Dörgicse Község Önkormányzata
DÖRGICSE
____________________________
Szám:301/ 47-31/2015.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:A Képviselő-testület 2015. augusztus 07-én 9:00 órakor megtartott rendes testületi
üléséről.
Jelen voltak:

Mlinkó István
Deák Attila
Bende István
Kurucz Attila

polgármester

képviselők

dr.Holéczy- Kőrösi Boglárka osztályvezető, a jegyző megbízottja
Király László képviselő igazoltan van távol.
Mlinkó István polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket, megállapítja,
hogy az 5 tagú Képviselő-testületből 4 tag jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Megadja a szót Dr. Bisztay Dénesnének.
Dr. Bisztray Dénesné: Előadja kifogásait a Veritas Kft. működésével kapcsolatban, amely
álláspontja szerint korlátozza őt és családját ingatlanuk zavartalan használatában és
szabálytalanul szolgáltat zenét.
dr. Holéczy-Kőrösi Boglárka osztályvezető: Az Ön bejelentése nyomán az augusztus 8-i
családi rendezvényen hatósági ellenőrzést fogunk tartani és megtesszük a szükséges lépéseket.
Sokhegyi Károlyné: A falubelieket sosem zavarta sem az étterem , sem az ott szolgáltatott
zene, mióta a faluban budapestiek vettek házakat, elcsendesedett a falu, nem lehet
rendezvényeket tartani.
Mlinkó István polgármester: Megköszöni az észrevételeket, kéri kezdjék el a testületi ülést.
A meghívó szerinti napirendeket javasolja tárgyalni az alábbi kiegészítéssel:
7. A helyettes háziorvos kifizetési kérelme
Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel.
A Képviselő-testület 4 igen szavazat mellett elfogadta az ülés napirendjét.
(A meghívót jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza.)
(A megbízást jelen jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza.)
(A jelenléti ívet jelen jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.)

Mlinkó István polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület az ülés napirendjét és
a tárgyalás menetét a fenti szavazati arányokkal elfogadta és meghozta az alábbi:
68/2015. (08.07.) számú h a t á r o z a t o t :
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak
szerint állapítja meg:
Az ülés n a p i r e n d j e :
1. Nem közművel ellátott háztartási szennyvíz kezelésére rendelet
elfogadása
Előadó: Mlinkó István polgármester
2. Honlap feltöltés, szerződés
Előadó: Mlinkó István polgármester
3. E-on Versenypiaci ajánlat 2016-os évre
Előadó: Mlinkó István polgármester
4. Mórocz Imre belterületi utak murvázására tett árajánlat elfogadása
Előadó: Mlinkó István polgármester
5. Feldergicsei Bakancsos Ház részére, mosodai árajánlat elfogadása
Előadó: Mlinkó István polgármester
6. Dörgicse 545 hrsz. telekhatár rendezés ügye
Előadó: Mlinkó István polgármester
7. A helyettes háziorvos kifizetési kérelme
Előadó: Mlinkó István polgármester
NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. Nem közművel ellátott háztartási szennyvíz kezelésére rendelet elfogadása
Mlinkó István polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
A Veszprém Megyei Kormányhivatal jogalkotási kötelezettség
megnyilvánuló törvénysértés miatt törvényességi felhívással élt.

elmulasztásában

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban Vgt.) 4.§-a rögzíti, hogy a
településen található szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezése és ellenőrzése a települési
önkormányzat feladata. A Vgt. 45.§ (6) bekezdése adja meg a felhatalmazást a Képviselőtestület számára, hogy a Vgt. 44/C.§ (2) bekezdésében meghatározottakat rendeletben
szabályozza.

Az önkormányzati rendelet megalkotásának előkészítése során megkértük a Bakonykarszt Zrt.
befogadó nyilatkozatát a Dörgicse község területén nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz elhelyezésére vonatkozóan.
Egyúttal, mivel a közszolgáltatás becsült összege nem haladja meg a közbeszerzési értékhatárt
ezért a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi
közszolgáltatás ellátására 2014. júliusában árajánlatot kértünk a közszolgáltatás ellátására.
Az egy éves időszak tapasztalatai alapján tervezzük majd új pályázat kiírását a későbbi
időszakra.
A pályázatra azokat a vállalkozásokat (Kontirak Kft., Parrag György egyéni vállalkozó és a
Nivegy-Trans Kft) hívtuk meg, akik a településen ilyen jellegű szolgáltatást végeztek.
A legjobb ajánlatot a Nivegy-Trans Kft. tette, aki a pályázatában nyilatkozott, hogy a vízügyi
hatóságnál nyilvántartásba van véve.
A Bakonykarszt Zrt. befogadó nyilatkozatának birtokában megkértük a vízügyi hatóságtól a
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz átvételére köteles szennyvíztisztító telep
kijelölését.
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi hatóság a befogadó nyilatkozat
figyelembe vételével kijelölte a Bakonykarszt Zrt. nagyvázsonyi kommunális
szennyvíztelepét befogadónak.
A fentiek figyelembe vételével készítettük el a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló rendelet tervezetet.
A rendelet tervezetet a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztálya véleményezte. Az önkormányzati rendelettervezet elfogadása ellen – a jelzett
formai hibák , valamint a vonatkozó aktuális jogszabályi előírások figyelembe vétele mellett
- a Főosztály a környezetvédelmi, valamint táj- és természetvédelmi szempontból nem emelt
kifogást.
Kérdés, javaslat nem hangzott el.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:
69/2015. (08.07.) határozat
Dörgicse község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz kezelésére vonatkozó rendelet tervezetet megismerte, megtárgyalta és
annak elfogadása mellett döntött.
Határidő: azonnal
Felelős: Mlinkó István polgármester
Rendelet tervezet
Dörgicse Község Önkormányzat képviselő-testületének /2015. (.) önkormányzati
rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
helyi közszolgáltatásról

Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi
LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró
illetékes környezetvédelmi igazgatási szerv véleményének kikérésével a következőket rendeli
el:
1. A közszolgáltatás tartalma

1. § (1) Dörgicse Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) annak érdekében,
hogy a környezetvédelmi, vízgazdálkodási, település- és köztisztasági feladatokat teljesítse és
érvényesítse, a jelen rendeletben foglaltak szerint a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtése, a Viziközmű-szolgáltatásokról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. Rendelet 1.§. 15. pontja
szerint, kötelezően ellátandó és igénybe veendő közszolgáltatást szervez és tart fenn.
2. A közszolgáltatással ellátott terület
2. § (1) A kötelező közszolgáltatás Dörgicse Község közigazgatási területén valamennyi
ingatlan tulajdonosánál, vagyonkezelőjénél vagy egyéb jogcímen használójánál (továbbiakban
együtt: ingatlan tulajdonos) keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízre
terjed ki, amelyet a keletkezés helyéről vagy átmeneti tárolóból - közcsatornára való bekötés
vagy a helyben történő tisztítás és befogadóba vezetés lehetőségének hiányában- gépjárművel
szállítanak el ártalmatlanítás céljából.
3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely
megnevezése
3. § (1) Dörgicse Község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtését, szállítását, ártalmatlanítását a NIVEGY-TRANS Fuvarozó és
Szállítmányozó Kft. (Telephelye: 8272 Szentantalfa, Mocsárdűlő 0116/9. hrsz, a
továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult és köteles ellátni a megrendelések alapján.
(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet kizárólag a kijelölt ártalmatlanító
helyen lehet elhelyezni, amely a BAKONYKARSZT ZRT (8200 Veszprém Pápai út 41.)
Nagyvázsonyi telepe.

4. A közszolgáltatás ellátásának rendje, a
közszolgáltatás kötelező igénybevétele

4. § (1) A tulajdonos az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz elhelyezéséről az e rendeletben szabályozott közszolgáltatás igénybevétele útján
köteles gondoskodni.
(2) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost
írásban köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni internetes honlapján.
(3) A közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a Közszolgáltató az
ingatlantulajdonost a hatályba lépést követő 30 napon belül írásban vagy közzététel útján
köteles értesíteni internetes honlapján.
(4) A közszolgáltató az ingatlantulajdonos megrendelése alapján, a vele egyeztetett
időpontban köteles a közszolgáltatást nyújtani.
(5) Az ingatlantulajdonos köteles a keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvizet szükség szerint, de félévente legalább egy alkalommal, a Közszolgáltatóval
elszállíttatni és ennek megtörténtét szolgáltatási számlával igazolni.
(6) A közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató között a Polgári
Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszony jön létre. A helyi közszolgáltatás körében az
ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt az a tény hozza létre, hogy a
Közszolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a
közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.

5. A közszolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes
tartalmi elemei

5. § (1) A Közszolgáltatóval, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatás teljesítésére és a háztartási szennyvíz ártalmatlanítására az
Önkormányzat írásban köt szerződést, melyben meg kell határozni a szerződő feleket, a
szerződés tárgyát, a teljesítés helyét és időtartamát, a szerződő felek jogait és kötelességeit, a
közszolgáltatás finanszírozásának elveit,a szerződés megszűnésének feltételeit.
(2) A közszolgáltatásra vonatkozó szerződést legfeljebb 5 évre lehet megkötni.
6. Az ingatlantulajdonos kötelezettségei

6. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező és közcsatornába vagy tisztítás
utáni befogadóba nem vezetett háztartási szennyvizet külön jogszabályban meghatározott
módon gyűjteni.

(2) Az ingatlantulajdonos köteles az (1) bekezdés szerint gyűjtött, nem közművel elvezetett
háztartási szennyvízre vonatkozó, az önkormányzat által szervezett kötelező közszolgáltatást
igénybe venni.
(3) Az ingatlantulajdonos a nem közművel elvezetett háztartási szennyvizet a jelen
rendeletben megjelölt Közszolgáltatónak köteles átadni és részére a jelen rendelet szerinti
közszolgáltatási díjat megfizetni.
(4) Az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőhelynek gépjárművel történő megközelíthetőségéről
gondoskodni, valamint eljárni annak érdekében, hogy a gyűjtés során mások életét és testi
épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse és a község épített környezetét ne
szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és közbiztonságot ne zavarja.
(5) Azt ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltatónak írásban bejelenteni, ha
tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó
kötelezettsége alól mentesül. Ha az ingatlantulajdonos által nem használt ingatlanon
vízhasználat sem közüzemi, sem egyedi vízkivétel révén nem történik, ezért ott nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz nem keletkezik, ennek tényét az
ingatlantulajdonos szintén írásban köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak.
(6) Az ingatlantulajdonos szintén mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó
kötelezettsége alól, amennyiben a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló
72/1996.(V.22.) Korm.rendelet 3.§.(12.) bekezdése szerinti szennyvíztisztításhoz szükséges
berendezése üzemeltetéséhez a Közép-dunántúli Vízügyi Hatóság engedélyével rendelkezik.
Az engedély birtokában a berendezés üzembe helyezésétől számított 15 napon belül köteles
az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató felé bejelentéssel élni.

7. A Közszolgáltató jogai és kötelességei
7. § (1) A Közszolgáltató teljes körűen ellátja a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási, valamint a háztartási szennyvíz
ártalmatlanítására vonatkozó feladatokat.
(2) A Közszolgáltató az ingatlantulajdonostól- a nem közművel elvezetett háztartási
szennyvizet- az ingatlantulajdonos előzetes megrendelése alapján veszi át és gondoskodik. A
Közszolgáltató közszolgáltatással kapcsolatos nyilvántartást oly módon köteles vezetni annak
elszállításáról, ártalmatlanításáról.
(3) A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő nyilvántartást oly módon köteles
kialakítani, hogy az ártalmatlanító helyen ténylegesen elhelyezett nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége és származási helye pontosan megállapítható
legyen.
(4) A Közszolgáltató a közszolgáltatást a környezet veszélyeztetését és szennyezését kizáró
módon köteles végezni.
(5) A Közszolgáltató felelős a tőle megrendelt, nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz ártalmatlanító helyre történő biztonságos eljuttatásáért és ártalmatlanításáért.
(6) A közszolgáltatás teljesítéséből eredő szennyezés esetén a Közszolgáltató köteles a terület
szennyeződésmentesítéséről, a kárelhárításról, valamint az eredeti környezeti állapot
helyreállításáról gondoskodni,

(7) A Közszolgáltatónak rendelkeznie kell a szolgáltatási területre érvényes veszélyes
hulladék begyűjtésére, közúton történő szállítására vonatkozó hatósági engedéllyel.

8. Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettség
8. § (1) A Közszolgáltató e tevékenysége végzése során a birtokába jutott a közszolgáltatással
összefüggő személyes adatokat köteles az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvénynek megfelelően kezelni.
(2) A Közszolgáltató rögzíti, hogy a közszolgáltatási szerződésre vonatkozó adatok közérdekű
adatoknak minősülnek ezért az Önkormányzatnak és a Közszolgáltatónak lehetővé kell tennie,
hogy a kezelésében levő közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatot- erre irányuló
igény alapján bárki megismerhesse.
(3) Egyebekben az üzleti titok megismerése a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az
irányadók.

9. A közszolgáltatás díja
9. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtési, szállítási és
ártalommentes elhelyezési díjáról az 1. függelék rendelkezik.
(2) Az ingatlantulajdonos által fizetendő közszolgáltatási díjról a Közszolgáltató a helyszínen
bevételi pénztárbizonylatot állít ki, majd 15 napon belül a készpénzfizetési számlát megküldi
az ingatlantulajdonosnak.
(3) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlan tulajdonost terhelő díjhátralék adó módjára
behajtható köztartozás.
(4)A díjhátralék rendezése során a vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII. törvény 44/E§-ban
foglaltak szerint kell eljárni.

10. Záró rendelkezés

10. § Ezen rendelet 2015. szeptember -én lép hatályba.

Mlinkó István
polgármester

Dr. Tárnoki Richárd
jegyző

Kihirdetve: Dörgicse, 2015. augusztus .
dr. Tárnoki Richárd
jegyző
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:
Dörgicse Község Önkormányzat képviselő-testületének 12/2015. (VIII. 17.)
önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról
2. Honlap feltöltés, szerződés
Mlinkó István polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
A település új honlapját a korábbitól eltérő rendszerben szeretnénk megcsinálni, amit a
korábbi honlapkészítőnk nem vállalt. A honlap elkészítésére Patkós Dániel egyéni vállalkozó
adott ajánlatot bruttó 4000 Ft/óra megbízási díjért, amit minden hónapban utólag számolnánk
el. Javaslom, hogy fogadjuk el az ajánlatát.
Deák Attila képviselő: Azért javaslom, hogy amit lehet, főleg a rendeletek és a
jegyzőkönyvek feltöltését végezzék el a kolléganők helyben, mivel ha azzal késünk, akár meg
is büntethetnek. Javaslom továbbá, hogy a csatolt szerződéstervezetbe foglaljuk bele, hogy az
általunk átadott anyagokat a vállalkozónak 2 napon belül kelljen feltöltenie a honlapra.
Kérdés, javaslat nem hangzott el.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:
70/2015. (08.07.) határozat

Dörgicse község Önkormányzatának Képviselő-testülete a www.dorgicse.hu honlap
elkészítésére és karbantartására Patkós Dániel egyéni vállalkozóval köt szerződést bruttó 4000
Ft/óra megbízási díjért, havi elszámolással, a 2015. évi költségvetés dologi kiadásainak
terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Mlinkó István polgármester
3. E-on Versenypiaci ajánlat 2016-os évre
Mlinkó István polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
Az E-on Energiakereskedelmi Kft. megküldte a 2016. évre vonatkozó árajánlatát az
Önkormányzat részére, kérik, hogy az ajánlat elfogadása esetén a szerződést mihamarabb

juttassuk vissza részükre. A szerződés a Fő utca 16., 18., a Fenyves-alja utca 25. számokra és
a 0157-es helyrajzi számú területre vonatkozik és 19,85 Ft/kWh árat, a Dörgicse Fő utcára
pedig 20,7 Ft/kWh tartalmaz.
Javaslom az árajánlat elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:
71/2015. (08.07.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az E-on Energiakereskedelmi Kft.
2016. évre vonatkozó árajánlatát megismerte, megtárgyalta és annak elfogadása mellett
döntött.
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Mlinkó István polgármester
Határidő: azonnal
4. Mórocz Imre belterületi utak murvázására tett árajánlat elfogadása
Mlinkó István polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
A Kővölgyi utcában az út rossz állapotban van, annak murvázására Mórocz Imre adott bruttó
142.875 Ft-os árajánlatot. Javaslom, hogy fogadjuk el, hogy mihamarabb elvégezhesse a
munkát.
Deák Attila képviselő: Ez az utca nem volt benne a vis maior pályázatban?
Mlinkó István polgármester: Nem, náluk nem volt túl sok víz.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:
72/2015. (08.07.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mórocz Imrének a Kővölgyi utca
murvázására tett bruttó 142.875 Ft-os árajánlatát megismerte, megtárgyalta és annak
elfogadása mellett döntött a 2015. évi költségvetés dologi kiadásainak terhére.
Felelős: Mlinkó István polgármester
Határidő: azonnal
5. Feldergicsei Bakancsos Ház részére, mosodai árajánlat elfogadása
Mlinkó István polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
A turistaházban lévő ágyneműk, törölközők mosását nem tudjuk helyben megoldani, így
kértem árajánlatot a rendszeres tisztíttatásra. A FrissTEX Mosoda ajánlatában garnitúránként
500 Ft-ért vállalja az ágynemű, 110 Ft-ért a törölköző, 130 Ft-ért a fürdőlepedők mosását
rugalmas el- és visszaszállítással. Javaslom, hogy fogadjuk el az árajánlatukat és kössünk
velük keretszerződést a mosodai szolgáltatásokra.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:
73/2015. (08.07.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bakancsos Turistaházban használt
ágyneműk, törölközők mosására a FrissTEX mosodával köt keretszerződést mosásonkénti
elszámolással.
Felelős: Mlinkó István polgármester
Határidő: azonnal
6. Dörgicse 545 hrsz. telekhatár rendezés ügye
Mlinkó István polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
Az 545 és 0266/1. hrsz.-ú ingatlanok belterületi határvonal változással járó határrendezés
földhivatali záradékolási kérelméhez a Képviselő-testület hozzájárulása szükséges. A
Rendezési Tervben a határrendezés figyelembe lett véve, így javaslom, járuljunk hozzá.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:
74/2015. (08.07.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 545 és 0266/1. hrsz.-ú ingatlanok
belterületi határvonal változással járó határrendezéséhez a jelenleg hatályos Rendezési
Tervnek és Helyi Építési szabályzatnak megfelelően hozzájárul.
Felelős: Mlinkó István polgármester
Határidő: azonnal
7. A helyettes háziorvos kifizetési kérelme
Mlinkó István polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
A korábbi háziorvos az áprilisi OEP finanszírozási összeget nem szolgáltatta vissza az
Önkormányzatok részére, így a helyettes háziorvos 662.413Ft-os számláját az
Önkormányzatoknak kell kifizetniük. Mivel az összeg a szerződés alapján jár a doktor Úrnak,
aki számláját Pécsely Község Önkormányzata felé nyújtja be, javaslom, hogy fizessük ki az
összeg negyedét, 165604 Ft-ot Pécsely Község Önkormányzata részére, továbbá járjunk el
ugyanígy az orvosi asszisztens bérével és útiköltségével, ami nekünk 51.746 Ft-ot jelent, és az
orvosi szolgálati lakás felújítása esetében a felújítás költségeinek 1 millió Ft fölötti részével,
ami 81.195 Ft-os kiadást eredményez nekünk.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta
meg:

75/2015. (08.07.) határozat

Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyettes háziorvos áprilisi
költségtérítésének kifizetéséhez 165.604 Ft összegben,a háziorvosi asszisztens áprilisi
bérköltségének és útiköltségének fedezéséhez 51746 Ft összegben, a háziorvosi szolgálati
lakás felújításához pedig 81.195 Ft összegben járul hozzá a 2015. évi költségvetés dologi
kiadásainak terhére, vállalja a fenti összeg Pécsely Község Önkormányzata részére történő
megfizetését számla ellenében.
Határidő: azonnal
Felelős: Mlinkó István polgármester
Mlinkó István polgármester: Kérdezi van-e kérdés, észrevétel.
Dr. Bisztray Dénesné: Kéri, hogy az Önkormányzat a 312 hrsz.-ú terület rendbetételével
biztosítsa bejárást az ő ingatlanához.
Mlinkó István polgármester: Több napirend és bejelentés nem lévén a polgármester az ülést
10:30 órakor bezárta.
k. m. f
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