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JEGYZİKÖNYV

Készült: Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012.
október 29-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
Jegyzıkönyvvezetı: Slemmer Zsoltné

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./ Járási Hivatal átadás-átvétel megállapodás elfogadása
2./ Körjegyzıségi beszámoló
3./ Bursa pályázat
4./ Közös Hivatal tárgyalása
5./ Vegyes ügyek

1. Napirend:
Kis-Pál Miklós polgármester: Járási Hivatal átadás-átvétel megállapodás
elfogadásával kapcsolatban elmondta, hogy a kistérségre épül a mi járásunk és
Alsóörs csatlakozik még hozzá. Járásközpont Balatonfüred lesz, a Földhivatal
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épületében. Megalakuláshoz személy, számítógép és irodabútorok átadását
kérik. Némethné Tóth Annamária megy át a járási hivatalhoz.
Kiküldött anyagban minden benne van. Van-e valakinek kérdése? Mivel nem
volt határozat meghozatalára hívta fel a képviselıket.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
55/2012.(X.29.) számú HATÁROZATOT
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a
Veszprém Megyei Kormányhivatal (Képviseli: Dr. Kovács Zoltán
kormánymegbízott, székhelye: 8200. Veszprém, Megyeház tér 1.)
mint Átvevı, Dörgicse Község Önkormányzata (képviseli: Kis-Pál
Miklós polgármester, székhelye: 8244. Dörgicse, Fı u. 16.) és
Vászoly Község Önkormányzata (képviseli: Rózsahegyi Tibor
polgármester, székhelye: 8245. Vászoly, Béke tér 1.) mint Átadók
között létrejött, a járási hivatalok kialakításáról szóló megállapodást
jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására és a
szükséges intézkedések megtételére.
Felelıs: Kis-Pál Miklós polgármester
Határidı: azonnal.

2. Napirend:

Kis-Pál Miklós polgármester: Körjegyzıségi beszámolót javasolta
elfogadásra. Az anyag ki lett küldve. Megkérdezte Cseh Jenıné körjegyzıt
kíván-e hozzáfőzni, vagy kiegészíteni valamit?
Cseh Jenıné körjegyzı: Korábbi idıpontra tervezte a beszámolót, de még
határidın belül van. A törvény szerint évente kell beszámolni.
Kis-Pál Miklós polgármester: Van-e valakinek kérdése a beszámolóval
kapcsolatban?
Kérdés nem volt.
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A Képviselı-testület 5 igen szavazattal hozta meg az alábbi
56/2012.(X.29.) számú HATÁROZATOT
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a
Dörgicse és Vászoly Községek Körjegyzıség 2011. évi
munkájáról szóló beszámolót a csatolt melléklet alapján
elfogadja.
Felelıs: Cseh Jenıné körjegyzı
Határidı: folyamatos.

3. Napirend:

Kis-Pál Miklós polgármester: Bursa pályázathoz a csatlakozási nyilatkozatot
aláírta, hogy a pályázatban részt kívánunk venni. Elküldtük a határidı rövidsége
miatt. Évek óta támogatjuk a felsıoktatásban résztvevı tanulókat.
Kérte a képviselı-testületet, hogy utólagosan hozzanak határozatot.

A Képviselı-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
57/2012.(X. 29.) számú HATÁROZATOT
Dörgicse
Község
Önkormányzat
Képviselı-testülete
elhatározza, hogy csatlakozik a hátrányos helyzető
felsıoktatási hallgatók, illetıleg felsıiktatási tanulmányokat
kezdı fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica
Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi
fordulójához. A 2013. évi forduló Általános Szerzıdési
Feltételeit elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy a
pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során
maradéktalanul az Általános Szerzıdési Feltételekben
foglaltaknak megfelelıen jár el.
Felkéri a polgármestert, a további szükséges intézkedések
megtételére.
Felelıs: Kis-Pál Miklós polgármester
Határidı: folyamatos.
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4. Napirend:
Kis-Pál Miklós polgármester: A közös hivatal létrehozásával kapcsolatban
tájékoztatta a képviselıket. Sokféle tárgyalás folyik már 1 éve. Pécsely és
Balatonakali nem egyezett meg, így nem tudunk velük közös hivatalt létrehozni.
Három lehetıségünk maradt: Tihany, Zánka, Balatonfüred. Tihany felé nincs
értelme indulnunk a közlekedés szempontjából sem. Zánkán 10 település lenne,
ha Vászollyal megyünk 3 ezer fı felett lenne, és több támogatást kaphatnánk,
így 3 ember bére kijönne a támogatásból. Balatonszepezd akar 1 fıt, Vászoly 1
fıt, Dörgicse 2 fıt. Nem volt nagy támogatása a részükrıl. A dologi költségeket
vállalni kell kb. 3 millió Ft. Közlekedés arra fele sem megoldott. Vászoly
Balatonfüred felé szeretne inkább menni. Arra van közlekedés. Dologi
költségeket ott is vállalni kell. A három ember bérét ki lehet fizetni az állami
támogatásból. Dörgicsén maradna két ember, Vászolyon egy ember.
Következı választások után újra lehet gondolni a hivatalok felállását.
Vászoly nélkül nem tudunk Zánkához csatlakozni, mert akkor nem kapnánk
több támogatást. Közlekedés szempontjából is ez tőnik legjobbnak.
Mi a véleménye a Képviselı-testületnek?
Szini Erzsébet képviselı: Balatonfüred felé egyértelmően jobb a közlekedés, és
ha 2 fı itt maradhat, akkor Balatonfüreddel kell tárgyalni.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
58/2012.(X. 29.) számú HATÁROZATOT
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselı-testülete kifejezi
azon szándékát, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84-86. §-ban szabályozott
közös
önkormányzati
hivatalt
Balatonfüred
Város
Önkormányzatával közösen kívánja kialakítani.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a közös hivatal létrehozásáról
tárgyaljon.
Felelıs: Kis-Pál Miklós polgármester
Határidı: folyamatos.

5. Napirend:
Kis-Pál Miklós polgármester: Márton napi újbor ünnepe ismét megrendezésre
kerül közkívánatra, november 10-én, szombaton. Tavaly is nagyon jól sikerült.

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testület

5

JEGYİKÖNYV 2012. október 29.

A kemencés sütéshez, az ételekhez a költségeket kellene átvállalni. Oldalas,
csülök kolbász, hurka, és babos káposzta lesz a menü.
Deák Attila képviselı: Márton naphoz kapcsolódó is legyen, liba, vagy libazsír
legalább. Vagy borszentelés is lehetne.
Kis-Pál Miklós polgármester: Az újbor kóstolása lesz a Márton napi. A kacsa
és a liba nagyon összesül. Csak katolikus pap szentel fel dolgot a többi
felekezet nem.
Javasolja, hogy 50 e forinttal támogassák.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
59/2012.(X. 29.) számú HATÁROZATOT
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a
lakosság részére 2012. november 10-én Márton napi újbor
ünnepséget tart a Falukemencénél. Az élelmiszer megvásárlására
50 ezer Ft felhasználását engedélyezi.
Felkéri a polgármestert, hogy az ünnepséget szervezze meg.
Felelıs: Kis-Pál Miklós polgármester
Határidı: 2012. november 10.
Kis-Pál Miklós polgármester: Érkezett egy beadvány a Kukolla utca lakóitól,
a parkolás megoldására. Nem tudja, hogy indokolt lenne-e a tábla?
Király László alpolgármester: Szólítsuk fel levélben, nem szükséges a tábla.
Kis-Pál Miklós polgármester: Mindenki virágosított az utcánál, így szők lett
az utca. Mórocz Péter nem tudott kiállni a teherautóval.
Sztopkó Jenı a saját területén alakított ki parkolót, ami úgy látszik, mintha az
utcán lenne, de az a saját területe.
A másik keskeny utcában szintén fát ültettek, amik ha megnınek, zavarják a
közlekedést. Most még át lehetne ültetni, hogy ne sérüljenek.
Deák Attila képviselı: Ha az utca mindkét oldalán tilos a parkolás, akkor, ha
valakihez vendég jön az hova álljon?
Az volt a Sztopkó Jenı szokása, hogy az utca végén megállt, akkor İ sem
teheti.
Kis-Pál Miklós polgármester: Ahol parkol az a saját ingatlana.
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Deák Attila képviselı: Gergely Máté sem rendszeresen parkol ott, ahol a
fotón. Tehát úgy kellene szólni a levélnek, ne utasítás legyen.
Lehet, hogy levelezni is felesleges, mert kıvel kirakott bejáró készül.
Kis-Pál Miklós polgármester: Azért szükségesnek látja, hogy írásban
reagáljunk. A fák miatt is szükséges, sértı nem lesz a levélben. Mi a véleménye
a képviselıknek?
Király László alpolgármester: Igen, szerinte kell reagálni.
Kurucz Attila képviselı: A fáknál kell, mert egyértelmően benınek az útba.
Kis-Pál Miklós polgármester: Van egy új Leader pályázati lehetıség. Ha a
Közalapítvány pályázná meg nettó 4 milliót elkölthetne (bruttó 5 millió 100 %).
Önkormányzatnak nettó 5 millió forint + ÁFÁ-t költségként vállalni kellene.
Felsıdörgicsei ÁFÉSZ bolt mögötti épület külsı felújítása, tetı és nyílászáró
cseréje lehetne az egyik része a pályázatnak. A másik a Hivatal mellett piaci
árusítóhelyek kialakítása. Valamint a Trianon parkba padok elhelyezése.
Deák Attila képviselı: Piaccal érdemes valamit kezdeni, egyre nagyobb igény
van rá. Szétszedhetı asztal is lehetne, amit máshol is fel lehetne használni.
Kis-Pál Miklós polgármester: Nem biztos, hogy bontható lehet. Napokon
belül be kell adni a pályázatot. Akkor tudunk pályázni, ha van rá ÉNGY, csak
azt fogadják el. Fedett lenne és mőkıbıl, erre már megvan a terv.
Deák Attila képviselı: Javasolja, hogy mobil legyen, el tudják bontani, ha már
nem kell és máshol is lehet használni. Ha tudna mutatni képet, akkor látnák,
mirıl van szó. Nem kapott eddig errıl tájékoztatást, így nem tudott rá
felkészülni.
Kis-Pál Miklós polgármester: Most szólt a pályázatíró is, eddig elıkészítettük
a többit. Olyan javaslatnak kell születni, amit november 15-ig el tudunk
fogadni.
Szini Erzsébet képviselı: Javasolja, hogy ezt fogadjuk el, itt lesz egy
kialakított rész, és saját erıbıl egypár mobil árusítóhelyet is lehetne csináltatni.
Deák Attila képviselı: Amikor nincs használva, akkor el lehetne bontani.
Kis-Pál Miklós polgármester: Lehetne máskor is használni télen is.
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Deák Attila képviselı: Kemencét is lehetne egész évben használni, mégsem
használjuk.
Csak azért, hogy valamit építsünk, azért fölösleges pályázni.
Szini Erzsébet képviselı: Ha állandóan bontjuk, építjük, mi marad belıle?
Deák Attila képviselı: Mobilt el tudjuk bontani, ha már nem lesz piac, másra
is tudjuk használni, mondjuk a focipályán.
Nem arról van szó, hogy ne legyen, mert a piacra igény van egyre több, nincs is
annyi asztalunk, amennyi szükséges lenne.
Kurucz Attila képviselı: Azon könnyen segíthetünk, csak 5 db asztallapot kell
vennünk, mert kaptunk ajándékba 5 db asztallábat.
Cseh Jenıné körjegyzı: Attól is függ, hogy a pályázat mit tesz lehetıvé. 5
évig fenn kell tartani, és el is kell számolni vele.
Deák Attila képviselı: Azért arra törekedjünk, hogy 5 évnél tovább tartson.
Kis-Pál Miklós polgármester: Javasolja, hogy keressen rá elfogadható
ajánlatot, a következı testületi ülésig.
Deák Attila képviselı: Amire van még észrevétele. Mit jelent az ÁFÉSZ bolt
mögötti felújítás?
Kis-Pál Miklós polgármester: 3,5 millió forint lenne rá, tetıcsere és
nyílászárók. Lehetne kiállító tér. Külsı felújítás lehet csak.
Király László alpolgármester: Ha felújítjuk akkor már szebb lesz.
Szini Erzsébet képviselı: Ha másik pályázatból a belsejét meg tudjuk
csináltatni, akkor lehet kiállító tér is.
Kis-Pál Miklós polgármester: Saját erıbıl is meg tudjuk. Ha tud jobbat
javasolni, akkor mondja.
Deák Attila képviselı: Óriási hiba volt a kerítést a kemencéhez építeni, mert
nézhetjük az ÁFÉSZ boltot, vagy a szelektív győjtıt.
Dönteni úgy tud róla, hogy ha látná, hogy lesz elhelyezve. Állapodjanak meg
célban, irányban.
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Kis-Pál Miklós polgármester: Irányelvekre tett javaslatot. 3 helyre javasolt,
bolt, piac, tér. Túl kevés pénzbıl nem lehet megvalósítani.
Szini Erzsébet képviselı: A piacot mindenki támogatja.
Kurucz Attila képviselı: Ragaszkodunk a faluház udvarához?
Szini Erzsébet képviselı: Nem feltétlenül.
Deák Attila képviselı: Az árusok jelezték, hogy ez a hely nagyon jó, a
forgalom szempontjából is, mert a fı út mellett van.
Itt akár 50 fıs árusítóhelyet is ki lehet alakítani. Elıkészít egy javaslatot, hogy
milyen legyen.
Kis-Pál Miklós polgármester: Csak akkor jó, ha van ÉNGY javaslat, és
november 15-ig be tudjuk nyújtani.
Kis-Pál Miklós polgármester: Mikor legyen az idısek napja, a mikulás
ünnepség, a közmeghallgatás?
Deák Attila képviselı: Decemberben több szombaton munkanap lesz.
December 8-ra teszik az adventi játszóházat.
Egy adventi koszorút szeretnének a katolikus templom elıtti téren, és minden
vasárnap egy gyertyát meggyújtanának.
Kis-Pál Miklós polgármester: Idısek napja november 24-én 15 óra,
közmeghallgatás november 28-án 17 óra, és Mikulás ünnepség december 8-án
15 óra megfelelı lenne.
Kurucz Attila képviselı: A hótolásról is kellene dönteni.
Kis-Pál Miklós polgármester: Kérjünk árajánlatot a Sokhegyi Ervintıl, és ha
közben leesne a hó, akkor csinálja meg addig is.
Más felvetés nem volt a polgármester az ülést 10 óra 10 perckor bezárta.
kmf.

Kis-Pál Miklós
polgármester

Cseh Jenıné
körjegyzı

