Dörgicse Község Önkormányzata
DÖRGICSE
____________________________
Szám: 301/65-33/2016.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Képviselő-testület 2016. december 01-én 17:00 órai kezdettel megtartott
Közmeghallgatás üléséről, a Dörgicse Község Önkormányzat Faluházában.
(Dörgicse, Fő u.18.)

Jelen voltak:

Deák Attila
Kurucz Attila
Király László
Bende István

alpolgármester

képviselők

Soltész Attila osztályvezető, a jegyző megbízottja
Mlinkó István polgármester2016. 09. 26. –val lemondott polgármesteri mandátumáról.
Deák Attila alpolgármester: 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 az alpolgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem
szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta a Közmeghallgatás 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.)
Deák Attila alpolgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a Közmeghallgatás
napirendjét és a tárgyalás menetét 4 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi:

138/2016. (XII.01.) 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. Közbiztonsági fórum, rendőrségi beszámoló.
Előadó: Deák Attila alpolgármester/Kozma Katalin r.százados
2. Beszámoló az elmúlt év tevékenységéről.
Előadó: Deák Attila alpolgármester
3. Falugondnoki beszámoló.
Előadó: Kurucz Attila falugondnok
6. Lakossági hozzászólások, kérdések.

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1.

Közbiztonsági fórum, rendőrségi beszámoló.

Deák Attila alpolgármester: Köszönti a rendőrség részéről megjelent Kuzma Katalin rendőr
századost, a Balatonfüred Közlekedésrendészeti Alosztály alosztályvezetőjét.
Felkéri, Kuzma Katalint, hogy tartsa meg beszámolóját.
Kuzma Katalin rendőr százados: Bemutatkozik, mint a Balatonfüredi közlekedési alosztály
vezetője, majd köszönti, a megjelenteket, és megtartja beszámolóját. Jó hírként mondhatja,
hogy a 2016 évben kevesebb bűncselekmény volt a településen. Bűnügyileg a település nem
fertőzött. Bűncselekmény 2016. évben nem történt. A jellemző bűnesetek lopás illetve 2
közlekedési szabálysértés, azaz közlekedési baleset volt. Eseti jelleggel traffipax méréseket
végeztek Kis- Dörgicsén úgy értékelték bevált, a későbbiekben is alkalmazni fogják, mivel ha
ezen a szakaszon nem tartják, be az autósok komoly baleset következhet be. A füredi
kapitányság 1 db sebességmérő készülékkel rendelkezik, ez 24 órában működik. Ezt osztják
be a kapitányság területén. Dörgicsén csak az előbb említett helyen működik a készülék
működéséhez szükséges GPS jel elégtelensége miatt. A település lakói együttműködök az a
tapasztalatuk, ha a településen rendkívüli eseménnyel találkoznak, azt jelzik feléjük.
Kérdezi, van e hozzászólás, kérdés.
Hozzászólás, kérdés nem hangzott el.
Deák Attila alpolgármester: Megköszöni a rendőrségi tájékoztatást és beszámolót.
Javasolja a beszámoló elfogadását.

A Képviselő-testület az alpolgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta
meg:
139/2016. (XII.01.) határozat

1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dörgicse község 2016. évi
közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal
kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót megismerte, megtárgyalta.
2. A képviselő testület Dörgicse község 2016.év közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság
érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót
elfogadja.
Felelős: Deák Attila alpolgármester
Határidő: azonnal

2. Beszámoló az elmúlt év tevékenységéről.
Deák Attila alpolgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet. A beszámoló kiküldésre
került. Ismerteti az előterjesztés anyagát.
Tisztelt Helyi Lakosság!
A 2011 évi CLXXXIX, Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló törvény 54.§.-nak
értelmében: „A képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett
közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a
helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. Az elhangzott javaslatra, kérdésre a
közmeghallgatáson vagy legkésőbb tizenöt napon belül választ kell adni.”
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016 év 01-10 hónapos
időszakának pénzügyi beszámolóját mutatja be.
Az Önkormányzat bevételei összesen: 188.279.894 Ft.
Működési támogatások összesen: 14.879.349 Ft,
Egyéb működési támogatások összesen: 5.728.833 Ft,
Felhalmozási támogatások: 11.971.784 Ft,
Közhatalmi bevételek: 18.032.491 Ft,
Működési bevételek: 4.694.929 Ft,
Felhalmozási bevételek: 3.057.086 Ft,
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 27.549.383 Ft,
Finanszírozási bevételek: 102.366.039 Ft,
részletezve a melléklet szerint.
Az Önkormányzat kiadásai összesen: 103.426.094 Ft.
Személyi juttatások: 6.830.716 Ft,
Munkaadókat terhelő járulékok: 1.271.538 Ft,
Dologi kiadások: 14.141.433 Ft,

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 766.960 Ft,
Egyéb működési célú kiadások: 6.357.449 Ft,
Beruházások: 4.385.599 Ft,
Felújítások: 16.868.489 Ft,
Egyéb felhalmozási célú kiadások: 289.620 Ft,
Finanszírozási kiadások: 52.514.290 Ft,
részletezve a melléklet szerint.
PÁLYÁZATOK
•
A Települési Operatív Program keretében megjelent (TOP-1.4.1-15)
„A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztésével” megnevezéssel kiírásra került pályázaton az Önkormányzat
konzorciumi formában az általa részben fenntartott és működtetett Tündérkert Óvoda
Kökörcsin Tagóvoda (Pécsely) átalakítása, felújítása-bővítése, és új bölcsőde kiépítése
tárgyában pályázatot nyújtott be.
Az óvodát fenntartó és egyben tulajdonos négy önkormányzat – Balatonszőlős, Dörgicse,
Pécsely és Vászoly Község Önkormányzata - Konzorciumi Együttműködési Megállapodást
kötött egymással. A Konzorcium vezetője Pécsely Község Önkormányzata, illetve annak
polgármestere lett.
Polgármester asszony tájékoztatása szerint a pályázat eredményéről még nincs információnk.
•
A Vidékfejlesztési Program keretében megjelent „Településképet meghatározó
épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése,
energetikai korszerűsítés” című (VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú) felhívásra pályázatot nyújtottunk
be a Faluház és a Bakancsos Ház felújítására. Projekt összköltsége: 17 millió forint
o
A fejlesztés két célterületet érintő beruházás: turistaház külső homlokzatának és
előkertjének felújítása, valamint a faluház felújítása fog megtörténni.
o
Faluház: elbontjuk a nagyterem és jelenlegi könyvtár közötti válaszfalat, nyílást
bontunk és belső ajtót helyezünk el a nagyterem és a hátsó előtér közé. Új járólap és parketta
burkolatokat készítünk. Új színpadot építünk a jelenlegi könyvtár helyére. Elvégezzük a belső
festési munkálatokat.
Az udvaron térkövezünk, a térkőre rönkbútorok kerülnek elhelyezésre.
12 személyes tárgyalóasztal székekkel, műszaki eszközbeszerzés (1 db projektor
vetítővászonnal és 1 db hangrendszer 2 db mikrofonnal) is történik.
o
Bakancsos Ház: külső felújítás (homlokzatjavítás), az épület előtti támfal egy
szakaszát újraépítéssel javítjuk. a bejárati ajtó előtt az épülethez kapcsolódóan járdát építünk.
o
A pályázatunk az alaki előírásoknak megfelelt, tartalmi elbírálás alatt, eredmény
tavaszra várható
•
Idegenforgalmi pályázat
•
Balaton Fejlesztési Tanács - Településfejlesztési beruházások támogatása
o
Felhagyott temetők, kegyeleti parkok rehabilitációja – temető bekerítése / ó-temető
látogathatóvá tétele
o
Támogatási érték: 3 – 5millió forint
o
Támogatás mértéke: maximum 70 %
FOLYAMATBAN LÉVŐ, TERVEZETT MUNKÁK
•
Külterületi utak rendezése
o
lakossági bejelentés alapján nyomvonal igazítás – Becce-hegy, Les-hegy
•
Belterületi utak rendezése
o
csapadékvíz elvezetés megoldása (K-szegély) – Fenyvesalja utca és Aszói utca

o
Bere-árok hidaknál korlátok építése (Fenyvesalja utca, Bere-köz, Temető,
Kisdörgicse)
o
alsódörgicsei temetőben murvázott gyalogút építése a régi bejáratig
•
Karrmező Tematikus útvonal
o
előzetes szakmai dokumentáció elkészült
o
útvonal kijelölése megtörtént, tulajdonosokkal történő egyeztetés folyamatban, útvonal
véglegesítése után GPS kimérés
•
Halom-hegyi út felújítása
o
nyomvonal kijelölés
o
műszaki tervezés és költségvetés készítése
o
2017. évi költségvetésben keret biztosítása
Kérdezi, van e hozzászólás, kérdés, akár a megjelentek akár a testületi tagok részéről.
Hozzászólás, kérdés nem hangzott el
Deák Attila alpolgármester: Kéri, fentiek alapján fogadja el a képviselő testület a
beszámolót.
A Képviselő-testület az alpolgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem
szavazattal és 0 tartózkodás mellett a polgármesteri 2016. évi beszámolót elfogadta és az
alábbi határozatot hozta meg:
140/2016.(XII.01.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester beszámolóját 2016. év
önkormányzat munkájáról és tevékenységéről elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Deák Attila alpolgármester

3. Falugondnoki beszámoló
Deák Attila alpolgármester: átadja a szót Kurucz Attila falugondnoknak.
Kurucz Attila falugondnok: Köszönti a lakosságot és a megjelenteket. Megtartja
beszámolóját.
Tisztelt Lakosság, Tisztelt Megjelentek!
A falugondnoki szolgálat egyik fő célja a településen élők életminőségének javítása. A feladat
elvégzésében nagy szerepe van a falugondnoknak, aki ismeri a település lakóit. Feladatainak
egy része a gépjárművel történő szállítás. A falugondnok köteles elvégezni a munkakör
betöltéséhez szükséges falugondnoki alapképzést. A falugondnok köteles a munkáltató által
támogatott kötelező továbbképzéseken részt venni, és a közalkalmazottak számára előírt
kreditpontokat megszerezni. munkaköri leírásban foglaltak, valamint a polgármester
utasításának megfelelően kell ellátnia. A Falugondnoki szolgálat munkájáról minden évben a
közmeghallgatáson kell beszámolni.

1. Közreműködés az étkeztetésben:
Balatonakali Óvoda konyhájáról történik az ebédszállítás. Igen változatos az étrend A és B
menüből lehet választani. Nyugdíjasok veszik igénybe legfőképpen, de nyáron van igény a
nyaraló lakosság részéről is.
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.
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:
Segítséget nyújtunk a gyógyszerek beszerzéséhez, a receptek kiváltásához, 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
A szomszéd települések Falugondnokaival
Családsegítő szolgálattal egyaránt.
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, igyekszem azt legjobb lehetőség szerint megoldani.
Deák Attila alpolgármester: Megköszöni a falugondnok 2016.évi munkáját és javasolja,
fogadja el a képviselő testület a falugondnoki beszámolót.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A Képviselő-testület az alpolgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta
meg:

141/2016.(XII.01.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a falugondnok beszámolóját az elmúlt
egy év (2016) tevékenységéről elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Deák Attila alpolgármester

4.

Lakossági észrevételek, hozzászólások

Deák Attila alpolgármester: Megadja a szót a megjelent lakosságnak.
Bogdán Lászlóné: A temető körülkerítése sürgős lenne. A vadak is átjárnak rajta. Nagyon
nyitott és a kapuk is tönkrementek.
Deák Attila alpolgármester: Ez egy tényleg régi elmaradása a testületnek. Tettek ugyan
lépéseket, de a ravatalozó miatt a bekerítendő rész is jóval nagyobb lett. A kerítés
megvalósítására kértek ajánlatokat. 1,5-2 millió Ft összegbe kerülne minimálisan egy igényes
megoldás. A BFT pályázati kiírására várnak, hátha lesz pályázati lehetőség, de 2017. évben
mindenképp különítenek el összeget a költségvetésben, amit a pályázati kiírástól függetlenül
felhasználnak.
Bogdán Lászlóné: A Bere árok korlátai mikor kerülnek kihelyezésre?
Deák Attila alpolgármester: A megbízott vállalkozó 2-3 hét alatt elvégzi a szükséges
munkálatokat - ünnepek előtt meglesz.
Giebiszerné Sipeki Katalin: Kérdezné, hogy a Kisdörgicsei kút ügye hogy áll.
Deák Attila alpolgármester: Úgy tudja, történt erre egy megállapodás, 10 évre. A volt
polgármester beszélt az illetékessel, de nem tudja a részleteket. Úgy tudja, hogy a kizárólagos
használat fennáll a bérlő részére a kút használatával kapcsolatosan. Utánanéz.
Kiss Éva: A külterületi utak rendbetételét kérné, illetve javasolná a Kopaszi mélyút
kitakarítását.
Deák Attila alpolgármester: Megnézik, ha meg tudják oldani, akkor, megoldják.
Ludvai Károlyné: 2 éve vetette fel a mellettük levő háznál a gazosodást. Mit lehet kezdeni
vele.

Deák Attila alpolgármester: A tulajdonossal felvették a kapcsolatot. Igaz ez eddig nem
vezetett eredményre. Az aljnövényzet és a bokrok nagyok, igaz rendezetlen az ingatlan, de
tudomása szerint nem gyomnövénnyel fertőzött. Megnézik, mire van lehetőség.

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
Több napirend és bejelentés nem lévén az alpolgármester a közmeghallgatást 17:58 órakor
bezárta.
k. m. f.

Deák Attila
alpolgármester

dr. Tárnoki Richárd
jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:
Soltész Attila
osztályvezető

