Jegyzőkönyv

Készült: Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 22-én,
17:00 órai kezdettel – Pécsely, Balatonszőlős, és Vászoly községek Önkormányzatainak
Képviselő-testületeivel közösen - megtartott együttes üléséről Balatonszőlős Közösségi Ház
nagytermében.

Jelen vannak:
A./ Pécsely Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai részéről:
Burgyánné Czibik Éva
Biros Zoltánt
Németh Mónika

polgármester
alpolgármester
képviselő

Mészáros József alpolgármester – 2016.08.01.-én lemondott képviselői mandátumárólLiga Andrea képviselő – 2016.08.03.-án lemondott képviselői mandátumárólKósa Gábor képviselő – 2016.08.03.-án lemondott képviselői mandátumáról-

B./ Balatonszőlős Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai részéről:
Mórocz László

polgármester

Valler Ferenc

képviselő

Bácsi Bernadett

képviselő

Klepeisz Péter alpolgármester igazoltan távol
Henn Sándor képviselő 2015.12.31-től lemondott képviselői mandátumáról.
C./ Dörgicse Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről:
Mlinkó István

polgármester

Deák Attila

alpolgármester

Kurucz Attila

képviselő

Király László

képviselő

Bende István képviselő igazoltan távol
D./ Vászoly Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről:
Rózsahegyi Tibor

polgármester

Henn Istvánné

alpolgármester

Endrődi Miklós

képviselő

Németh József

képviselő

Bende Tamás képviselő igazoltan távol
E./ Tanácskozási joggal:
Soltész Attila osztályvezető, a jegyző megbízottja.
(A jelenléti ívet jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza.)
(A megbízást jelen jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza.)
Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely: Köszönti, a megjelenteket majd felkéri
a polgármester társait településenként állapítsák meg a határozatképességüket, majd
megállapítja, hogy Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 fővel határozatképes.
Rózsahegyi

Tibor

polgármester

Vászoly:

Megállapítja,

hogy

Vászoly

Község

Önkormányzat Képviselő-testülete 4 fővel határozatképes.
Mórocz László polgármester Balatonszőlős: Megállapítja, hogy Balatonszőlős Község
Önkormányzat Képviselő-testülete 3 fővel határozatképes.
Mlinkó István polgármester Dörgicse: Megállapítja, hogy Dörgicse Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 4 fővel határozatképes.
Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely: A meghívó szerinti napirendeket javasolja
tárgyalni, majd a kiküldött meghívó szerinti napirendi pontok elfogadására tesz javaslatot és
kéri településenként; polgármester társait a szavazás lefolytatására. (A meghívót jelen
jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.)
A napirendi javaslatot a dörgicsei Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0
tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta:

107/2016. (09.22.Határozat

Napirend:
1.) Rendőrségi konzultációs fórum.
Előadó: Karl Imre rendőr őrnagy
2.) A Pécsely 380/1 hrsz-ú iskola épületének viharkár utáni felújítása.
Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester
3.) A Pécsely 380/1 hrsz-ú iskola bejáratához korlát kihelyezése.
Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester
4.) KLIK vagyonkezelési szerződés módosítási kérelme.
Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester
A napirendi javaslatot a vászolyi Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0
tartózkodás mellett, egyhangúlag támogatta. (86/2016. (09.22.) határozat)
A napirendi javaslatot a balatonszőlősi Képviselő-testület 3 igen szavazattal 0 ellenszavazat
és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag támogatta. (61/2016.(09.22.) határozat)
A napirendi javaslatot a pécselyi Képviselő-testület 3 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0
tartózkodás mellett, egyhangúlag támogatta. 113/2016.(09.22.) határozat

Napirend tárgyalása

1.

Rendőrségi konzultációs fórum.

Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely: Köszönti a rendőrség részéről megjelent
Vancsura Miklós rendőr őrnagyot és megadja neki a szót.
Vancsura Miklós rendőr őrnagy: Megköszöni a szót, és üdvözli a megjelenteket.
Tájékoztatja a testületeket, hogy a lakossági fórumot évi 2 alkalommal kell megtartani,
melynek része a mai találkozás. Mielőtt a konzultációs fórum keretében a párbeszédre sor
kerülne, szeretné tájékoztatni és egyben kérni a testületeket, hogy továbbítsák az
állampolgárok felé az alábbi információkat.

Mint talán ismert , és értesültek is róla a testületi tagok határvadász századok kerülnek
létrehozásra és felállítása ,melybe várják az ország minden részéről a jelentkezőket. Kéri, ha
az önkormányzatok látókörébe kerülnek olyanok, akik nem találnak munkát, és van,
affinitásuk ilyen jellegű szolgálat iránt azokat tájékoztassák, illetve segítsék, hogy jelentkezni
tudjanak. Jelenleg a rendőrkapitányságok jelentős létszámmal vesznek részt a személyi
állományból a határszakasz biztosításában.
A települések közbiztonsága terén elmondható ,hogy eddig ebben az évben jelentősebb
problémával nem találkoztak, közlekedési ügyek fordultak elő, de jellemzően nem helyi
lakosok voltak az érintettek.
Kérdezi, van e kérdés.
Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely: Jelzi és egyben kérdezi ,hogy Pécsely
esetében egyre nagyobb a gondot okoz a megnövekedett teherautó forgalom, ez jellemzően a
Vásártér és a Balatoni utcában jelentkezik. Ehhez kérnének segítséget.
Vancsura Miklós rendőr őrnagy: Meg fogják vizsgálni a kérdést, de minimálisan gyakoribb
rendőri jelenléttel tudnák segíteni a települést.
Soltész Attila osztályvezető: Kérdezi, hogy a közelgő népszavazás idején fokozottabb
rendőri jelenlét lesz e, a településeken.
Vancsura Miklós rendőr őrnagy: Igen.
Endrődi Miklós képviselő Vászoly: Vászolyon a közelmúltban volt olyan rendezvény –
kerékpáros verseny- hogy az autók nagy számban, és szabálytalan parkolása szinte
megbénította a vászolyi lakosok életét, nem beszélve arról a zajterhelésről ami érte a
lakosságot.
Vancsura Miklós rendőr őrnagy: Az ilyen ügyekben a Veszprémi Rendőr Főkapitányság jár
el , javasolja a jövőre nézve, hogy szerződésben kössék ki az előbb említett és problémát
okozó például, zajterhelést, vagy félpályás útlezárás kérdése.
Deák Attila alpolgármester Dörgicse: Ők is szembesültek ilyen problémákkal például:
ultramaraton, de ők a polgárőrség segítségével tudták kezelni az ilyen problémákat, mely
során szorosan együttműködtek a rendőrséggel.
Vancsura Miklós rendőr őrnagy: Megköszöni a kérdéseket.
Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely: Ezzel lezárja a napirendi pont tárgyalását.

2.

A Pécsely 380/1 hrsz-ú iskola épületének viharkár utáni felújítása.

Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely: Szóban kiegészíti az írásban kiküldött
napirendi pont anyagát. A Pécsely 380/1 hrsz-ú iskola épületét ért viharkárra az előző ülésen
elvetették a vis maior benyújtását és a biztosító kárrendezése mellett foglaltak állást.
Mint a megküldött ajánlatokból is látszik a felújításra több árajánlatot kért be.
- Kőház 2000 Kft árajánlat ők generál kivitelezés keretében a teljes felújításra adtak ajánlatot
mindösszesen bruttó: 3.592.431 Ft összegben.
- Berecz-Novák 2006 Bt, részbeni ajánlatot tettek a belső munkálatokra bruttó: 5.187.385 Ft
összegben.
- Parrag Antal részbeni ajánlatot tett az épület tető javítására bruttó:1.035.000 Ft összegben
- Veszélyes hulladék elszállítására pedig a Kontirak Kft adott ajánlatot.
Az ajánlatok figyelembevételével generál kivitelezőt javasol megbízni a munkálatokkal.
Mórocz László polgármester Balatonszőlős: Ő is generál kivitelezőt javasol a munka
elvégzésére, továbbá olcsóbb, is mint a részmunkákat elvégző ajánlatok együttes összege.
Rózsahegyi Tibor polgármester Vászoly: Ő is a generál kivitelezőt javasolja , olcsóbb és
nincs egymásra mutogatás a kivitelezők között, ha valami probléma adódik.
Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely: Összefoglalva javasolja a testületeknek, hogy
a legkedvezőbb ár figyelembe vételével a felújítási munkálatok elvégzésére a KŐHÁZ 2000
Kft árajánlatát fogadják el az ajánlattal egyező tartalommal bruttó: 3.592.431 Ft összegben
október 31, -ei befejezési határidővel.
Mórocz László polgármester Balatonszőlős: Javasolja, hogy a kivitelező feladata legyen a
veszélyes hulladék elszállítása és az azbesztmentesítés.
Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely: A polgármester úr kiegészítéssel együtt teszi
fel szavazásra a napirendi pont kapcsán fentebb elmondott javaslatát.
Kérdezi, van e hozzászólás, vélemény.
További hozzászólás, vélemény nem hangzott el
Kéri szavazzanak.
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:

108/2016. (09.22.) határozat

1.

Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pécsely 380/1 hrsz-ú

természetben iskola épületének viharkár utáni felújítására bekért kivitelezői árajánlatok közül
azzal azonos műszaki tartalommal a Kőház 2000 Kft (8271, Mencshely Kossuth utca 20.)
ajánlatát fogadja el bruttó: 3.592.431 Ft összegben, kiegészítve azzal, hogy a felújítás során
keletkezett veszélyes anyagnak minősülő síkpala és szigetelő elszállítása a kivitelező feladata.
A kivitelezés befejezési határideje 2016. október 31.
2.
A kivitelezés költségét Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
380/1 hrsz.-ú ingatlanban fennálló tulajdon részének arányában viseli.
Határidő: 2016-10-31.
Felelős: Mlinkó István polgármester
A Pécsely 380/1 hrsz-ú természetben iskola épületének viharkár utáni felújítására bekért
kivitelezői árajánlatok közül azzal azonos műszaki tartalommal a Kőház 2000 Kft (8271,
Mencshely, Kossuth utca 20.) ajánlatát bruttó: 3.592.431 Ft összegben,a balatonszőlősi
Képviselő-testület 3 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag
elfogadta. (62/2016. (09.22.) határozat)
A Pécsely 380/1 hrsz-ú természetben iskola épületének viharkár utáni felújítására bekért
kivitelezői árajánlatok közül azzal azonos műszaki tartalommal a Kőház 2000 Kft (8271,
Mencshely, Kossuth utca 20.) ajánlatát bruttó: 3.592.431 Ft összegben,a vászolyi Képviselőtestület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta.
(87/2016. (09.22.) határozat)
A Pécsely 380/1 hrsz-ú természetben iskola épületének viharkár utáni felújítására bekért
kivitelezői árajánlatok közül azzal azonos műszaki tartalommal a Kőház 2000 Kft (8271,
Mencshely,Kossuth utca 20.) ajánlatát bruttó: 3.592.431 Ft összegben,a pécselyi Képviselőtestület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta.
114/2016. (09.22.) határozat
Bárdi Farkas János: Kérdezi, hogy milyen tételeket foglal magában a felújítás az épületen
belül.

Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely: A festést 215m2 felületen és 120m2
parkettázást, illetve a régi bontását.

3.

A Pécsely 380/1 hrsz-ú iskola bejáratához korlát kihelyezése.

Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely: Szóban kiegészíti az írásban kiküldött
napirendi pont anyagát. A korlát az Alapítványi iskola bejáratánál kerülne elhelyezésre az út
és a bejárat közé. A testületeknek megküldött vállalkozói ajánlatot annyival egészítené ki,
hogy a korlát összességében 18 fm hosszban készülne el, úgy hogy 2X6 fm hosszú elemekből
állna. A különálló elemeket a helyszínen hegesztenék, össze ez ajánlati ár részét képezi. A
betonozási munkálatokat az ajánlat kérőnek, azaz nekik kell megoldani. Mindezek
figyelembevételével javasolja elfogadásra a pécselyi vasüzem Ferrocom ajánlatát azzal
megegyező tartalommal 46.000 Ft +Áfa összeggel.
Kérdezi, van e hozzászólás, vélemény.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el
Kéri szavazzanak.
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:
109/2016. (09.22.) határozat

1.

Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pécsely 380/1 hrsz-ú

természetben iskola bejáratához történő korlát kihelyezésére és elkészítésére a pécselyi
Ferrocom vasüzem (8245, Pécsely Balatoni út 18.) ajánlatát fogadja el 46.000 Ft +Áfa
összegben, mely 18fm korlát elhelyezését és összeállítását foglalja magába.
2.
A kivitelezés költségét Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
380/1 hrsz.-ú ingatlanban fennálló tulajdon részének arányában viseli.
Határidő: 2016-10-07
Felelős: Mlinkó István polgármester

A Pécsely 380/1 hrsz-ú természetben iskola bejáratához történő korlát kihelyezésére és
elkészítésére a pécselyi Ferrocom vasüzem (8245, Pécsely Balatoni út 18.) ajánlatát 46.000

Ft+Áfa összegben a balatonszőlősi Képviselő-testület 3 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0
tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta. (63/2016. (09.22.) határozat)
A Pécsely 380/1 hrsz-ú természetben iskola bejáratához történő korlát kihelyezésére és
elkészítésére a pécselyi Ferrocom vasüzem (8245, Pécsely Balatoni út 18.) ajánlatát 46.000
Ft+Áfa összegben a vászolyi Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0
tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta. (88/2016. (09.22.) határozat)
A Pécsely 380/1 hrsz-ú természetben iskola bejáratához történő korlát kihelyezésére és
elkészítésére a pécselyi Ferrocom vasüzem (8245, Pécsely Balatoni út 18.) ajánlatát 46.000
Ft+Áfa összegben a pécselyi Képviselő-testület 3 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0
tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta. 115/2016. (09.22.) határozat)

4.

KLIK vagyonkezelési szerződés módosítási kérelme.

Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely: Mint azt a megküldött anyag is tartalmazza a
KLIKK a közös helyiségeket kizárólagos vagyonkezelésbe kívánja vonni, ezzel kapcsolatban
kereste meg az önkormányzatokat, hogy határozat formájában járuljanak hozzá.
Deák Attila alpolgármester Dörgicse: A levélben hivatkozott KLIK elnöki levél tartalmát
nem ismeri azt nem kapták meg.
Mórocz László polgármester Balatonszőlős: Úgy látja, hogy mivel a vagyonkezelő a KLIK
az önkormányzatok nem nagyon tudnak mit tenni.
Deák Attila alpolgármester Dörgicse: Kéri, hogy a KLIK részéről megjelentek, hogy
tájékoztassák milyen iratok keletkeztek az ügyben.
dr. Molnár György KLIK: Képviselő úrnak már válaszoltak, felsorolja az elmúlt időszak
azon lépéseit ami az Alapítványi iskola részéről történt (évzáró eseményei engedély nélkül,
Alapítvány által egyoldalúan felmondott 3 oldalú megállapodás, tornaterem, folyosók
használata,területhasználat) és még sorolhatná. Deák úr kérdésére el tudná mondani, hogy a
levelezést Pécsellyel folytatták.
Deák Attila alpolgármester Dörgicse: Ő megkereste az Évát azon a bizonyos augusztusi
fórumon, hogy elhangzott hogy elébe nézhetünk kártérítési pereknek. Ezzel kapcsolatban
kereste Évát illetve, hogy milyen dokumentumok vannak a KLIK és az Alapítvány illetve

Önkormányzatok közötti ügyekről, mivel szerette volna áttanulmányozni. Éva a KLIK-hez
irányította.
dr. Molnár György KLIK: Több probléma volt a pécselyi iskolával, mint Veszprém Megye
hozzájuk tartozó iskoláival együttvéve. Nekik az állami iskolák zavartalan működését kell
szem előtt tartaniuk. Ezért úgy ítélik, meg hogy a két intézmény együtt nem tud megfelelően
működni egy iskolai épületben és ezt a levélben ki is fejtették.
Deák Attila alpolgármester Dörgicse: Ha jól érti akkor a közös helyiségeken kívül a KLIK
most a többi helyiséget is kérné. Ez a másik két terem.
dr. Molnár György KLIK: Igen, mint ahogy a levélben is utaltak rá, abban a formában a
folyamatban lévő per lezárását követően.
Ujhelyi Viktória KLIK: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy hozzá tartozik a vagyonkezelés a
KLIK-en belül. Az egész iskolához törvényi felhatalmazás folytán vagyonkezelői jog illeti
meg a KLIK-et amennyiben szükségesnek látja. Az hogy eddig nem így történt az az
önkormányzatok múltbéli kérésének köszönhető. A két tanterem ingyenes használatba adása
akkor történik meg az önkormányzatok részére amennyiben a jelenleg folyó per lezárul a
szerződés felmondás tárgyában.
Tudják, hogy elképzelhető hogy a folyamat végén lehet, hogy nekik is lesz egy peres ügyük
az Alapítvánnyal. A vagyonkezelésről kötendő szerződés aláírásához szükséges a tulajdonos
önkormányzatok hozzájárulása, ezért vannak itt. Ehhez kérik az együttműködést az
önkormányzatoktól.
Bárdi Farkas János: Erre röviden reflektálna. Egy apróság van amit a Viktória elmondott.
Amikor birtokba kerültek 2013. május 13.-án a református egyházzal semmilyen probléma
nem volt, és az akkori önkormányzat részéről sem merült fel semmilyen kifogás, támogatták
őket. 2014. szeptemberében a KLIK mindenféle engedély nélkül kezdte meg a működést és
pótlólag és utólag szerezték be az engedélyeket. Amikor megkötötték a szerződést, hogy a
református iskola kiment utána nem volt jogfolytonos a szerződés. Továbbá tanév közben
nem lehet megszüntetni oktatási intézményt. Azt látja, hogy kifejezetten az önkormányzat és a
polgármester asszony ellehetetlenítette az Alapítványt. Ezt a cirkuszt, nem is mondták fel a
szerződést 2014. decemberében. Azt gondolja hogy van egy folyamatban lévő bírósági per –
legközelebb október 13.-ai tárgyalással- azt illene megvárni a döntés előtt hogy állást tudjanak
foglalni ,hogy átadják e a KLIK-nek a kérésükre a helyiségeket.
Kéri gondolják át a iskolával kapcsolatos döntést mivel az ő 350 fős tanulói létszámukkal
szemben a KLIK iskolába 20 fő körüli létszám van és ez nem is lesz több hanem inkább

kevesebb. Az csak egy indok hogy azt mondják, hogy egyszer óvodát, aztán könyvtárat,
orvosi rendelőt, ezt és ezt akarnak kialakítani.
Németh József képviselő Vászoly: Hány gyermek jár hozzájuk a településeikről.
Bárdi Farkas János: Nem tudja most ezt megmondani.
Németh József képviselő Vászoly: Amikor annak idején megszavazták, akkor az volt, hogy a
helyi gyerekeket ide hozzák a településekről.
Bárdi Farkas János: Ostobaságot beszél a képviselő úr.
Mórocz László polgármester Balatonszőlős: Kéri tartózkodjanak az ilyen kifejezésektől.
Bárdi Farkas János: Mind a három településen ellenében mentek kivéve Dörgicse. Ha nem
indítják ellenük a KLIK-ket az önkormányzatok, akkor nem itt tartanának.
Rózsahegyi Tibor polgármester Vászoly: Értse már meg, hogy a KLIK-ket nem az
önkormányzatok indították.
Mórocz László polgármester Balatonszőlős: Ez már gazdasági vállalkozás nem pedig
iskola, látják az angliai céget, ami vendéglátással foglalkozik, közben a szülőkkel oda
fizetetnek komoly tandíjakat.
Endrődi Miklós képviselő Vászoly: Miért csodálkozunk azon hogy a környékbeliek
gyermekei nem járnak oda, mivel ami leveleket rendszeresen ír az Alapítvány alapítójaként
rengeteg stilisztikai és helyesírási hibát tartalmaz.
Bárdi Farkas János:Miért nem jöttek egyszer sem az iskolába , akár nyílt napra ,hogy
megnézzék milyen oktatás folyik az intézményben.
Mórocz László polgármester Balatonszőlős: Egyszer voltak meg is kapták érte hogy mit
keresnek ott.
Deák Attila alpolgármester Dörgicse: KLIK-től kérdezné hogy per elé néznek ,mit gondol
mit ronthat az önkormányzatok helyzetén ha hoznak egy ilyen irányú döntést.
dr. Molnár György KLIK: Ahogy ő tudja a 4 önkormányzat és az Alapítvány között zajlik a
per , használati megállapodás felmondása tárgyában. Ha a bíróság úgy dönt hogy jogszerű
volt a felmondás akkor az Alapítvány az ítéletben foglaltak szerint kell hogy eljárjon. Persze
lehet fellebbezni, ez mindkét félre igaz. Ha döntenek az önkormányzatok a KLIK kérésének
megfelelően akkor ők egy vagyonkezelési szerződést terjesztenek elő és ha ez sikeres lesz
akkor az Alapítvány átadja a helyiségeket kizárólagos használatba. Amennyiben nem akkor
ők indítanak az Alapítvánnyal szemben pert. Az általa az előbb elmondottak csak egy
feltételezés és nem konkrét tényeket mondott.

Rózsahegyi Tibor polgármester Vászoly: Hogy befolyásolja a működési engedélyét az
Alapítványi iskolának ez a támogató döntés, ha megszavazzák.
dr. Molnár György KLIK: erre a Kormányhivatal illetékes válaszolni és intézkedni, de úgy
gondolja ha a feltételek nem állnak fenn, akkor a Kormányhivatal meg is vonhatja a működési
engedélyt.
Deák Attila alpolgármester Dörgicse: Mi van akkor, ha mi nem hozunk döntést.
dr. Molnár György KLIK: A KLIK esetében vagyonkezelői jogot biztosít a törvény ,viszont
az ehhez szükséges szerződés módosításhoz kell e felek azaz az önkormányzatok
hozzájárulása is.
Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely : Berekeszti a vitát , majd felolvassa a
határozattervezet szövegét szó szerint melyet javasol elfogadásra a testületeknek, majd
szavazásra bocsájtja:
A dörgicsei Képviselő-testület a polgármester javaslatát 0 igen szavazattal 1 nem szavazattal
és 3 tartózkodás mellett az előterjesztést nem szavazta meg és az alábbi határozatot hozta
meg:
110/2016. (09.22.) határozat

1.

Dörgicse

Község

Önkormányzatának

Képviselő-testülete

a

Klebersberg

Intézményfenntartó Központ Balatonfüredi Tankerületének (KLIK) írásban előterjesztett
kérése tárgyában mely szerint a Pécsely Iskola u 180.; hrsz: 380/1 ingatlan esetében a
meglévő jelenleg is a KLIK kizárólagos vagyonkezelésében lévő két tantermen túl az alábbi
jelenleg közös ingatlanrészek kerüljenek a KLIK kizárólagos vagyonkezelésébe:
- tornaterem
- öltözök
- szertár
- fiú-és leány WC
- folyosó
- ebédlő
- tálalókonyha és előtér
- kazánház
2.
Továbbá, hogy a Klebersberg Intézményfenntartó Központ Balatonfüredi
Tankerületének (KLIK) a vagyonkezelési szerződés módosítását követően az iskola
tornaterem ajtaját és a folyosószakaszt lezárja,
ELUTASÍTOTTA a kérelmező (KLIK) beadványát.
Határidő: azonnal
Felelős: Mlinkó István polgármester

A Klebersberg Intézményfenntartó Központ Balatonfüredi Tankerületének (KLIK) kérésére
mely szerint:
1. Járuljanak hozzá, hogy a Pécsely Iskola u 180.; hrsz: 380/1 ingatlan esetében a meglévő
jelenleg is a KLIK kizárólagos vagyonkezelésében lévő két tantermen túl az alábbi jelenleg
közös ingatlanrészek kerüljenek a KLIK kizárólagos vagyonkezelésébe:- tornaterem- öltözökszertár- fiú-és leány WC- folyosó- ebédlő- tálalókonyha és előtér- kazánház
továbbá;
2. A Klebersberg Intézményfenntartó Központ Balatonfüredi Tankerület (KLIK) k a Pécsely
Iskola u 180.; hrsz: 380/1 ingatlan esetében az 1. pontban rögzített hozzájárulást követően
megkötésre kerülő vagyonkezelési szerződés módosítását követően az iskola tornaterem
ajtaját és a folyosószakaszt a vagyonkezelő KLIK lezárja, a balatonszőlősi Képviselő-testület
3 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta. (64/2016.
(09.22.) határozat)

A Klebersberg Intézményfenntartó Központ Balatonfüredi Tankerületének (KLIK) kérésére
mely szerint:
1. Járuljanak hozzá, hogy a Pécsely Iskola u 180.; hrsz: 380/1 ingatlan esetében a meglévő
jelenleg is a KLIK kizárólagos vagyonkezelésében lévő két tantermen túl az alábbi jelenleg
közös ingatlanrészek kerüljenek a KLIK kizárólagos vagyonkezelésébe:- tornaterem- öltözökszertár- fiú-és leány WC- folyosó- ebédlő- tálalókonyha és előtér- kazánház
továbbá;
2. A Klebersberg Intézményfenntartó Központ Balatonfüredi Tankerület (KLIK) k a Pécsely
Iskola u 180.; hrsz: 380/1 ingatlan esetében az 1. pontban rögzített hozzájárulást követően
megkötésre kerülő vagyonkezelési szerződés módosítását követően az iskola tornaterem
ajtaját és a folyosószakaszt a vagyonkezelő KLIK lezárja, a vászolyi Képviselő-testület 4 igen
szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta. (89/2016.
(09.22.) határozat)

A Klebersberg Intézményfenntartó Központ Balatonfüredi Tankerületének (KLIK) kérésére
mely szerint:
1. Járuljanak hozzá, hogy a Pécsely Iskola u 180.; hrsz: 380/1 ingatlan esetében a meglévő
jelenleg is a KLIK kizárólagos vagyonkezelésében lévő két tantermen túl az alábbi jelenleg
közös ingatlanrészek kerüljenek a KLIK kizárólagos vagyonkezelésébe:- tornaterem- öltözökszertár- fiú-és leány WC- folyosó- ebédlő- tálalókonyha és előtér- kazánház
továbbá;
2. A Klebersberg Intézményfenntartó Központ Balatonfüredi Tankerület (KLIK) k a Pécsely
Iskola u 180.; hrsz: 380/1 ingatlan esetében az 1. pontban rögzített hozzájárulást követően
megkötésre kerülő vagyonkezelési szerződés módosítását követően az iskola tornaterem
ajtaját és a folyosószakaszt a vagyonkezelő KLIK lezárja, a pécselyi Képviselő-testület 3 igen
szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta. (116/2016.
(09.22.) határozat)
Fazekas Judit pécselyi lakos: Ha megszavazták, hogy lefalazza a KLIK az miért lesz jó a
falunak.
Mórocz László polgármester Balatonszőlős:Visszakérdezne, hogy mondja már meg hogy
hány gyermek jár a településről illetve településeikről az iskolába.
Fazekas Judit pécselyi lakos: Ő nem ezt kérdezte az imént.
Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely : Amíg nem zárul le ez az állapot addig is
tartsa be a szabályokat az Alapítványi iskola. Kért e engedélyt az Alapítvány arra hogy az
ebédlőben tanórát tartson.
Újhelyi Viktória KLIK: Jó lenne, ha szem előtt tartaná az Alapítvány hogy az iskola a
Nemzeti Vagyon része ami az államé illetve az iskola tulajdonjoga az Önkormányzatoké.
Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely: Több napirend és bejelentés nem lévén az
ülést 18:06 órakor bezárta.

k. m. f.

Mlinkó István
polgármester

dr. Tárnoki Richárd
jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:
Soltész Attila
osztályvezető

