Dörgicse Község Önkormányzata
DÖRGICSE
____________________________
Szám: 301/ 65- 18 /2016.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Képviselő-testület 2016. június 29-én 10:00 órakor megtartott nyilvános testületi
üléséről.
Az ülés helye:

Dörgicse Község Önkormányzat Tanácsterme
Dörgicse Fő u. 16.

Mlinkó István
Kurucz Attila
Bende István

Jelen voltak:

polgármester
alpolgármester
képviselő

Soltész Attila osztályvezető, a jegyző megbízottja
Deák Attila és Király László képviselők igazoltan vannak távol.
Mlinkó István polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket, megállapítja,
hogy az 5 tagú Képviselő-testületből 3 tag jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
(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: A meghívó szerinti napirendeket javasolja tárgyalni, az alábbi
kiegészítéssel:
Javasolja felvenni a napirendi pontok közé:
4. Önkormányzat HÉSZ módosító javaslatai
Előadó: Mlinkó István polgármester
5. Bakancsos Turistaház üzemeltetése érdekében 1 fő részmunkaidős (4 órás), határozatlan
idejű munkavállaló alkalmazása
Előadó: Mlinkó István polgármester
6. Planteus Kft ajánlata településrendezési terv módosítására
Előadó: Mlinkó István polgármester
7. Tájékoztató a 2016-06-06 együttes képviselőtestületi ülésről, és az egyeztető tárgyalásról.
Előadó: Mlinkó István polgármester
Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 3 igen szavazattal 0 nem
szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az ülés napirendjét.
Mlinkó István polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület az ülés napirendjét és a
tárgyalás menetét a fenti szavazati arányokkal elfogadta és meghozta az alábbi:
70/2016. (06.29.) 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. Hulladékszállítási rendelet módosítása
Előadó: Mlinkó István polgármester
2. Kaáli Nagy Géza HÉSZ övezeti átsorolási kérelme
Előadó: Mlinkó István polgármester
3. Dr. Jurasits Zsolt HÉSZ övezeti átsorolás kérelme
Előadó: Mlinkó István polgármester
4. Önkormányzat HÉSZ módosító javaslatai
Előadó: Mlinkó István polgármester
5. Bakancsos Turistaház üzemeltetése érdekében 1 fő részmunkaidős (4 órás),
határozatlan idejű munkavállaló alkalmazása
Előadó: Mlinkó István polgármester
6. Planteus Kft ajánlata településrendezési terv módosítására
Előadó: Mlinkó István polgármester
7. Tájékoztató a 2016-06-06 együttes képviselőtestületi ülésről, és az egyeztető
tárgyalásról.
Előadó: Mlinkó István polgármester

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1.

Hulladékszállítási rendelet módosítása

Mlinkó István polgármester: A napirendi ponthoz kapcsolódóan megküldésre került az
írásos előterjesztés. Ismerteti az előterjesztést.
Tisztelt Képviselő-testület!

A lakossági szemétszállítási díjakról szóló 7/2014.(V.28.) önkormányzati rendeletet (a
továbbiakban: Rendelet) a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban:
Htv.) 2016. április 1-jei változása miatt kell módosítani.
A Htv. kiegészül az állami hulladékgazdálkodási közfeladatról szóló rendelkezésekkel, melyek
szerint az állami hulladékgazdálkodási közfeladat keretében az állam:
 meghatározza a hulladékgazdálkodás országos céljait,
 meghatározza a hulladékgazdálkodás fejlesztésének irányait,
 ellátja az önkormányzatok közötti és a regionális koordinációt,
 elkészíti az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervet, amely többek
között meghatározza a közszolgáltatás ellátásának optimális területi lehatárolását és az
adott területen minimálisan ellátandó közszolgáltatási feladatokat,
 megállapítja, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszerelem fejlesztése
megfelel-e az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervnek,
 megállapítja, hogy a közszolgáltató tevékenysége megfelel-e az Országos
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglaltaknak, és arról véleményt állít
ki,
 a hulladékgazdálkodás országos szintű céljainak és fejlesztési irányainak teljesülése
érdekében kialakítja az infrastrukturális erőforrások optimális használatának rendszerét,
 kezeli az önkormányzatok, önkormányzati társulások által önkéntesen vagyonkezelés
körében rábízott vagyont,
 beszedi a közszolgáltatási díjat és kifizeti a közszolgáltatóknak a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter által meghatározott szolgáltatási
díjat,
 kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket.
Ezen feladatok ellátására az állam létrehozta a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, mint koordináló szervezetet (a
továbbiakban: Koordináló szerv).
A helyi közszolgáltatónak és a települési önkormányzatnak meg kell adnia minden adatot és
információt, ami a Koordináló szerv feladatkörének gyakorlásához szükséges. A Koordináló
szerv kezelheti és nyilvántarthatja ezeket az adatokat. A Koordináló szerv jogosult a
számlázási, díjbeszedési, valamint a díjhátralék-kezelési feladatkörében a személyes adatok
körére vonatkozó csoportos adatszolgáltatást kérni a járási hivatal illetékes szervétől.
Fentiekre tekintettel, a számlázással és személyes adatok kezelésével kapcsolatos helyi
jogszabályi rendelkezéseket módosítani szükséges, illetve hatályon kívül kell helyezni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megvitatni, és a rendelet tervezetet
elfogadni szíveskedjen.
Kérdezi, hogy van-e észrevétel, hozzászólás, kiegészítés.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 3 igen szavazattal 0 nem
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta
meg:
71/2016. (06.29.) határozat

Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakossági szemétszállítási díjakról
szóló 7/2014.(V.28.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet tervezetet
megismerte, megtárgyalta és annak elfogadása mellett döntött.
Határidő: azonnal
Felelős: Mlinkó István polgármester

Rendelet tervezet
Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2016. (……..) önkormányzati rendelete
A lakossági szemétszállítási díjakról szóló 7/2014.(V. 28.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 88.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében, 13. §
(1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ A lakossági szemétszállítási díjakról szóló 7/2014.(V.28.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: Rendelet) 2.§ - a (4) bekezdéssel egészül ki:
„ 2. § (4) A közszolgáltatási díj számlázását és a díjak beszedését a Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
végzi (a továbbiakban:
Koordináló szerv).”
2.§ Hatályát veszti a Rendelet 3.§ - a.
3.§ Hatályát veszti a Rendelet 4.§- a.
4.§ Hatályát veszti a Rendelet 5.§- a.
5.§ A Rendelet 8. § (1), bekezdésében a „Közszolgáltató” szövegrész helyébe a „Koordináló
szerv”
szöveg lép.
6.§ A Rendelet 9. §- a. „Közszolgáltató” szövegrész helyébe a „Koordináló szerv” szöveg
lép.
7.§ A Rendelet 10. § (1) bekezdésében- a. „Közszolgáltató” szövegrész helyébe a
„Koordináló szerv”
szöveg lép.
8.§ A rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ 11. § (2) A hulladékszállító jármű személyzete a hulladékot elszállításkor az ingatlan
bejárata előtti közterületen veszi át. Ahol a közút méreteinél fogva az ingatlan bejáratának

megközelítése hulladékszállító járművel nem lehetséges, a települési hulladék átvétele a
legközelebbi alkalmas helyen történik.”
9.§ Rendelet 11.§ - a (5) bekezdéssel egészül ki:
„11.§ (5) A Közszolgáltató jogosult a szerződött ingatlanhasználót felszólítani a megkötött
közszolgáltatási szerződés módosítására, ha az ingatlanhasználó rendszeresen a szerződött
mennyiségen felül, többlethulladékot helyez el a hulladékgyűjtő edényében vagy az mellett.”
10.§ E rendelet 2016. július 1. napján lép hatályba.

Dörgicse, 2016. június …..
Mlinkó István
polgármester

dr. Tárnoki Richárd
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2016. június …….
dr. Tárnoki Richárd
jegyző
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 3 igen szavazattal 0 nem
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:
Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelete
a lakossági szemétszállítási díjakról szóló 7/2014.(V. 28.)
önkormányzati rendelet módosításáról.

2.

Kaáli Nagy Géza HÉSZ övezeti átsorolási kérelme

Mlinkó István polgármester: Szóban ismerteti az írásban megküldött kérelmet.
Kaáli Nagy Géza (1012 Budapest, Orom u. 20/b) kéri a tisztelt Képviselő testület támogatását
a hatályos Helyi Építési Szabályzatuk lakó övezetre vonatkozó előírásainak megváltoztatására
úgy, hogy a lakóterületen, de legalább az Lf-1 övezetben lehessen önálló nem lakófunkciójú
épületet is építeni, természetesen az épületek építészeti megjelenésében továbbra is a helyi
sajátosságokat hordozó előírások maradjanak. A fenti kérelmem miatti HÉSZ módosítás rá
eső költségét vállalja. Tájékoztatja a testületet, hogy előzetesen a beadott kérelmet szakmailag
Németh Ferenc településtervezővel egyeztette és az állásfoglalását figyelembe véve teszi meg
a javaslatát. Javasolja a kérelem támogatását azzal, a feltétellel, hogy a módosítás költségeit a
kérelmező viseli.
Mlinkó István polgármester: Kérdezi, hogy van-e észrevétel, hozzászólás, kiegészítése,
majd szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az
előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:
72/2016. (06.29.) határozat
1. Dörgicse Község Önkormányzatának képviselő-testülete megismerte dr. Kaáli Nagy Géza
beérkezett kérelmét és támogatja a hatályos Helyi Építési Szabályzat lakó övezetre vonatkozó
előírásainak megváltoztatását úgy, hogy az Lf-1 övezetben lehessen önálló nem lakófunkciójú
épületet is építeni, az épületek építészeti megjelenésére vonatkozó minden eddigi előírás
megtartása mellett.
2. Dörgicse Község Önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert,
hogy a hatályos településrendezési eszközöket fenti kérésnek megfelelően módosítassa azzal a
feltétellel, hogy a módosítás költségeit a kérelmező viseli.
Határidő: azonnal
Felelős: Mlinkó István polgármester

3.

Dr. Jurasits Zsolt HÉSZ övezeti átsorolás kérelme

Előadó: Mlinkó István polgármester: Szóban kiegészíti az írásban benyújtott és a testületi
tagoknak megküldött kérelmet. (jegyzőkönyv 4. sz. melléklete) Tájékoztatja a testületet,
hogy előzetesen a beadott kérelmet szakmailag Németh Ferenc településtervezővel egyeztette
és az állásfoglalását figyelembe véve teszi meg a javaslatát. Javasolja a kérelem támogatását
azzal, a feltétellel, hogy a módosítás költségeit a kérelmező viseli.
Kérdezi, van e hozzászólás, vélemény.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:
73/2016. (06.29.) határozat
1. Dörgicse Község Önkormányzatának képviselő-testülete megismerte dr. Demján Ildikó és
dr. Jurasits Zsolt ( 8244 Dörgicse, Fő u. 56.) kérelmét és támogatja a 26, 27, 28 és 25/8 hrsz-ú
ingatlanok Lf-1 (falusias lakó) övezetből Vt-1 (településközponti vegyes) övezetbe történő
átsorolását.
2. Dörgicse Község Önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert,
hogy a hatályos településrendezési eszközöket fenti kérésnek megfelelően módosítassa azzal a
feltétellel, hogy a módosítás költségeit a kérelmező viseli.
Határidő: azonnal
Felelős: Mlinkó István polgármester

4.

Önkormányzat HÉSZ módosító javaslatai

Mlinkó István polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet. Ha már lakossági
kezdeményezésre hozzányúlnak a Helyi Építési Szabályzathoz, akkor az Önkormányzat
érdekét szem előtt tartva a saját ingatlanaik tekintetében is célszerű a szükséges
módosításokat meglépni. Így javasolja a Helyi Építési Szabályzatában az általános
mezőgazdasági területeken a Balaton Törvényi előírásokkal pontosan megegyező
beépíthetőség biztosítását, illetve egy az önkormányzat 544m2 területnagysága
hasznosíthatósága szempontjából a Zkp-1 (közpark) övezetében a kialakítható legkisebb
teleknagyság 500 m2-re csökkentését. Ezen módosítások költségét a 2016. évi költségvetés
terhére átcsoportosítással az általános tartalékból a felújítások előirányzatának terhére
biztosítanák.
Továbbá javasolja a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal 1/2159-1/2016 és 1/21592/2016 szám alatt iktatott építéshatósági észrevételekben foglaltak felülvizsgálatát.
(jegyzőkönyv 5. sz. melléklete)
Kérdezi, van e hozzászólás, vélemény.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:
74/2016. (06.29.) határozat
1. Dörgicse Község Önkormányzatának képviselő-testülete kezdeményezi a Helyi Építési
Szabályzatában az általános mezőgazdasági területeken a Balaton Törvényi előírásokkal
pontosan megegyező beépíthetőség biztosítását.
2. Dörgicse Község Önkormányzatának képviselő-testülete kezdeményezi a Helyi Építési
Szabályzatában a Zkp-1 (közpark) övezetében a kialakítható legkisebb teleknagyság 500 m2re csökkentését.
3. Dörgicse Község Önkormányzatának képviselő-testülete kezdeményezi a Helyi Építési
Szabályzatának a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal 1/2159-1/2016 és 1/21592/2016 szám alatt iktatott építéshatósági észrevételekben foglalt szempontjainak
felülvizsgálatát.
4. Dörgicse Község Önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert,
hogy a hatályos településrendezési eszközöket fentiek figyelembevételével módosítassa, azzal
hogy a felmerülő költségeket a 2016. évi költségvetés terhére átcsoportosítással az általános
tartalékból a felújítások előirányzatának terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mlinkó István polgármester

5.

Bakancsos Turistaház üzemeltetése érdekében 1 fő részmunkaidős (4 órás),
határozatlan idejű munkavállaló alkalmazása

Mlinkó István polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet. A 2014-04-15-i képviselőtestületi ülésen már beszéltek róla és el is tudomásul vétel mellett el is fogadták, hogy a
Bakancsos turistaház működtetéséhez vesznek fel dolgozót. Ez megtörtént Lakatos Dóra

személyében. A feladatokat részmunkaidős (4 órás), határozatlan idejű szerződéssel látja el
2016. június 13. napjától. Az alkalmazás kapcsán felmerülő többlet költségek fedezete 2016.
évben a személyi juttatások, és munkáltatót terhelő járulékok rovaton biztosított. Erről viszont
nem döntöttek, így most utólagosan a kéri, a fedezetet rendeljék hozzá a munkakörhöz.
Kérdezi, van e hozzászólás, vélemény.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:
75/2016. (06.29.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bakancsos Turistaház
üzemeltetése érdekében 1 fő részmunkaidős (4 órás), határozatlan idejű munkavállaló
alkalmazását jóváhagyja 2016. június 13. napjától. Az alkalmazás kapcsán felmerülő többlet
költségek fedezete 2016. évben a személyi juttatások, és munkáltatót terhelő járulékok
rovaton biztosított.
A következő évek vonatkozásában, pedig kötelezettséget vállal, hogy a fedezetet az adott évi
költségvetésben biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mlinkó István polgármester

6.

Planteus Kft ajánlata településrendezési terv módosítására

Mlinkó István polgármester: A napirendi pont anyagát írásban megkapták képviselőtársai.
(jegyzőkönyv 6. sz. melléklete) mint a tárgyhoz kapcsolódóan megjegyzi, hogy ennek az
összegnek a töredéke terheli ténylegesen majd az önkormányzatot, mivel a lakossági kérések
esetében minden esetben úgy hoztak pozitív döntéseket, hogy annak a költségvonzatát
áthárították a kérelmezőkre. Ez azt jelenti, hogy az 1.100.000+Áfa összegből az
önkormányzat ténylegesen csak 150.000Ft+Áfa összeget visel. Javasolja a Planteus
Kft(székhely: 8273 Monoszló, Fő u. 23.) képviseli Németh Ferenc ajánlatának elfogadását az
árajánlattal egyezően.
Kérdezi, van e a napirendi ponthoz kapcsolódó hozzászólás, vélemény.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:
76/2016. (06.29.) határozat
1.
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Dörgicse Község részleges
Településrendezési Tervének módosítására megismerte és elfogadja a Planteus Kft (székhely:
8273 Monoszló, Fő u. 23., képviseli: Németh Ferenc) árajánlatát azzal, azonos tartalommal
mindösszesen 1.100.000 Ft+ Áfa összegben.

2.
Megbízza a polgármester, hogy a vállalkozói szerződés megkötését megelőzően a
lakossági, és egyéb természetes személyekkel a Planteus Kft vállalási árának megfelelően a
számukra az árajánlatban megjelölt összeg figyelembevételével a Megállapodást megkösse.
3. A kötelezettségvállalás összegét a 2016. évi költségvetés terhére átcsoportosítással az
általános tartalékból a felújítások előirányzatának terhére biztosítja.
Határidő: 2016-07-31
Felelős: Mlinkó István polgármester

7.

Tájékoztató a 2016-06-06 együttes képviselőtestületi ülésről, és az egyeztető
tárgyalásról..

Mlinkó István polgármester: A lakosság és nyilvánosság tájékoztatása céljából ismertetné a
2016-06-06 együttes képviselőtestületi ülésen hozott határozatot, mely az I. tárgyalást
követően az alapítványi iskolával nyilvános, illetve a költségmegosztás kérdésében hozott
döntést.
Kérdezi van e ezzel kapcsolatosan észrevétel, hozzászólás, kiegészítés a testület tagjai
részéről.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
Mlinkó István polgármester: felolvassa a határozatokat.
A dörgicsei 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:
60/2016. (06.06.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balaton–felvidéki Nemzeti
Oktatási Nevelési Közhasznú Alapítvánnyal történő – Veszprémi törvényszék
5.P.20.349/2016/5. szám alatt jóváhagyott- egyezségben foglaltak I. Egyezségi tárgyalás
időpontjára és tartalmára vonatkozóan az alábbiakról döntött:

A).
A megtartandó tárgyaláson az alábbi szempontrendszert terjeszti elő Pécsely
Önkormányzata Képviselő-testülete, Balatonszőlős Önkormányzata Képviselő-testülete,
Dörgicse Önkormányzatának Képviselő-testület, Vászoly Önkormányzatának Képviselőtestülete:
1.)

Szerződés 2013.05.23-tól 5 évre.

2.)

A szerződéskötés feltétele, hogy felek elállnak a folyamatban lévő pertől.

3.)

Bérleti díjat fizet az Alapítvány 500.000 Ft/hó.

4.)

3 havi kauciót letesz az Alapítvány.

5.)

Költségek megosztása gyereklétszám alapján Alapítvány és a -KLIK között.

6.)

A közüzemi számlákat az Alapítvány a nevére íratja.

7.)

A számlák befizetését minden hónap 15-ig bemutatja az Önkormányzatnál.

8.)

Folyamatosan tájékoztatja az Önkormányzatokat a működéséről.

9.)

Amennyiben a KLIK által működtetett iskola megszűnik, úgy az Önkormányzatok
igényt tartanak a KLIK által használt termekre.

10.) Házirend kidolgozása és betartása.
11.) Védőnői szolgálat kibővítése az Alapítvánnyal.
12.) Csak az Alapítvány vezetőségével, elnökével tárgyalnak az Önkormányzatok

B.) Önkormányzatok részéről a tárgyalási folyamatokban a négy polgármester, továbbá a
Sindler ügyvédi iroda – mint az ügyben felkért jogi képviselő- illetve az osztályvezető vesz
részt.
C.) Az elfogadásra került javaslatcsomag esetében amennyiben ettől eltérő állásponttal
találkoznak a tárgyaláson az Alapítvány részéről azt kizárólag tárgyalási szinten
egyeztethetik, döntést csak és kizárólag a négy önkormányzat képviselő-testülete hozhat.
D.) A tárgyalási időpont tekintetében az első egyeztető tárgyalás időpontjának a 2016. június
20.-át javasolják 17.00 órai kezdéssel Pécsely Önkormányzatnál 8245. Pécsely, Vásártér
u.148/a. szám alatt az Önkormányzat Tanácstermében. Amennyiben az időpont az
Alapítványnak nem elfogadható, úgy másodlagosan a 2016. június 27.-ét ugyancsak 17.00
órai kezdéssel, a helyszín változatlan meghagyása mellett.

Határidő: A, és B, és C, pont esetében: azonnal
D. pont esetében: 2016-06-27
Felelős: Mlinkó István polgármester

A dörgicsei 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:
61/2016. (06.06.) határozat

Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. május 10.-én megtartott
Veszprémi Törvényszék tárgyalásán (ügyszám: 5.P.20.349/2016/5. ) létrejött egyezség
keretében az abban foglalt kötelezettség www.veol.hu honlapon való közzétételével felmerült
110.000 Ft + Áfa összeget a Dörgicsei Önkormányzat, mint a Pécselyi Iskola résztulajdonosa
, tulajdonrészének arányában átvállalja és megfizeti Pécsely Önkormányzatának.
Határidő: 2016-06-25
Felelős: Mlinkó István polgármester

Mlinkó István polgármester: Továbbá tájékoztatja a Képviselő –testületet, hogy Dörgicse
Község Önkormányzatának polgármestereként a másik 3 érintett testület polgármesterével a
törvényszék 5.P.20.349/2016/5. szám alatt jóváhagyott- egyezségben foglaltak I. Egyezségi
tárgyalás megtartására - figyelemmel a fentebb felolvasott határozatra, 2016. június 20.-án
17.00 órakor megtörtént. Melyen a Balaton–felvidéki Nemzeti Oktatási Nevelési Közhasznú
Alapítvány delegált képviselőknek az önkormányzatok közös javaslat csomagját átadták, és
azt a választ kapták, hogy a javaslat megvitatása után az Alapítvány megküldi az álláspontját.
Mlinkó István polgármester: Kérdezi van-e kérdés, észrevétel.
Mlinkó István polgármester: Több napirend és bejelentés nem lévén a polgármester az ülést
11:45 órakor bezárta.
k. m. f

Mlinkó István
polgármester

dr. Tárnoki Richárd
jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:
Soltész Attila
osztályvezető

