Dörgicse Község Önkormányzata
DÖRGICSE
8244 Dörgicse, Fő u. 16.
____________________________
Szám: 301/ 9- 47/2018.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. december 5-én, 17:20 órai
kezdettel megtartott közmeghallgatásáról.
Az ülés helye: Dörgicse Község Önkormányzat Faluház
Dörgicse, Fő u. 18.
Jelen vannak:
Képviselő-testület tagjai részéről:
Jánó Levente
Deák Attila
Bende István
Kurucz Attila
Király László

polgármester
alpolgármester

képviselők

Jegyző megbízásából:
Harsányiné dr. Tóth Beáta - aljegyző,
dr. Tárnoki Richárd címzetes főjegyző megbízottja
Jánó Levente polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelent rendőrségi vendégeket, a település
lakosságát, a szomszédos települések polgármestereit, illetve a képviselőket, megállapítja, hogy az 5
tagú Képviselő-testületből 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
A meghívó szerinti napirendi pontot javasolja tárgyalni.
(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.)
Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel.
Kérdés, észrevétel nem volt.
Jánó Levente polgármester: Kéri, aki a napirend javaslattal és a tárgyalás menetével egyetért, az
kézfelemeléssel szavazzon.
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A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta az ülés napirendjét.
Jánó Levente polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület az ülés napirendjét és a
tárgyalás menetét a fenti szavazati arányokkal elfogadta és meghozta az alábbi:

134/2018. (XII. 5.) 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:
1. Közbiztonsági fórum, rendőrségi beszámoló
Előadó: Jánó Levente polgármester
Rendőrkapitányság Vancsura Miklós r.őrnagy
2. Beszámoló az elmúlt év tevékenységéről
Előadó: Jánó Levente polgármester
3. Falugondnoki beszámoló
Előadó: Kurucz Attila falugondnok
4. Lakossági hozzászólások, kérdések

NYILVÁNOS TESTÜLETI ÜLÉS NAPIRENDJE:

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. Közbiztonsági fórum, rendőrségi beszámoló
Jánó Levente polgármester: Köszönti a rendőrség részéről megjelent Vancsura Miklós r. őrnagy
osztályvezető urat és Belák József r. ftőrm. körzeti megbízott urat.
Felkéri, Vancsura Miklós r. őrnagy osztályvezető urat, hogy tartsa meg beszámolóját.
Vancsura Miklós r. őrnagy: Megtartja a beszámolóját.
(A beszámolót jelen jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza.)
Nyugodt volt az esztendő közbiztonsági szempontból a településen. Azért voltak bűncselekmények.
Nem a közterületeken, nem olyan jellegű bűncselekmények történek, amelyek nem olyan jellegűek
voltak, amelyek a lakosság szubjektív biztonságérzetét befolyásolják. Öt bűncselekmény történt.
Főleg a szőlőhegyre koncentrálódott: egy szőlőlopás, két garázdaság és egy zaklatás, valamint egy
súlyos kimenetelű közúti baleset.
A közbiztonsági fórum mindig arról szól, hogy a rendőrség elmondja, hogy mik történtek.
Megköszönte, hogy a polgárőrség ilyen mértékű jelenléttel támogatja a közbiztonság megvalósulását,
és a rendezvények biztosítását.
Kiemelte, hogy Belák József r. körzeti megbízottunk idén is volt a határon a migrációs
válságkezelésben. Remélhetőleg a későbbiekben már nem kell igénybe venni őket.
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Várja a kérdéseket, véleményeket, észrevételeket. Tudja, hogy probléma a településen áthaladó
gépjárműforgalomnak a gyorsasága, a lefolyása. Ha erre igény van, és Polgármester is támogatja,
tudnak sebesség mérő helyet kialakítani.
Sok az ilyen jellegű igény, de ha kell, akkor nagyon szívesen megjelennek Dörgicsén is.
Székely András: Kérdése, hogy sebesség csökkentő táblát 30-ast nem lehetne kitenni a falu két
végére?
Vancsura Miklós: válasza, hogy ki lehet tenni, de az nem oldja meg a sebesség problémáját. Akkor
oldja meg, ha szankció is fűződik is hozzá, ha a rendőrség méri a sebességet. Az a probléma, a 30-as
sebességkorlátozással, hogy elég alacsony. Az ORFK álláspontja, hogy rendőrségi pénzbehajtásnak
tűnik. A 30-as tábla elhelyezést ezért nem támogatják. A 40-es tábla megoldás lehet.
Amihez nem fűződik szankció Magyarországon azt az emberek nem szeretik betartani.
Visszatartó hatása csak van.
Vancsura Miklós: Megoldás még a sebességkorlátozó táblát megelőző jelzőtábla is. A koncepció
egyébként a látható rendőrség: pl. rendőrautóból, illetve civilautóból mérés, stb. Egyébként a legtöbb
baleseti ok Magyarországon a sebesség túllépésből adódik.
Tüzes Péter: kérdése, nem lehetne gyalogos átkelőhelyet kijelölni a játszótér és a focipálya közötti
részre, egyrészt láthatóvá tenni, sebességet jelző táblát elhelyezni.
Vancsura Miklós: Polgármester úr ezt jobban tudja: gyalogátkelő csak járda és járda között lehet.
Jánó Levente polgármester: két járdasziget között kell, hogy legyen. Ha egymással párhuzamosan
fut a buszmegálló szigete, akkor oda lehet. A jövő évi költségvetésbe beterveztünk egy solar
jelzőberendezés elhelyezését. (Ez már küldi a jelet a rendőrségnek, forgalomszámláló is) Milliós
nagyságú beruházás.
Ha azt meg lehetne oldani, hogy havi 2-3 alkalommal ki tudnának állni mérni, az nagyon
megköszönnénk.
Vancsura Miklós: a helyet kell megbeszélni.
Jánó Levente polgármester: a kanyartól a focipályáig az önkormányzattól a következő kanyarig.
Vancsura Miklós: Elmondta, hogy ehhez GPS lefedettség kell. Akárhová nem lehet letelepíteni a
berendezéseket. Az ORFK által beállított GPS koordináta kell.
Balogh János: által feltett kérdést, ill. észrevételt nem lehetett érteni. Neki kell félreállni, nehogy
elüssék.
Székely András: kérdése, hogy létezik-e Magyarországon olyan, hogy helyileg kirak valaki egy
kontroll állomást, nincs a rendőrséggel kapcsolatban. Németországban már van ilyen, az
önkormányzat tulajdonában van. Az önkormányzathoz fut be, ott kontrollálják, és a büntetést is az
önkormányzat szabja ki, és oda is folyik be.
Vancsura Miklós: Magyarországon ilyen nincs. Vannak olyan helyek, ahol kialakítottak olyan
rendszert, egy oszlopra, amibe a régi típusú sebességmérőt elhelyezték. Ezek a rendőrséghez volt
bekötve. Az önkormányzat ebből nem részesült.
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Balogh János: Anyagiakon múlik-e, hogy pl. Balatonlelle, Zugló tele van fekvőrendőrrel. Ez
szabálytalan lenne? Lehet akár műanyagból is, lehet készíteni is. Vagy lehetne kamerát feltenni, az is
olcsóbb lenne.
Jánó Levente polgármester: ez az főút a Magyar Közút tulajdona, ezért ezen az úton nem lehet
fekvőrendőrt elhelyezni.
Vancsura Miklós: Magyarországon csak a VÉDA rendszer működik, ami objektív felelősség
(gyorshajtás) hatálya alá tartozó szabályszegéseket rögzíti. Ezt azt jelenti, hogy ha ön gyorsan hajt,
attól függetlenül, hogy ön volt, vagy a felesége volt, azt a rendszámot rögzíti és az üzembentartó
köteles a bírságot kifizetni. Ezt nem lehet lebontani ilyen apró részletekre.
Balogh János: amiket Ön már említett, amikbe a kazettát beteszik, és a rendőrség hetente megnézi.
olyat nem lehetne?
Vancsura Miklós: Ez az un. palmarendszer, már elavult és nem működik. Arra jó, hogy a
gépjárművezetőket megtévessze. A Rendőrség ilyeneket már nem használ.
Jánó Levente polgármester: Megköszöni a rendőrségi tájékoztatást és beszámolót.
Kérdezi, van-e hozzászólás vélemény.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
Jánó Levente polgármester: Javasolja a beszámoló elfogadását.
Szavazásra bocsátja a Dörgicse község 2018. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság
érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta meg:
135/2018. (XII. 5.) határozat
1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dörgicse község 2018. évi közbiztonsági
helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló
beszámolót megismerte, megtárgyalta.
2. A képviselő testület Dörgicse község 2018.év közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében
tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Jánó Levente polgármester
Vancsura Miklós: megköszönte az önkormányzat és a polgárőrség támogató segítségét és
mindenkinek Kellemes Ünnepeket kívánt.

2. Beszámoló az elmúlt év tevékenységéről
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Jánó Levente polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet. A beszámoló kiküldésre került.
Megtartja a beszámolóját. - felolvassa –
(A beszámolót jelen jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza.)

Jánó Levente polgármester beszámolóját az alábbiakkal egészítette ki:
- a konditerem nem szűnik meg, csak áthelyezésre kerül. Alpolgármester Úr megígérte, hogy
átvizsgálják a gépeket.
- a közvilágítási lámpatestek tegnap megérkeztek. (Meg lehet őket nézni most.) Nemcsak csere,
hanem pótlás is történik.
- a nyílászárócsere folyamatban van.
- beadtuk a Vis major kérelmünket (útfelújításra)
- fontos esemény volt még, hogy április 14-én két díszpolgárt avattunk
- kiemelte, hogy a tavalyi közmeghallgatáson kérésként elhangzott, hogy az önkormányzat
valamilyen úton-módon hozzájárulna a betlehem állításához. Idén az önkormányzat készített
egy faházat.
- Ne csak az önkormányzattól várjuk a megoldásokat, úgy gondolom, hanem közösen is tudunk
tenni, egy évközbeni ötlettel, elképzeléssel, problémával. Fontos, hogy kommunikáljunk.
- Nem mindig az a jó 100 %-osan amit a Képviselő-testület dönt.
Amennyiben további pénzügyi táblázatot szeretnének megtekinteni, akkor az önkormányzatnál hozzá
tudnak jutni, illetve most fénymásolva át tudja adni.
Kéri a képviselő-testületet a polgármesteri beszámoló megtárgyalására, illetve amennyiben nincs
kérdés a beszámoló elfogadására.
Kérdezi, van-e hozzászólás vélemény.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
Jánó Levente polgármester: Szavazásra bocsátja a 2018. évi polgármesteri beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta meg:
136/2018. (XII. 5.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester beszámolóját 2018. év
önkormányzat munkájáról és tevékenységéről elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Jánó Levente polgármester

3. Falugondnoki beszámoló
Jánó Levente polgármester: Felkéri, Kurucz Attila falugondnokot, hogy tartsa meg beszámolóját.
Kurucz Attila falugondnok: Köszönti a megjelenteket, majd megtartja a beszámolóját.
Tisztelt Lakosság, Tisztelt Megjelentek!
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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 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,
igyekszem azt legjobb lehetőség szerint megoldani.
Jánó Levente polgármester:
Kérdezi, van-e hozzászólás vélemény a falugondnoki beszámolóhoz.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
Jánó Levente polgármester: Szavazásra bocsátja a falugondnoki beszámolóhoz elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta meg:
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137/2018. (XII. 5.) határozat

Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a falugondnok 2018. évre benyújtott
beszámolóját a falugondnoki tevékenységéről elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Jánó Levente polgármester

4. Lakossági hozzászólások, kérdések, észrevételek
Jánó Levente polgármester: Megadja a szót a megjelenteknek.

Bocskay Péter: a Fenyves-alja utcaburkolatával kapcsolatban megkérdezte, hogy mi a helyzet vele, a
tavalyi közmeghallgatáson kaptunk egy ígéretet, hogy garanciális javítás lesz ott.
Jánó Levente polgármester: A tavalyi közmeghallgatáson az hangzott el, hogy Alpolgármester Úr
megnézi, hogy van-e garanciális időszak még rá. Már nem volt. Alpolgármester Úrral felmértük,
amikor Vis major kérelmét beadtuk a Mencshelyi úttal egyben, hogy a Fenyves alja utcánál ahol
megáll a víz két helyen, az majd egyszerre lesz megoldva. A Mencshelyi utat március végéig meg
kell csinálni, ezért ezzel egyidőben az egész Fenyves-alja utca is meg lesz csinálva, a kanyarig a felső
része, ahol megáll a víz, a Bene előtti árok és a kapubejáró, ami évek óta elmaradt.
Székely András: Három dolgot szeretne kérdezni. Az első, hogy az átalakítás hogy fog megtörténni
a faluházban, mi a koncepció? Erről szeretne tájékoztatást, mi lesz a hátsó helyiséggel, hogy lesz
átalakítva? A másik a lámpatestek. Van már a faluban kihelyezve ebből a lámpatestből?
Jánó Levente polgármester: Igen, a Fő utcán a kanyarba is van. 40 W-os. Van különbség.
Székely András: Azért van fenntartása, mert sok probléma volt országosan a lámpatestekkel.
……kb.80 %-kal világosabbak ezek az új lámpák.
Jánó Levente polgármester: A régi sárga világítás, a mostani hideg fehér ledvilágítás. Teljesen más
fajta világítás. Megpróbáltuk megversenyeztetni a cégeket. Ez egy magyar fejlesztés, magyar cég
gyártja, Magyarországon. A piaci szegmensben versenyképes tud lenni. Az öt éves garanciális időt ki
tudtuk tolni 7 évre. Teljeskörű garancia van rá, fel- és leszerelési költségekkel. Egy lámpatest
felszerelése tizenezer Ft. Összesen 89 lámpatestről beszélünk. Milliós nagyságrendű költség.
Székely András: az Alpolgármester Úr már két helyet is kinézett a konditeremnek, melyik két
helységről van szó?
Jánó Levente polgármester: a „Bakancsos ház” mögötti Galéria, a másikban még gondolkodunk. A
kivitelezővel beszélt, és nem tudják megoldani a pincében a víz visszaszorítását. Beszivárog a
talajvíz, az esővíz. Valószínű, hogy fent lesz kialakítva.
Székely András: kérdése, hogy itt ebben a helyiségben nem lehet-e kialakítani?
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Jánó Levente polgármester: Sajnos nem, már elindul a közbeszerzés kiírása, szorít az idő is. El is
lesz bontva.
Székely András: beszélt a fiatalokkal, nekik ez lenne a legideálisabb. Van WC, mosdó, a
centrumban van, központi fűtés van bent. A falu lakosságának, a rendezvényeknek ez a hely
elegendő. Szerinte 6 évvel ezelőtt is így néz ki a konditerem.
Deák Attila alpolgármester, vagy Jánó Levente polgármester: Elmondta, hogy rendszer nem
működik. Erre kell kitalálni valamit. Nagyon sokat költött rá az önkormányzat. Új laminált parketta
van, bitumenes szigetelés, fűrészporos tapéta, új lámpák lettek.
Székely András: szerinte a mostani konditerem nem alkalmas erre a funkcióra. Azt szeretné még
mondani, hogy volt ott régen egy kerítés, állandóan tárva nyitva van a kapu. Bejönnek erre a területre
az idegenek, tesznek, vesznek. A kultúrháznál is heti három alkalommal ő zárja be a kaput. A kerítést
meg kellene csinálni.
Kurucz Attila kérdése, hogy a bejárati ajtó, az alsó be van zárva? Van leadva kulcs az
önkormányzathoz?
Székely András válasza: igen be van zárva. Gondolom, hogy van leadva.
Jánó Levente polgármester: ezt majd megtárgyalják, most a település érdekét, a fejlődését és az
észrevételeket kell megbeszélni.
Válaszolt az első kérdésre, hogy mi lesz a Bakancsos házzal, illetve a Faluházzal, mit nyert el az
önkormányzat. A Faluház energetikai korszerűsítése történik meg, valamint a fejlesztése
(világítástechnika, fűtés, színpad). Újra meg lesz nyitva a másik bejárat, az eredeti állapotára vissza
lesz állítva (két bejárta). Már voltak beruházások, és beszerzések. Interaktívvá szeretnénk tenni a
Faluházat. Nagy projektor vásznat vett az önkormányzat. Elkészül majd a közbeszerzési
dokumentáció, ott mindenki megnézheti, hogy milyen fejlesztés történik. A Bakancsos háznál teljes
dryvitolás, parkolók kialakítása, viacolor, hátrafelé ajtót nyitunk, külső festés. Óriási beruházás.
Közel 900 oldalas a pályázati anyag.
Székely András megjegyzi, hogy korábban kérte, és Polgármester Úr ígérte neki, hogy elküldi a
dokumentáció anyagát e-mailon. Ez nem történt meg.
Jánó Levente polgármester: ezt tisztázzuk, hogy történt. Székely András bejött hozzá és
megkérdezte, hogy hogyan tudna ő pályázni bármilyen munkára Dörgicsén úgy, hogy nincs cége és
egy új céget alapítana. Elmondta, hogy ebbe ne gondolkodjon, mert valószínűleg a Kincstárvezető
Asszony átláthatósági nyilatkozatot fog kérni, és ő egy egynapos cégre bead egy többtízmillió
forintos beruházásra, korszerűsítésre, rekonstrukcióra egy árajánlatot. Emögé kellene támasztani egy
céginfót, hogy a cég mióta él a cég, milyen garanciát tudunk vállalni arra, - pl. korábban feltette a
kérdést, hogy a közvilágítás közbeszerzésénél hogy dönt a Testület - nem tanácsolta, hogy egy új
céggel adjon be egy közbeszerzést, mert nem fog nyerni, az többi cég mellett. Nincs múltja a cégnek.
Székely András: megjegyzi, hogy gyakorlatilag ezért nem kapta meg az anyagot.
Jánó Levente polgármester: Elmondta, hogy ő szívesen odaadja, de nem tud indulni. Nincs értelme
dolgozni vele. Be lehet adni, de új cégként szinte lehetetlen.
Hogyan tudja foganatosítani a garanciát annál a cégen, aminek nincs múltja, nincs tartaléka, nincs
cégvagyona. Hétfőn várja az anyaggal Székely Andrást.
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Dégi Viktória: Kérdése, hogy lehetne-e járdát építeni az út mellett, mert rendkívül veszélyes
gyalogosan a közlekedés. Reggel megközelíteni a buszmegállót, borzasztó veszélyes az út. Van-e
valamilyen akadálya, hogy ez megvalósuljon?
.
Jánó Levente polgármester átadta a szót Deák Attila alpolgármester úrnak, mivel ő tárgyalt ez
ügyben.
Deák Attila alpolgármester: Megkerestek egy tervezőt, aki a közútkezelővel felvette a kapcsolatot
többek között járda és többek között gyalogátkelőhely miatt is, illetve, hogy a település bevezető
szakaszain forgalomcsillapító szigetek elhelyezésébe lehet-e gondolkodni. A járda esetében az a
helyzet állt elő, hogy 2010-ben a főút teljes egészében ROP-os pályázatból felújításra került. Ennek
van egy fenntartási ideje. (A pályázat lezárása 2017. őszén történt). Ha olyan szakaszt tud találni az
önkormányzat, amely a pályázatban érintett útszakasz (pl. az árkok) nem burkolt (füves az alja) ott
első információ szerint állítólag meg lehet oldani. Ha burkolt az árok (a Fő utca nagyrészén a
pályázat során burkolt lett) ebben az esetben mindaddig amíg a fenntartási ideje van, ezt nem lehet
módosítani, mert a pályázatban nyílt árok szerepel.
A fenntartási idő 5 év.
Az önkormányzat előtti útszakaszt – elsődlegesinformációk szerint - nagy valószínűséggel
megoldható a járda. A Közút oldaláról a jogi osztálynak kell dönteni. Ha lehet, akkor el lehet indítani
a folyamatot.
Ott ahol gyalogátkelőhely létesül, annak a fenntartása a Közút feladata. (újrafestés)
Azokon a helyeken, ahol van meglévő járda, ott lehet gondolkodni a járda felújításában, ahol burkolt
árok van, sajnos ott ki kell várni a fenntartási idő leteltét.
Jánó Levente polgármester. Elmondta, hogy jó megoldás lenne – ami pl. Hollandiában van – ahol a
burkolt csatornarendszerre rátettek egy betonfedelet, azt leaszfaltozták és így megoldották az egyik
oldalon a kerékpár, a másik oldalon a gyalogos közlekedést. Mi is így akartuk, már a tárgyalások is
elkezdődtek, de akkor derültek ki a garanciális időszakra vonatkozó dolgok.
Nagyon nagy beruházás lenne, de tudnánk használni a vízelvezető árkokat, de ki kell várni.
Vancsura Úrnál erősíteni fogja, hogy legyen egy gyalogosátkelő. Ezt már elindították, a jövő évi
költségvetésbe be lett építve.
Tüzes Péter: A járda problémát ő is felírta. Nagyon felháborodott, hogy …. a romnál három hétig
sátoroztak, nem használták a WC-t. A romba tüzet gyújtottak. Nagy baj fog történni. Kéne valamit
tenni, lezárni, vagy táblázni. Ez lenne a kérése, hogy tegyünk ellene valamit. Kérdése pedig az, hogy
lesz az internet átvitellel kapcsolatban valami javulás?
Jánó Levente polgármester: Tavaly év végén kezdődött a Wilde-net nevű cég fejlesztése, ez egy
mikrohullámú fejlesztés. Két helyről kapják a jelet: Siófokról, ill. Tapolcáról. Jelenleg 30 MGBit/secet tud. A csillagpontos földkábeles beruházás Balatonfüreden már befejeződött. Most elindították
Balatonszőlős, ill. Aszófő felé. 2020, 2022 évre ígérik, hogy elérnek Dörgicsére.
Dörgicse nem kultiválja a légkábelt.
Tüzes Péter nagyon sok turista jár fel nyáron a Gernyére, meg kellene próbálni hozzátenni valamit, pl. Akaliban egy lakókocsiból csináltak egy fagylaltozót – a diákoknak lenne bevétele.
Jánó Levente polgármester: Jó ötlet, Dörgicsén sajnos kevés vendéglátóegység van.
Balatonakaliban vállalkozó csinálja, nem az önkormányzat. Szívesen támogatja az önkormányzat, azt
még nem tudja, hogy hogyan, milyen mértékben.

9

Tüzes Péter: elmondja még, hogy sok helyen látta, hogy születik egy gyermek, a ház elé kitesznek
egy gólyát. Máshol pedig volt az un. falu bölcsője. Akinek gyermeke született, az elvitte el magához
a bölcsőt. Nem kellett beruházni.
Jánó Levente polgármester: erre utalt a beszámolója végén, hogy ezek nagyon jó ötletek, de akkor
jó ötlet, ha nemcsak a közmeghallgatáson egyszer hangzik el. Kérem, hogy jöjjön be a hivatalba,
vagy írjon a Hivatalba. Lehet, hogy ezek apróságok, de lehet, hogy másnap pedig fontos.
Elmondja még, hogy felajánlásként Tüzes Pétertől kapott egy alulétrát az önkormányzat. Nagyon
szépen köszöni. Akinek szüksége van a létrára a faluban, az jöjjön érte.
Balogh János: Kérdése, hogy a lámpatesteket, ha felszerelik, ki fogja karbantartani. Az előző-előző
polgármester nem az Elművel kötött szerződést. Ha kiégett egy lámpa, kb. 3 hónap múlva a túlpartról
jött egy autó, az csinálta meg. Hogy fog működni.
Jánó Levente polgármester: Az önkormányzat vásárolja meg a lámpatesteket, azok az
önkormányzat tulajdonában lesznek. Az oszlop nem, csak a lámpafej. Olyan garanciális szerződés
van, hogy 72 órán belül cseréik a lámpatestet, egy balatonfüredi vállalkozó érkezik kosaras autóval,
az önkormányzat hívja ki.
Balog János: Elmondta, még hogy romlik a hallása. Ha jövőre lehet beruházni egy hangosító
rendszerre…
Jánó Levente polgármester: elmondta, hogy már megvan. Egy olyan rendszert építenek ki, ahol
össze lesz kötve a színpad hangosítása, a jack dugók a padozatba, a falba, mikrofonnal, erősítővel.
Balogh János: A Dörgicsei hírekkel kapcsolatban elmondta, hogy ő nem tudja a komputert kezelni.
Nem lehetne negyedévente, félévente a népnek odaadni?
Jánó Levente polgármester: Királyi Évával egyeztettek. Megbíz az önkormányzat egy nyomdászt,
és negyedévente megjelentetjük. Jövőre négyszer meg fog jelenni nyomtatásban a Dörgicsei Hírlap.
Balogh János: Kérdése, hogy a Vadkert utcába nem lehetne kitenni egy zsákutca táblát? Az
idegenek befordulnak, és bele akarnak menni az árokba. Már leöntötte murvával a saját utcáját, drága
pénzen. Lesz útfelújítás?
Jánó Levente polgármester: Válaszul elmondja, hogy be van tervezve.
Balogh János: kérdezte, hogy a kanyarba tükröt fel lehet-e tenni? Az oroszlános ház saját maga tette
ki a tükröt a pataknál.
Jánó Levente polgármester: Az önkormányzat elhelyezhet tükröt a saját útján, ha közútra tesszük,
akkor a Magyar Közút ZRt. hozzájárulása kell.
Balogh János kérdése, hogy a vendégház kihalt valami, vagy úgy fog tönkremenni.
Jánó Levente polgármester: havi 300.000,- Ft ért ki van adva.
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Balogh János kérdése, hogy jövőre megkaphatja-e előre a költségvetést, hogy tudjon kérdezni.
Lehet, hogy ezt már tegnap is ki lehetett volna nyomtatni.
Jánó Levente polgármester: Válaszul elmondja, hogy megkaphatja. Tegnap még nem volt kész az
anyag, ma négy órán át egyeztetett Balatonfüreden Kincstárvezető Asszonnyal a költségvetés III.
módosításának elfogadásáról.
Kérdezi, van-e további kérdés észrevétel, felvetés.
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
Mindenkinek köszöni a részvételt.
Akivel nem találkozik, mindenkinek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, és Boldog Új Esztendőt kíván.
Több napirend és bejelentés nem lévén a polgármester a közmeghallgatást 18.46 órakor bezárta.

K. m. f.

Jánó Levente
polgármester

dr. Tárnoki Richárd
címzetes főjegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:
Harsányiné dr. Tóth Beáta
aljegyző
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