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JEGYZİKÖNYV

Készült:

Dörgicse
Község
Önkormányzata
Képviselı-testületének
2012. november 28-án 17 órakor megkezdett közmeghallgatásán.

Az ülés helye: Faluház, 8244. Dörgicse, Fı u. 18.
Jelen vannak: Kis-Pál Miklós
Király László
Deák Attila
Kurucz Attila

polgármester
alpolgármester
képviselı
képviselı

Tanácskozási joggal megjelent: Cseh Jenıné körjegyzı
Jegyzıkönyvvezetı: Slemmer Zsoltné
A közmeghallgatáson lakosság részérıl megjelent 14 fı.

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. 1 képviselı telefonon jelezte távolmaradását.

Napirend:
1./ 2012. évi gazdálkodás beszámolója
2./ 2013. évi költségvetés koncepciója
3./ Környezetvédelmi beszámoló
4./ Lakossági felvetések, hozzászólások
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1. Napirend:
Kis-Pál Miklós polgármester: Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról
számolt be a jelenlévıknek. A községnek a költségvetési terv végrehajtása
nem okozott nehézséget. Állami bevételek 100 %-osan teljesültek. Helyi adó
bevételek magasabban alakultak a tervezettnél.
Adóbevételek alakulása:
• építményadó:
7.914 e Ft
• telekadó:
1.630 e Ft
• idegenforgalmi adó:
152 e Ft
• iparőzési adó:
4.456 e Ft
• késedelmi pótlék:
60 e Ft
• gépjármőadó:
8.241 e Ft
_________________________________________________________
összesen:
22.453 e Ft
Kis-Pál Miklós polgármester: A helyi adóbevételek magasabbak, mint az
állami támogatás, ez határozza meg a költségvetést.
Állami támogatás csökkeni fog, növelni kell az adóbevételeket.
Sajátos bevételek:
• víziközmő bérleti díj:
1.581 e Ft
• lakbér, terembér:
593 e Ft
• MOL Nyrt. kártérítés:
2.554 e Ft
_________________________________________________________
összesen:
4.728 e Ft
Ápolási díjra, szoc. segélyre, gyermekvédelmi
támogatásra igényelt összegek:
• ápolási díjra átvett:
345 e Ft
• rendszeres szociális segélyre átvett:
354 e Ft
• foglalkoztatást helyettesítı támogatás:
578 e Ft
• pénzbeni támogatás:
128 e Ft
• közlekedési támogatás:
7 e Ft
_________________________________________________________
összesen:
1.412 e Ft

Kis-Pál Miklós polgármester: Egyre kevesebb az önkormányzatok javára kiírt
pályázat.
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Pályázatokon elnyert pénzeszközök:
• LEADER közösségi tér pályázat:
3.000 e Ft
• LEADER rendezvény pályázat:
600 e Ft
• Mozgókönyvtári normatíva:
400 e Ft
________________________________________________________
Összesen:
4.000 e Ft
Beruházási, felújítási kiadások:
• önkormányzati épület felújítása:
5.806 e Ft
• bozót irtógép vásárlás:
318 e Ft
• nyomtató vásárlás:
59 e Ft
• épület felújítás, festés
344 e Ft
_________________________________________________________
Összesen:
6.527 e Ft
Átadott pénzeszközök
• orvosi ügyelet támogatása:
• gyermekjóléti szolgálat támogatása:
• óvoda, iskola támogatása:
• fogorvosi ellátás támogatása:
• védınıi szolgálat támogatása:
• Körjegyzıség támogatása:
• egyházak támogatása, áramdíj:
• VM Falugondnokok Egyesülete:
• Tőzoltó Egyesület támogatása:
• Közalapítvány támogatása:
• Sportszervezet támogatása:
• Lakosság idegenforgalmi fejlesztéseinek támogatása:
Összesen:
Szociális segélyezés:
• rendszeres szociális segély:
• foglalkoztatást helyettesítı támogatás:
• kiegészítı gyermekvédelmi támogatás:
• közgyógyellátás:
• ápolási díj:
• születési segély:
• BURSA-ösztöndíj:
• Arany János-ösztöndíj:

295 e Ft
209 e Ft
3.826 e Ft
148 e Ft
144 e Ft
21.809 e Ft
439 e Ft
10 e Ft
148 e Ft
400 e Ft
135 e Ft
90 e Ft
27.653 e Ft

394 e Ft
682 e Ft
127 e Ft
84 e Ft
460 e Ft
20 e Ft
175 e Ft
60 e Ft
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• temetési segély:
40 e Ft
• átmeneti segély:
99 e Ft
• 0-3 évesek segélye:
50 e Ft
• óvodások támogatása:
130 e Ft
• Mikulás-csomagok:
28 e Ft
• nyugdíjasnapi ajándék:
424 e Ft
• tankönyvtámogatás:
206 e Ft
• lakásfenntartási támogatás:
30 e Ft
• közlekedési támogatás:
7 e Ft
_____________________________________________________________
összesen:
3.016 e Ft
Bérek alakulása:
• A köztisztviselıi illetményalap: 38.650 Ft
• A közalkalmazott garantált illetmény: 62.500 Ft
Dologi kiadások alakulása:
• A várható dologi kiadások az Önkormányzat és a Körjegyzıség
tekintetében csökkentek.
• A Falugondnoki szolgálat összes bevétele:
1.997 e Ft
összes várható kiadása: 1.950 e Ft
• A közvilágítás 2011. évi várható kiadása:
991 e Ft
Kis-Pál Miklós polgármester: Figyeljük a pályázati lehetıségeket továbbra
is, megfelelı tartalékokkal rendelkezünk az önrészek biztosításához.
Mőemlék templomromok állapota romlott. Semmi változás nem történt, a
szakhatóságoktól voltak kint, de pénzük nincs a felújításra. Ott is
átalakulóban van a Hivatal, talán az új Hivatal december 1-tıl valamit tesz,
hogy a tél beállta elıtt egy gyors javításra kerüljön sor.
2. Napirend:
Kis-Pál Miklós polgármester: A jövı évi koncepció elmondása
bonyolultabb feladat. A 2013-as költségvetési koncepciót november 30-ig el
kell fogadni az önkormányzatoknak, pénteken lesz ülés. Február 15-én
elkészülı költségvetéskor lesz végleges adat.
Mindenki tud róla, közigazgatásban átalakulások lesznek, járási hivatalok
alakulnak ki. Mi Balatonfüredhez tartozunk, a Földhivatal épületében fog
mőködni. Az önkormányzatoktól vesznek át embert, és a dologi részt is.
Dörgicsérıl 1 fı megy át.
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A közös hivatal kialakításakor többféle terv volt, Balatonakali felé, Zánka
felé. Nem sikerült egyezségre jutni a településeknek, és a közlekedés sem
volt biztosított arrafelé. Így mi Balatonfüredhez csatlakozunk, arra jobb a
közlekedés és jobb megállapodást tudunk kötni. Két dolgozó marad itt a
hivatalban, és 1 dolgozó Vászolyon. Polgármester, képviselı-testület,
falugondnoki szolgálat maradt, nem érinti az átszervezés. Jegyzı
Balatonfüreden lesz, az aljegyzı, vagy egy jegyzıi munkával megbízott
személy fog kijárni. Lényegesen több munka hárul a dolgozókra, 6 ember
munkáját kell 3 embernek elvégezni. Balatonfüred mindenben segítségükre
lesz. Ki lesznek képezve, Balatonfüredi rendszer szerint kell mőködni.
Béreken jelentıs összeget megspórolunk.
Az iskola Balatonfüred tagintézménye volt, most egyházi iskola lesz.
Óvodát 3 falu tartja fenn, dolgozók bérét átvállalja az állam, az
önkormányzatoknak a dologit kell fizetni.
Minden egyéb támogatást meg fogunk tartani, mint ami eddig volt.
A rendezési terv módosítása készül, sok egyéni kezdeményezés volt, új
szerzıdéseket kellett kérni. Meg lehet tekinteni a hivatalban, ki van hirdetve
a faliújságon. Jelenleg a szakhatóságoknál van véleményezésen, ha
mindenki visszaküldte, a lakosságnak bemutatásra kerül a Faluházban.
A víziközmő rendszer önkormányzati tulajdonba kerül. Kis önkormányzatok
nem tudják üzemeltetni, ezért kell kötni egy üzemeltetési szerzıdést.
Az állami bevételek csökkennek, SZJA megszőnik, gépjármőadóból 60 %
elvonásra kerül. Várhatóan 3 millió Ft-al kevesebb lesz a támogatás.
Ezért 12 év után helyi adó emelést tervezzünk. A kedvezmények a lakóházra
vonatkoznak, ahol 80 %-os adómérték kedvezmény lesz. Telekadót is
növeljük. Az idegenforgalmi adó is nı, de vissza lehet igényelni fejlesztésre.
Az állam elvon, de az önkormányzati hitelek egy részét, az 5 ezer fı alatti
települések teljes hitelösszegét átvállalja, ami nálunk a telkek
közmővesítésére felvett 40 millió Ft összegő.
Ezáltal fel lehet mérni tiszta lappal a lehetıségeket. Tartalékok is
szabadulnak fel, ami a hitel fedezetére volt lekötve.
Fejlesztéseket is tervezünk, közbeszerzésre is sor kerülhet, ha a fejlesztések
meghaladják a 15 milliót. A régi ÁFÉSZ bolt mögötti istálló épület
felújítását tervezzük, villany, nyílászárók, tetıcsere. A külsıleg felújított
bolt rész belsı felújítása is tervben van. Lakótér kialakítása nem lehetséges,
statikus megnézte.
Alsódörgicsén ravatalozót is szeretnénk megépíteni és a parkolót befejezni.
A terveket már évekkel ezelıtt bemutattuk.
Balatonakali és Pécsely közötti útfelújítás sajnos az idén sem valósult meg,
2013-ig van a határidı, talán jövıre elkezdik, mert a ha nem akkor elvesztik
a pályázati pénzt. A kisajátítások már megtörténtek, 1,5 millió forintot
kifizettek Dörgicsének.
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3. Napirend:
Kis-Pál Miklós polgármester: Kis-Pál Miklós polgármester: A
környezetvédelemi beszámolóban elmondta, hogy Dörgicse szerencsés
helyzetben van, mert nincs kitéve környezetvédelmi károsodásnak. Nemzeti
Park része vagyunk, ipari, por, mezıgazdasági szennyezés nincs.
Közterületeink rendezettek, parlagfő mentesítés megtörtént. Víz-csatorna,
hulladékszállítás megoldott.
Kis-Pál Miklós polgármester: Falugondnoki beszámoló megtartására felkérte
Kurucz Attila falugondnokot.
Kurucz Attila falugondnok: Pár szóval szeretném elmondani a 2012. évi
falugondnoki munkámat. Kezdeném az egészségügyi ellátással, amit a pécselyi
háziorvos végez a községben, ennek keretében, vérvételi lehetıség van nála,
amit a Falugondnoki Szolgálat juttat be a Balatonfüredi Rendelı Intézetbe. A
betegeket igény esetén a szükséges szakrendelıbe, vagy a Kórházba szállítja. A
gyógyszerellátásban is segítséget nyújt, mivel itt helyben nem megoldott a
gyógyszerkiadás. A gyógyszereket Zánkáról, vagy Balatonfüredrıl kell
beszerezni. Zánkával jó kapcsolat van kiépítve, telefonon bemondjuk a
gyógyszert és másnapra megrendelik azt és ki lehet váltani. Amennyiben
szükséges, akkor akár a Balatonfüredrıl is be lehet szerezni a gyógyszereket.
Következı ellátás a bevásárlás, házi segítségnyújtás, amit a község lakossága
kérésére megteszünk, így heti 2 alkalommal mind a három településrészrıl a
helyi boltba szállítom a lakosságot, vagy kérésre bevásárolok nekik. Esetlegesen
a Balatonakali boltból is megoldható a bevásárlás, vagy a boltban vásárolt
dolgok hazavitele.
Ebédszállítás a Balatonakali óvodából történik már több éve. 2 féle menü sorból
lehet választani, így mindenki megtalálja a magának megfelelıt. Sajnos most a
téli idıszakban elégé lecsökkent az ebédek száma, kevesebb lett az igénylı.
Király Andrea új védını, jövı héten ruhabörzét szervez, amiben segítséget
nyújtunk.
Nagyon jó kapcsolatot ápolunk az iskolával és óvodával, és amennyiben
segítséget kérnek, akár Balatonfüredre, akár Tihanyba elszállítjuk a gyerekeket,
a többi település falugondnokaival összefogva, pl. erdei iskola, vagy kirándulás,
vagy uszodalátogatásokra.
Egyházak karitatív tevékenységében segítséget nyújtunk, segélycsomagokat
osztanak a rászorultaknak, mi elhozzuk és kiosztjuk a listájuk szerint a
lakosságnak.
Köszönöm, hogy meghallgattak.
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4. Napirend:
Kis-Pál Miklós polgármester: Kérte a lakosságot, hogy tegyék meg
javaslataikat, mondják el véleményüket, szóljanak hozzá az elhangzottakhoz.
Vagy ha van problémájuk, mondják el.
Sztopkó Jenı: Sokat kirándulunk és járunk a környéken. Igaz, hogy nincs ipari
katasztrófa, de sok-sok szemét az van a környéken. Miért nincs összefogás, és
lombhullás után akció? İk is szívesen részt vennének benne.
A másik, hogy a szelektív hulladékgyőjtı plasztik tárolója állandóan tele van.
Mit csináljanak az idıs emberek, hova rakják le, ha nem fér bele? Nem mindig
viszik haza több próbálkozás után. Nem lehetne, hogy több alkalommal ürítsék a
tárolókat?
Kis-Pál Miklós polgármester: Sajnos többször tapasztaltuk már, hogy
elszórják a szemetet az emberek. Közhasznú dolgozók a legutóbb 8 utánfutó
szemetet szedtek össze. Polgárırség is szervezett szemétszedést. Ebben az évben
is igényeltünk közmunkásokat, ha nem lesz mindig hó, akkor összeszedik a
szemetet. A lomtalanításkor májusban, pedig elszállítják.
Társadalmi összefogás nem hiszi, hogy kellene.
Sztopkó Jenı: Hulladékudvar ötlete még nem vetıdött fel?
Kis-Pál Miklós polgármester: Nem, mert ahol volt, mindig nagy
rendetlenséget okozott, a kerítésen is átdobják a szemetet.
Sztopkó Jenı: Vannak egyesek akik, hasonlóan gondolkodnak a faluban, a saját
telkén ne legyen szemét, átviszi a szomszédéra, és ott égeti el.
Kis-Pál Miklós polgármester: Példát kell mutatni, össze kell győjteni, és akkor
talán észreveszik, hogy nem lehet lerakni szemetet. Forgalmazunk
szemeteszsákokat is, az is megoldás lehet rá.
A szelektív győjtı elszállítását a PROBIÓ végzi, abba az Önkormányzatnak
beleszólása nincs. Ha több alkalommal szeretnénk, hogy elvigyék, lényegesen
meg kellene emelni a lakosság díját, ami így is elég magas. Talán megoldás lesz,
ha már a házaknál lesz a szelektív győjtés és elszállítás.
Csaby Sándor: Az adókkal kapcsolatban lenne észrevétele. Sok településen
nem a m2 után fizetik az adót, hanem egy összeget állapítanak meg, 6.000.-Ft,
vagy 12.000.-Ft adót kérnek.
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Kis-Pál Miklós polgármester: Itt nagyobb kedvezményt vezettünk be.
Egyedülálló idıs embereknek a kedvezmény után nem vagy igen kis összeget
kell fizetni, ha így adóztatnánk, akkor a nyugdíjas nem tudná kifizetni a 6.000.Ft.-ot. Úgy gondolja, hogy így igazságosabb, aki tehetısebb és nagyobb háza
van, az többet fizet, akinek kisebb a háza és kevesebb a jövedelme, az
kevesebbet fizet.
Csaby Sándor: Szeretné kérni, hogy egy közvilágítási lámpát lehetne-e tenni a
házuk elé, mert ott nagyon sötét van.
Valamint a helységnév táblát nem lehetne-e áthelyezni, hogy İk is Dörgicsén
lakjanak, mert a házuk felénél van a tábla. Most cserélték ki a táblát, de ugyan
oda tették vissza, viszont a betontömböt otthagyták az árokba.
Kis-Pál Miklós polgármester: Korábban úgy volt, hogy közvilágításnál lehet a
tábla. Meg fogjuk nézni, mit lehet tenni és felvesszük a kapcsolatot mindkét
irányba.
Mi nyírjuk le a füvet, a hótolásról is nekünk kell gondoskodni. Az önkormányzat
teszi meg az állami úton is. Elszállítjuk az otthagyott betont is.

Más felvetés nem volt a polgármester az ülést 18 órakor bezárta.

kmf.
Kis-Pál Miklós
polgármester

Cseh Jenıné
körjegyzı

