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Készült: Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testületének
2012. november 12-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

polgármester
alpolgármester
képviselı
képviselı

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. Szini Erzsébet képviselı telefonon
jelezte távolmaradását. Megnyitotta az ülést. A napirendet 4 igen szavazattal
fogadták el.
Napirend:
1./ Falumegújítási pályázat
2./ Klubhelyiség felújítása – árajánlat elfogadása
3./ Közvilágítás áramdíj
4./ Buda gimnázium alapítása
5./ Vegyes ügyek
Kis-Pál Miklós polgármester: Napirend elıtt tájékoztat a képviselıket az
elmúlt ülés óta történtekrıl.
- Területalapú támogatásból 50 %- elıleget az idén kifizetnek.
- Vízügyi törvény szerint a Bakonykarszt átadja a víziközmő tulajdon ránk esı
részét. Csak a belterület számít vízi közmővek, a lakosság által használt
vízmővek kerülnek át az Önkormányzat tulajdonába. Lehetséges megosztás,
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lakosságarányosan, vagy fogyasztás arányosan. Nem értékesíthetı vagyon,
fenntartási, mőködési, fejlesztési kötelezettség van. Megállapodást kell kötni.
Üzemeltetési szerzıdés- minden feladat az önkormányzaté. Vagyonkezelıi
szerzıdés – minden feladat a vagyonkezelıé. Ez tőnik mindenki számára jónak.
Egyetértési nyilatkozatot kell majd elfogadni december 31-ig.
- Rendezési terv a szakhatóságok felé kiküldésre került, ha elfogadják, a
lakosság részére a Faluházban kihirdetjük, és véleményezhetik.
- Valószínőleg az állam átvállalja az önkormányzatok adósságát.
Kurucz Attila képviselı: Ezt nem kell majd visszafizetni valamilyen más
módon?
Kis-Pál Miklós polgármester: Adókat visznek el, a gépjármő és iparőzési adó
egy részét elviszik.
Kis-Pál Miklós polgármester: Kaptunk egy anyagot, így néz ki a vízrendszer
térkép.
Deák Attila képviselı: Az üzemeltetést a terv szerint a Bakonykarszt végzi?
Kis-Pál Miklós polgármester: Ezt nekünk kell eldönteni, de nem nagyon
tudunk mást. Az üzemeltetéssel nem volt probléma, csak a díjjal.
Cseh Jenıné körjegyzı: Legalább 150 ezer felhasználói egyenérték kell egy
szolgáltatónak, a megyében hárman felelnek meg ennek. Víziközmő vagyona
csak az önkormányzatoknak és az államnak lehet.
1. Napirend:
Kis-Pál Miklós polgármester: Falumegújítási pályázathoz kint voltak felmérni
a lehetıségeket. Istálló felújításához a pontok jók, lehet tetı, nyílászárók,
világítás, parkoló, kialakítása. Trianon park felújítására maximum pont lehet,
akkor, ha 5 különbözı térelem van, pad, asztal, szeméttároló, biciklitároló,
virágláda.
Piac terveket nem tudják jó pontszámmal beadni. Építeni kellene WC-t, mosdót,
szelektív szemétgyőjtıt, mozgáskorlátozott elérhetıséget. Túl drága lenne a
járulékos költség, ezek nélkül viszont nem nyerhetünk támogatást a kevés
pontszám miatt. Meg kell gondolni, hogy ezt a részt kihagyjuk.
Mi a véleménye a képviselı-testületnek?
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Deák Attila képviselı: İ is ugyanerre jutott, elolvasta a tervezetet, harmad
pontot sem érhetnénk el.
Javasolja, hogy a másik két célterületet fejlesszék.
Kurucz Attila képviselı: A mozgáskorlátozott bejáró a legköltségesebb, és
burkolt rész kellene a piacnál.
Kis-Pál Miklós polgármester: Saját pénzbıl késıbb meg lehetne csinálni.
Vagy ott fent is meg lehetne tartani a piacot, ha parkolót úgy is kell kialakítani,
és a belsı térben is lehetne árusítóhelyet létrehozni.
Deák Attila képviselı: Ez a legjobb hely a piacnak. De mivel azzal az épülettel
is kell kezdenünk valamit, meg lehetne oldani.
Készített egy tervet, hogy gondolta kialakítani. Parkoló kialakításánál lehetne
sárga kavics nem kerül annyiba, mint a térkövezés.
Kis-Pál Miklós polgármester: Olyan kell amit, jobban lehet tömöríteni.
Errıl majd késıbb beszélünk.
Padokra kell árajánlatot kérni. El kell dönteni, milyen födém legyen.
Az épület olyan módon legyen kialakítva, hogy a padláson legyen tároló?
Kurucz Attila képviselı: Mindenképpen olyant, hogy pakolni lehessen oda.
Király László alpolgármester: Mindenképpen legyen hasznos tér.
Deák Attila képviselı: Ha a boltra találunk bérlıt, akkor annak a padlásterét
tudja használni.
Kis-Pál Miklós polgármester: 5 évig nem lehet hozzányúlni a tetıhöz, belül
meg tudjuk csinálni.
Javasolja, hogy rendeljük meg a terveket, és a részleteket késıbb megbeszéljük.
Cseh Jenıné körjegyzı: Most ez melyik pályázat?
Deák Attila képviselı: Elnézést egy kicsit elkalandoztunk.
Kis-Pál Miklós polgármester: Az istálló felújítására és a Trianon park
felújítására adjuk be a pályázatot.
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A Képviselı-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi
65/2012.(XI.12.) számú HATÁROZATOT
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselı-testülete kérelmet
nyújt be, a vidékfejlesztési miniszter 102/2012. (X. 1.) VM
rendelete az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
falumegújításra és –fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok
közremőködésével 2012-tıl igénybe vehetı támogatásokra, az
önkormányzati tulajdont képezı egykori istálló épület (Hrsz.: 76)
felújítására, helytörténeti bemutató térré történı alakítására, illetve
a Trianon park (Hrsz.:197/1) fejlesztésére.
A kérelem megnevezése: Dörgicse falufejlesztési munkáinak
elvégzése.
Igényelt támogatás: 4.998.563 Ft, amely a fejlesztés nettó költségeit
foglalja magába.
A beruházás ÁFA (27%) tartalmát: 1.349.612 Ft-t. Az
önkormányzat saját költségvetésbıl, mint önerı biztosítja.
A beruházás teljes értéke: 6.348.175 Ft.
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, a szükséges
intézkedések megtételére.
Felelıs: Kis-Pál Miklós polgármester
Határidı: azonnal.

2. Napirend:
Kis-Pál Miklós polgármester: Klubhelyiség felújítására a pályázatban 6 hónap
után 10 %-os kifizetési kérelmet be kell nyújtani, ez a határidı november 18.
Nehéz vállalkozót találni. A víz és gázszerelı is visszamondta, hogy az idén
nem tudja vállalni. Villanyszerelıi munkára sikerült két árajánlatot szerezni.
Javasolja, hogy az olcsóbbat fogadjuk el.
Kurucz Attila képviselı: A lakóknak kellene egy levelet küldeni, hogy
építkezés lesz. Most a hétvégén is sérelmezték, hogy két napja nem tudják a
kutyát kiengedni, pedig udvarhasználatot kaptak a lakáshoz.
A kemencénél a nagy asztalokat át kellene helyezni a belsı udvarba, mert nincs
hely tılük. Lehetne egy fedett tetıt ott is kialakítani.
Deák Attila képviselı: A Garanárius oldalán lehetne, féltetıs helyet kialakítani.
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Kis-Pál Miklós polgármester: Meg kell várni az 5 évet. Zöld terület növelését
vállaltuk a pályázatban, fenntartásáról gondoskodnunk kell a pályázat lezárásáig.
Javasolja, vegyenek 1-2 lámpát és mosogatót az üres lakásba. Erre a
költségvetésben van pénz.
Deák Attila képviselı: A Teleházban is meg kellene nézni a főtést, mert nem
mőködik, szólt a Kúti Ágnes.
Kis-Pál Miklós polgármester: Aki elfogadja, Molnár László villanyszerelı
árajánlatát az kérem, szavazzon.
A Képviselı-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi
66/2012.(XI.12.) számú HATÁROZATOT
Dörgicse község Önkormányzatának Képviselı-testülete a
76//2011. (VII. 29.) VM rendelet alapján közösségi terek fejlesztése
célterületre elnyert pályázatból megvalósítandó villanyszerelési
munkák elvégzésével Molnár László (8272. Szentantalfa, Kertalja
utca 18.) villanyszerelı mestert bízza meg.
A vállalkozási díj 335.749.- Ft.
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási
szerzıdés megkötésére és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelıs: Kis-Pál Miklós polgármester
Határidı: azonnal.
3. Napirend:

Kis-Pál Miklós polgármester: A közvilágítási áramdíj anyaga kiküldésre
került. Javasolja elfogadásra. Van-e valakinek kérdése, ellenvetése?
A Képviselı-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi

67/2012.(XI.12.) számú HATÁROZATOT
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a
KÖZVILL Zrt. ( 8800. Nagykanizsa, Csengery út 9.) 2013. évre
vonatkozó közvilágítás energia díjának 17,20 Ft/kWh-ban
meghatározott ajánlatát elfogadja.
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Az energiát 2013. évben a Transenergo Hungary Kft. (1126.
Budapest, Pasaréti út 122/b. fsz. 8.) biztosítja az Önkormányzat
részére.
Felhatalmazza a polgármestert a közvilágítási célú villamos energia
adásvételi szerzıdés módosítására.
Felelıs: Kis-Pál Miklós polgármester
Határidı: azonnal.
4. Napirend:
Kis-Pál Miklós polgármester: Buda Gimnázium alapításával kapcsolatban
elmondta, hogy Abai Gimnázium tagintézménye lenne. Alapító okiratot Abán a
testületnek módosítani kell. Ha ez megtörténik, az igazgató a Veszprém Megyei
Kormányhivatal Fıosztályával egyeztet, és hozzájárulás esetén létrejöhet a
tagintézmény. A 2.pontban berakatta, hogy a költségek vállalásában nem
veszünk részt. A Gimnázium bejegyzése után fogja pedagógusok bérét az állam
fizetni. Az épületet biztosítjuk, a főtést az iskolába vállaltuk.
A Képviselı-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi

68/2012.(XI.12.) számú HATÁROZATOT
1. Dörgicse
Község
Önkormányzatának
képviselı-testülete
–
Balatonszılıs, Pécsely és Vászoly Községek Önkormányzataival ( a
továbbiakban együtt: Önkormányzatok) egyetértésben – kinyilvánítja
azon szándékát, hogy Pécsely községben, az Abai Gimnázium
tagintézményeként, vagy telephelyeként gimnáziumi osztályt kíván
létrehozni 2013. szeptember 1-tıl.
2. A fenntartói költségek esetleges vállalásáról egy külön, többoldalú
megállapodásban kerül sor.
3. Az Önkormányzatok kijelentik, hogy a fentiek megvalósítása
érdekében, a tulajdonukban álló pécselyi 380/1. helyrajzi számú, 8245
Pécsely, Iskola u. 180. szám alatti iskola ingatlanban, az oktatáshoz
szükséges helyiségek használatát térítésmentesen felajánlják, a
gimnáziumi oktatás céljára.
4. Az Önkormányzatok felkérik az Abai Gimnázium fenntartóját – Aba
Nagyközség Önkormányzatát – arra, hogy nyilvánítson véleményt a
tagintézmény, vagy telephely létrehozásával kapcsolatosan.
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5. Az Önkormányzatok felkérik Aba Nagyközség Önkormányzatát arra,
hogy amennyiben a Képviselı-testületük támogatja a fentieket, úgy
hozzák meg a tagintézmény, vagy telephely létrehozásával
kapcsolatosan szükséges döntéseket, annak érdekében, hogy a
gimnáziumi oktatás 2013. szeptember 1. napjától megkezdıdhessen
Pécselyen.
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, a szükséges
intézkedések megtételére.
Felelıs: Kis-Pál Miklós polgármester
Határidı: azonnal.
5. Napirend:
Kis-Pál Miklós polgármester: A hótolás munkálatokra Sokhegyi Ervin adott
be árajánlatot. Évek óta İ végezte el a munkát. Javasolja, hogy fogadják el a
4.000.-Ft/óra árajánlatot.
A Képviselı-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi
69/2012.(XI.12.) számú HATÁROZATOT
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselı-testülete, úgy
határoz, hogy Sokhegyi Ervin 8244 Dörgicse, Templom tér 1.
szám alatti vállalkozót bízza meg bruttó 4.000.-Ft/óra díjért a
hótolási munkálatokra Dörgicse község területén.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelıs: Kis-Pál Miklós polgármester
Határidı: azonnal

Kis-Pál Miklós polgármester: Faluház festésére nehezen találtak vállalkozót.
Rónaszéki László árajánlatát elfogadásra javasolja, plusz a lépcsıház festését is
vegyék bele, a költségvetésben van rá keret.
A Képviselı-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi
70/2012.(XI.12.) számú HATÁROZATOT
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselı-testülete, úgy
határoz, hogy a Faluház és a bérlakás lépcsıház festési
munkálataira Rónaszéki László 8245 Vászoly, András u. 17. szám
alatti vállalkozót bízza meg.
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A Képviselı-testület a festı munkákra 400.000,- Ft felhasználását
engedélyezi.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelıs: Kis-Pál Miklós polgármester
Határidı: azonnal
Kurucz Attila képviselı: A Márton napi ünnepségen felmerült, többek
javaslatára, hogy meg kellene köszönni a munkáját azoknak a hölgyeknek, akik
folyamatosan segítettek a rendezvényeken.
Javasolja, hogy vegyenek egy-egy ajándék kosarat és a nyugdíjas napon, ahol
úgyis ott lesznek, adják át nekik.
Kis-Pál Miklós polgármester: Egyetért vele, javasolja, hogy 10-10 e Ft-ért
vegyenek ajándékcsomagot.
A Képviselı-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi
71/2012.(XI.12.) számú HATÁROZATOT
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselı-testülete, úgy határoz,
hogy az önkormányzati közösségi rendezvényeken rendszeresen
munkát végzı 4 fınek ajándékkosárral köszöni meg az önzetlen
közremőködést, segítséget, amelyre 40 ezer forint felhasználását
engedélyezi.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelıs: Kis-Pál Miklós polgármester
Határidı: azonnal
Más felvetés nem volt a polgármester az ülést 10 órakor bezárta.

kmf.

Kis-Pál Miklós
polgármester

Cseh Jenıné
körjegyzı

