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JEGYZİKÖNYV

Készült:

Dörgicse
Községi
Önkormányzat
Képviselı-testületének
2010. december 13 -án 17 órakor megkezdett ülésén.

Az ülés helye: Körjegyzıség, 8244. Dörgicse, Fı u. 16.
Jelen vannak: Kis-Pál Miklós
Király László
Bogdán Attila
Deák Attila
Szini Erzsébet

polgármester
alpolgármester
képviselı
képviselı
képviselı

Tanácskozási joggal megjelent: Cseh Jenıné körjegyzı
Némethné Tóth Annamária pénzügyi fıea.

Jegyzıkönyvvezetı: Slemmer Zsoltné

Kis-Pál Miklós polgármester megállapította, hogy a 5 fıs Képviselı-testület 5
tagja jelen van, így az ülés határozatképes. Megnyitotta az ülést.
Elmondta, hogy a meghívó kiküldése után 1 képviselıi indítvány érkezett a
SZMSZ módosítására. Az elıterjesztésben a képviselık számának, és a Hivatal
házszámának az átszámozás miatti változás átírása volt a javaslat.
Megkérdezte a képviselıket, hogy szükségesnek tartják-e most ezt a változatást,
vagy megvárhatják vele, az amúgy is kötelezı 6 hónapon belüli felülvizsgálatot.
Szini Erzsébet képviselı: Szeretné kérni, hogy napolják el ezt a módosítást,
mert nem volt ideje, erre felkészülni, nem tudta átnézni az SZMSZ-t.

Deák Attila képviselı: Rendben van, módosítsuk késıbb.

A napirendet 5 igen szavazattal fogadták el.
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Napirend:
1./ 2010. évi költségvetés végrehajtásának III. negyedévi beszámolója
2./ 2011. évi költségvetési koncepció tárgyalása
3./ Víz és csatornadíj 2011. évi megállapítása
4./ Hulladékkezelési díj 2011. évi megállapítása
5./ Beszámoló a Körjegyzıség mőködésérıl
6./ Beszámoló a Kistérségi Társulás munkájáról
7./ Vegyes ügyek

1. Napirend:
Kis-Pál Miklós polgármester: A 2010. évi költségvetés III. negyedévi
teljesítésérıl elmondta, hogy pénzügyi nehézség nem volt, terveinknek
megfelelıen alakult. Bevételeink teljesültek, mőködési kiadások arányosak.
Beruházások, a pályázati elbírálások, késések miatt elhúzódnak. Mindig az elızı
évi teljesül.
Az anyag kiküldésre került van-e valakinek kérdése?
Deák Attila képviselı: Igen, szeretne egy-két kérdést feltenni, a táblázatokkal
kapcsolatban?
Kis-Pál Miklós polgármester: A számszaki összefüggések és a pénzügyi
kérdések megválaszolására felkérte Némethné Tóth Annamária pénzügyi
fıelıadót.
A táblázatok elmagyarázása után megkérdezte van-e még valakinek kérdése?
Deák Attila képviselı: Megkérdezte, mennyi iparőzési adót várhatunk?
Kis-Pál Miklós polgármester: Változó ez, nem tudjuk elıre meghatározni. Aki
túlfizetésben volt az visszakérte, vagy kérte beszámolni. Az idén kevesebb volt a
befizetés, érzıdik a válság hatása.
Deák Attila képviselı: Mennyi értékpapírunk van?
Kis-Pál Miklós polgármester: 42 millió körül. Adóbefizetéskor, pályázat
visszafizetéskor kötünk le, vagy ha lejár újra kötjük, Ha szükség van rá akkor
bontunk fel.
Deák Attila képviselı: Személyi juttatások
Önkormányzatnál, hogy alakulnak, hogy mőködik?

a

Körjegyzıség

és

az
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Kis-Pál Miklós polgármester: A költségvetésbe betervezzük, a testület
elfogadja, a jegyzı és a polgármester dönt a dolgozók jutalmazásáról. A
polgármester jutalmát, pedig a képviselı-testület dönti el december végén.
Deák Attila képviselı: A pénzeszköz átadás, mit tartalmaz?
Kis-Pál Miklós polgármester: Körjegyzıség, a Tőzoltóság, Egyházak, Óvoda,
Iskola, Közalapítvány részére átadott támogatásokat.
Deák Attila képviselı: Az alapítvány mőködésére adjuk a támogatást?
Szini Erzsébet képviselı: Február körül szokta jelezni az Önkormányzat felé,
mennyi pénzre van szüksége a kulturális napokhoz. Addigra már körülbelül
tudja, hogy mi lesz a program, és kik lesznek a fellépık. Olyan produkciókat
próbál beszervezni, ami kevés pénzbıl megvan. Ide akartak hozni egy nagy
együttest, nagy összegért. Azt nem tudjuk megfizetni, pénzt, pedig nem akar a
Dörgicseiektıl beszedni a programokért. Nagyon sok támogatója van az
Alapítványnak, de van olyan is, aki ellene van.
Van olyan is, hogy az Alapítvány pályáz, mert kedvezıbb lehetısége van, akkor
az Önkormányzat támogatásként átadja az Önrészt, de ezzel is és a kulturális
napokkal is elszámol az Önkormányzat felé.
Kis-Pál Miklós polgármester: Ha több kérdés nincs, kéri, hogy szavazzanak.

A Képviselı-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi

68/2010.(XII.13) számú HATÁROZATOT
Dörgicse község Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló
(többször módosított) 1992.évi XXXVIII.tv. 79.§. alapján az önkormányzat
2010. évi gazdálkodásának III. negyedévi helyzetérıl szóló beszámolót az
alábbiak szerint hagyja jóvá:
1./ A beszámoló az önkormányzat és költségvetési szerveinek adatait az
1/2010.(III.01.) rendeletben meghatározott szakfeladatok szerint tartalmazza.

2./ Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetési
elıirányzatainak III. negyedévi teljesítését a Képviselı-testület az alábbiak
szerint fogadja el:
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eredeti
Bevételek fıösszege
Kiadások fıösszege

módosított
elıirányzat
136661
140283
136661
140283

Adatok e Ft-ban
Teljesítés
összege
%-a
78378
55,9
78916
56,3

3./ BEVÉTELEK:
Az önkormányzat 2010. évi bevételi elıirányzatait és a III.
negyedévi
teljesítési adatait bevételi forrásonkénti bontásban az l. sz. melléklet
tartalmazza.
4./ KIADÁSOK:
Az önkormányzat 2010. évi kiadási elıirányzatait és a III. negyedévi
teljesítését kiadási jogcím szerinti bontásban a 2. sz. melléklet tartalmazza.

5./ Az önkormányzat 2010. III. negyedévi bevételei forrásonként:

MEGNEVEZÉS
- intézményi mőködési bevétel
- önkormányzat sajátos bevételei
- felhalmozási és tıkebevétel
- támogatások és átvett pénzeszközök
- hitelfelvétel
- belföldi finanszírozás bevételei
- pénzforgalom nélküli bevétel
- függı bevétel
összesen:

adatok e Ft-ban
elıirányzat
teljesítés
eredeti
módos.
összege
%-a
3300
3300
2139
26751
26751
24969
12700
12700
520
63114
66736
37282
25296
25296
13063
5500
5500
405
136661
140283
78378

64,8
93,3
4,1
55,9
-

55,9

6./ Az önkormányzat 2010. évi mőködési, fenntartási kiadási elıirányzatait és a
III. negyedévi teljesítését a Képviselı-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá.

- személyi juttatások
- munkaadói járulék
- dologi kiadások
- egyéb folyó kiadások
- speciális támogatások, pe átadások
- pénzforg. nélküli kiadás (tartalék)
függı kiadás
Összesen:

elıirányzat
eredeti
módos.
23667
23967
6045
6126
15310
15310
1122
1122
29328
29328
2200
5441
77672

81294

adatok e forintban
teljesítés
összege
%-a
15608
65,1
3856
62,9
7058
46,1
418
37,3
17903
61,0
1289
46132
56,7
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7./ A felújítási és felhalmozási 2010. évi elıirányzatainak és a III. negyedévi
teljesítésének alakulását a Képviselı-testület az alábbiak szerint fogadja el:

felújítási és felhalmozási kiadás
ebbıl:
- beruházások
- felújítások
- belföldi finanszírozás kiadásai
- fejlesztési célú átadás
- részvény vásárlás

eredeti módosított
elıirányzat
58989
58989
33000
2750
22139
1100
-

33000
2750
22139
1100
-

adatok ezer forintban
teljesítés
összege
%-a
32784
55,6
1637
26515
2636
884
263

5,0
964,2
11,9
80,4

8./ Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2010. év bevételi és kiadási
elıirányzatait és a III. negyedévi teljesítését szakfeladatonként bontásban a 3.
számú melléklet mutatja be.

9./ A tartalék, illetve hiány/többlet alakulása:
A Képviselı-testület a tartalék alakulását az alábbiak szerint

tartalék
ebbıl:
- általános tartalék

eredeti módosított
elıirányzat
2200
5441
2200

hagyja jóvá:

adatok e Ft-ban
teljesítés
összege
%-a

5441

A tartalék felhasználása a Képviselı-testület döntései alapján a fejlesztési
kiadások fedezetéül szolgál.
10./ Az önkormányzat 2010. III. negyedévi gazdálkodása során hiány nem
keletkezett.
Felelıs: Kis-Pál Miklós polgármester
Határidı: folyamatos.

2. Napirend:
Kis-Pál Miklós polgármester: A költségvetési koncepcióhoz a következıket
mondta el: A Parlament is most tárgyalja még a költségvetést. A bevételek
bizonytalanok, adatok még nincsenek, csak a tavalyit tudjuk figyelembe venni.
Béreket nem emelik, ezen a szinten maradnak. Beruházás olyan van betervezve,
amit pályázaton nyerünk. Nincs nagy jelentısége a koncepciónak, csak terv.
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Februárban kell a költségvetést elfogadni, oda kellenek a pontos számok. A
költségvetés is módosítható az év folyamán.
Szini Erzsébet képviselı: A lakótelek értékesítésébıl befolyó összeg ehhez
még hozzájön?
Kis-Pál Miklós polgármester: Nem, és az nem lakótelek. Amint aláírtuk a
szerzıdést, csak utána tervezhetjük.
Szini Erzsébet képviselı: A Gernyei WC-t kellene megjavítatni, nincs vízóra.
Ahhoz is kellene betervezni.
Kis-Pál Miklós polgármester: Tavasszal szeretnék felújítani, a szomszéd
beleegyezett, hogy átvigyük a vizet, a szolgalmi jog be van jegyezve. Csak
kisgéppel lehet kiásni.
Deák Attila képviselı: A tőzrakókat is rendbe kellene tenni.
Szini Erzsébet képviselı: Meddig vállalt garanciát, aki építette?
Kis-Pál Miklós polgármester: Már 5-6 éve épült, kisebb javításokra szorul.
Deák Attila képviselı: Kis-Dörgicsén a Sárffy házhoz bevezetı út a
legrosszabb állapotú, azzal kellene kezdeni valamit.
Kis-Pál Miklós polgármester: Felújításra be van 3 millió tervezve, fel
emelhetjük 4 millióra.
Király László alpolgármester: Zúzalékos út volt az évekig, kátránnyal
megfolyatva, nincs alapja. Ráférne a javítás. Giebiszerék elıtt van egy nagy
kátyú, és megáll benne a víz, azt is javítani kell.
Deák Attila képviselı: Javasolja, hogy a többi temetıben is legyen kialakítva a
szelektív győjtés, mint az alsó temetıben.
Kis-Pál Miklós polgármester: Folyamatban van, de elfogytak a közmunkások.

A Képviselı-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
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69/2010.(XII.13) számú HATÁROZATOT
Dörgicse község Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló
(többször módosított) 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §. alapján az önkormányzat
2011. évi költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint hagyja jóvá.
BEVÉTELEK fıösszege:
KIADÁSOK fıösszege:

98.525 e Ft
98.525 e Ft

1./ BEVÉTELEK:
Az önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzatait, a 2011. évi
teljesítést, az 1.sz. melléklet tartalmazza.
Bevételek összesen:
ebbıl:
- helyi adók
- kamatbevételek
- egyéb folyó bevételek
- felhalmozási bevételek
- átvett pénzeszköz fejlesztési célra
- átvett pénzeszköz mőködési célra
- átengedett bev. (SZJA, gépjármőadó, stb.)
- állami támogatás
- elızı évi pénzmaradvány

várható

76.583 e Ft
12.000 e Ft
500 e Ft
2.200 e Ft
8.000 e Ft
11.600 e Ft
12.779 e Ft
16.351 e Ft
9.653 e Ft
3.500 e Ft

2./ KIADÁSOK:
Az önkormányzat 2011. évi kiadási elıirányzatait, a 2011. évi várható
teljesítést, valamint a 2011. évi elıirányzatot kiadási jogcím szerinti
bontásban a 2.sz. melléklet tartalmazza.
3./ Az önkormányzat 2011. évi mőködési, fenntartási kiadási elıirányzatait a
Képviselı-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Mőködési kiadások:
ebbıl:
- személyi juttatások
- munkaadói járulékok
- dologi kiadások
- egyéb folyó kiadások
- pénzeszköz átadások
- szociálpolitikai kiadások

53.494 e Ft

:

9.386 e Ft
2.349 e Ft
8.430 e Ft
1.297 e Ft
28.372 e Ft
3.660 e Ft

A mőködési kiadások elıirányzatait kiemelt elıirányzatonként a 2. számú
melléklet tartalmazza.
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4./ A felújítási és felhalmozási kiadások 2011. évi elıirányzatait a Képviselıtestület az alábbiak szerint fogadja el.
Felújítási és felhalmozási kiadás:
ebbıl:
- beruházások
- felújítás
- hiteltörlesztés

20.089 e Ft
- e Ft
17.150 e Ft
2.939 e Ft

5./ A Képviselı-testület a tartalék tervezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Tartalék:
ebbıl:
- általános tartalék

3.000 e Ft
3.000 e Ft

A tartalék felhasználása a Képviselı-testület döntései alapján a felhalmozási
kiadások fedezetéül szolgál.
6./ Dörgicse és Vászoly Községek Körjegyzısége tervezett bevételi és kiadási
elıirányzatait az. 5. számú melléklet tartalmazza.
7./ A Képviselı-testület a költségvetés készítésének további munkálatait a
következıkben határozza meg:
Az állami költségvetési törvény alapján el kell készíteni az elemi költségvetés
tervezetét, majd a az önkormányzat költségvetési rendeletének tervezetét. A
költségvetési rendelet tervezetet 2011. február 15-ig a Képviselı-testület elé
kell terjeszteni, amelyet a testület egy fordulóban tárgyal.
Felelıs: Kis-Pál Miklós polgármester
Határidı: folyamatos.

3. Napirend:
Kis-Pál Miklós polgármester: A víz- és csatornadíj megállapításhoz az anyag
kiküldésre került. Lakosság részérıl érkezett egy megkeresés, a drága
csatornadíj enyhítésére. A szolgáltató levelet írt a lakosságnak, hogy teljes
összeggel kell fizetni. A betervezet 4 milliárd támogatásból 1 milliárdot
elvontak az árvízkárosultak javára. A támogatás jelenleg 3 milliárd, de egyre
csökken, ahogy egyre több település között kell felosztani. Elbírálás
novemberben volt, de gyakorlatilag mostanra lett belıle pénz. A decemberi
számlából fogják levonni a támogatást, ami kb. 5-6 havi.
Levelet írt Dr. Bóka István országgyőlési képviselınek, hogy támogassák a
csökkentést.
A mi környékünkön (Dörgicse, Vászoly, Pécsely, Balatonszılıs) a legdrágább a
csatornadíj. Ez a következıkbıl adódik. A DRV 432,60 Ft/m3 nettó fogadási és
tisztítási költségeket számol fel. Ráadásul, mivel Balatonakaliban mérik az
átadott szennyvíz mennyiséget, ez tartalmazza a rendszerbe befolyó
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csapadékvizet is, ami mindenhol létezik, csak nem mérik az átadásnál, hanem
csak a fogyasztónál levı mérıórák által mértek után számolják a tisztítási
költséget. (Balatonakali, Balatonudvari)
Hasonló a helyzet a tisztán Bakonykarszt által üzemeltetett rendszereknél.
(Nagyvázsony, Mencshely, Hegyesd, )
Városban, pl. Budapesten e költségek jóval kisebbek, sıt pl. a gazdag XII.
kerületben még nincs ingatlanadó, ugyanakkor a Moszkva tér felújítására 5
milliárd forintot szán a költségvetés, nem beszélve a metróról.
Elképzelhetı lenne az alacsony közmődíjakba kiegyenlítı (szolidaritás) díjat
beépíteni az ilyen kritikusan magas költségek csökkentésére.
Annyit tudnánk segíteni a lakosság felé, hogy lehetne támogatást adni a kerti
csap kiépítésére, ami kb. 15 ezer forint. Az állatoknak és a locsolásra szánt víz
után nem kellene megfizetni a magas csatornadíjat.
Lakásfenntartási támogatás, amit jövı évben igény alapján tudunk elbírálni.
Bogdán Attila képviselı: Itt nem lehetne közösen, együtt megírni a levelet
Pécsely és Vászoly is.
Kis-Pál Miklós polgármester: De igen, úgy írta a levelet.
Szini Erzsébet képviselı: Nem lehet, a válaszig feltételesen elfogadni a díjat?
Kis-Pál Miklós polgármester: Feltételekkel nem lehet elfogadni, ez rendelet.
Szini Erzsébet képviselı: Senki nem akarja, hogy ilyen magas legyen a díj. Mit
tudunk mi akkor segíteni?
Kis-Pál Miklós polgármester: Ez megint nem Önkormányzati döntés, a
törvényben benne van. Amit tehettek, megtették, megírta a levelet.
Cseh Jenıné körjegyzı: A Bakonykarszt úgy akart segíteni a lakosságnak,
hogy locsolócsapot lehet beállítani, ami után nem kell csatornadíjat fizetni.
Már sokszor januárban begyőjtik az összes támogatási igényt. Nem határozzák
meg a pályázatban, hogy egy egységre mennyi támogatást adnak, hanem az
összes igényt ismerve eldöntik, hogy mennyi jut.
Kis-Pál Miklós polgármester: Kérni fogja, hogy a vélelmezhetı küszöb
értéken számoljanak.
Ahol nem érik el, ott nem kapnak állami támogatást.
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Bogdán Attila képviselı: A lakosság korlátozza a vízfogyasztását, hogy
kevesebbet kelljen fizetni. A Bakonykarszt ezért megemeli a díjat, mert
kevesebb pénz folyik be.
Kis-Pál Miklós polgármester: Kérte a képviselıket szavazzanak.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal megalkotta a következı rendeletet:
Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
6/2010. (XII. 28.) önkormányzati RENDELETE
AZ IVÓVÍZ DÍJÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL
(Mellékletben.)
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal megalkotta a következı rendeletet:
Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
7/2010. (XII. 28.) önkormányzati RENDELETE
A SZENNYVÍZCSATORNA KÖZMŐ HASZNÁLATÁÉRT
FIZETENDİ DÍJRÓL
(Mellékletben.)
4. Napirend:
Kis-Pál Miklós polgármester: Hulladékszállítási díjjal kapcsolatos anyag
kiküldésre került. Kistérségi ülésen beszélték róla. Konzorcium határozta meg a
díjakat, közszolgáltatásnak kötelezı az igénybevétele. Magunk nem tudjuk
megoldani. Javasolták, hogy fogadjuk el maximált áron, de ne léptetessük
hatályba. Jövıre a tényleges mőködés beindulásakor léptetjük új döntéssel
életbe, a javasolt összeggel.
Deák Attila képviselı: Egyetért ezzel. Addig az idei díjon fogják számlázni?
Kis-Pál Miklós polgármester: Igen, kérni fogja, hogy annál is legyen
kevesebb, 2009-ben megállapított szerint. Ne legyen túlfizetés a lakosság
részérıl, mert még nem indult be a szelektív győjtés, utána 3 hónapig
próbaüzem lesz.
Deák Attila képviselı: Valami nyilatkozatot kellene kérni a szolgáltatótól.
Kis-Pál Miklós polgármester: Vannak olyan Önkormányzatok, akik nem is
fogadták el. Gondolkodnak megoldáson, de lerakó csak ez lesz.

Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselı-testülete
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A Képviselı-testület 5 igen szavazattal megalkotta a következı rendeletet:
Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
8/2010. (XII. 23.) önkormányzati RENDELETE
a LAKOSSÁGI SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJAKRÓL
(Mellékletben.)
5. Napirend:
Kis-Pál Miklós polgármester: Következı napirend, beszámoló a Körjegyzıség
2009. évi munkájáról. Körjegyzıség mőködésének ismertetésére felkérte Cseh
Jenıné körjegyzıt.
Cseh Jenıné körjegyzı: Az Ötv. és SZMSZ elıírja, hogy a körjegyzınek
évente be kell számolni a Körjegyzıség munkájáról, nincs dátum, hogy meddig,
de minden évben kötelezı. A beszámoló anyaga kiküldésre került.
Kérte a hozzászólásokat és a beszámoló elfogadását.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal hozta meg az alábbi
70/2010.(XII.13) számú HATÁROZATOT
Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Dörgicse és
Vászoly Községek Körjegyzıség 2009. évi munkájáról szóló
beszámolót a csatolt melléklet alapján elfogadja.
Felelıs: Cseh Jenıné körjegyzı
Határidı: folyamatos.
6. Napirend:
Kis-Pál Miklós polgármester: A Kistérségi Tanács beszámolójával
kapcsolatban elmondta, hogy sok mindent együtt tudunk csak megoldani.
Hozzájárulást fizetünk fejkvóta alapján, plusz az állami támogatás.
- Belsı ellenırzés
- Jelzırendszeres segítségnyújtás
- Iskola-óvoda tagintézmény vagyunk
- Mozgó könyvtár
- Gyermekjóléti Szolgálat – családgondozás, felügyelet, támogató szolgálat
szociális alapon
- Orvosi központi ügyelet.
- Környezetvédelmi program
- Pályázati tanácsadás.
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A Képviselı-testület 5 igen szavazattal hozta meg az alábbi

71/2010.(XII. 13) számú HATÁROZATOT
Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a
Balatonfüredi Kistérségi Társulás munkájáról szóló beszámolót
elfogadja.
Felelıs: Kis-Pál Miklós polgármester
Határidı: folyamatos.
7. Napirend:
Kis-Pál Miklós polgármester: Képviselıi elıterjesztés érkezett a
szoborparkkal kapcsolatban. Felkérte Szini Erzsébet képviselıt ismertesse
elıterjesztését.
Szini Erzsébet képviselı: Nagy István szobrászmővész alkotásainak kellene
méltó helyet találni a községben. Eddig Pista bácsi tavasztól – ıszig várta a
látogatókat az udvarában, de valami megoldást kellene találni. Nem döntésre
hozta a kérdést, de el kellene gondolkodni, mit tudnánk tenni.
Szini Erzsébet képviselı: A faluház udvarában el lehetne-e helyezni a nagyobb
szobrokat?
Kis-Pál Miklós polgármester: Jó ötletnek tartja, ha pályázat megvalósul, akkor
zárt udvar lesz. Gondolkodnak az ötleten.
Kis-Pál Miklós polgármester: A méhnyakrák elleni védıoltás támogatását tette
fel szavazásra. Már sokat beszéltek róla, sikerült egy kedvezı ajánlatot kapni.
A községben élı 14-18 év közötti lányok részére, ha igénylik, ingyenesen
biztosítsák a méhnyakrák elleni oltóanyagot. Ez fél éven belül háromszori oltást
jelent. Az oltóanyagot a dörgicsei háziorvos rendeli meg, és adja be a
lányoknak. Jelenleg 11 fı az érintett. A követezıkben a 14 évet betöltöttek
megkaphassák, ha igénylik.
Értesíti a szülıket, aki igényli annak támogassák az oltóanyagot.

Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselı-testülete
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A Képviselı-testület 5 igen szavazattal hozta meg az alábbi
72/2010.(XII. 13) számú HATÁROZATOT
Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz,
hogy a községben élı 14-18 év közötti lányok részére, ha igénylik,
a méhnyakrák elleni védıoltást 50 ezer forintig támogatja.
Felkéri a polgármestert, hogy a háziorvosnál a védıoltás
megszervezését kezdeményezze. Aki a védıoltást más
egészségügyi intézményben végezteti el, számla vagy igazolás
alapján 50 e Ft-ig támogatásban részesül.
Felhívja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelıs: Kis-Pál Miklós polgármester
Határidı: folyamatos.

Király László alpolgármester: Csaby Sándorék adtak be, egy kérelmet, miért
nem kaptak választ?
Kis-Pál Miklós polgármester: Rendezési tervmódosítást igényel, ez még lehet,
hogy jövıre sem lesz meg. Jelenleg elkezdtük az érvényes terv módosítását, de a
folyamat megakadt, mert a Nemzeti Park olyan védett növényeket talált a
tervezésbe bevont területeken, amelyek miatt további tárgyalásokat kell folytatni
a szakhatósággal. Több mint 20 szakhatóság állásfoglalása szükséges, majd
lakossági fórumok lesznek, az ezután elkészült terveket közszemlére kell tenni.
Csak ezek után tudunk dönteni. Errıl értesíteni fogja a kérelmezıt.
Deák Attila képviselı: Idegenforgalmi adó visszaigénylést nem lenne- e jobb
rendeletbe beépíteni?
Kis-Pál Miklós polgármester: Majd módosítjuk a rendeletet, ahol a gyakorlat
szükségessé teszi.
Deák Attila képviselı: Teleház főtés és világítás megoldódott-e?
Kis-Pál Miklós polgármester: Meg vettünk hozzá mindent, el fog készülni.
Deák Attila képviselı: A közmeghallgatás idıpontját nem lehetne áttenni
januárra, amikor már tudunk minden adatot a költségvetéshez?

Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselı-testülete
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Kis-Pál Miklós polgármester: A közmeghallgatást, évente meg kell tartani, de
nincs rá kikötés, hogy mikor.
Deák Attila képviselı: Tájékoztatásul mondja, hogy megkezdte a honlap
áttételét, felvette a kapcsolatot az elızı üzemeltetıvel.
Deák Attila képviselı: Az idén a virágos versenyen alulmaradtunk.
Kis-Pál Miklós polgármester: Nem maradtunk alul, hanem mindig nem
nyerhetünk. A kategóriánkban már minden helyezést, még különdíjat is kaptunk
az elmúlt években.
Szini Erzsébet képviselı: Kéri, hogy figyeljen oda a falugondnok, nehogy
valami baleset történjen, az udvarából kifolyó víz miatt jeges lesz az út. Nem
tud vele mit csinálni.
Kis-Pál Miklós polgármester: Kérte a képviselıket, hogy döntsenek a
jutalmáról. Felkérte Cseh Jenınét, hogy ismertesse a jutalmazás szabályait.
Kis-Pál Miklós a szavazás idejére elhagyta a termet.
Cseh Jenıné körjegyzı: Az 1994. évi LXIV. törvény szabályozza a
polgármesterek juttatását. A képviselı-testület határozatával jutalmat állapíthat
meg a polgármesternek munkája értékelése alapján. A jutalom évi mértéke nem
haladhatja meg a polgármester tiszteletdíjának hat havi összegét. Az elızı évben
3 havi jutalmat kapott, a költségvetésben ennyi van betervezve.
Teljesen a képviselı-testületen múlik, hogy megállapítja- e, vagy mennyit
állapít meg.
Szini Erzsébet képviselı: Mi hárman újak vagyunk. Munkálkodása alapján mi
még nem tudunk dönteni, nem az egy havi munkájáról szól a jutalom. A falu
újra választotta, akkor biztos elégedettek vele. Bogdán Attila tudna csak
válaszolni, mert İ szavazta meg a mostani költségvetést.
Bogdán Attila képviselı: Volt már 6 havi jutalom is, lehet változtatni. İ kettı
havit javasol.
Deák Attila képviselı: Tıle ne várja senki, hogy nagyon javasoljon jutalmat, ha
mindennel elégedettek lennének, akkor nem indult volna a választáson. A falu
megválasztotta, fizetést kap a polgármester. A jutalom a teljesítmény feletti
munkáért jár. Valami célpremizálást kellene kialakítani, ne az legyen, hogy év
vége van, jutalmat kap. A faluban visszhang van, úgyis felveszik a jutalmat.

Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselı-testülete
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Választói programjában felsorolta, amit problémásnak talál. Nagyon sok munka
van, ami el volt hanyagolva. Amikor İ dolgozott, akkor kapott jutalmat, ha
munkáján felül teljesített.
Olyan hangok jönnek vissza, hogy elégedetlenek a polgármesterrel és a
falugondnokkal. Ha végig megyünk a falun, láthatjuk a hibákat, a
falugondnoknak van egy fölöttese, aki irányítja. Vagy nincs kiadva a munka,
vagy nincs ellenırizve. Egyszer alkottak valamit, és utána az idı vasfoga
kikezdi.
Cseh Jenıné körjegyzı: A polgármester, a képviselı-testület, és a
köztisztviselı munkája is olyan, hogy mindenkinek a kedvére nem tudnak tenni.
A falugondnoknak meg van a munkaköri leírása, sokrétő a feladata, nem az a
dolga, hogy mindent nézegessen és észrevegyen.
Az ellenzéki szemmel nézve találnak hibát, olyan ember, nincs aki, nem hibázik.
Vannak olyanok is, akik elégedettek a munkájukkal, és megköszönik azt.
A választók többsége elégedett a polgármesterrel, azért választották újra.
Király László alpolgármester: Szavazásra teszi fel a kérdést. İ 3 havi jutalmat
javasol. Bizalmi kérdésként kezeli, most bizalmat szavaz a polgármesternek.
Október 3-a óta vagyunk képviselık, elılegezzük meg a bizalmat, az is lehet
hogy 1 év múlva már İ sem szavaz jutalmat. Most úgy látja, hogy a lakosság
többsége elégedett a polgármesterrel, mert újra választották. A költségvetés
végrehajtását anyagi nehézségek nem akadályozták, és a pályázati önrészekre
mindig volt fedezet, tehát akkor jól gazdálkodtak. Jövıre számon kérhetjük már,
amit megszavaztunk.
Megkérdezi a képviselıket, hogy 3 havit, vagy annál kevesebbet szavaznak
meg? Javasolja a 3 havit.
Bogdán Attila képviselı: 2 havi
Szini Erzsébet képviselı: 3 havi
Deák Attila képviselı: Egyet tud érteni a Király Lászlóval. Megfogadja a
tanácsot, hogy adják meg a bizalmat. 2 havi, vagy annál kevesebb jutalmat
javasol.
Cseh Jenıné körjegyzı: Legalább három képviselınek kell azonosan szavazni,
hogy döntést hozzanak.
Szini Erzsébet képviselı: Nem adósodott el a falu, az önrészekre mindig volt
fedezet. Ezt nem minden Önkormányzat mondhatja el.
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Király László alpolgármester: 1 év múlva már másképp fogjuk látni, akkor
már belelátunk a dolgokban. 12 évig itt voltál, láthattad, hogy mőködik az
Önkormányzat. A polgármester jó kapcsolatokat alakított ki. A képviselıknek is
van feladatuk, ha valami probléma van, szólunk, és megpróbáljuk közösen
megoldani.
Bogdán Attila képviselı: Rendben legyen 3 havi.
Cseh Jenıné körjegyzı: Megkérdezte Deák Attilát, hogy megszavazza a három
havi jutalmat?
Deák Attila képviselı: Tartózkodik.
A képviselı testület 3 igen szavazattal és 1 tartózkodással meghozta az alábbi

73/2010. (XII. 13.) számú HATÁROZATOT
Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Kis-Pál
Miklós polgármestert, megköszönve az önkormányzatnál végzett
2010. évi munkáját, 3 havi tiszteletdíjának megfelelı összegő
jutalomban részesíti.
Felhívja a körjegyzıt, hogy a kifizetéshez a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelıs: Cseh Jenıné körjegyzı
Határidı: 2011. január 20.
Kis-Pál Miklós polgármester visszatért az ülésterembe.
Király László alpolgármester: Tájékoztatta a polgármestert a jutalmazásának
ügyében hozott képviselı-testületi döntésrıl. Jutalmazási kérdésben több
észrevétel is felmerült, de úgy döntöttek, nem változtatnak, 3 havi jutalmat
szavaztak meg. Köszönik az eddig végzett munkát. Közös évet kezdenek, ami a
polgármester számára is mérvadó lehet, hogyan kezdik. Bizalmat szavaztak,
nagyobb lelkesedést várnak. Négy évig fognak együtt dolgozni, és remélik, hogy
sikeresen.
Kis-Pál Miklós polgármester: Megköszönte a képviselıknek a jutalmat.
Még egy döntés van hátra. A Pécselyi Óvodának javasol támogatást. Szőkös a
költségvetésük, karácsonyi játékokra nem sok jut. Az elmúlt években is adtunk.
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Jó az óvodával a kapcsolat, mősort adnak társadalmi ünnepeinken, a nyugdíjas
napon.
A képviselı-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
74/2010. (XII. 13.) 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 20 óra 30 perckor bezárta.

kmf.
Kis-Pál Miklós
polgármester

Cseh Jenıné
körjegyzı

