Dörgicse Község Önkormányzata
DÖRGICSE
____________________________
Szám: 301/47-45/2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Képviselő-testület 2015. december 07-én 17:00 órai kezdettel megtartott
Közmeghallgatás üléséről, a Dörgicse Község Önkormányzat Faluházában.
(Dörgicse, Fő u.18.)

Jelen voltak:

Mlinkó István
Kurucz Attila
Deák Attila
Király László

polgármester
alpolgármester

képviselők
Soltész Attila osztályvezető, a jegyző megbízottja
Bende István képviselő igazoltan van távol.
Mlinkó István polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket, megállapítja,
hogy az 5 tagú Képviselő-testületből 4 tag jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. A
meghívó szerinti napirendeket javasolja tárgyalni.
Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 nem
szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az ülés napirendjét.
(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: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a Közmeghallgatás
napirendjét és a tárgyalás menetét 4 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi:

123/2015. (12.07.) számú h a t á r o z a t o t :
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közmeghallgatás napirendjét az
alábbiak szerint állapítja meg:

A Közmeghallgatás napirendje :

1. Rendőrségi beszámoló
Előadó: Mlinkó István polgármester
2. Polgármesteri beszámoló az elmúlt év tevékenységéről
Előadó: Mlinkó István polgármester
3. Falugondnoki beszámoló
Előadó: Kurucz Attila falugondnok
4. Dr. Jurasits Zsolt kérelme 103/2015.(X.21.) KT határozat módosítására
Előadó: Mlinkó István polgármester
5. Balatonfüredi Többcélú Társulási megállapodás módosításának
jóváhagyása
Előadó: Mlinkó István polgármester
6. Lakossági hozzászólások, kérdések

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1.

Rendőrségi beszámoló Dörgicse község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság

érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
Mlinkó István polgármester: Köszönti a rendőrség részéről megjelent Belák József rendőr
ftzs.-t, egyben felkéri, hogy tartsa meg beszámolóját.
Belák József rendőr ftzs. : Köszönti, és egyben tájékoztatja a megjelenteket, hogy szolgálati
elfoglaltsága okán ő képviseli Karli Imre rendőr őrnagy alosztály vezetőt, majd megtartja
beszámolóját. Jó hírként mondhatja, hogy a 2015 évben kevesebb bűncselekmény volt a
településen. A jellemző bűnesetek lopás, betöréses lopás – ez a zártkerti ingatlanoknál fordult
elő- illetve 1 közlekedési baleset volt. Eseti jelleggel traffipax méréseket végeztek KisDörgicsén úgy értékelték bevált ,a későbbiekben is alkalmazni fogják, mivel ha ezen a
szakaszon nem tartják be az autósok komoly baleset következhet be. A polgárőrség jól
működik, nagyban segítik mindennapi munkájukat. A település lakói együttműködök az a
tapasztalatuk ha a településen rendkívüli eseménnyel találkoznak azt jelzik feléjük.
Kérdezi van e kérdés.

Gibiszer Tamás (lakos): Jónak tartaná, ha Kis-Dörgicsén telepítenének fix sebesség előjelzőt
mivel ez nagyban visszatartja a száguldozókat.
Belák József rendőr ftzs.: A gyakorlati tapasztalatból kijelentheti, tényleg hatásos az előjelző
telepítése. Viszont ezt a rendőrség saját költségből ezt nem fedezi. Megoldás lehet az
önkormányzati és BM forrásból való költség kigazdálkodás.
További hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
Mlinkó István polgármester: Javasolja a beszámoló elfogadását.
A 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:
124/2015. (12. 07.) határozat
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dörgicse község közbiztonsági
helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos
feladatokról szóló beszámolót megismerte, megtárgyalta.
2. A képviselő testület Dörgicse község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében
tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Mlinkó István polgármester
Határidő: azonnal

2. Polgármesteri beszámoló az elmúlt egy év tevékenységéről
Mlinkó István polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet. A beszámoló kiküldésre
került. (az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza)
Kéri, fentiek alapján fogadja el a képviselő testület a beszámolót.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A 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:

125/2015. (12.07.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester beszámolóját az elmúlt
egy év (2015) tevékenységéről elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mlinkó István polgármester

3. Falugondnoki beszámoló
Mlinkó István polgármester: átadja a szót Kurucz Attila falugondnoknak.
Kurucz Attila falugondnok: Köszönti a lakosságot és a megjelenteket. Megtartja
beszámolóját.
Tisztelt Lakosság, Tisztelt Megjelentek! A Falugondnoki szolgálat munkájáról minden évben
a közmeghallgatáson kell beszámolni.
A falugondnoki szolgáltatás célja az itt élők életfeltételeinek javítása, a közszolgáltatásokhoz
való hozzájutás és a szociális alapellátások segítése, valamint a jobb életminőség elérése.
Igény szerint a közlekedési szolgáltatásokban való részvétel.

1. Közreműködés az étkeztetésben:
Ebéd szállítás továbbra is a Balatonakali Óvoda konyhájáról történik. Igen változatos az
étrend A és B menüből lehet választani.

2. Közreműködés a házi segítségnyújtás biztosításában:
A házi segítségnyújtás folyamatos. A közfoglalkoztatottak közreműködésével segítjük a
rászorulókat. Nyáron fűnyírás, télen favágás, fabehordás, hóeltakarítás. Bármilyen segítséget
kérnek tőlünk, megpróbáljuk megoldani.
Továbbra is heti két alkalommal Kis-Dörgicséről szállítjuk a lakosságot bevásárlásra a helyi
boltba, de kérés szerint Balatonakali boltba is, esetleg meghozzuk a kért árut.

3. Egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése:
A gyógyszerek beszerzését a Zánkai Gyógyszertárból, a Balatonakali Gyógyszertárból,
esetlegesen a bármelyik Balatonfüredi Gyógyszertárból meg tudjuk oldani.
Háziorvosunkkal tartjuk a kapcsolatot, aki havonta alkalmat ad az állandó lakosoknak helyben
történő vérvételére, melynek szállítását szintén én végzem a Balatonfüredi Rendelő Intézetbe.
Szükség szerint a betegek szakrendelésre, vagy kórházba történő beszállítását is elvégezzük.

4. Gyermekszállítás, óvodások, iskolások, fiatalok szállítása:
Nagyon jó a kapcsolatunk az iskolákkal, és óvodákkal a Balatonfüredi Gyermekjóléti és
Családsegítő szolgálattal egyaránt.
A szomszéd települések Falugondnokaival
megszervezetten segítjük az iskolás és óvodás gyermekek szállítását, színházba, uszodába,
bábszínházba, vagy kirándulásra.

5. A közösségi, művelődési, sport- és szabadidős rendezvények szervezése, segítése:

A falugondnok tevékenysége a településen közösségi, kulturális eseményekre, történő
szállításra is kiterjed. Különböző rendezvényekben is besegítünk. Ilyen például a mikulás
ünnepség, az idősek napja, a március 15-ei ünnepség. A helyi Sportegyesület szállítását is
segítjük.
Bármilyen igény, segítség kérés merül fel a lakosság részéről a falugondnoki szolgálattal
szemben, megpróbálom azt legjobb lehetőség szerint megoldani.
Köszönöm figyelmüket!
Mlinkó István polgármester: Megköszöni a falugondnok 2015.évi munkáját és javasolja,
fogadja el a képviselő testület a falugondnoki beszámolót.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A 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:
126/2015. (12.07.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a falugondnok beszámolóját az elmúlt
egy év (2015) tevékenységéről elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mlinkó István polgármester

4.

Dr. Jurasits Zsolt kérelme 103/2015.(10.21.) KT határozat módosítására.

Mlinkó István polgármester: Szóban kiegészíti az írásos előterjesztést.
Dörgicse Község Önkormányzatának 5/2013.(V.17.) rendelete Az Önkormányzat vagyonáról,
többek között rendelkezik az önkormányzati törzsvagyonról többek között a
forgalomképtelen vagyontárgyakról, melyet Dörgicse Község vagyonkataszterében tart
nyilván. A 25/3 hrsz.-ú ingatlan esetében az önkormányzat úgy járult hozzá az ingatlan

megosztásához, hogy nem vizsgálta az ingatlan forgalomképességét. Utólag kiderült, hogy
jelen állapotában az ingatlan forgalomképtelen az önkormányzati törzsvagyon része. Mivel
időközben a kérelmező fél – Dr. Jurasits Zsolt – is jelezte elállási szándékát, igaz más okból
,nevezetesen ,hogy a 103/2015.(10.21.) Kt határozatban az ügyvezetése alatt álló
Levendárium Kft-t jelölte meg az önkormányzat vevőnek, holott ők (dr. Demján Ildikó, és dr.
Jurasits Zsolt ) mint magánszemélyek kívánták az ingatlant megvásárolni. Ebbéli szándékukat
a továbbiakban is fenntartják. Mivel az általuk hozott határozatból eredő adás-vételi szerződés
egyébiránt is semmis javasolja vonják vissza a határozatot, és a jelenlegi állapothoz
viszonyítva csak azt tudják elfogadni hogy elviekben amennyiben forgalomképessé tehető a
25/3 hrsz ingatlan egy része a kérelmező által megjelölt 221m2 úgy annak eladását
támogatják.
Kérdezi, van e kérdés észrevétel, hozzászólás az előzetesen írásban megküldött és általa
szóban kiegészített előterjesztéshez.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A 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:
127/2015.(12.07.) határozat
1. Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 103/2015.(10.21.) számú
határozatát visszavonja.
2. A továbbiakban is fenntartja elvi lehetőségét annak, hogy amennyiben a Dörgicse 25/3
hrsz. ingatlan – mely jelenleg az önkormányzati törzsvagyon forgalomképtelen
vagyontárgya- dr. Demján Ildikó, és dr. Jurasits Zsolt kérelmében foglaltaknak
megfelelően 221m2 mértékben a jelenleg önkormányzati útból kiszabályozható úgy
értékesíti részükre.
Határidő: azonnal
Felelős: Mlinkó István polgármester

5.

Balatonfüredi Többcélú Társulási megállapodás módosításának jóváhagyása

Mlinkó István polgármester: Szóban kiegészíti az írásos előterjesztést.
A módosítás az Önkormányzatnak semminemű anyagi többletforrást hozzárendelését nem
eredményezi.
Kérdezi, van e kérdés észrevétel, hozzászólás az előzetesen írásban megküldött
előterjesztéshez
Kérdés, észrevétel, hozzászólás, vélemény nem hangzott el.

A 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:
128/2015.(12.07.) határozat
1. Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonfüredi Többcélú Társulás
Társulási Tanács 2015. november 30-i ülésén jóváhagyott - Balatonfüredi Többcélú
Társulás „Társulási Megállapodás módosítása” okiratot, valamint az ez alapján elkészített
egységes szerkezetű „Társulási Megállapodást” elfogadja.
2. Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonfüredi Többcélú Társulás
„Társulási Megállapodás módosítása” okirat, valamint az ez alapján elkészített egységes
szerkezetű „Társulási Megállapodás” aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: azonnal
Felelős: Mlinkó István polgármester

Lakossági észrevételek:
Megjelent: 24 fő
A közmeghallgatáson a falugondnoki beszámolóval és a rendőrségi beszámolóval kapcsolatos
további kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
4.

Lakossági észrevételek, hozzászólások

Mlinkó István polgármester: Megadja a szót a megjelent lakosságnak.
Bocskai Gyuláné (lakos): A híd, ami elkészült véleménye szerint balesetveszélyes reméli,
tesz valamilyen oldal korlát rajta, szerinte nincs befejezve a munka. Az útépítést néhány
helyen nagyon rossz minőségűnek tartja. A ravatalozó szerinte nagyon lassan készül, neki úgy
tűnt hónapokig nem dolgozott senki rajta. Amit az önkormányzat a vis maior alapból kapott
24 millió forint az nem látszik a kivitelezéseken. Szerinte a kivitelező rossz munkát végzett.
Mlinkó István polgármester: Az út és árok munkálatok nincsenek még befejezve, mivel van
olyan szakasz ami építési engedély köteles és még nincs jogerős engedélyük, de folyamatban
van ,a probléma a szakhatósági eljárás hossza. De kész lesznek időben.
Bocskai Gyuláné (lakos): A kerítést egy helyen kivitte az árvíz, de nem lett helyrehozva, így
az őzek szabadon bejárnak és leeszik a növényeket.

Mlinkó István polgármester: Az építkezés ,útjavítás után ha levonultak a nagyobb
munkagépek ,meg fogják javítani a kerítést, és egységes megjelenése lesz. Ez tavaszra
elkészül.
Bocskai Gyuláné (lakos): A támogatási pénzektől nem esik el az Önkormányzat, több mint
1.5 év eltelt szerinte, nehogy ne kapja meg a támogatást az önkormányzat.
Mlinkó István polgármester: Határidőn belül van a kifizetés és a munka befejezése.
Nagyné Hamari Krisztina: Tankönyvtámogatást kaptak a gyerekek, de szeptembertől mai
napig nem kapták meg a pénzt.
Soltész Attila jegyző megbízottja: Holnap utánajár és intézkedik, keresni fogják a
kirendeltségről,és orvosolják a problémát.
Sztopkó Jenő: Ha az út burkolata aszfalt akkor ne zöldelljen, azaz rossz az út minősége.
Mlinkó István polgármester: Ezért választottak más kivitelezőt az útépítések, felújítások
kapcsán.
Németh Józsefné: Az alsó buszmegálló miért nincs takarítva Alsó-Dörgicsén .és az aljzata
rossz.
Mlinkó István polgármester: Intézkedik a takarításra és a járólap javítását is elvégezteti.
Deák Attiláné: A buszmegállók tisztasága úgy általában piszkos szemetes, kéri a rendszeres
takarítást főleg úgy hogy a gyerekek ott járnak el, és szálnak fel a buszra. A szelektív kukák
helyzete, borzalmas állapotúak,és ez több éve probléma.
Mlinkó István polgármester: A takarítást fokozzák, bár akkor lesz piszkos és szemetes a
környék mikor az emberek nem figyelnek oda és nem környezettudatosan viselkednek. A
szelektív gyűjtők áthelyezését is megvizsgálják , jelenleg nagyon szem előtt van, sok átutazó
vegyes szemetesnek használja.
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
Több napirend és bejelentés nem lévén a polgármester az ülést 19:00 órakor bezárta.
k. m. f.

Mlinkó István
polgármester

dr. Tárnoki Richárd
jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:

Soltész Attila
osztályvezető

