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Készült: Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012.
december 17-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
Rendırség részérıl: Karl Imre r.ırnagy

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. Szini Erzsébet képviselı telefonon jelezte
távolmaradását.

Napirend:
1./ Rendırségi beszámoló
2./ Bakonykarszt Zrt. egyetértési nyilatkozat jóváhagyása,
és üzemeltetési szerzıdés módosítása
3./ Könyvtár ellátás módosulása
4./ Fogorvosi szolgálat szerzıdés módosítás
5./ Háziorvosi szolgálat szerzıdés módosítás
6./ Intézményfenntartó Társulás költségvetés elfogadása
7./ Pályázat –tervezési költségek elfogadása
8./ Rendezési terv módosítása
9./ Vegyes ügyek
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1. Napirend:
Kis-Pál Miklós polgármester: Köszöntötte a Rendırség képviselıjét.
Rendırségnek évente a képviselı-testület elıtt be kell számolni a munkájukról.
Dörgicse nem veszélyeztetett település, sok probléma nincs. Átadta a szót Karl
Imre alezredesnek.
Karl Imre r. ırnagy: Köszöntötte a képviselı-testületet és a jelenlévıket.
Elmondta, hogy a közbiztossággal kapcsolatos problémákra orvoslást kell
találni. Most több szervnek is itt kellene lennie, de nem jöttek el. A
Gyermekjóléti Szolgálattal minden hónapban tartanak megbeszélést.
Polgárırséggel is havonta megbeszélik a feladatokat. Jó velük a kapcsolat, így
tájékoztatva vannak mindenrıl.
A körzeti megbízott betegsége miatt nem tud itt lenni, mőtéten esett át.
Januárban fogja kezdeni a szolgálatot. Problémák felvetését kéri, amire tud most
válaszol, amire nem azt rögzíti. Jövıre 2 alaklommal, félévente kell tartani
konzultációs fórumot.
Közbiztonságot befolyásoló probléma, ha van, az kéri jelezni.
Kis-Pál Miklós polgármester: Van-e probléma a közbiztonsággal, amióta
elvitték a traktorokat?
Karl Imre r. ırnagy: Találtak meg ellopott gépeket, de sajnos még nem zárták
le az ügyet. Még elıkerülhetnek az itteni gépek is.
Nincs komoly probléma a településen. Felsı-Dörgicsén volt egy pince feltörés.
Az ország minden részérıl jönnek bőnelkövetık. Nehéz dolguk van a
nyomozóknak, a bőnelékövetı rész az ideutazó, és nem helyi, csak a közúti
ellenırzések során van rá lehetıség, hogy elfogják İket.
Nyár az idén jónak mondható, nem volt terménylopás. Az erdészekkel jó a
kapcsolat. Sajnos terepjárásra alkalmas gépkocsijuk nincs, így az erdészetét kell
igénybe venni, ha szükséges.
Köszönjük a szolgálati lakás biztosítását Márton Viktor részére. Lehet, hogy İ
lesz a körzeti megbízott Dörgicsén és Vászolyon, mivel itt lakik. Belák József
mostani megbízott, pedig Zánkára kerülhet.
Kis-Pál Miklós polgármester: Ha Alsóörs csatlakozásával lesz létszámbıvítés,
van még egy üres lakásunk.
Karl Imre r. ırnagy: Köszönjük a lehetıséget, nem tudja lesz-e rá igény. A
régi tartozások még fenn állnak, vagy rendezıdtek?
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Kis-Pál Miklós polgármester: Sajnos a régi még fennáll, utólag értesítettek a
szolgáltatók, hogy tartozása van a lakónak, amikor már elköltözött.
Deák Attila képviselı: A kamera rendszerrel kapcsolatban mi a feladat?
Karl Imre r. ırnagy: Még nem üzemel a kamera, ha majd beindul a rendszer,
csak a Rendırség nézheti vissza. Lesz egy helyiség, ami be lesz zárva, csak a
Rendırség mehet be, de kiképeznek egy polgárırt Dörgicsén, aki azt megnézheti
az adott idıszakban, ha szükséges. Ha van egy fokozott közúti ellenırzés, akkor
felhasználhatják hozzá, 30 napig tárolhatják az adatokat.
Kis-Pál Miklós polgármester: Úgy tudja, hogy ez a rendszer csak 10 napig
tárolja az adatokat, azután törlıdik.
Karl Imre r. ırnagy: Szigorú szabályai vannak a rögzítésnek. Olyan eszköz,
ami nem a hatóság tulajdonában van.
Kis-Pál Miklós polgármester: Telepítést a Rendırség javaslata alapján kezdtük
el.
Karl Imre r. ırnagy: Igen tud róla, ez arról szól, hogy a hatóság felhasználhatja
az adatokat.
Köszöni szépen, hogy meghallgatták.
Karl Imre r. ırnagy 9 óra 35 perckor elhagyta az üléstermet.

2. Napirend:
Kis-Pál Miklós polgármester: A vízhálózati rendszer átháramoltatása ügyében
elmondta, hogy egyetértési nyilatkozatot kell aláírni. 7 önkormányzat közös
tulajdonában van a vízmő. Hét falu egyetértése kell, Szentantalfa a legnagyobb
így İk képviselik a 7 települést. Vagyonfelosztás lakosságszám arányosan
megy, Dörgicsének a hányada 19,8 %. Átadás 2013. március 31.-ig történik, a
költsége a vagyonkezelıi díjból lesz. A Kormány fogja meghatározni a
csatornadíjakat.
Üzemeltetési szerzıdést kell kötnünk. Javasolja, hogy továbbra is a
Bakonykarszt-al kössük meg a szerzıdést.
Van-e valakinek kérdése?
Deák Attila képviselı: Jelenlegi vízmő vagyon lakosságarányosan kerül
százalékarányos megállapításra? Lakosságszám változás esetén ez is változik?
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Kis-Pál Miklós polgármester: Mostani állapot szerint lesz megállapítva, ez az
arányszám nem változik. Ezt a vagyont értékesíteni nem lehet. Szentantalfa
polgármestere fogja képviselni.
Deák Attila képviselı: Az önálló önkormányzati vagyoneleme lehet azé az
önkormányzaté, ahol van?
Kis-Pál Miklós polgármester: Nem lehet így külön, akkor külön szerzıdéseket
kellene kötni.
Deák Attila képviselı: Kinek mit kell fizetni, ki miért felel, ez felmerülhet a
jövıben.
Kis-Pál Miklós polgármester: Húsz éve kialakult rendszer van. Az új telkek
nincsenek ebben, arra külön szerzıdést kötünk. Kivetettük, ami önkormányzati
tulajdonban van, az abban is marad.

A képviselı-testület 4 igen szavazattal hozta meg az alábbi
87/2012. (XII.17.) számú HATÁROZATOT
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta
a „Bakonykarszt Zrt-vel megkötendı Egyetértési Nyilatkozat és
Üzemeltetési Szerzıdés Kiegészítés tervezeteinek jóváhagyása a
víziközmő-vagyon átháramoltatásával kapcsolatban a víziközmőszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Törvény alapján” címő
elıterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1.)

Dörgicse Község Önkormányzatának képviselı-testülete az
elıterjesztés 1. sz. számú mellékletében található Egyetértési
Nyilatkozat tervezetet és az elıterjesztés 2. sz. mellékletében
található Üzemeltetési Szerzıdés Kiegészítés tervezetét elfogadja.

2.)

A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Bakonykarszt Zrt. által végleges formában kidolgozott és 2012.
decemberében megküldendött Egyetértési Nyilatkozatot és az
Üzemeltetési Szerzıdés Kiegészítést aláírja.
Felelıs: Kis-Pál Miklós polgármester
Határidı: azonnal
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3. Napirend:
Kis-Pál Miklós polgármester: Kistérségi feladatokból kivették a könyvtár
ellátás támogatást, ezt a település kapja lakosságszám arányosan. Most a
központ a Megyei Könyvtár lesz, és a Balatonfüredi is részt vesz az
üzemeltetésben. Az önkormányzat kinyilvánítja a szándékát, hogy a szolgáltatást
az Eötvös Károly Megyei Könyvtártól rendeli meg. Polgármestert kell
felhatalmazni a szerzıdés aláírására.
Deák Attila képviselı: Normatíva, hogy lesz, Veszprém kapja, vagy mi
kapjuk?

Kis-Pál Miklós polgármester: Nem tudja, ebbıl a levélbıl ez nem derül ki.
Deák Attila képviselı: Nyitvatartási kötelezettség van szabályozva?
Kis-Pál Miklós polgármester: Nincs a nyitva tartás szabályozva. Nagyobb
igény sincs rá, és bele sem férne a normatívába a többletköltség.
A képviselı-testület 4 igen szavazattal hozta meg az alábbi
88/2012. (XII.17.) számú HATÁROZATOT
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a kötelezı
könyvtári feladatellátást könyvtári szolgáltatás megrendelésével
biztosítja a lakosság számára.
A szolgáltatást 2013. január 1-jétıl az Eötvös Károly Megyei
Könyvtártól (8200. Veszprém, Komakút tér 3.) rendeli meg. A megyei
könyvtár az eddigi könyvtári szolgáltatást biztosító Balatonfüredi Városi
Könyvtárat (8230. Balatonfüred, Kossuth L. u. 35.) bevonja a
feladatellátásba.
2. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2013.
január 1-jétıl határozatlan idıre szóló „Megállapodás a könyvtári
szolgáltatás nyújtásáról és igénybevételérıl” szerzıdést az Eötvös
Károly Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézettel (8200. Veszprém,
Komakút tér 3.) aláírja.
Felelıs: Kis-Pál Miklós polgármester
Határidı: 2012. december 31.
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4. Napirend:
Kis-Pál Miklós polgármester: Egészségügyi törvény elıírja, az orvosi ellátás
szerzıdések kötelezı tartalmát. Ezek alapján kell a kistérségben a fogorvosi és
háziorvosi szerzıdéseket módosítanunk.
Deák Attila képviselı: Két mondatot nem talál világosnak. Fogorvosinál a
10.pont – „ Megbízó az elkülönített telefonkészülékek kivételével a szükséges
mértékben felmerülı telefondíjakat kiegyenlíti”.
Kis-Pál Miklós polgármester: A vezetékes telefonokat.
Deák Attila képviselı: Valamint a 17-es d, pontban – „megbízás ellátására saját
gépkocsit használ”.
Kis-Pál Miklós polgármester: Az a pont, úgy kezdıdik, hogy tudomásul veszi.
Cseh Jenıné körjegyzı: Lehet, hogy elírás.
Deák Attila képviselı: Én is úgy értelmezem, de ebben nem úgy van. Ha
késıbb ebbıl problémák lesznek, és bíróságra megyünk, akkor bennünket ér
hátrány.
Cseh Jenıné körjegyzı: Szólni kell Balatonakalinak, hogy javítsák ki.
Deák Attila képviselı: Mit jelent a 13.pontban, a megbízó orvos asszisztens
alkalmazását biztosítja az ellátási érdekre való tekintettel.?
Kis-Pál Miklós polgármester: Jogszabály kötelezettségek miatt kellett
módosítani.
Deák Attila képviselı: Ebben a mondatban vállalási kötelezettségünk van.
Kis-Pál Miklós polgármester: Ha többlet rendelést akarnánk, arra vonatkozik.
Ha nincs több kérdés, szavazzunk.
A képviselı-testület 4 igen szavazattal hozta meg az alábbi
89/2012. (XII.17.) számú HATÁROZATOT
Dörgicse
Község
Önkormányzatának
Képviselı-testülete
Balatonakali, Aszófı, Balatonudvari, Dörgicse, Örvényes, Pécsely
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és Vászoly Községek Önkormányzatainak a HARGITAI és Társa
Fogorvosi Szolgáltató és Tanácsadó Bt-vel ( 8243. Balatonakali,
Révész u. 1.; cégjegyzékszám: 19-06-504197; képviselı: Dr.
Hargitai Zsolt János) az önkormányzatok kötelezı egészségügyi
alapellátását képezı, a felnıtt és gyermek fogorvosi alapellátás
biztosítására kötött Feladat-ellátási szerzıdést jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására.
Felelıs: Kis-Pál Miklós polgármester
Határidı: azonnal.
5. Napirend:
A képviselı-testület 4 igen szavazattal hozta meg az alábbi
90/2012. (XII.17.) számú HATÁROZATOT
Dörgicse
Község
Önkormányzatának
Képviselı-testülete
Balatonszılıs, Dörgicse, Pécsely és Vászoly Önkormányzatainak a
GB MED-PROVIDERS Bt.-vel (1118. Budapest, Bakator u. 13.
fsz. 1.; cégjegyzékszám: 01-06-777534; képviselı: Dr. Gógl Álmos
Zalán) mint Egészségügyi Szolgáltatóval kötött háziorvosi ellátást
biztosító feladatátvállalási szerzıdés módosítását elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására.
Felelıs: Kis-Pál Miklós polgármester
Határidı: azonnal.
6. Napirend:
Kis-Pál Miklós polgármester: Intézményfenntartói Társulás költségvetésének
elfogadásával kapcsolatban elmondta, hogy minden Füreden megy keresztül. Fel
fognak számítani valami költségeket.
Deák Attila képviselı: Többre jutnánk, ha pár soros szövegest kapnánk hozzá,
mert ezekbıl a táblázatokból nem igazán lehet tudni.
A képviselı-testület 4 igen szavazattal hozta meg az alábbi
91/2012. (XII.17.) számú HATÁROZATOT
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselı-testülete
Balatonfüredi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás által

a
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mőködtetett intézmények 2012. évi költségvetése I-IV. számú
módosított elıirányzatának bevételi és kiadási fıösszegét 809.858,e Ft összeggel elfogadja.
Felhívja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelıs: Kis-Pál Miklós polgármester
Határidı: folyamatos.
7. Napirend:
Kis-Pál Miklós polgármester: A „Vidéki örökség megırzés” pályázattal
kapcsolatban döntés szükséges a 250 e Ft-os tervezési költségekrıl és a
kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tanácsadásról. Az utóbbi összege 190.000.Ft. Mindkét összeg nettóban értendı.
A képviselı-testület 4 igen szavazattal hozta meg az alábbi
92/2012. (XII.17.) számú HATÁROZATOT
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a HázTek 90 Kft.-vel (8200.Veszprém, Jutasi u.10., képviselı: Egresi
József) a „Vidéki örökség megırzése” címő pályázathoz pályázati
terv, költségvetési kiírás és kiviteli terv készítésére, 250.000,- Ft
+Áfa összegre létrejött megbízási szerzıdést utólagosan jóváhagyja.
Az abban foglaltak teljesültek, így a számlakövetelés teljesítéséhez
hozzájárul.
Felhívja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelıs: Kis-Pál Miklós polgármester
Határidı: azonnal.
A képviselı-testület 4 igen szavazattal hozta meg az alábbi
93/2012. (XII.17.) számú HATÁROZATOT
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Pylon
XXi. Bt.-vel (8414. Olaszfalu, Váci M. u. 44., képviselı:
Bachstedtler Gábor) a „Vidéki örökség megırzése” címő
pályázathoz a hivatal épületének felújítása, és a 321/1 hrsz-ú
ingatlanon lévı közösség ház teraszának felújítási és
akadálymentesítési munkáival összefüggı tanácsadásra 190.000,- Ft
+Áfa összegre létrejött megbízási szerzıdést utólagosan jóváhagyja.
Az abban foglaltak teljesültek, így a számlakövetelés teljesítéséhez
hozzájárul.
Felhívja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelıs: Kis-Pál Miklós polgármester
Határidı: azonnal.
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8. Napirend:
Kis-Pál Miklós polgármester: Rendezési terv módosítása folyamatban van,
Deák Attila beadványa most érkezett meg, a 037 hrsz ingatlan övezeti
besorolása, erdısítésre kijelölt terület besorolás helyett általános mezıgazdasági
övezetbe sorolását kéri. Minden érintett vállalta a tervezık által meghatározott
költséget. Deák Attila a költségeket vállalja.
Tervezıtıl megkérdezte, nem jelent hátrányt idıben ez a beadvány feldolgozása.
Javasolja a kérelem támogatását, amennyiben a tervezık által meghatározott
költségeket vállalja.
Deák Attila személyes érintettsége miatt nem vett részt a szavazásban.
A képviselı-testület 3 igen szavazattal hozta meg az alábbi
94/2012. (XII.17.) számú HATÁROZATOT
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Deák
Attila 8244. Dörgicse, Csicsói u. 13. alatti lakos tulajdonában
lévı, Dörgicse külterület 037 hrsz-ú, rét mővelési ágú, a hatályos
településrendezési eszközök alapján „erdısítésre kijelölt
mezıgazdasági terület” (Me) övezeti besorolású ingatlant
„általános mezıgazdasági terület” (Ma) jelő 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.
9. Napirend:
Kis-Pál Miklós polgármester: A Kukolla utca fásítás ügyében írt levelet.
Gergely Kálmán nem fogadja el a döntést, nem kívánja átültetni a fákat.
Deák Attila képviselı: Mindkettı levelet olvasta, célravezetıbb lett volna
személyesen elmenni és megbeszélni. A levélbıl nem derül ki, melyik fáról van
szó. Gondolom az ároknál lévık azok. Lehet, hogy azt hiszik, az magánterület.
Szem elıtt kellene tartani, hogy milyen szabályozási szélességő az út.
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Szerencsésebb lett volna a felszólítás helyett, ha erre is figyelnek.
Kurucz Attila képviselı: Nem egyszer nem kétszer voltunk ott a
Polgármesterrel is, és az Úr nem volt hajlandó velünk tárgyalni. A Henn
Eszterék is kérték, mert félnek, hogy megkarcolja az autójukat. A kerítést sem
tudják, hogy jó helyre építették –e?
Elvileg 8m-es útnak kell lenni.
Deák Attila képviselı: Problémásnak látja a helyzetet. A 3 fa ne kivágásra
kerüljön, oda helyezzék át, ahol nekünk is jó. Úgy tudunk érvelni, ha a
szabályozást ismerjük, azt kell megnézni, hogy hol az út.
Kis-Pál Miklós polgármester: Kialakult az út. Az árkon innen nem lehet. A
másik oldalon a kerteknél problémás. Ki kellene méretni, mi nem tudjuk.
Egyéni érdekek vannak, a másik oldal felıli tulajdonos is tiltakozik. Kerítés
mellé nem lehet, mert esetlegesen, ha igény lenne a járdára, akkor ott sem lenne
jó helyen.
Deák Attila képviselı: Ha szeretnénk járdát, vagy aszfaltos utat, ezzel lehet
érvelni. Hogy nem kért engedélyt az nem oldja meg. Ezt le kell tisztázni.
Király László alpolgármester: Ha beáll az útba, akkor nem lehet elmenni
hátra.
Deák Attila képviselı: Kellene tudni meddig tart a mi utunk? A kerteknél elég
nehéz lenne a tulajdonosokat felkutatni.
Király László alpolgármester: A kertek nagy része már a Holland
tulajdonában van, csak mővelésre kiadta a lakosságnak.
Kis-Pál Miklós polgármester: Egyéni érdekek különböznek, egyik azt kéri,
szedessük ki, másik aki ültette az nem. Megint nem az ıslakosság problémája
alakult ki.
Menjünk ki a testületi ülés után és nézzük meg.
Kis-Pál Miklós polgármester: Következı napirend az esetleges polgármesteri
jutalomról döntés.
Deák Attila képviselı: Furcsa, hogy a polgármester kéri fel a testületet a
jutalmadra.
Kis-Pál Miklós polgármester: Ki kérje fel? A polgármester terjeszti elı a
napirendet. Bárhogy lehet dönteni. Elég megalázó, hogy neki kell kérni.
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Deák Attila képviselı: Akkor javasolni fogja, hogy a képviselı-testület is
kapjon térítést.
Kis-Pál Miklós polgármester: 20 éve nem volt ilyen, Te vagy az elsı, aki ezt
másodszor kérte.
A döntés idejére a polgármester elhagyta az üléstermet.
Deák Attila képviselı: Ellenérve, hogy jutalom legyen az, hogy volt egy
tetemes büntetés, amit ki kellett fizetni az E.ON-nak, 700 ezer forintról
beszélünk, és ebben a polgármesternek volt döntési joga. Ha nem volt akkor
meg fel kell tárni az okát.
Nem lát kiemelkedı tevékenységet, ami jutalmat érdemel.
1-2 hete adóemelésrıl döntöttek, kevesebb lesz az önkormányzat bevétele, a
konszolidációra is ki kell fizetni 10 milliót. Úgy gondolja, hogy egyre kevésbé
van olyan helyzet, hogy jutalmat érdemelne.
Király László alpolgármester: Az ÉDÁSZ monopolhelyzetben levı egység.
Áramlopás nem történt. Ehhez nem mindenkinek kell érteni. Ha nálam találnak
olyat, hogy egy biztosíték át lett kötve, ami nem lett visszakötve, az E.ON azt
csinál, amit akar. Nem a polgármester felelısségére róható.
Deák Attila képviselı: Nem szabálysértésnek minısül, hanem szabálytalan
vételezésnek. Nem tudja, ki kérte, ki volt ott, ki szólt a villanyszerelınek? És
miért nem lett visszakötve? Közösség szempontjából meg kellene találni az
okát.
Király László alpolgármester: Kényszer helyzet volt, a rendezvényt meg
kellett tartani, volt egy esküvı is.
Az E.ON monopol helyzetben van, ha a villanyórádnál bármit észlel, simán kiró
rád 200.000.-Ft büntetést. Nem hiszi, hogy a polgármesternek kellett volna
gondoskodni arról, hogy visszakössék
Deák Attila képviselı: Szerintem a felelıst meg kell találni. Fel kell tárni a
problémát. Ez nem kis összeg volt.
Király László alpolgármester: Nem, de utána héten visszaszerezte egy
bravúros OTP-és lépéssel.
Cseh Jenıné körjegyzı: Van még más napirendi pont is és még rengeteg
munka, délután négyig el kell küldeni az anyagot az adósságrendezéshez
mindkét önkormányzatnál.
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Döntsék el, hogy akarnak-e adni jutalmat vagy sem. Az egyik képviselı ellene
van, kettı nem. Egymást úgysem tudják meggyızni, tehát ne vitatkozzanak itt
órák hosszat feleslegesen. Nincs rá idı.
Deák Attila képviselı: A polgármester nem tájékoztatott bennünket, arról, hogy
melyik módszert válasszuk a konszolidációnál.
Cseh Jenıné körjegyzı: Szombaton voltak aláírni a banknál, nem lehet
választani, be kell fizetni a biztosítékként lekötött összeget.
Király László alpolgármester: Polgármesternek sok munkája van az
átalakulással. Rengeteget dolgozik a faluért. Tavaly egy kicsit húzós volt, feszült
állapotban voltunk. Az idén 1 havi jutalmat javasol.
Felteszi szavazásra.
Kurucz Attila képviselı: Nem volt itt a tavalyi jutalomkor, nem tudja mi volt.
1 havi jutalmat javasol İ is.
Deák Attila képviselı: Nem lát kiemelkedı munkát, nem javasol jutalmat.
A képviselı-testület 2 igen és 1 nem szavazattal hozta meg az alábbi
95/2012. (XII.17.) számú HATÁROZATOT
Dörgicse Község Önkormányzat Képviselı-testülete Kis-Pál
Miklós polgármestert, megköszönve az önkormányzatnál végzett
2012. évi munkáját, 1 havi tiszteletdíjának megfelelı összegő
jutalomban részesíti.
Felhívja a körjegyzıt, hogy a kifizetéshez a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelıs: Cseh Jenıné körjegyzı
Határidı: 2013. január 20.

Kis-Pál Miklós polgármester visszajött az ülésterembe.
Király László alpolgármester: 1 havi jutalomról döntöttünk megköszönve
egész éves munkádat, jó egészséget kívánunk Neked és a családodnak.
Kis-Pál Miklós polgármester: Köszönöm szépen.
Kis-Pál Miklós polgármester: A következı napirendi pont egy önkormányzati
telek vételre felajánlás. Az önkormányzat ajánlatott tett a Tsz-nek a 403 hrsz-ú
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terület megvásárlására. Nem válaszoltak, most Móroczék megvásárolták. Az
Önkormányzat kizáródott. Mórocz évek óta használja a területet, törmelékkel
feltöltve.
Így most nehéz lesz az önkormányzati területet értékesíteni. Az
ingatlankataszterben megjelölt értékért ajánljuk fel megvételre.
Deák Attila képviselı: Ne közöljük az összeget, ajánljuk fel megvételre, és
ajánljon İ egy árat. Haszonbérletben is lehetne gondolkodni.
Kis-Pál Miklós polgármester: Saját háza mögötti terület, és szép a panoráma.
Nem tudja ott akar-e építeni a gyerekeinek? A kataszteri árhoz ragaszkodjunk.
Király László alpolgármester: Szántóként vette meg a Tsz-tıl a többi területet.
Kis-Pál Miklós polgármester: Ha ott valaki ki fog alakítani építési területet,
hozzá lehet csatolni a majdan ahhoz, ezért nem értéktelen. Javasolja, árral
ajánlják fel.
Király László alpolgármester: Tényszerően, árral közölné.
Kurucz Attila képviselı: Jelöljük meg az árat.
Deák Attila képviselı: Ár nélkül ajánljuk fel.
Cseh Jenıné körjegyzı: Megkérdezte Deák Attila képviselıt, támogatja-e,
vagy nem?
Deák Attila képviselı: Támogatja, de ár nélkül. Tartózkodik a szavazástól
most.
A képviselı-testület 3 igen szavazattal és 1 tartózkodással hozta meg az
alábbi
96/2012. (XII.17.) számú HATÁROZATOT
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a tulajdonában
lévı Dörgicse belterület 403 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezéső
ingatlant 4.040.000 Ft vételárét elsıként Mórocz Imre 8244. Csörgıfa u.
5. szám alatti lakosnak, mint az ingatlan szomszédjának megvételre
felajánlja.
Felhívja a polgármestert, hogy a döntésrıl az érintettet értesítse.
Felelıs: Kis-Pál Miklós polgármester
Határidı: folyamatos.
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Kis-Pál Miklós polgármester: Szombaton voltunk az adóság konszolidáció
ügyben aláírni. Ebben a fázisban már nincs lehetıség kifizetni a hitelt.
Deák Attila képviselı: Jelzálogjogot is lehetett volna bejegyeztetni. Miért nem
ez lett?
Kis-Pál Miklós polgármester: Ez volt akkor a leggyorsabb megoldás.
Tárgyalásban voltunk egy vevıvel, 10 telket vettek volna meg, és utána esetleg
még 30-at, de a válság miatt meghiúsult. Nem akartuk, hogy 20 évre meggátolja
a jelzálog az értékesítést.
Kis-Pál Miklós polgármester: Minden évben támogatják a pécselyi óvodát. Jó
az óvodával a kapcsolat, mősort adnak társadalmi ünnepeinken, a nyugdíjas
napon. Javasolja, hogy 30 e Ft-al támogassák a karácsonyi játékvásárlást.
A képviselı-testület 4 igen szavazattal hozta meg az alábbi
97/2012. (XII.17.) számú HATÁROZATOT
Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Pécselyi
Óvodának a karácsonyi játékok vásárlására 30 e Ft összegő
támogatást állapít meg.
Felhívja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelıs: Kis-Pál Miklós polgármester
Határidı: azonnal.

Más felvetés nem volt a polgármester az ülést 10 óra 30 perckor bezárta.

kmf.
Kis-Pál Miklós
polgármester

Cseh Jenıné
körjegyzı

