ELŐTERJESZTÉS
Dörgicse községi Önkormányzat Képviselő-testületének
soron következő ülésére

Tárgy:

Kisdörgicsén faszerkezetű faliújság létrehozása
tájékoztatása céljából, elsősorban a hivatali
kifüggesztésére.

Előterjesztő:

Deák Attila képviselő

a lakosság megfelelő
és helyi információk

Tisztelt Képviselő-testület!
Kisdörgicsén jelenleg hirdetmények, tájékoztató anyagok kifüggesztésére egyetlen egy hely áll
rendelkezésre – a távolabbi buszmegállóban lévő faliújság. Ezen a faliújságon elenyésző
információ található, a települési és hivatali ügyekkel kapcsolatban gyakorlatilag semmi. Ez a
faliújság elhelyezkedése alapján is csak részben adhat tájékoztatási lehetőséget a Kisdörgicsén
lakóknak, mivel a főút másik oldalán helyezkedik el. Így, aki nem használja a buszmegállót
esetenként csak a faliújság elolvasása miatt nem jellemző, hogy odamegy.
Helyi lakosként az őket is érintő ügyekről, a csak az alsódörgicsei faliújságon kifüggesztésre
kerülő információkról a földrajzi elhelyezkedés, adottságok miatt a Kisdörgicsén élők így nem
kapnak megfelelő tájékoztatást. Pusztán emiatt biztosan nem fognak elutazni a faluháznál
található faliújsághoz.
Emiatt szükséges egy elsősorban külön erre a célra létrehozott faliújság, melynek elhelyezését a
kialakított szelektív-hulladékgyűjtő sziget mellett, a házak felöli oldalon javaslom. A létrehozott
–egy vagy kétoldalas, lehetőség szerint az időjárási viszonyoknak jobban ellenálló tetős és
üvegezett– faliújságra rendszeresen minden hivatali és egyéb információ kifüggesztése
megtörténne. A tetején jelölhető a településrész neve (Kisdörgicse), alul virágtartóval.
Egyoldalas faliújság esetén a felállított tábla másik oldala települési információs táblaként
(térkép, helyi látnivalók, stb.) funkcionálna – ennek megvalósítása későbbi időben történne.
Javasolt méretek (cm): 200x120x25 (magasságXszélességXmélység); tartókeret, láb 10x10;
táblaméret 100x80 (parafával borított OSB lap vagy deszkázat).
Az egyéb felmerülő költségekkel a beruházás összesen kb. 90-100.000 forint költség vonzatú,
melyből kb. 40-50.000 forint az anyagköltség. A beruházás helyi vállalkozókkal és erőforrásból
megoldható – a munka jellegéből adódóan jelentős részben akár társadalmi munkában is.
A önkormányzat jelenlegi anyagi helyzetéről a polgármester által készített kimutatás alapján a
beruházás költségére a fedezet rendelkezésre áll.
A lakosság megfelelő tájékoztatása és komfortérzetének növelése érdekében a beruházás
erősen indokolt.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozat
meghozatalára.
Dörgicse, 2010. október 20.
Tisztelettel:
Deák Attila
képviselő

1. számú melléklet

2. számú melléklet

HATÁROZATI JAVASLAT
.../2010. (.....) számú határozat
Dörgicse községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. (...)-i
ülésén úgy határozott, hogy Kisdörgicsén a lakosság jobb
tájékoztatása céljából hivatali faliújságot hoz létre. A faszerkezetű
faliújság a meglévő szelektív-hulladékgyűjtő sziget mellett kerül
felállításra.
A hivatali információk rendszeres kifüggesztéséről a polgármester
gondoskodik.
Határidő:
Felelős:

2010. december 31.
Deák Attila képviselő
Kis-Pál Miklós polgármester

