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JEGYZİKÖNYV

Készült: Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012.
december 14-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. Megnyitotta az ülést.
Elmondta, hogy tegnap még új információkat kaptak amik döntést igényelnek
ezért javasolta, hogy a napirendet egészítsék ki a vegyes ügyekkel.
A napirendet 4 igen szavazattal fogadták el.
Napirend:
1./ Kistérségi Társulási Tanács megállapodás módosítás
2./ Közös Hivatal megállapodás elfogadás
3./ SZMSZ elfogadása
4./ Vegyes ügyek
1. Napirend:
Kis-Pál Miklós polgármester: Kistérségi Társulás fennmaradhat, de állami
támogatás nem lesz. Ha a szolgáltatást igénybe vesszük, akkor létszám arányos
részét fizetni kell. Kistelepülések önállóan nem tudják a feladatot ellátni.
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Szeretné, ha minden eddigi szolgáltatást igénybe vennénk: - gyermekjóléti
szolgálat, - szociális alapellátások, -fogyatékosok nappali ellátása, jelzırendszeres házi segítségnyújtás, -orvosi központi ügyelet, - belsı
ellenırzés. Alsóörs is ide csatlakozik, a füredi kistérséghez, ha elfogadjuk.
Nyilatkozni kell a módosítás elfogadásáról. Kérjük a feladat ellátást, és fogadjuk
el Alsóörs csatlakozását. Fel kell hatalmazni a képviselı-testületnek a
polgármestert, hogy aláírja a megállapodást.
A képviselı-testület 4 igen szavazattal hozta meg az alábbi
81/2012. (XII.14.) számú HATÁROZATOT
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a
Balatonfüredi Többcélú Társulás módosításra tett javaslatot és a
következı döntést hozta:
1. A BALATONFÜREDI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS Társulási
Megállapodásának módosítást - a módosításokkal egységes
szerkezetben - a melléklet szerint elfogadja.
2. A feladatellátások közül csatlakozik a
- gyermekjóléti szolgáltatás;
- házi segítségnyújtás;
- családsegítés;
- jelzırendszeres házi segítségnyújtás;
- fogyatékosok nappali ellátása;
- az egészségügyi alapellátáshoz csatlakozó Központi ügyelet;
- belsı ellenırzés Társulásban történı ellátásához.
3. Alsóörs Község Önkormányzatának a Társuláshoz történı
csatlakozását elfogadja.
4. Felhatalmazza a polgármestert a módosított Társulási Megállapodás
aláírására.
Felelıs: Kis-Pál Miklós polgármester
Határidı: azonnal.
2. Napirend:
Kis-Pál Miklós polgármester: Közös Hivatal költségek elosztása
létszámarányosan lesz, a hivatali dolgozók maradnak, Dörgicsén 2 fı,
Vászolyon 1 fı, Pécselyen 2 fı, Balatonszılısön 2 fı maradhat. Az állami
támogatás a helyi bérekre elég, plusz fizetési kötelezettség lehet, az ott végzett
munka miatt, ha vannak olyan munkák, amire nekünk nincs szakemberünk.
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Együttmőködés van a 4 település között, 1 jegyzıi megbízott lesz a 4 falura.
Dologi kiadások 100 %-a itt, Füreden létszámarányosan lesz elosztva.
Munkarend a Füredhez alkalmazkodik.
Deák Attila képviselı: Ügyfélfogadás is az İ rendjük szerint lesz?
Kis-Pál Miklós polgármester: Igen, az İ rendjük szerint. Ha lehet, akkor 2
nap zárt nap lesz, mivel a feladat több lesz és kevesebb a dolgozó, ezért a két
zárt nap szükséges. Majd kihirdetjük a faluban és megszokják az emberek.
Deák Attila képviselı: Mindenki saját településén végzi a feladatot, vagy
besegítenek egymásnak? A helyi adó megállapítás, az hol lesz?
Kis-Pál Miklós polgármester: Besegítenek egymásnak, ha szabadságra
mennek, akkor helyettesítik egymást. A helyi adó megállapítás marad itt, de
telepítenek egy programot, ami fél óra alatt 500 levelet tud postázni.
Deák Attila képviselı: Sokat segít az elektronika, és meggyorsítja a munka
elvégzését, biztos, hogy a kezdés elég nehéz.
Kis-Pál Miklós polgármester: Haladni kell a fejlıdéssel. Javasolja elfogadni a
megállapodást.

A képviselı-testület 4 igen szavazattal hozta meg az alábbi

82/2012. (XII.14.) számú HATÁROZATOT
Dörgicse
Község
Önkormányzatának
Képviselı-testülete
a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 85.§ (1) bekezdése alapján, Balatonfüred Város, Balatonszılıs,
Dörgicse, Pécsely és Vászoly Községek Önkormányzatainak a közös
önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló Megállapodását elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás aláírására.
Felelıs: Kis-Pál Miklós polgármester
Határidı: azonnal.
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3. Napirend:

Kis-Pál Miklós polgármester: A közös hivatal SZMSZ elfogadása a következı
pont. Füredre épül, szakmai anyag, jegyzıknek, dolgozóknak a részletes hivatali
munkáját írja le. A polgármester, a testület jogai a törvény szerint kerültek be.
Az ügyfélfogadást úgy osztották, be, hogy ne egy napon legyen az összes
településen.
Javasolja elfogadni.
A képviselı-testület 4 igen szavazattal hozta meg az alábbi
83/2012. (XII.14.) számú HATÁROZATOT
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Balatonfüred
Város, Balatonszılıs, Pécsely és Vászoly Községek Önkormányzataival
közösen létrehozott Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal
Szervezeti és Mőködési Szabályzatát elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelıs: Kis-Pál Miklós polgármester
Határidı: azonnal.
4. Napirend:

Kis-Pál Miklós polgármester: A létrehozandó közös hivatal alapító okiratát is
jóvá kell hagyni.
A Körjegyzıség törvényi rendelkezés alapján december 31.-el megszőnik. Az
átmeneti rendelkezések alapján megszüntetı okiratot kell errıl elfogadni, és
töröltetni kell a törzsadattárból.
A képviselı-testület 4 igen szavazattal hozta meg az alábbi
84/2012. (XII.14.) számú HATÁROZATOT
Dörgicse
Község
Önkormányzatának
Képviselı-testülete
Balatonfüred Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Alapító
Okiratának módosítását, miszerint 2013. január 1-tıl Balatonfüred
Város, Balatonszılıs, Pécsely és Vászoly Községek
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Önkormányzataival közösen - beolvadással - létrehozzák a
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatalt, elfogadja.
A Képviselı-testület az egységes szerkezető alapító okiratot is
jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert az Alapító Okirat aláírására.
Felelıs: Kis-Pál Miklós polgármester
Határidı: azonnal.

A képviselı-testület 4 igen szavazattal hozta meg az alábbi
85/2012. (XII.14.) számú HATÁROZATOT
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Vászoly
Község Önkormányzatával közösen alapított Dörgicse és Vászoly
Községek Körjegyzısége (8244. Dörgicse, Fı u. 16.) költségvetési
szerv Megszüntetı Okiratát a melléklet szerint jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a törzskönyvi nyilvántartásból
valótörléshez a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelıs: Kis-Pál Miklós polgármester
Határidı: azonnal.
Kis-Pál Miklós polgármester: Tegnap voltak Veszprémben, a hitel átvállalás
egyeztetésen. Olyan helyzet állt elı, hogy van fedezet a hitelre, és ezért ezt az
államnak be kell fizetni. Általában telkeket kellett fedezetre adni, de fel kellett
volna értékeltetni, és 10 telket lefoglaltak volna a fedezetre. Mivel volt
kincstárjegyünk javasolták, hogy azt tegyük be fedezetnek. 9,4 millió a hitel és
13 millió a fedezet, ezt be kellene fizetni az állam számlájára és a különbözetet,
valamikor visszafizetik.
Három lehetıség is felmerülhet, vagy elfogadjuk a konszolidációt, és befizetjük
a 13 milliót, vagy megtartjuk az egyik hitelt és csak a másikat konszolidáljuk,
vagy fizessük ki a 9 milliós hitelt és a másikat kérjük csak megtéríteni.
Deák Attila képviselı: Ez egy pénzügyi megtakarítás, és ha telek lenne el
lehetne adni. Jobban járunk, mint aki hitelt sem tudott felvenni.
Azt kell nézni, hogy nekünk, hogy lenne jobb.
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A képviselı-testület 4 igen szavazattal hozta meg az alábbi

86/2012. (XII.14.) számú HATÁROZATOT
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a
Magyarország 2012. évi központi költségvetésérıl szóló 2011. évi
CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 76/C.
§-ban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a törvényben írt
feltételekkel tartozásai megfizetéséhez igénybe kívánja venni az
állam által biztosított, egyszeri, vissza nem térítendı költségvetési
támogatást, azon adósságelemek tekintetében, amelyekre a
költségvetési törvény a támogatás igénybevételét lehetıvé teszi.
2. A Képviselı-testület kijelenti, hogy 2012. december 12-én
adósságrendezési eljárás alatt nem áll.
3. A Képviselı-testület a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi
IV. törvény 286. § alapján hozzájárul, hogy az 1. pontban megjelölt
adósságelemek tıke és járulékrészét, valamint egyéb költségeit az
önkormányzat helyett az állam közvetlenül megfizesse a
hitelezınek.
4. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az
önkormányzat nevében:
a.) a hitezık által az érintett adósságelemek tıke és
járulékrészérıl, valamint egyéb költségeirıl kiállított nyilatkozatot
aláírja,
b.) a költségvetési törvény szerint, határidıre szolgáltassa a
szükséges adatokat a Magyar Államkincstár felé és ahhoz csatolja a
szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat, egyéb dokumentumokat,
c.) a költségvetési törvény 76/C. § (10) bekezdésében
meghatározott megállapodást megkösse, amennyiben az
államháztartásért felelıs miniszter kezdeményezi.
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5. A Képviselı-testület kijelenti, hogy az önkormányzat
a.) A 30876.598 Ft összegő hitel és kamat adósságelemmel
kapcsolatban az önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel, vagy
egyéb számlaköveteléssel, szerzıdéssel, ami kifejezetten a
konszolidációval érintett adósságelemhez kapcsolódik, illetve annak
fedezetére, vagy teljesítés biztosítékául szolgál.
b.) A 9.460.337 Ft összegő hitel és kamat adósságelemmel
kapcsolatban
rendelkezik
olyan
betéttel,
vagy
egyéb
számlaköveteléssel,
szerzıdéssel,
ami
kifejezetten
a
konszolidációval érintett adósságelemhez kapcsolódik, illetve annak
fedezetére, vagy teljesítés biztosítékául szolgál és e betét, vagy
számlakövetelés összegét –legfeljebb az ahhoz kapcsolódó
adósságelem összegének mértékéig- 2012. december 28-i
dátummal, az állam által megjelölt számlára utalja.
6. A Képviselı-testület hozzájárul ahhoz, hogy a 76/C. §. szerinti
adósságkonszolidáció során a Magyar Államkincstár a banktitkot
képezı, az önkormányzatra vonatkozó, a törlesztéshez szükséges
adatokat, információkat megismerje és kezelje.
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

