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Készült:

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testületének
2012. szeptember 10-én 9 órakor 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
Némethné Tóth Annamária pénzügyi fıelıadó

Jegyzıkönyvvezetı: Slemmer Zsoltné

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

Napirend:
1./ 2012. évi költségvetési elıirányzat módosítás
2./ 2012. évi költségvetési rendelet elsı félévi teljesítés beszámolója
3./ Rendezési terv
4./ Vegyes ügyek
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Kis-Pál Miklós polgármester: Napirend elıtt tájékoztat a képviselıket az
elmúlt ülés óta történtekrıl.
-Környezetvédelmi pályázat nem nyert. A szelektív győjtıkhöz a pergolát
nekünk kell megcsináltatni.
- Buszmegállók földterület vételárát kifizették.
- Közalapítvány 1 % -a 180.000.-Ft. Nagyon kevés, volt már 4-500 e Ft is.
- Szoborparknál bizonytalan az átadás.
- Térfigyelı kamerák ajánlata megérkezett. Kérte a próbaüzemet, hogyan
mőködik.
- Romok felújításánál nem történt elırelépés a fenntartó és a felügyelet
vitázik.
Pénz nincs, a KÖH megszőnik.
Szini Erzsébet képviselı: Önkormányzat nem tehet ki táblát, hogy a
romokon mászkálni életveszélyes?
Kis-Pál Miklós polgármester: Kis-Dörgicsén tettünk ki. Tulajdonosnak és a
fenntartónak lenne a dolga.

1. Napirend:
Kis-Pál Miklós polgármester: A 2012. évi költségvetés elıirányzat
módosítására az elıre nem tervezhetı kiadások miatt van szükség, pl.
közhasznú munkások bérére, szociális feladatokkal kapcsolatos támogatások.
Az anyag kiküldésre került. Van-e valakinek kérdése?
Deák Attila képviselı: Dologi kiadás 1,2 millióval csökkent?
Némethné Tóth Annamária pénzügyi fıelıadó: Átcsoportosítás történt.
Felhalmozási célú kamat átkerült a beruházásokhoz.
Deák Attila képviselı: Felhalmozási célú kamat az a hitel kamata?
Némethné Tóth Annamária pénzügyi fıelıadó: Igen, és mindig változik.
A tıke állandó, a kamat változó.
Deák Attila képviselı: A tıkét is negyedévente fizetjük?
Némethné Tóth Annamária pénzügyi fıelıadó: Igen.

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testület

3

JEGYİKÖNYV 2012. szeptember 10.

Kis-Pál Miklós polgármester: Ha nincs több kérdés, akkor, aki egyetért
vele, szavazzon.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal megalkotta a következı rendeletet:

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testületének
7/2012.(IX. 24 .) önkormányzati RENDELETE
Az Önkormányzat és Intézményének 2012. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRİL
szóló 1 /2012.( II.28.) rendelet MÓDOSÍTÁSÁRÓL
(Mellékletben)

2. Napirend:

Kis-Pál Miklós polgármester: A 2012. évi költségvetés elsı félévi
teljesítését pénzhiány nem zavarta, rendben zajlik a végrehajtása.
Az anyag kiküldésre került. Van-e valakinek kérdése?
Deák Attila képviselı: Dologi kiadások összege nem egyezik meg a
módosított elıirányzat adata és a határozati javaslatban szereplı összeggel.
Némethné Tóth Annamária pénzügyi fıelıadó: Dologi és egyéb dologi
külön sorban van. Ha ezeket összeadjuk, akkor jön ki az összeg.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal hozta meg az alábbi
49/2012.(IX.10.) számú HATÁROZATOT
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 87. §. -ban kapott
felhatalmazás alapján az önkormányzat és intézménye 2012. évi
gazdálkodásának elsı félévi helyzetérıl szóló beszámolót az
alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2012. évi költségvetési
elıirányzatainak elsı félévi teljesítését a Képviselı-testület az
alábbiak szerint fogadja el:
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adatok e Ft-ban
______________________________________________________________
eredeti módosított teljesítés
elıirányzat
összeg %
______________________________________________________________
bevételek fıösszege:
101541 102916
40741 9,6
kiadások fıösszege:
101541 102916 38324 37,2
______________________________________________________________
2. Bevételek:
Az Önkormányzat és intézményei 2012. évi bevételi elıirányzatait
és elsı félévi teljesítési adatait bevételi forrásonkénti bontásban az
1. sz. melléklet, címenként a 2. sz. melléklet tartalmazza.
3. Kiadások:
Az Önkormányzat és intézményei 2012. évi kiadási elıirányzatait
és elsı félévi teljesítési adatait kiadási jogcím szerinti bontásban a
3. sz. melléklet tartalmazza.
4. Az Önkormányzat és intézményei 2012. évi mőködési, fenntartási
kiadási elıirányzatait és elsı félévi teljesítését a Képviselı-testület
az alábbiak szerint hagyja jóvá:
adatok e Ft-ban
_____________________________________________________________
eredeti módosított teljesítés
elıirányzat
összeg %
_____________________________________________________________
Mőködési kiadások:
75490
76865
30733 40,0
Ebbıl: - személyi kiadások:
21112
21112
10885 51,6
- munkaadói járulék:
5457
5457
2875 52,7
- dologi kiadások:
14626
14626
5318 36,4
- speciális célú támogatások:
31295
31295
12333 39,4
- tartalék:
3000
4375
- függı kiadások:
-678
______________________________________________________________
A mőködési kiadások elıirányzatait és 2012. elsı félévi
teljesítését kiemelt elıirányzatonként és címenként a 4. sz.
melléklet tartalmazza.
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5. A felújítási és felhalmozási kiadások 2012. évi elıirányzatainak és
elsı félévi teljesítésének alakulását a Képviselı-testület az alábbiak
szerint fogadja el:
adatok e Ft-ban
______________________________________________________________
eredeti
módosított
teljesítés
elıirányzat
összeg %
______________________________________________________________
Felújítási és felhalmozási kiadások:
24851
24851
7591 30,5
Ebbıl:
- beruházások:
16010
9645
318
3,3
- felújítások:
5902
5902
1800 30,5
- felhalm. célú pénzeszk. átadás:
49
49
- értékp., hiteltörl. részv, kamat:
2939
9255
5424 58,6
A felújítási és felhalmozási kiadásokat címenként az 5. számú, a
felhalmozási kiadásokat feladatonként a 6. sz. melléklet tartalmazza.
6. Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2012. évi bevételi és
kiadási elıirányzatait és elsı félévi teljesítését szakfeladatonkénti
bontásban a 7. számú melléklet mutatja be.
7. A tartalék, illetve hiány/többlet alakulása:
A Képviselı-testület a tartalék alakulását az alábbiak alapján hagyja
jóvá:
adatok e Ft-ban
______________________________________________________________
eredeti módosított
teljesítés
elıirányzat
összeg %
______________________________________________________________
Tartalék:
3000
4375
Ebbıl:
- általános tartalék:
3000
4375
______________________________________________________________
Az általános tartalék felhasználása a Képviselı-testület döntései
alapján a mőködési, felhalmozási kiadások fedezetéül szolgál.
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8. A 2012. elsı félévi gazdálkodás során hiány nem keletkezett.
A korábban és a tárgyidıszakban keletkezett többletet, illetve
átmenetileg fel nem használt pénzeszközöket a Képviselıtestület államilag garantált discont kincstárjegyek vásárlására
hasznosítja.
Felelıs: Kis-Pál Miklós polgármester
Határidı: folyamatos.
3. Napirend:
Kis-Pál Miklós polgármester: Rendezési terv módosításával
kapcsolatban elmondta, hogy két új kérelem érkezett. A tervezı ismeri a
kérelmeket.
Nem hátráltatja a munkát, szeptember 20-a körül
közszemlére tehetjük.
Ismertette a kérelmeket.
A Dörgicse 0245/1 hrsz-ú erdıvel határos 1304/3 hrsz-ú terület besorolás
módosítását kéri a tulajdonos. Ha a költségeit vállalja nem látja
akadályát ennek.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
50/2012.(IX.10.) számú HATÁROZATOT
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselı-testülete
Gáspár Sándor 8412 Gyulafirátót, Halastói u .7. alatti lakos
tulajdonában lévı, Dörgicse külterület 1304/3 hrsz-ú, (Mkc)
övezetbe sorolt területének, hatályos településrendezési
eszközök alapján (Ev) megnevezéső 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.
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Kis-Pál Miklós polgármester: A másik kérelem bonyolultabb. a
Dörgicse 27 hrsz-ú középsı dörgicsei romtemplom mellett található telek
cseréjét kérik az önkormányzat tulajdonában lévı 26 hrsz-ú telekért. Van
ott egy út amire nincs szükség. Eladni nem tudjuk az utat. A tervezıtıl
és a hatóságoktól meg kell tudni, mi a módja, hogy megszüntessük az
utat. Kérdés milyen kompenzációt fogadjunk el ezért. Értékkülönbözet
van? Felmerül kimérési költség, esetleg parkoló kialakítása.
Deák Attila képviselı: Érdemes lenne felmérni, hogy a keskeny sávból
hogyan lehetne ott parkolót kialakítani.
Kurucz Attila képviselı: Voltak már megnézni, 1-2 fát kellene kivágni
és eldózerolni a kupacokat. Kb. 3-4 autó fér el.
Szini Erzsébet képviselı: Miért kell oda parkoló? Nem járnak ott
annyian.
Kis-Pál Miklós polgármester: Ne a rom mellé kelljen állni. Ez lenne a
csere. Ha a levendulás beindul, akkor más lesz az igény is. Földmérés,
telekalakítás költségeit a kérelmezı viseli.
Szini Erzsébet képviselı: Nincs ellenére, mert a falunak csak jó, amit
csinálnak, munkahelyet is létesíthet.
Deák Attila képviselı: Jurasicséknál vagy a tervezınél kell rákérdezni,
hogy örökségvédelmi hatástanulmányt is kell-e készíttetni a rom miatt.
Kis-Pál Miklós polgármester: Úgy fogalmazzuk meg, hogy az összes
költséget vállalják át.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
51/2012.(IX.10.) számú HATÁROZATOT
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Dr.
Jurasits Zsolt által kezdeményezett, a tulajdonában álló 29/1 és az
Önkormányzat tulajdonában álló 26 és 25/3 hrsz-ú ingatlanoknak
a telekalakítás után kialakult részének cseréjét támogatja,
amennyiben az a jogszabályoknak és a módosítandó szabályozási
tervnek megfelelnek.
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A költségeket az Önkormányzat nem vállalja. Valamennyi
felmerülı költséget és a cserére felajánlott terület rendezését a
kérelmezı vállalja.
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy tegye
meg a szükséges intézkedéseket.
Felelıs: Kis-Pál Miklós polgármester
Határidı: folyamatos.
4. Napirend:
Kis-Pál Miklós polgármester: Alternatív iskola támogatásáról már
beszéltünk. 3 testület már megszavazta, 1 ember bérköltségét vállalják,
akinek a feladata lenne annak szervezése, elıkészítése, hogy az iskola
2013 szeptemberében egy évfolyammal elindulhasson. Havi 30-40 e Ftot jelent önkormányzatonként. Vászoly is megszavazta.
Deák Attila képviselı: Nem azért kell megszavazni, mert más is, de én
támogatom.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
52/2012.(IX.10.) számú HATÁROZATOT
Dörgicse Község Önkormányzatának
Képviselı-testülete
hozzájárul ahhoz, hogy Pécsely Község Önkormányzata
közoktatási referens munkakör betöltésére - három hónap
próbaidı kikötése mellett, határozott idıtartamra 2012.
szeptember 1. napjától, 2013. augusztus 31. napjáig kinevezze
Tarcsi Zoltánné (született: Czukelter Márta, Székesfehérvár, 1966.
09.25. anyja születési neve: Sörös Teréza) 8184. Balatonfőzfı,
Bugyogóforrás u. 25. szám alatti lakost.
Bérezését, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
alapján, munkaidejét napi 8 órában állapítsák meg.
A Képviselı-testület a közoktatási referens béréhez
Balatonszılıs, Pécsely és Vászoly Önkormányzataival közösen,
lakosságarányosan hozzájárul.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges
intézkedéseket.
Felelıs: Kis-Pál Miklós polgármester
Határidı: folyamatos.
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Kis-Pál Miklós polgármester: A falukemence körül térkövet kellene még
lerakni. A padok túl nagyok és nem férnek el a kemence elıtt, de a
pályázatban ez a méret szerepel. A fal és a kemence közötti részen lehetne
elhelyezni.
Deák Attila képviselı: Elég nyomasztó a kemence környéke.
Kurucz Attila képviselı: Az ÁFÉSZ területe.
Szini Erzsébet képviselı: Nem lehet az ÁFÉSZ-t felszólítani, hogy tegye
rendbe?
Kis-Pál Miklós polgármester: Írt nekik, amikor a kemenceépítés
elkezdıdött, de nem válaszoltak.
Szini Erzsébet képviselı: Próbálkozni kell többször, mert tényleg nagyon
nyomasztó a környék.
Kis-Pál Miklós polgármester: Kérte, hogy aki a térkövezéssel egyetért,
szavazzon.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
53/2012.(IX.10.) számú HATÁROZATOT
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a
kemence melletti 13 m2 –es területet térkıvel kívánja
leburkoltatni.
Árajánlatot az eddigi munkát végzı kivitelezıtıl lehet kérni
Felhatalmazza a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges
intézkedéseket.
Felelıs: Kis-Pál Miklós polgármester
Határidı: folyamatos.
Kis-Pál Miklós polgármester: Az orvosi rendelıt fel kell újítani, 25-én lesz
az ellenırzés. Orvos kérése, hogy a székeket és az asztalt is cseréljük le.
Felújítás egy részét a közmunkások végzik. Konkrét árakat még nem tudunk,
de kötelezı feladat. Festés, mőpadló csere, csempézés, kézmosó-medence
cseréje stb.
Deák Attila képviselı: Járólapozást miért vetjük el?
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Kis-Pál Miklós polgármester: Mert a mőpadló már megvan. Akkor
megvettük, amikor itt voltak ellenırizni. Olyant szereztünk be, amilyen a
kórházakban is van.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
54/2012.(IX.10.) számú HATÁROZATOT
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az
ÁNTSZ elıírásainak megfelelıen az Alsó-Dörgicsei rendelı
felújítását elvégzi.
A szükséges orvosi eszközök beszerzésének a költségeit vállalja.
A felmerülı költségeket a költségvetésében biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges
intézkedéseket.
Felelıs: Kis-Pál Miklós polgármester
Határidı: folyamatos.

Kis-Pál Miklós polgármester: Több napirendi pont nincs. Van-e valakinek
kérdése, hozzászólása?
Szini Erzsébet képviselı: Hétfınként nincs órája, ha kérheti, akkor
legyenek a testületi ülések.
Deák Attila képviselı: 9 óra elıtt ne legyen a kezdés, mert nem tud elıbb
jönni.
Falunapra ne a kistraktorral vigyék fel a dolgokat, elég drága volt, ne azt
nyúzzuk. Van utánfutó, és İ is szívesen felviszi.
Kurucz Attila képviselı: Nem sokat használjuk. İ vitte fel a legtöbb cuccot
a falugondnoki autóval.
Deák Attila képviselı: Kis-Dörgicsén elkezdıdött a bozótirtás. Van valami
célja?
Kis-Pál Miklós polgármester: Felvállaltuk, a karbantartást, a bozótirtás
ennek megfelel.
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Deák Attila képviselı: Polgárır ruha ügyében sikerült-e beszélni?
Kis-Pál Miklós polgármester: Egyértelmő lett, hogy támogatásból lett
megvásárolva, akkor mi nem támogatjuk Balatonakalit. Azért nyerték, mert
közös pályázat volt.
Deák Attila képviselı: Nem azért nyertük. Ha dörgicsei polgárırség külön
válik, akkor kell ruha.
Szini Erzsébet képviselı: Létezik külön polgárır egyesület?
Kis-Pál Miklós polgármester: Nincs.
Deák Attila képviselı: Igen, van. Tavaly újjá alakult a tőzoltóság, ebbıl
Tőzoltó és Polgárır Egyesület lett.
Kis-Pál Miklós polgármester: Kaphat errıl egy jegyzıkönyvet? Még nem
beszélt a Koncz Imrével, mert nem volt napirenden.
Deák Attila képviselı: Igen, tud adni jegyzıkönyvet, nyilvános mindenki
megnézheti.
A pályázat nem nyert, de elhatároztuk, hogy a szelektívgyőjtık környékét
akkor is megcsináljuk. És azóta sem történt semmi.
Kis-Pál Miklós polgármester: A pályázat eredményét még csak néhány
hete kaptuk meg. Van közmunkás ács, akivel meg lehet oldani.
Deák Attila képviselı: Áprilisban az mondtuk, hogy ha benyújtjuk, akkor
elkezdhetjük.
Kis-Pál Miklós polgármester: Elhúzódott, még be sem fogadták addigra.
Június körül fogadták be, addig nem lehet elkezdeni.
Deák Attila képviselı: Azon kívül, hogy ronda, a rendezési tervben is benn
van, hogy el van takarva. Az Önkormányzat megszegi a saját szabályait.
Kis-Pál Miklós polgármester: Amint meglesz a kivitelezı, elkezdjük.
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Cseh Jenıné körjegyzı: Talán egy éve sincs, hogy megvan a
szelektívgyőjtı.
Deák Attila képviselı: Beltz területén a fák törzse fehérre van festve.
Nemzeti Park része, lehet ezt?

Király László alpolgármester: Minden nap itt járnak a nemzeti parkosok.

Deák Attila képviselı: Stabilitási törvénnyel kapcsolatban nincsenek
feladatok?

Cseh Jenıné körjegyzı: Utána fog nézni.

Deák Attila képviselı: Buszmegállók rendbetételét is beterveztük. Lesz-e
valami ebbıl az idén?

Kis-Pál Miklós polgármester: Szeptember végéig vannak közmunkások, ha
lesz addig idejők rá, rendbe teszik. A szárazság miatt folyamatosan öntözni
kellett, és gyepet gondozni.

Kurucz Attila képviselı: Szabadságukat is ki kell adni.

Deák Attila képviselı: Buszvárókra kellene vállalkozó. Szomorú, ha az idén
sem lesznek rendben. A nyár elején kellett volna, mire a vendégek jönnek,
addigra szépnek kellene lennie.

Kis-Pál Miklós polgármester: Más, nagyobb munkára sem kapunk
vállalkozót.

Deák Attila képviselı: A pályázathoz képest tudjuk már, hogy mennyi a
többlet költség?
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Kis-Pál Miklós polgármester: Ami egyértelmően több az a gáz. Már
kértünk árajánlatot.

Szini Erzsébet képviselı: Csak egypár dolgot szeretne megemlíteni:
Gyönyörőek a táblák.
A kismamák igen örülnek a fedett résznek a játszótéren.
Mindig rendben volt a falu a nyáron, a szárazság ellenére is.
Kéthavonta körbe kellene vinni, hogy milyen könyvek vannak a
könyvtárban. Elment megnézni, és nagyon készséges a könyvtáros, és
rengeteg szép és jó könyv van.

Más felvetés nem volt a polgármester az ülést 10 órakor bezárta.

kmf.

Kis-Pál Miklós
polgármester

Cseh Jenıné
körjegyzı

