Dörgicse Község Önkormányzata
DÖRGICSE
8244 Dörgicse, Fő u. 16.
____________________________
Szám: 301/42-42/2019.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. október29-én, 9:00 órai
kezdettel megtartottalakulóKépviselő-testületi üléséről.
Az ülés helye:Dörgicse Község Önkormányzat Tanácsterme
Dörgicse, Fő u. 16.
Jelen vannak:
Képviselő-testület tagjai részéről:
Jánó Levente
Deák Attila
Király László
Kurucz Attila
Tóth Árpád

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Az ülésen tanácskozási joggal vett részt: -Valamennyi napirendi pont kapcsánSoltész Attila –osztályvezetőDr. Tárnoki Richárd címzetes főjegyző megbízottja
Jegyzőkönyvvezető:Soltész Attila
Jánó Levente polgármester:Tisztelettel köszönti a megjelentHelyi Választási Bizottság elnökét, a
képviselőket, megállapítja, hogy az 5 tagú Képviselő-testületből 5 fő jelen van, az ülés
határozatképes, azt 9 óra 00 perckor 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.)
Jánó Levente polgármester:Javaslatot tesz az ülés napirendjére, a meghívó szerinti napirendet
javasolja tárgyalni.Kérdezi van-e kérdése, véleménye valakinek az elhangzottakkal kapcsolatosan?
További kérdés, javaslat a napirendet illetően nem hangzott el.
Jánó Leventepolgármester:Az 1-9. napirendetnyílt ülés keretében, javasolja tárgyalni.
Indítványozza anapirendi javaslat elfogadását:
TERVEZET

Az ülés napirendje
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NYÍLT ülés:
1. A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a választás eredményéről
Előadó: Sokhegyi Ervinné a Helyi Választási Bizottság elnöke
2. A képviselők és a polgármester eskütétele, az esküokmányok aláírása
Előadó: Sokhegyi Ervinné a Helyi Választási Bizottság elnöke
3. A polgármesteri program ismertetése
Előadó: Jánó Levente polgármester
4. Az alpolgármester megválasztása (a megválasztás titkos szavazással)
Előadó: Jánó Levente polgármester
5. A polgármester illetményének, költségátalányának rögzítése.
Előadó: Soltész Attila kirendeltség-irányító osztályvezető
6. Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
Előadó: Jánó Levente polgármester
7. Képviselői tiszteletdíj megállapítására rendelet alkotása
Előadó: Jánó Levente polgármester
8. A kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak véleményezése
Előadó: Jánó Levente polgármester
9. Közmeghallgatás
Előadó: Jánó Levente polgármester
Jánó Levente polgármester: Kéri, aki anapirenddel és a tárgyalás menetével egyetért, az
kézfeltartással szavazzon.
Szavazás
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:
127/2019. (X. 29.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
állapítja meg:

Az ülés napirendje
NYÍLT ülés :
1. A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a választás eredményéről
Előadó: Sokhegyi Ervinné a Helyi Választási Bizottság elnöke
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2. A képviselők és a polgármester eskütétele, az esküokmányok aláírása
Előadó: Sokhegyi Ervinné a Helyi Választási Bizottság elnöke
3. A polgármesteri program ismertetése
Előadó: Jánó Levente polgármester
4. Az alpolgármester megválasztása (a megválasztás titkos szavazással)
Előadó: Jánó Levente polgármester
5. A polgármester illetményének, költségátalányának rögzítése
Előadó: Soltész Attila kirendeltség-irányító osztályvezető
6. Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
Előadó: Jánó Levente polgármester
7. Képviselői tiszteletdíj megállapítására rendelet alkotása
Előadó: Jánó Levente polgármester
8. A kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak véleményezése
Előadó: Jánó Levente polgármester
9. Közmeghallgatás
Előadó: Jánó Levente polgármester

NYILVÁNOS TESTÜLETI ÜLÉS NAPIRENDJÉNEK TÁRGYALÁSA
1. A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a választás eredményéről
Jánó Levente polgármester:Köszönti, és felkéri Sokhegyi Ervinnét, a Helyi Választási Bizottság
Elnökét, hogy tartsa meg beszámolóját a 2019. október 13.-i önkormányzati választások
eredményéről.
Sokhegyi Ervinné a Helyi Választási Bizottság elnök:
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselők! A Helyi Választási Bizottság és a magam nevében
tisztelettel köszöntöm Önöket az alakuló ülésen. Engedjék meg, hogy röviden összefoglaljam az
önkormányzati egyéni listás képviselők és polgármester választásának eljárási tapasztalatait, majd
ismertessem az eredményét. - megtartja tájékoztatóját, felolvassa(A tájékoztatót jelen jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza.)
2. A képviselők és a polgármester eskütétele, az esküokmányok aláírása
Jánó Levente polgármester:Felkéri a Helyi Választási Bizottság Elnökét, hogy mondja elő az eskü
szövegét, először a képviselő testület tagjainak, majd azt követően a polgármesternek.
Sokhegyi Ervinnéa Helyi Választási Bizottság elnök: Elmondja, hogy Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 28. § (2) bekezdése alapján az önkormányzati
képviselő a képviselő-testület alakuló ülésén a képviselő-testület előtt az 1. melléklet szerinti
szöveggel esküt tesz és erről okmányt ír alá. Felkéri a jelenlévőket, hogy a képviselők eskütételéhez
álljanak fel. Felkéri a megválasztott képviselőket, hogy az esküt tegyék le.
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Sokhegyi Ervinné a Helyi Választási Bizottság elnöke az eskü szövegét előmondja.
ESKÜTÉTEL
Deák Attila, Király László, Kurucz Attila, és Tóth Árpád képviselők (4 fő képviselő) az esküt
leteszik.
(A képviselői eskü szövegét jelen jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza.)
Sokhegyi Ervinné a Helyi Választási Bizottság elnök: Megkéri az esküt letevő képviselőket, hogy
az esküokmányt írják alá.Deák Attila, Király László, Kurucz Attila, és Tóth Árpád képviselők
aláírják az esküokmányokat.
Sokhegyi Ervinné HVB elnök is ellátja aláírásával az esküokmányokat, gratulál a képviselőknek, és
sikeres munkát kíván mindenkinek.
Jánó Leventepolgármester: Felkéri a Helyi Választási Bizottság Elnökét, hogy mondja elő az eskü
szövegét, a polgármesternek.
Sokhegyi Ervinnéa Helyi Választási Bizottság elnök: Elmondja, hogy Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 63. §-a alapján a
polgármester
megválasztását követően esküt tesz a képviselő-testület előtt és erről okmányt ír alá. Az eskü
szövegét a törvény 1. melléklete tartalmazza.
Sokhegyi Ervinné felkéri a jelenlévőket, hogy a polgármester eskütételéhez álljanak fel. Felkéri Jánó
Levente polgármestert, hogy az esküt tegye le.
Sokhegyi Ervinnéa Helyi Választási Bizottság elnöke az eskü szövegét előmondja.
ESKÜTÉTEL
Jánó Levente polgármester az esküt leteszi.
EzutánJánó Levente polgármester az esküokmányt aláírta, melyet Sokhegyi Ervinné HVB elnök is
ellátott az aláírásával.
(A polgármesteri eskü szövegét jelen jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza.)
3. A polgármesteri program ismertetése
Jánó Levente polgármester:Szóban ismerteti a programját.Először is szeretne gratulálni az elért
eredményekhez és mindenkinek sok sikert kíván Dörgicse Község érdekében végzendő jövőbeni
munkákhoz!
Ismerteti a programját. – Felolvassa –
„Tisztelt Képviselők, Tisztelt vendégek!
Az alábbiakat szeretném megvalósítani ebben az önkormányzati ciklusban:
-

Kisdörgicse internet elérés
Tárgyalást folytatunk a szolgáltatóval, hogy a szélessávú internet elérhető legyen Kisdörgicsén
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is. A földrajzi elhelyezkedés és a domborzati viszonyok miatt költségesebb a technikai feltétel
biztosítása. Nyitottak vagyunk arra, hogy a telepítési költségekhez az Önkormányzat is
hozzájáruljon.
-

Dörgicsei játszóterek
Terveink között szerepel a játszóterek kibővítése, biztonságos játékok elhelyezése és a tér
körbekerítése, különösen az országút felől. (kerítés mellé örökzöldek, sövény telepítése) További
funkcióként pihenőpark kialakítását tervezzük, ami egyben kiránduló és turisztikai csomópont is
tud lenni. A felnőtteknek kültéri fittneszgépek elhelyezésével is kívánunk sportolási lehetőséget
biztosítani.

-

A focipálya tereprendezése

Az egyenletlen talaj indokolttá teszi a focipálya minőségének javítását.
-

Sportszoba

Cél, egy sportszoba kialakítása, ahol új eszközök, szociális helyiségek és öltözők állnak a
sportolni vágyók rendelkezésére.

Járdák építése a település központban, illetve a fő út vonalában
A ROP pályázat miatt meg kell várni a fenntartási idő lejártát, de addigra 100%-osan előkészülünk,
hogy a határidő lejártakor akár másnap elkezdhessük a munkát. A műszaki előkészítés, tervezés,
nyomvonal kijelölés, terep előkészítése már elkezdődött. Fontos a nyomvonal kijelölése, mert
már ehhez hangoltan lesz a faültetés is, amit már előbb is elkezdünk. A hivatal és kisbolt közötti
szakasz valószínűleg előbb megvalósítható lesz.
- Közvilágítás fejlesztésének folytatása
Mindhárom temetőnél lámpa telepítésére fog sor kerülni. Mindenhol új oszlop és lámpa lesz
elhelyezve, emiatt ez hosszabb időt vesz igénybe. Kisdörgicsén valószínűleg napelemes lámpa
lesz.
- Buszmegállók világítása
Minden buszmegállót szeretnénk világítótesttel ellátni.
- Templom tér parkosítása, átalakítása
Egy kellemes közösségi tér létrehozása a cél.(növények telepítése, parkolási lehetőség)
- Gernye domb
A gépjárművel történő felhajtás megszűntetése, a feljárás lekerítése és a parkolók kialakítása van
tervben a Gernye dombon.
Parkolók kialakítása a felsődörgicsei rom, temető, Levendárium mellett
A Levendáriummal közös együttműködés keretein belül fognak további parkolóhelyek
kialakításra kerülni.
Állandó falutörténeti kiállítás, múzeum létrehozása
A felsődörgicsei galériában (vendégház mögött) létre szeretnénk hozni egy állandó falutörténeti
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kiállítást. Az épület belmagassága lehetővé tenné egy galéria vagy emelet beépítését is.
Falunap
Elindultunk egy jó irányba! Az új helyszín beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Van még
hova fejlődni (programok, előadók terén), nekünk is van több ötletünk, de a tavalyi évhez
képest is az idei falunap jelentős előrelépés volt (pl. sajátmárkás termékek, árusok, programok).
2018-ban elkezdtünk valami mást és évről-évre előrébb jutunk, hozzáteszünk valami újat,
többet. A cél, hogy a falu lakosságából mindenki találjon magának programot, szórakozást.
Ótemető rehabilitációja
Tisztelet az ősöknek és a hagyományoknak! Elindul egy folyamat, aminek a végén lesz egy
kézzel fogható eredmény. Ami egyfelől fontos nekünk dörgicseieknek is és lehetőséget a
arra, hogy megmutassuk értékeinket az ide látogatóknak.
Falukemence
A falukemence mellett húzódó kőfal áthelyezését tervezzük a tényleges telekhatárra, hogy a
továbbiakban szerves részét képezze az udvarnak és az ott tartandó rendezvényeknek.
Elektromos töltőállomás
A közeljövőben szeretnénk az önkormányzat előtt lévő parkolók egyikét elektromos
töltőállomássá átalakítani, ezzel is teret adva a környezettudatosságnak.”
Jánó Levente polgármester:Kéri, fogadja el a testület az ismertetett programot.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
Jánó Levente polgármester:Kéri szavazzanak.
Szavazás
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett a polgármesteri programot elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:
128/2019. (X. 29.) határozat:
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Jánó Levente polgármester programját
megismerte és annak elfogadása mellett döntött.
Felelős:Jánó Levente polgármester
Határidő: folyamatos

4. Az alpolgármester megválasztása (a megválasztás titkos szavazással)
Jánó Levente polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendi pont anyagát.A képviselő testület a
polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére,
munkájának segítésére egy alpolgármestert választ, több alpolgármestert választhat [Mötv. 74. § (1)
bekezdés]. Társadalmi megbízatású alpolgármesternek, az eddigi gyakorlatnak megfelelően és
előzetes egyeztetést folytatva az érintettekkel Deák Attila képviselőt javasolja, akivel úgy gondolja,
hogy sikeres volt az elmúlt 2,5 évben is már az együttműködés. Véleménye szerint a jövőben is
kitűnő munkát fog végezni Dörgicse községben.
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Kérdezi, kinek van kérdése, véleménye, észrevétele?
Képviselő testület részéről kérdés, hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
Jánó Levente polgármester:Az alpolgármestert titkos szavazással, minősített többséggel
választja a Képviselő-testület, ezért SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGOT kell létrehozni.
Szavazatszámláló bizottsági tagoknak javasolta:
Elnöknek: Király Lászlót,
Tagoknak: Kurucz Attilát,
Tóth Árpádot.
A felkérést a tagok elfogadták.
Kéri, hogy aki egyetért, a bizottsági tagok személyével az kézfeltartással szavazzon!
Szavazás
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:
129/2019. (X. 29.) határozat:
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az alpolgármester választás titkos
szavazásának lebonyolításához Szavazatszámláló Bizottságot alakít az alábbiak szerint:

Szavazatszámláló Bizottság tagjai:
Elnök: Király László,
Tagok: Kurucz Attila,
Tóth Árpád.
Felelős: Dr. Tárnoki Richárd címzetes főjegyző
Határidő: azonnal
Jánó Leventepolgármester:Kéri, hogy a szavazólapok kitöltésével szavazzanak.
A titkos szavazás időtartamára egy rövid szünetet rendel el.
TITKOS SZAVAZÁS
SZÜNET
Jánó Levente polgármester:A titkos szavazás lebonyolítását követően az ülés a napirend szerint
folytatódott. Felkérte Király Lászlót a Szavazatszámláló bizottság elnökét, hogy ismertesse a titkos
szavazás eredményét.
Király Lászlóelnök: Ismertette a titkos szavazás eredményét:
Deák Attilaképviselőre 5 igen szavazat érkezett.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta, és meghozta az alábbi:
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130/2019. (X. 29.) határozat:

Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. október 29-i hatállyal,
társadalmi megbízatású alpolgármesterré DEÁK ATTILA képviselőt megválasztja.
Jánó Levente polgármester:Gratulált Deák Attila alpolgármester úrnak a megválasztásához.

5. A polgármester illetményének, költségátalányának rögzítése
Jánó Levente polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban előzetesen megkapták, amelyet
röviden ismertet. A jogi szabályozás meghatározza, hogy milyen nagyságú település
polgármesterének milyen díjazására van lehetőség. A díjazás két elemből áll, amely kötelező elem,
esetében, mint főállású polgármester az illetmény, és 15% költségtérítés, amely a jogszabály
értelmében a polgármestert megilleti.
Kérdezi van-e kérdés, vélemény, módosító javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban.
Képviselő testület részéről hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
Jánó Levente polgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslatotteszi fel szavazásra.
Szavazás
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:
131/2019. (X. 29.) határozat:
1. Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdése értelmében Jánó Levente polgármester
illetményét 2019. október 14. napjától havi bruttó299.151.- Ft, azaz Kettőszázkilencvenkilencezeregyszázötvenegy forintban állapítja meg.
2. Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése értelmében Jánó Levente polgármester
költségtérítését 2019. október 14. napjától havonta bruttó 44.873.- Ft, azaz Negyvennégyezernyolcszázhetvenhárom forintban állapítja meg.
Megbízza az alpolgármestert, hogy intézkedjen a polgármester havi járandóságának rendszeres
kifizetése érdekében.
Felelős:Deák Attila alpolgármester
Határidő: folyamatos
6. Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
Jánó Levente polgármester:Az előterjesztést a képviselők írásban előzetesen megkapták, amelyet
röviden ismertet. A jogi szabályozás meghatározza, hogy milyen mértéken belül lehet a társadalmi
megbízatású alpolgármesternek díjazást megállapítani. A díjazás két elemből áll, amely kötelező
elem, az alpolgármester esetében ez a tiszteletdíj, és a 15% költségtérítés, amely a jogszabály
értelmében az alpolgármestert megilleti. Javasolja 130.000.- Ft tiszteletdíj és 19.500.- Ft
költségtérítés megállapítását.
Kérdezi van-e kérdés, vélemény, módosító javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban.
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Képviselő testület részéről hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
Jánó Levente polgármester: A szóbeli előterjesztés szerinti határozati javaslatotteszi fel szavazásra.
Szavazás
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:
132/2019. (X. 29.) határozat:
1. Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése értelmében Deák Attila alpolgármester
tiszteletdíját 2019. október 29. napjától havi bruttó 130.000.- Ft, azaz egyszázharminc-ezer forintban
állapítja meg.
2. Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (3) bekezdése értelmében Deák Attilaalpolgármester
költségtérítését 2019. október 29. napjától havibruttó 19.500.- Ft, azaz tizenkilencezer-ötszáz
forintban állapítja meg.
Megbízza a polgármestert, hogy intézkedjen azalpolgármester havi járandóságának rendszeres
kifizetése érdekében.
Felelős:Jánó Levente polgármester
Határidő: folyamatos

7. Képviselői tiszteletdíj megállapítására rendelet alkotása
133határozat

Jánó Levente polgármester:Az előterjesztést a képviselők írásban előzetesen megkapták, amelyet
röviden ismertet. Az előterjesztéshez képest az alábbi módosítást javasolja még:
-

a képviselői tiszteletdíj mértékét nem jelölték meg a tervezetben, eddig az előző ciklusra
vonatkozóan 40.000.- /Ft volt, javasolja bruttó 90.000.-Ft /hó összegben megállapítani.

A tiszteletdíj megállapítására csak adott költségvetési évre kiterjedően van mód.
További kiegészítést nem kíván hozzáfűzni a napirendi pont előterjesztéséhez. Kérdezi, van- e
hozzászólás, vélemény, illetve javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat, majd azt
követően rendelet tervezet elfogadását.
Kérdezi, van- e hozzászólás, vélemény, illetve javasolja az előterjesztés szerinti, határozati javaslat
elfogadását.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
Jánó Levente polgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslatotteszi fel szavazásra.
Szavazás
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:
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133/2019. (X. 29.) határozat:
Dörgicse Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
szóló rendelet tervezetet megismerte, megtárgyalta és annak elfogadása mellett döntött.
Felelős:Jánó Levente polgármester
Határidő: azonnal
Jánó Levente polgármester: A szóban kiegészített és írásban előterjesztett rendelet-tervezetetteszi
fel szavazásra.
Szavazás
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:
Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2019. (X. 31.) önkormányzati rendelete
a képviselők tiszteletdíjáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

8. A kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak véleményezése
Jánó Levente polgármester:Jánó Levente polgármester:A napirendi pont anyagát - a meghívóval
együtt - előzetesen a testület tagjai megkapták. További kiegészítést nem kíván hozzáfűzni a
napirendi pont előterjesztéséhez, kérdezi, van-e hozzászólás, észrevétel, kérdés a napirendi ponttal
kapcsolatosan.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
Jánó Levente polgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslatotteszi fel szavazásra.
Szavazás
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:
134/2019. (X. 29.) határozat:
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kormányhivatal
Veszprémi Járási Hivatalkötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak meghatározására
vonatkozó tervezetét jóváhagyja.
2. A jegyző nyilvántartása alapján megállapítja, hogy településen lakóhellyel, ennek hiányában
tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű általános iskolába járó gyermek nincs.
Felelős: Jánó Levente polgármester
Határidő: 2019. október 31.

9. Közmeghallgatás
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Jánó Levente polgármester:A napirendi pont anyagát - a meghívóval együtt - előzetesen a testület
tagjai megkapták. További kiegészítést nem kíván hozzáfűzni a napirendi pont előterjesztéséhez,
kérdezi, van-e hozzászólás, észrevétel, kérdés a napirendi ponttal kapcsolatosan.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
Jánó Levente polgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslatotteszi fel szavazásra.
Szavazás
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:
135/2019. (X. 29.) határozat:
1.
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi közmeghallgatás
időpontját 2019. november 22. napján 17.00 órára a Faluházba (Dörgicse, Fő u. 18.) hívja össze.
2.
A Képviselő-testület
gondoskodjon.

felkéri

a

polgármestert,

hogy az

érintettek

tájékoztatásáról

Felelős: Jánó Levente polgármester
Határidő: Legkésőbb a közmeghallgatás időpontját megelőző 15 nap

Jánó Levente polgármester: Kérdezi, van-e további kérdés észrevétel, felvetés.
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
Több napirend és bejelentés nem lévén a polgármester a Képviselő-testület ülését 10:15órakor
bezárta.

K. m. f.

Jánó Levente
polgármester

Dr. Tárnoki Richárd
címzetes főjegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:

Soltész Attila
osztályvezető
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