Dörgicse Község Önkormányzata
DÖRGICSE
____________________________
Szám: 301/ 47-42 /2015.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Képviselő-testület 2015. november 19-én 16:00 órakor megtartott rendes testületi
üléséről.
Jelen voltak:

Mlinkó István
Kurucz Attila
Deák Attila
Király László

polgármester
alpolgármester

képviselők
Soltész Attila osztályvezető, a jegyző megbízottja
Bende István 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. A
meghívó szerinti napirendeket javasolja tárgyalni az alábbi kiegészítésekkel:
Nyilvános testületi ülés
10. Kökörcsin Tagóvoda támogatási kérelme.
11. Pécsely Önkormányzat orvosi rendelő és lakás felújításához való további hozzájárulás.
Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem
szavazattal és 0 tartózkodás 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:

104/2015. (11.19.) 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:
A nyilvános ülés napirendje :
1. Bere árok eljárási szolgáltatási díj
Előadó: Mlinkó István polgármester
2. Vis maior elszámolás határidejének meghosszabbítás kérelem
Előadó: Mlinkó István polgármester
3. Közmeghallgatás időpont kijelölése
Előadó: Mlinkó István polgármester
4. Közvill Zrt. megállapodás módosítása
Előadó: Mlinkó István polgármester
5. Mikrocomp rendszerfelügyelet szerződés módosítása
Előadó: Mlinkó István polgármester
6. Bakonykarszt vagyonkezelési díj rendezés
Előadó: Mlinkó István polgármester
7. Buszmegállók hulladékgyűjtő cseréje
Előadó: Mlinkó István polgármester
8. Falukemencéhez ponyva vásárlás
Előadó: Mlinkó István polgármester
9. Nyugdíjas napi és Mikulás rendezvények szervezése
Előadó: Mlinkó István polgármester
10. Kökörcsin Tagóvoda támogatási kérelme
Előadó: Mlinkó István polgármester
11. Pécsely Önkormányzat orvosi rendelő és lakás felújításához való további
hozzájárulás.
Előadó: Mlinkó István polgármester
Zárt ülés napirendje :
1. Bursa pályázatok elbírálása
Előadó: Mlinkó István polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. Bere árok eljárási szolgáltatási díj
Mlinkó István polgármester: Szóban ismerteti a napirendet.
Mint ismert a Képviselő testület előtt, a Bere-árok részbeni szakaszán felújítási munkálatokat
végez az Önkormányzat, mely vízjogi létesítési engedélyhez kötött tevékenység. A hatósági
engedélyezési eljárás feltétele az „eljárás igazgatási szolgáltatási díj” megfizetése. Ezzel
kapcsolatosan hiánypótlásra hívta fel az Önkormányzatunkat a Fejér Megyei

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztálya. A díj mértéke a beruházás bruttó
költségéhez igazodik esetünkben, 252.000.-Ft. Javaslom, hogy a hatóság felhívására - mely az
eljárás lefolytatásának alapfeltétele -, a 252.000.-Ft igazgatási szolgáltatási díjat fizesse meg
az Önkormányzat.
Kérdés, javaslat nem hangzott el.
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:
105/2015. (11. 19.) határozat
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dörgicse Bere-árok
részbeni szakaszának felújítására vonatkozó vízjogi létesítési engedélyhez kapcsolódó
eljárás igazgatási szolgáltatási díj címén 252.000.-Ft megfizetéséről rendelkezik.
2. Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjat a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Hatósági Osztálya által előírt 10029008-00283607-00000000 számú
előirányzat-felhasználási számlaszámra kell megfizetni az Önkormányzat 2015 évi
költségvetésének egyéb dologi kiadások terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Mlinkó István polgármester

2. Vis maior elszámolás határidejének meghosszabbítás kérelem
Mlinkó István polgármester: Szóban ismerteti a napirendet.
Önkormányzatunk vis maior pályázatának eredményeként többek között támogatást nyert a
Dörgicse Bere-árok részbeni szakaszának felújítására. A beruházás ezen része
engedélyköteles mely álláspontja szerint a hatósági ügyintézés tekintetében nagyon lassan
halad. A 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet a vis maior támogatás felhasználásának részletes
szabályairól rendelkezik többek között, az elszámolás határidejének meghosszabbításának
feltételeiről is. A rendelet 8. § (3) bekezdése „Az elszámolás benyújtására meghatározott
határidő módosítására egy alkalommal, legfeljebb az elszámolás benyújtására meghatározott
határidő 24 hónapra történő megváltoztatásával van lehetőség, ha a határidő betartását
időjárási körülmény, a helyi önkormányzaton kívül álló szervezet tevékenysége, egyéb
pályázati forrásból megvalósuló kapcsolódó beruházás vagy közbeszerzési eljárás elhúzódása
akadályozza. A kérelmet az elszámolás benyújtására meghatározott határidő lejártáig lehet
benyújtani a kincstárnak.” . Mivel a beruházás egy része vízjogi létesítési engedélyhez kötött,
mely engedélyezési eljárása jelenleg is folyamatban van és még nem került kiadásra a hatóság
részéről, így a 2016 február 20.-ai elszámolás véghatárideje nem biztos hogy tartható, főként
úgy hogy az elszámolás feltétele a jogerős használatbavételi engedély. Ennek okán javasolja a

képviselőtestületnek a határidő módosítási kérelem benyújtását a Magyar Államkincstárhoz
12 hónapos határidő meghosszabbítást kezdeményezve.
Kérdés, javaslat nem hangzott el.
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:
106/2015. (11. 19.) határozat
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dörgicse Bere-árok
részbeni szakaszának felújítására vonatkozó vízjogi létesítési engedélyezési eljárás
elhúzódása okán figyelembe véve a 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet „ A vis maior
támogatás felhasználásának részletes szabályairól” 8. § (3) bekezdését; a beruházás
elszámolásának határidő módosítását kezdeményezi a Magyar Államkincstárnál.
2. A határidő meghosszabbítását 12 hónap időtartamra kéri azaz 2017-02-20.
véghatáridővel.
3. Felhatalmazza a polgármestert a rendelet szerinti Nyilatkozat megtételére, illetve a
szükséges egyéb feladatok ellátására.
Határidő: 2016-02-15
Felelős: Mlinkó István polgármester

3. Közmeghallgatás időpont kijelölése
Mlinkó István polgármester: Szóban ismerteti a napirendet.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a
rendelkezik arról, hogy a Képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett
közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a
helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. Az elhangzott javaslatra, kérdésre a
közmeghallgatáson vagy legkésőbb tizenöt napon belül választ kell adni.
A közmeghallgatás helyét és időpontját a Képviselő-testület jelöli ki a polgármester javaslata
alapján. Dörgicse Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
10/2015(VI.14.) önkormányzati rendelet 26.§ (2) bekezdése értelmében a közmeghallgatás
időpontjáról és helyéről legalább 15 nappal a közmeghallgatás előtt a lakosságot tájékoztatni
kell.
Fentiekre figyelemmel Dörgicse Község Önkormányzata közmeghallgatása időpontjának
2015. december 07 napját 17.00 óra kezdési időponttal, helyszínének a Faluházat (Dörgicse ,
Fő u. 18.), javaslom.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen a határozati javaslatot elfogadni.
Kérdés, javaslat nem hangzott el.

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:
107/2015. (11.19.) h a t á r o z a t:
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi közmeghallgatás
időpontját 2015. december 07 napján 17.00. órára a Faluházba (Dörgicse, Fő u. 18.)
hívja össze.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintettek tájékoztatásáról
gondoskodjon.
Határidő: Legkésőbb a közmeghallgatás időpontját megelőző 15 nap
Felelős: Mlinkó István polgármester

4. Közvill Zrt. megállapodás módosítása
Mlinkó István polgármester: Szóban ismerteti a napirendet.
Az Önkormányzatunk 2011.november 28. napján megállapodást kötött a KÖZVIL Zrt-vel
villamos energia ellátásának módjáról. Ez a megállapodás jelenleg is hatályban van. A
KÖZVIL Zrt. mint beszerzési társaság, minden évben az ellátási köréhez tartozó
településeinek közvilágítási célú villamos energia ellátására pályázatot ír ki, energiakereskedő
cégeket versenyeztetve a legelőnyösebb közvilágítási energiadíj eléréséért. A 2016 évre a
legelőnyösebb ajánlatot a Transenergo Hungary Kft adta, mely alapján a kereskedő változása
okán szükséges a megállapodás módosítása. A KÖZVIL Zrt. 2016-os közvilágítási energia
díja: 14,30 Ft/kWh. A megállapodást határozott időre 2016. január 01.-től 2016. december
31.-ig kötnék meg. Javasolja a fentebbi tartalmú „Megállapodás módosítás” elfogadását.
Kérdés, javaslat nem hangzott el.
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:
108/2015. (11. 19.) határozat
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta
a KÖZVIL Zrt, villamos energia ellátásának módjáról szóló ajánlatát közvilágítás
tárgyában, melyet az alábbi főbb paraméterek mellett elfogad: A KÖZVIL Zrt. 2016os közvilágítási energia díja: 14,30 Ft/kWh. A megállapodás határozott időre 2016.
január 01.-től 2016. december 31.-ig terjed ki. Az energia nagykereskedelmi
szolgáltatója a Transenergo Hungary Kft.
2. Felhatalmazza a polgármestert a - Megállapodás módosítás – aláírására, legkésőbb
2015.november 30.
Határidő: azonnal
Felelős: Mlinkó István polgármester

5. Mikrocomp rendszerfelügyelet szerződés
Mlinkó István polgármester: Szóban ismerteti a napirendet.
Önkormányzatunk érvényes „Rendszerfelügyeleti szerződéssel” rendelkezik a Mikrocomp
Kft-vel. (8230 Balatonfüred, Garay J. u. 9.) A 2013.június 01.-vel aláírt alapszerződés
6.pontja rendelkezik az évenkénti rendszerkövetési díj megállapításáról ,mely „alku tárgyát
képezi” és a felek kölcsönös megállapodásán alapszik. A Mikrocomp Kft 2016 évre, évi
240.000 Ft+Áfa díjkérelmet terjesztett elő , mely havi 20.000 Ft+Áfa és 3 db számítógépre
vonatkozik. Figyelembe véve azt a tényt, hogy 2015 évben a havi díj 15.000 Ft+Áfa volt, és
2015 évben megközelítőleg az inflációs ráta Magyarországon közel 0%, így véleménye
szerint 18.000 Ft+Áfa/hó indokolt 2016 évre. Javasolja fentiek figyelembevételével a jelenleg
hatályos szerződés módosítását.
Kérdés, javaslat nem hangzott el.
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:
109/2015. (11. 19.) határozat
1 Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta
a Mikrocomp Kft (8230 Balatonfüred, Garay J. u. 9.) által benyújtott
„Rendszerfelügyeleti Szerződés” rendszerkövetési díja címén 2016 évre tett javaslatát
és az abban foglaltakat részben elfogadva 2016 évre 18.000 Ft+Áfa/hó összességében
216.000 Ft+Áfa/év módosítja az alapszerződés 6. pontját.
2 Felhatalmazza a polgármestert a – Szerződés módosítás – aláírására.
Határidő: 2015. december 01.
Felelős: Mlinkó István polgármester

6. Bakonykarszt vagyonkezelési díj rendezés
Mlinkó István polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
Az Országgyűlés 2015. június 30-án elfogadta és kihirdette 2015. évi CXIX törvényét, amely
a Vkszt-ben meghatározott vagyonértékelésnek határnapját 2015. december 31. napjáról
2019. december 31. napjára módosította. Ezen rendelkezés alapján, Dörgicse Község
Önkormányzatának, mint az ellátásért felelősnek, további 4 év áll a rendelkezésére, a
vagyonértékelés elvégeztetésére. A fenti határidő módosításának ismeretében Veszprém
Megyei Jogú Város Közgyűlése döntött arról, hogy így a vagyonértékelésre szánt forrásokat
más, magasabb prioritású víziközmű fejlesztésekre kívánja fordítani, ezért a
vagyonértékesítésre szánt forrását ezáltal már nem biztosítja. A közbeszerzési eljárást a
Bakonykarszt Zrt., a Magyar Energetikai és Közműszabályzási Hivatal által jóváhagyott

Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzatának megfelelően folytatta le. A Bíráló Bizottság
Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűlésének a döntését figyelembe véve a „Vállalkozási
szerződés víziközmű vagyonértékelés elvégzésére„ tárgyú közbeszerzési eljárás
eredménytelenné nyilvánítására tett javaslatot. A Döntéshozó Testület a javaslatot elfogadva a
tárgyal kapcsolatos közbeszerzési eljárást 2015. július 28. napjától lezártnak tekinti.
A Bakonykarszt Zrt. Igazgatósági ülésén döntés született az Ellátásért Fellelős
önkormányzatok ismételt megkereséséről, hogy a fenti tények és határidők ismeretében a
továbbiakban is fenntartják- e meghatalmazásukat, mivel amennyiben az Ellátásért Felelős
önkormányzatok közül akár csak egy is visszavonja a korábbi meghatalmazást, úgy a jelenleg
folyó közbeszerzési eljárás ellehetetlenül, így a vagyonértékelés elhalasztásáról, vagy az új
közbeszerzési eljárás lefolytatásáról kell az Önkormányzatnak döntést hoznia. Amennyiben a
képviselő-testület a vagyonértékelés elhalasztása mellett dönt, úgy a Bakonykarszt Zrt. a
visszavonásról szóló képviselő-testületi határozat kézhezvételétől követően 30 munkanapon
belül elszámol 2014. év december 31. fordulónapjáig megképződött vagyonkezelői díjjal az
Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság döntése alapján.

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:
110/2015. (11. 19.) határozat
1. Dörgicse község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 22-06363-1-002-00-13
MEKH kóddal rendelkező 72. sorszámú Dörgicse,Vászoly szennyvízelvezető víziközműrendszer és a -03072-1-007-00-04 MEKH kóddal rendelkező 20. sorszámú Balatoncsicsó
ivóvízellátó víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse a vagyonértékelés jelen döntésével
elhalasztja, a Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (
8200 Veszprém, Pápai út 41.) megkötött megbízását visszavonja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy jelen döntést a Bakonykarszt
Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársasággal ( 8200 Veszprém, Pápai út 41.)
részére megküldje.
Határidő: azonnal
Felelős: Mlinkó István polgármester

7. Buszmegállók hulladékgyűjtő cseréje
Mlinkó István polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
A buszmegállók köztéri szemetes edényeinek az elhelyezése a testület részéről már szóba
került. Ennek figyelembevételével próbált érdeklődni és keresett olyan gyártót, kinek a

termékei harmonizálnak a már elhelyezett köztéri hulladékgyűjtőkkel. Illetve szempont volt a
vandálbiztosság és az időtállóság is. Ennek során a Balatonakali Halösvény projekt keretein
belül kihelyezett gyűjtőedények feleltek meg leginkább ennek a célnak. Ezt személyesen is
megtekintette, majd ezt követően vette fel a kapcsolatot a gyártó Green Unitech Kft (8300
Tapolca, Deák Ferenc u. 6. 1/1.) céggel. A szemetesek felületkezeléssel, tölgyfa fa részekkel
tűzihorganyzott acél betéttel, helyszínre szállítással és telepítéssel együtt 37.100 Ft+Áfa/db
áron rendelhetők meg. Fentiek alapján javasolja 4 db köztéri szemetes gyűjtőedény
megvásárlását.
Kérdés, javaslat nem hangzott el.
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:
111/2015. (11. 19.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a megrendel a Green
Unitech Kft-tól, (8300 Tapolca, Deák Ferenc u. 6. 1/1.) 4 azaz -négy- darab
köztéri szemetes edényt darabonként 37.100 Ft+Áfa értékben. Az ár tartalmazza a
helyszíni telepítés teljes költségét is. A megrendelés az Önkormányzat 2015 évi
költségvetésének beruházások- gépvásárlás- kiadásainak előirányzata terhére
történik.

Határidő: 2015. december 01.
Felelős: Mlinkó István polgármester

8. Falukemencéhez ponyva vásárlás
Mlinkó István polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
Testületünk már többször beszélt és tárgyalt arról, hogy a Falukemencét PVC ponyvával látja
el. Ennek érdekében Kurucz Attila képviselőtársunk két céget keresett meg árajánlat
benyújtásával kapcsolatosan, és ehhez alaprajzot és fényképeket is csatolt. A két ajánlat
beérkezett, amit ismertet. Kérdezi, van e hozzászólás, vélemény:
Deák Attila képviselő: Míg a Fortuna Ponyva Kft részletes specifikációkat adott meg
(ponyva gr/m2 súlya illetve az ablakok felületére vetített m2 ár , UV állóság, kiszállítás és
összeszerelés ) addig a SÁRAY Ponyva Kft kizárólag egyösszegű ajánlatot tett, ami a ponyva
összetételére , szerelésre, nem tartalmaz információt. Fentiek alapján az árak objektívan nem
összehasonlíthatók.

Király László képviselő: Álláspontja szerint a csúcsfalat nem érdemes ponyvával burkolni,
mivel tartósabb és talán olcsóbb is lehet lambéria, illetve hajópadló fedést alkalmazni.
Javasolja ennek figyelembevételével átszámolni a szükséges m2 felületet és ennek
figyelembevételével pontosítani az árat.
Mlinkó István polgármester: Egyetért az elhangzottakkal, megbízza Kurucz Attila
képviselőt, hogy a következő testületi ülésre pontosítsa az ajánlattevők árajánlatait egyforma tartalom mellett ,továbbá a garancia idejének feltüntetésével – és a felületnagyság
átszámolásával a csúcsfal elhagyása okán. Döntést nem hoz a testület.

Nyugdíjasnapi és Mikulás rendezvények szervezése

9.

Mlinkó István polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
Idén is szeretnénk Idősek Napján és Mikuláskor ünnepséget szervezni, valamint ajándékot
adni az érintetteknek. A Mikulás ünnepség 37 gyermeket érint, az Idősek Napja 69 főt
érintene. Javaslom, hogy állapítsunk meg 600.000 Ft-os keretösszeget a két rendezvény
megszervezésére.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
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:
112/2015. (11.19.) határozat
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015-ben megszervezi a
Mikulás Ünnepséget, és az Idősek Napját. A Mikulás ünnepség 37 gyermeket érint, az
Idősek Napja pedig összesen 69 főt érint.
2. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 600 ezer Ft-os keretösszeget
állapít meg a két rendezvény megszervezésére a 2015. évi költségvetés dologi
kiadásainak terhére.
3. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. november 30.
Felelős: Mlinkó István polgármester

10.

Kökörcsin Tagóvoda támogatási kérelme

Mlinkó István polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
Idén is megkereste az Önkormányzatunkat a pécselyi Tündérkert Óvoda Kökörcsin Tagóvoda
vezetője és anyagi lehetőségünkhöz mérten támogatást kért az ünnepek közeledtével, hogy
minél színvonalasabban tudják a gyerekekkel megünnepelni a közelgő Télapó és Karácsonyt.
Javasolja, hogy a tagóvodát 30.000 Ft összeggel támogassák.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
113/2015. (11. 19.) határozat
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pécselyi Tündérkert Óvoda
Kökörcsin Tagóvodát 30.000 Ft-tal támogatja a 2015. évi költségvetés dologi
kiadásainak terhére.
2. Felhívja az óvoda vezetőjét, hogy 1. pontban foglalt támogatási összeggel legkésőbb
2016. március 31.-ig számoljon el a képviselőtestületnek.
3. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Határidő: 2015. november 30.
Felelős: Mlinkó István polgármester

11. Pécsely Önkormányzat orvosi rendelő és lakás felújításához való további
hozzájárulás.
Mlinkó István polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
E tárgyban a képviselőtestület már ülésezett és 75/2015.(08.07.) illetve 89/2015.(09.21.)
határozataiban többek között döntött - mely szerint - a pécselyi orvosi szolgálati lakás
felújítása esetében a felújítás költségeinek 1 millió Ft fölötti részének, ( 81.195 Ft-os kiadást )
megfizetését vállalta. Pécsely Község Önkormányzatának polgármestere megkereste és
tájékoztatta, hogy további általa szükségesnek és indokoltnak látott költségek merültek fel és
ennek költségét szeretné részben áthárítani a társ Önkormányzatokra. Ezen túlmenően a
működési engedély igazgatás szolgáltatási díja arányosan 7500 Ft többletköltséget jelentene.
Álláspontja szerint Önkormányzatuk a Pécsely Önkormányzat tulajdonában álló ingatlan
felújításához eddig is önként és jelentős anyagi erővel járult hozzá, így nem tartja indokoltnak
további támogatás biztosítását. Kéri, fentiek szellemében fogadja el a képviselő testület a
határozatot.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.

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:
114/2015. (11.19.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja hatályában a
75/2015.(08.07.) illetve 89/2015.(09.21.) számú határozatait és további pénzbeli hozzájárulás
megfizetését nem tartja indokoltnak, Pécsely Önkormányzatának a háziorvosi szolgálati lakás
felújítása tárgyában.
Határidő: azonnal
Felelős: Mlinkó István polgármester
Mlinkó István polgármester: Kérdezi van-e kérdés, észrevétel.
Mlinkó István polgármester: Több napirend és bejelentés nem lévén a polgármester az ülést
17:00 órakor bezárta.
k. m. f

Mlinkó István
polgármester

dr. Tárnoki Richárd
jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:
Soltész Attila
osztályvezető

