Dörgicse Község Önkormányzata
DÖRGICSE
8244 Dörgicse, Fő u. 16.
____________________________
Szám: 301/42-47/2019.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. november20-án, 17:00 órai
kezdettel megtartottKözmeghallgatásáról.
Az ülés helye:Dörgicse Község Önkormányzat Faluház
Dörgicse, Fő u. 18.
Jelen vannak:
Képviselő-testület tagjai részéről:
Jánó Levente
Deák Attila
Király László
Kurucz Attila
Tóth Árpád

polgármester
alpolgármester
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 megjelent lakosságot, képviselőket megállapítja,
hogy az 5 tagú Képviselő-testületből 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt 17 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?
Kérdés, javaslat a napirendet illetően nem hangzott el.
Jánó Leventepolgármester:Az 1.-3. napirendetnyílt ülés keretében, javasolja tárgyalni.
Indítványozza anapirendi javaslat elfogadását:
TERVEZET

Az ülés napirendje
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NYÍLT ülés:
1. Beszámoló az elmúlt év tevékenységéről
Előadó: Jánó Levente polgármester
2. Falugondnoki beszámoló
Előadó: Kurucz Attila falugondnok
3.Lakossági hozzászólások, kérdések
Jánó Levente polgármester:Indítványozza az előterjesztés szerinti napirendi javaslat elfogadását.
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:
169/2019. (XI. 20.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
állapítja meg:

Az ülés napirendje
NYÍLT ülés:
1. Beszámoló az elmúlt év tevékenységéről
Előadó: Jánó Levente polgármester
2. Falugondnoki beszámoló
Előadó: Kurucz Attila falugondnok
3.Lakossági hozzászólások, kérdések

NYILVÁNOS TESTÜLETI ÜLÉS NAPIRENDJÉNEK TÁRGYALÁSA
1. Falugondnoki beszámoló
Jánó Levente polgármester:Felkéri Kurucz Attila falugondnokot, hogy tartsa meg a beszámolóját.
Átadja a szót Kurucz Attila falugondnoknak.
Kurucz Attila falugondnok: Köszönti a megjelenteket. Tájékoztatja a hallgatóságot, hogy a
beszámolót kiosztotta minden székre helyeztek el egy példányt. A beszámolóta képviselők írásban
előzetesen megkapták. Ha valakinek kérdése lenne, a beszámolóval kapcsolatosan az tegye fel.
Addig elmondaná tájékoztatásul, hogy Balatonakaliban a gyógyszertár megszűnt, a zánkai esetenként
a nagyvázsonyi gyógyszertárból kell hoznia a gyógyszert, de nem kell aggódni senkinek a szállítást
ugyanúgy meg tudja oldani, mint eddig.
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Kérdés nem hangzott el a lakosság részéről.
Jánó Levente polgármester:Kérdezi, a testületet van- e hozzászólás, vélemény, illetve javasolja a
beszámoló elfogadását.
(A falugondnoki beszámolót jelen jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza.)
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
Jánó Levente polgármester:Szavazásra bocsátja a falugondnoki beszámoló elfogadását.
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:
170/2019. (XI. 20.) határozat:
Dörgicse Község Önkormányzatának képviselő-testülete a falugondnok 2019 évről szóló
beszámolóját megismerte, megtárgyalta és annak elfogadása mellett döntött.
Felelős: Jánó Levente polgármester
Határidő: azonnal

2. Beszámoló az elmúlt év tevékenységéről
Jánó Levente polgármester: A polgármesteri beszámolót a képviselők írásban előzetesen
megkapták, illetve a közmeghallgatás megkezdése előtt, minden székre kihelyezésre került a
beszámolója, beleértve a pénzügyi beszámolót is. Ezt követően ismerteti (felolvassa)a pénzügyi,
majd az éves tevékenységről szóló beszámolóját. Kérdezi, a testületet van- e hozzászólás, vélemény,
illetve javasolja a beszámoló elfogadását.
(A polgármesteri beszámolót jelen jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza.)
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
Jánó Levente polgármester:Szavazásra bocsátja a polgármesteri beszámoló elfogadását.
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:
171/2019. (XI. 20.) határozat:
Dörgicse Község Önkormányzatának képviselő-testülete a polgármester 2019 évről szóló
beszámolóját megismerte, megtárgyalta és annak elfogadása mellett döntött.
Felelős: Jánó Levente polgármester
Határidő: azonnal

2.

Lakossági hozzászólások, kérdések

Jánó Levente polgármester:Megadja a szót a jelenlévőknek.
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Németh József:A falugondnokot kérdezi, milyen gyakran járnak a Gernyére.
Kurucz Attila falugondnok:Heti gyakorisággal.
Németh József:Nyáron a WC állapota kritikán aluli, azt biztos, hogy heti szinten nem takarították.
Felment tegnap és eszméletlen állapotot tapasztalt.
Jánó Levente polgármester:Ő válaszolna a felvetésre. A napokban egy helyi hölgyet kért meg,
hogy adjon árajánlatot, ilyen jellegű vállalkozása van. Legalább egy embert kell felvenni, és jövő
évre megoldódik a helyzet, ezt decemberig meg tudják tenni. A falugondnokra hárul minden más
tevékenység is.
Németh József:Kevés az ember ezt nem vitatja, de nem veszi észre, hogy a közterületek állapota
javult volna. A faluban hetek óta nincs,látszatja, hogy valaki csinálna valamit.
Jánó Levente polgármester:Ő azt gondolja, hogy a falugondnok végzi a munkáját. Erre szeretnének
egy tematikát kidolgozni. erre van most lehetőség, és a közeljövőben megoldódik, de kell a
visszajelzés.
Kurucz Attila falugondnok:Ma kétszer öltözött át, mivel ma árkot is pucoltak, és dolgoztak. Ma
traktorral is vitték a leveleket.
Sztopkó Jenő:Kérdezi, hogy az út mentén kivágott fákat mikor viszik el.
Jánó Levente polgármester:Ha elmúlik az eső, akkor el fogják vinni. A vállalkozó az eső miatt nem
tudta eddig megoldani. Remélhetőleg napokon belül, de legkésőbb az ünnepekig meglesz.
Deák Klára:A központi tér (kocsma előtti) tervez-e valamit az önkormányzat, ez lehetne a település
meghatározó közterülete elhelyezkedése okán.
Jánó Levente polgármester:A templomtérről beszélünk. Szeretné az ott élőkkel közösen
vállalkozókat bevonva úgy kialakítani a teret, ami méltó ahhoz. A bolttal kapcsolatosan tulajdonos
váltás lesz. Az önkormányzatnak két keskeny földsávja van csak azon a részen. Az új tulajdonost
szorgalmazni fogják, hogy a rehabilitációt indítsák el.
Balogh János:Kérdezi, hogy aközeljövőben megszűnnek a nyomókutak, ez igaz.
Jánó Levente polgármester:A közkutak megszüntetésre kerülnek, eddig már 2 db megszűnt.
A vízvételi lehetőség a vízmű Kukolla alatti területén lesz kialakítva, ezzel egy vízvételi lehetőség
marad ez mezőgazdasági hasznosítás céljából. Azért döntöttünk a megszüntetés mellett, mivel 2020.
januártól az ily módon elhasznált vizet már nem szétosztják, hanem az önkormányzat fizetné. Az
órák felszerelése is nagy költség. Ezt nem tudják már felvállalni. A temetői kutakat megtartják.
Sztopkó Jenő:Javasolja a motorosok gyorshajtása tiltására egy kontrol rendszert beszerelni.
Jánó Levente polgármester:Ez országos közút és nem önkormányzati út. A radar felszerelése nem
önkormányzati feladat. Azt tudták elérni, hogy az elmúlt hónapokban egy traffipax volt kihelyezve.
Sok volt a gyorshajtás. Jelenleg a megoldás, amit Csopakon is használnak, egy napelemes figyelő
rendszerfelhelyezése, erre kértek már árajánlatot.
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Deák Klára:Kérdezi, hogy mi újság a panzió bontással.
Jánó Levente polgármester:A főépítész asszonnyal konzultált, és a beruházókkal is és
ígéretetkapott, hogy hamarosan el lesz szállítva a törmelék.
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-testületközmeghallgatását
17:45órakor bezárta.

K. m. f.

Jánó Levente
polgármester

Dr. Tárnoki Richárd
címzetes főjegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:

Soltész Attila
osztályvezető
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