javasolta, hogy támogassák az új eszközök
beszerzését.

A Képviselı-testület 5 igen szavazattal hozta meg az alábbi
44/2012.(VIII. 6.) számú HATÁROZATOT
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a
Balatonfüredi Önkormányzati Tőzoltóság új laktanyájába
szükséges eszközök beszerzését 50 ezer forinttal támogatja.
Felhívja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelıs: Kis-Pál Miklós polgármester
Határidı: 2012. augusztus 31.

2. Napirend:

Kis-Pál Miklós polgármester: Jelenleg a kötelezı közszolgáltatások egy
részét a Kistérségi Többcélú Társulás keretében látjuk el. Ilyenek: a
közoktatás, a pedagógiai szakszolgálat, a gyermekjóléti szolgálat, a házi
segítségnyújtás, a családsegítés, jelzırendszeres házi segítségnyújtás, a
központi orvosi ügyelet, a mozgókönyvtári ellátás, a belsı ellenırzés, a
területfejlesztési tanácsi feladatok. A közigazgatás átszervezése és a járások
kialakítása változásokat hoz a közszolgáltatások ellátásában is. Megszőnnek,
például az Intézményfenntartó Társulások, amikkel eddig a közoktatási
feladatokat láttuk el. Az általános iskola, a pedagógiai szakszolgálati
szolgáltatás állami feladat lesz, de az óvodai nevelés továbbra is kötelezı
önkormányzati faladat marad.
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A többi eddig kistérségben ellátott feladat továbbra is marad az
önkormányzatok feladata, amiket a jövıben is társulás útján láthatunk el
hatékonyan.
A képviselık egyetértettek abban, hogy a kötelezı feladatok egy részét
továbbra is társulás útján lássa el az Önkormányzat.

A Képviselı-testület 5 igen szavazattal hozta meg az alábbi

45/2012.(VIII. 6.) számú HATÁROZATOT
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselı-testülete
egyetért azzal, hogy a jelenleg a Balatonfüredi Kistérségi
Többcélú Társulás által ellátott, 2013-tól önkormányzati kötelezı
feladatok körébe tartozó közszolgáltatásokat továbbra is társulási
formában lássák el.
Felelıs: Kis-Pál Miklós polgármester
Határidı: folyamatos.

3. Napirend:

Kis-Pál Miklós polgármester: A Sportegyesület újra csapatot szervezett, és
részt vesznek a bajnokságon. A költségek fedezetére kérnek támogatást. A
mencshelyi Önkormányzat is támogatja ıket. 200 ezer forint keretösszeget
javasol.
Deák Attila képviselı: A vidéki meccseken való részvételhez szükség lenne a
falugondnoki autóra is.
Kis-Pál Miklós polgármester: Erre van lehetıség, de csak megfelelı
jogosítvánnyal rendelkezı vezetheti az autót.
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A Képviselı-testület 5 igen szavazattal hozta meg az alábbi

46/2012.(VIII. 6.) számú HATÁROZATOT
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a
Dörgicse Sportegyesület mőködését 200 ezer forint
keretösszeggel támogatja, amelyet a költségek tényleges
felmerülésekor vehetnek igénybe.
A Sportegyesület közös fenntartásáról Mencshely Község
Önkormányzatával egyeztetni szükségeses.
A Képviselı-testület felhívja a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Felelıs: Kis-Pál Miklós polgármester
Határidı: folyamatos.

4. Napirend:
Kis-Pál Miklós polgármester: A szolgálati lakás felújításával kapcsolatban
elmondta, hogy vannak olyan munkák amikrıl már készülnek az árajánlatok,
de vannak olyanok is, amikre még nem sikerült ajánlattevı kivitelezıt találni,
így errıl most nem tudnak döntést hozni.

Más felvetés nem volt a polgármester az ülést 19 óra 20 perckor bezárta.

kmf.

Kis-Pál Miklós
polgármester

Cseh Jenıné
körjegyzı
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