
Jegyzőkönyv 

 

 

Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15-én megtartott 16 

órakor kezdődő közmeghallgatásról. 

 

Jelen vannak:Gárdonyi Sándorné   polgármester 

László Péter   alpolgármester 

Boda Csaba   képviselő 

Ember Kinga   képviselő 

Mészárosné Deres Tímea képviselő 

Szabadi Attila   képviselő 

  Tatár Tiborné    képviselő 

 

 

Megjelent meghívottak: Szanyi-Nagy Józsefné címzetes főjegyző, Nagy Balázsné 

jegyzőkönyvvezető. Lakosság részéről: 43 fő. 

 

Gárdonyi Sándorné polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 

határozatképes, mert 7 főből 7 fő képviselő jelen van, az ülést megnyitja.  

A polgármester javaslatot tett a jegyzőkönyv hitelesítők személyére. A képviselő-testület 

Mészárosné Deres Tímea és Tatár Tiborné képviselőket jelölte ki jegyzőkönyv hitelesítésre. 

 

A polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére. 

A testület az alábbi napirendet fogadta el: 

 

 

N a p i r e n d: 

 

 

1./ Napirendi pont 

Tájékoztató a 2010. évben elvégzett feladatokról, 2011. évi tervek, elképzelések. 

Előadó: polgármester 

 

(Tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 

 

Gárdonyi Sándorné: Zsigmond Mihály kérdésére válaszolja, nemcsak a Szabadság utca, 

hanem a község útjainak többsége igen rossz állapotban van. A Szabadság utcát még terheli a 

nagy teherautó forgalom is. Tervezzük a járdák és utak helyreállítását, de erre a jövő évben 

még nem tudunk sort keríteni, mivel az ezzel kapcsolatos pályázathoz 10% önerő szükséges. 

 

Nagy László: Dég- Káloz összekötő úton is járnak 7.5 tonnánál nagyobb teherautók. Utána 

kell járni, hogyan lehet ezeket megadóztatni. 

 

Gárdonyi Sándorné: A problémát már jeleztem az Enyingi Rendőrőrsnek és a Székesfehérvári 

Rendőrkapitányságnak, akik helyszíni ellenőrzést tartottak és sok teherautóst megbüntettek. 

Molnár Zoltán körzeti megbízott lett, neki is jeleztem a problémát. 

 



Molnár Zoltán: A teherautó sofőrök egymást értesítik, ha ellenőrzés van az összekötőúton és 

utána elkerülik ezt az útszakaszt. 

 

Vámosi Józsefné: Káloz felől a községbe beérve az autók nem lassítanak, fekvő rendőrt 

kellene megépíteni, ezzel lassítva az autók sebességét. 

 

Gárdonyi Sándorné: Fekvő rendőrt célszerű lenne az óvoda és az általános iskola elé is 

megépíteni. 

 

Keller Ferencné: A Táncsics utcát a Széchenyi utcával összekötő fahíd, valamint a lépcsők 

környékének rendben tartására jobban kellene ügyelni, a hókotrást itt is el kellene végezni. 

Kérem az önkormányzatot, hogy az erdőgazdaságot szólítsa fel az erdő szélén lévő 

területeinek parlagfű mentesítésére, mert nekem kell azt levegyszereznem. 

Úgy érzem nem kötelességem a kapumtól a hídig vezető járda hólapátolása, vagy a levelek 

elsöprése, mivel az közterület.  

 

Szabadi Attila: Egyetért Keller Ferencné felvetésével. A házuk nehezen megközelíthető, járda 

nincs, az út szinte járhatatlan. 

 

Gárdonyi Sándorné: A községben a hó eltolásra tervet készítettünk. 20-30 cm hó esetén 

indulnak a hókotró gépek és azon a szakaszon is eltolják a havat. 

A Vadex Zrt. fele jelezzük a parlagfű irtás problémáját. 

 

Sipőcz Zoltán: Véleményem szerint Keller Ferencné házától a fahídig lévő járdát a lakónak 

kell rendbe tartania, mivel máshol nincs járda a háza előtt. A ház előtt lévő közterületen 

évente 3-4 alkalommal a füvet is lekaszáljuk. 

 

Huszár Ferencé: Sajnos van az utcánkban olyan lakó, akik a járdára hullott sövényágakat nem 

takarította el, ez nagyon balesetveszélyes. Nekem kellett eltakarítanom. 

 

Gárdonyi Sándorné: Kérném a lakókat, ha ilyet tapasztalnak, jelentsék be a Polgármesteri 

Hivatalba, hogy minél előbb intézkedni tudjunk. 

 

Illés Lajos: Az autóbuszok, tehergépjárművek, melyeknek nem a községben van a telephelye, 

fizethetnének-e adót ide? 

 

Gárdonyi Sándorné: A felvetést jónak tartom és utána nézünk. 

 

Vinczellér József: A Mónus Illés és József Attila utca sarkánál lévő árvízvédelmi árkot 

betemették. Az előző polgármesternek már jeleztem ezt a problémát, aki azt mondta, hogy aki 

betemette, újra kiárkolja, de ez nem történt meg. 

 

Csepregi Éva: A tűzgyújtásra vonatkozó helyi rendeletet nem tartják be a lakók, ennek 

ellenőrzésére nagyobb súlyt kellene fektetni. Más községben pályázat útján 100 lakónak 

biztosítottak komposztkeretet. Megvalósítható lenne-e itt is? 

 

Dr. Fugerth Endre: Nemcsak az a probléma, hogy nem tartják be a tűzgyújtási időpontokat, 

hanem csak füstölnek és nem égetnek. Lehetőleg a kert végében végezze a tűzgyújtást. A 

nagy fűtőértékű anyagokat lehetne hasznosítani közintézmények fűtésénél is. 

 



Gárdonyi Sándorné: Lehetőség van az ágakat és egyéb anyagokat összegyűjteni és a 

meghatározott időpontokban a szemétszállítás keretében ezeket elszállítatni. A lakosság 

figyelmét ismételten felhívjuk a rendeletben foglaltakra.  

Csepregi Éva felvetésére válaszolja, hogy a komposzt pályázathoz nem tudjuk az önerőt 

biztosítani. A rossz anyagi helyzetünk miatt a működőképesség fenntartása is nehéz feladat. 

Átszervezésekkel, létszámcsökkentésekkel próbáljuk a csődhelyzetet elkerülni. Azt 

tapasztaltam, hogy a környező településekhez képest a községünk rosszabb anyagi helyzetben 

van, ennek okát vizsgáljuk.  

Látogatást tettem az óvodában, mert sok bejelentés érkezett felém. Elbeszélgettem az 

óvónőkkel, mert munkaidejükben hazajártak otthoni teendőiket is elvégezni. Az ott 

elhangzottak után szavaimat kiforgatták. 

 

Sáfár Tamás: Javasolom a következő közmeghallgatás időpontját későbbre tenni, mert akik 

vidéken dolgoznak, nem tudnak eljönni. 

 

Gárdonyi Sándorné: Kérném a falu lakosságát, hogy a község karácsonyi rendezvényén és 

szilveszteri bálon vegyen részt. Az elkövetkezendő években szeretnénk évente több 

alkalommal ilyen fórumot tartani, a helyi újságot újraindítottuk, innen is tájékozódhatnak a 

lakók a községben történt dolgokról. Kérem, ne legyenek érdektelenek a falu sorsa iránt. 

Köszönöm a részvételüket. 

 

Az ülésen több napirendi pont nem szerepelt, a polgármester az ülést 16 óra 55 perckor 

bezárta. 

 

Kmf. 

 

  

 

Gárdonyi Sándorné      Szanyi-Nagy Józsefné 

   polgármester         címzetes főjegyző 

 

 

 

Mészárosné Deres Tímea     Tatár Tiborné 

képviselő      képviselő 

jegyzőkönyv hitelesítők 


