Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2545 Dunaalmás, Almási u. 32.
Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015
Iktatószám: DA-IK/47-112/2016.
JEGYZŐKÖNYV
Készült 2016. december 08-án Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő
testületének 16.00 órakor kezdődő rendes ülésén.

—

Helye: Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaalmási Kirendeltségének földszinti
tanácsterme.
lelen vannak:

Ollé Árpád polgármester
Kun Lajos alpolgármester
Baranya Gábor képviselő
Domján Viktor képviselő
Kecskeméti József képviselő

Czérna Zoltán Tiborné és Vajas Zoltán képviselők távolmaradásukat előzetesen
jelezték.
Meghívottak és jelen vannak:

dr. Kórósi Emőket Tatai Közös Önkormányzati
Hivatala jegyzője
Makay Tibor a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal
Dunaalmási Kirendeltségének vezetője
dr. Harcsa Kornél ügyvéd
Lévai Péter Kardinális Kft. képviselője
Császár Vitalij Kardinális Kit ügyvezetője
Kaletnik Inna Kardinális Kit részéről
Bencsik János kérelmező
Kovács Szabina jegyzőkönyvvezető

Ollé Árpád polgármester: 16:00 órakor megnyitja az ülést. Köszönti a megjelent
képviselőket és a meghívott vendégeket, megállapítja, hogy a testület határozatképes,
mert a 7 képviselő közül 5 fő jelen van. A vendégekre való tekintettel elmondja, hogy az
ülésről hang és videó felvétel készül. A meghívóban szereplő napirendi pontok az
alábbiak szerint módosulnának, 10. napirendi pont Dunaalmás Duna part Építési
Szabályzatának és Szabályozási tervének módosításához történő hozzájárulás, 11.
napirendi pont Az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetéséről szóló 5/2015. (111.25.)
önkormányzati rendelet módosítása, 12. napirendi pont egyebek a megjelölt négy
alponttal. Továbbá az Új 10. napirendi pontot a meghívott vendégekre való tekintettel 2.
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napirendi pontként tárgyalnák. Amennyiben egyéb javaslat, hozzászólás nincs a
napirendekkel kapcsolatban, kéri, hogy szavazzanak a napirendi pontok elfogadásáról.
Döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő, kéri, hogy aki a beterjesztett napirendi
pontokkal
Napirend:
1) Az Önkormányzat tulajdonában lévő 4643/1 hrsz-ú ingatlan és kút
értékesítése (zárt ülés keretében)
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
2) Palágyi Zoltán és Bencsik János kérelme Dunaalmás Duna part Építési
Szabályzatának és Szabályozási tervének módosításához történő hozzájárulásra
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
3) A 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (1.29.) rendelet módosítása.
Előterjesztő: Ollé Arpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
4) Beszámoló a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról 2016. X. 31-ig
Előterjesztő: Kórósi Emőke jegyző
Előadó:Makay Tibor kirendeltség-vezető
5) Beszámoló az adóhatóság 2016. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
6) Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról és
az egyes szociális szolgáltatásokról, valamint azok térítési díjairól szóló
önkormányzati rendelet módosításának véleményezése.
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
7) Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi
munkaterve
Előterjesztő; Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
8) 2017. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása.
Előterjesztő: Ollé Arpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
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9) Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése
pályázat
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
10) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző
testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
11) Az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetéséről szóló 5/2015’ (111.25.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: 0116 Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
12) Egyebek:
a) Suszter \Jivien kérelme Arany János Tehetséggondozó Programhoz
történ támogatásra szóbeli előterjesztés alapján
b) Könyvtárosok világnapja szóbeli eló’terjesztés alapján
c) Domján Viktor kérelme a Füzihegyi ingatlanok bérléséről szóbeli
előterjesztés alapján
d) Klebelsberg Intézményfenntartó Központ véleménykérése a Csokonai
Általános Iskola vezetői megbízásával kapcsolatban (zárt ülés
keretében) szóbeli előterjesztés alapján
egyetért, az kézfeltartással jelezze
A jelenlévő 5 képviselő egyhangú, S igen szavazattal elfogadja a mai ülés napirendjét és
az alábbi határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 110/2016. (XII.8.)
határozata a 2016. december 08-i testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok
meghatározásáról
Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat
tárgyalja
Napirend:
1) Az Önkormányzat tulajdonában lévő 4643/1 hrsz-ú ingatlan és kút
értékesítése (zárt ülés keretében)
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
2) Palágyi Zoltán és Bencsik János kérelme Dunaalmás Duna part Építési
Szabályzatának és Szabályozási tervének módosításához történő
hozzájárulásra
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
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3) A 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (1.29.) rendelet módosítása.
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
4) Beszámoló a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról 2016. X. 31-ig
Előterjesztő: Kórósi Emőke jegyző
Előadó:Makay Tibor kirendeltség-vezető
5) Beszámoló az adóhatóság 2016. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
6) Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról és
az egyes szociális szolgáltatásokról, valamint azok térítési díjairól szóló
önkormányzati rendelet módosításának véleményezése.
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
7) Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi
munkaterve
Előterjesztő: Ollé Arpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
8) 2017. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása.
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
9) Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek
beszerzése pályázat
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
10) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző
testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
11) Az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetéséről szóló 5/2015. (111.25.]
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
12) Egyebek:
a] Suszter Vivien kérelme Arany János Tehetséggondozó Programhoz történ
támogatásra szóbeli előterjesztés alapján
b) Könyvtárosok világnapja szóbeli előterjesztés alapján
c] Domján Viktor kérelme a Füzihegyi ingatlanok bérléséről szóbeli
előterjesztés alapján
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d) Klebelsberg Intézményfenntartó Központ véleménykérése a Csokonai
Általános Iskola vezetői megbízásával kapcsolatban (zárt ülés keretében)
szóbeli előterjesztés alapján

1. Napirendi Pont:
Az önkormányzat tulajdonában lévő 4643/1 brsz-ú Ingatlan és kút
értékesítése
-

fenti napirendet a képviselő-testület zárt ülés keretében tárgyalja, melyről
külön jegyzőkönyv készül.

2. Napirendi pont:

Palágyi Zoltán és Bencsik János kérelme Dunaalmás Duna part Epítési
Szabályzatának és Szabályozási tervének módosításához történő
hozzájárulásra
OHé Árpád polgármester elmondja, hogy Palágyi Zoltán és Bencsik János
ingatlantulaj donosok az előterjesztéshez mellékelt kéréssel fordultak a képviselő
testület felé. Hasonló tevékenységet szeretnének megkezdeni, mint a Csikli Kft., amihez a
szükséges hatósági engedélyeket még be kell szerezni. A kialakított öbölben nem ipari,
hanem turisztikai jellegű tevékenységet szeretnének folytatni. A terület besorolását
illetően HÉSZ módosítást kell elindítani.
Bencsik János kérelmező elmondja, hogy a leszedett meddőt java részt helyben
szeretnék felhasználni. Amennyiben sóder értékesítésére engedélyt kapnak a Vízügyi
Hatóságtól, azt értékesíteni szeretnék egyébként építési munkát szeretnének végezni,
konkrétan apartman házakat építenének és minden kis házikóhoz külön kis kikötőt
szeretnének. Helyben szeretnének dolgozni, így helyi adót fizetni illetve helyi embereket
foglalkoztatni.
Kecskeméti József képviselő kérdezi, hogy turisztikai és kulturális programokkal
összekötné-e a tevékenységét a vállalkozás.
Bencsik János kérelmező elmondja, hogy feltétlen szeretné, de elsősorban vízügyi
turisztikai programokra gondolt. Ennek elsősorban Ausztriában és Németországban van
nagy hagyománya szeretnék ide is elhozni.
Kun Lajos alpolgármester elmondja, hogy támogatja az elképzelést.
Ollé Árpád polgármester kiegészítésként elmondja, hogy a terület mezőgazdasági
besorolás alatt áll. Szintén támogatja az elképzelést.
Bencsik János kérelmező elmondja, hogy a téli időszakot a hatósági engedélyek
beszerzésére illetve a terület rendezésére fordítanák. A HESZ módosítással mindenképp
László Tibort bízná meg, hiszen helyi ismerettel is rendelkezik.
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Ollé Árpád polgármester Amennyiben nincs több kérdés, kéri, hogy döntsenek a
határozati javaslat elfogadásáról. Döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő, kéri, hogy
aki a beterjesztett határozati javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (XII.8.) határozata a
település Duna part Epítési Szabályzat és Szabályozási tervének módosításáról
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1] Támogatja Palágyi Zoltán és Bencsik János kérelmét, ami a 0713/10 hrsz-ú ingatlanát
érintő övezeti besorolás megváltoztatására irányul.
2) Kezdeményezi a település Duna part Építési Szabályzat és Szabályozási tervének
módosítását azzal a feltétellel, hogy a tervmódosítás költségei Palágyi Zoltánt és
Bencsik Jánost terhelik.
3) A szabályozás módosítása folyamatában az Önkormányzat a 314/2012. (XI.8.)
Kormányrendelet partnerségi szabályainak figyelembe vételével partnerként nevesíti
Palágyi Zoltánt és Bencsik Jánost
Dunaalmás Barátainak Köre Egyesületet
A partnerségben részt vevőknek az eljárásban való részvételére és a véleményük
kezelésére az államigazgatási szervek egyeztetési eljárási szabályaival azonos
előírások vonatkoznak.
..

-

4) Felhatalmazza a polgármestert á tervezővel és a kérelmezővel történő szükséges
egyeztetések megtételére, Illetve a háromoldalú megbízási szerződés megkötésére.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: értelemszerűen
-

egyetért, az kézfeltartással jelezze

A jelenlévő 5 képviselő egyhangú, 5 igen szavazattal az elhangzottakkal egyetért és az
alábbi határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 112/2016. (XII.8.)
határozata a település Duna part Építési Szabályzat és Szabályozási tervének
módosításáról
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1) Támogatja Palágyi Zoltán és Bencsik János kérelmét, ami a 0713/10 hrsz-ú ingatlanát
érintő övezeti besorolás megváltoztatására irányul.
2) Kezdeményezi a település Duna part Építési Szabályzat és Szabályozási tervének
módosítását azzal a feltétellel, hogy a tervmódosítás költségei Palágyi Zoltánt és
Bencsik Jánost terhelik.
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3) A szabályozás módosítása folyamatában az Önkormányzat a 314/2012. (XIS.)
Kormányrendelet partnerségi szabályainak figyelembe vételével partnerként nevesíti
Palágyi Zoltánt és Bencsik Jánost
Dunaalmás Barátainak Köre Egyesületet.
A partnerségben részt vevőknek az eljárásban való részvételére és a véleményük
kezelésére az államigazgatási szervek egyeztetési eljárási szabályaival azonos
előírások vonatkoznak.
-

-

4) Felhatalmazza a polgármestert a tervezővel és a kérelmezővel történő szükséges
egyeztetések megtételére, illetve a háromoldalú megbízási szerződés megkötésére.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: értelemszerűen

3. Napirendi pont:
A 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (1.29.) rendelet módosítása
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
szóló rendeletet módosítani kell az előre nem tervezett kiadások és bevételek miatt. Az
önkormányzat költségvetési főösszege, így 191 340 e Ft-ra emelkedne. Elmondja, hogy a
rendelet tervezetet a Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, a bizottsága elnöke
családi okok miatt nem tud jelen lenni. Kérdezi, hogy a bizottság jelen lévő tagjának van
e hozzászólása.
Baranya Gábor Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tag &mondja, hogy a Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottság a tegnapi nap folyamán tárgyalta a rendelet tervezetet. Minden
rendben találtak, ellenvetésük nincs, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolják az
önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (129.) rendelet módosítását
Ollé Árpád polgármester amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy döntsenek a
rendelet-tervezet elfogadásáról. Döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő, kéri, bogy aki
a rendelet-tervezettel melynek pontos szövege a DA-lK/47-10 0/2016. iktatószámú
írásos előterjesztés szerinti
‘~
-

egyetért, az kézfeltartással jelezze

Az elhangzottak figyelembevételével a jelenlévő S képviselő egyhangú, 5 igen szavazattal
megalkotta
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2016. (XII.9.)
önkormányzati rendelete Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (1.29.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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4. Napirendi Pont:
Beszámoló a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról 2016. X. 31-ig
Ollé Árpád polgármester véleménye szerint a beszámoló precíz, kimerítő, áttekintő
munka a feladatellátásokról, az alegységekről a személyi feltételekről és háttérről, a
köztisztviselői gárda felépítéséről, tárgyi feltételekről, hatósági ügyekről és testületi
ülésekről. Kérdezi, hogy van-e valakinek hozzászólása?
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan idén is
szeretnének igazgatási szünetet a két ünnep közötti időszakra. Kérdezi a képviselőtestületet, hogy hozzájárulnak-e a két ünnep közötti igazgatási szünet elrendeléséhez.
Természetesen telefonos ügyelet működne.
Kecskemét József képviselő úgy gondolja, a két ünnep között nem szükséges a
Polgármesteri Hivatalnak nyitva lenni.
Kun Lajos alpolgármester elfogadásra javásolja a beszámolót és az igazgatási szünettel
is egyetért.
Ollé Árpád polgármester amennyiben nincs több kérdés, kéri, hogy döntsenek a
határozati javaslat elfogadásáról, azzal a kiegészítéssel, hogy december 27-30 napok
közötti időszakra igazgatási szünetet rendelnek el. Döntéshozatalban részt vevők száma
5 fő, kéri, hogy aki a beterjesztett határozati javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2016. (XIl.8.) határozata a
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1) Elfogadja a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról szóló
beszámolót.
2) Hozzájárul a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. december 27-30. napok
közötti időszakban igazgatási szünet elrendeléséhez.
Felelős: Makay Tibor kirendeltség-vezető
Határidő: lakosság tájékoztatására: 2016. december 16.

-

egyetért, az kézfeltartással jelezze

A jelenlévő 5 képviselő egyhangú, 5 igen szavazattal az elhangzottakkal egyetért és az
alábbi határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 113/2016. (XILO.)
határozata a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról szóló
beszámoló elfogadásáról.
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Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete

.

1) Elfogadja a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról szóló
beszámolót.
2) Hozzájárul a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. december 27-30. napok
közötti időszakban igazgatási szünet elrendeléséhez.

Felelős: Makay Tibor kirendeltség-vezető
Határidő: lakosság tájékoztatására: 2016. december 16.

5. Napirendi pont:
Beszámoló az adóhatóság 2016. évi tevékenységéről
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy az adóhatósági beszámolóval kapcsolatban is
ugyanezt tudja elmondani. Kiemelné, hogy az építményadó teljesítése majdnem 85 %-os,
kommunális adó 85%, telekadó 87,5%, helyi iparűzési adó 90,5 %‚ gépjárműadó 89%-os
teljesítést mutat. A rendelkezésre álló programok segítségével sokkal gyorsabb az
adósok felderítése. Hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja az adóhatóság
tevékenységéről szóló beszámolót. Döntéshozatalban részt vevők száma 5 Fő, kéri, hogy
aki a beterjesztett határozati javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
/2016. (XII.8.) határozata az
adóhatóság 2016. évi tevékenységéről.
Dunaalmás Község Önkormányzati Képviselő-testülete
1.) Elfogadja az adóhatósági tevékenységről és a hátralékok behajtásáról szóló
beszámolót.
2.) Felkéri a jegyzőt, hogy az adóhátralékok behajtására minden lehetséges
intézkedést tegyen meg.
Határidő: Folyamatos
Felelős: dr. Kórósi Emőke jegyző, Makay Tibor kirendeltség-vezető
egyetért, az kézfeltartással jelezze
-

A jelenlévő 5 képviselő egyhangú, 5igen szavazattal az elhangzottakkal egyetért és az
alábbi határozatot hozza.
.

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 114/2 016. (XIl.8.)
határozata az adóhatóság 2016. évi tevékenységéről.
Dunaalmás Község Önkormányzati Képviselő-testülete
1.) Elfogadja az adóhatósági tevékenységről és a hátralékok behajtásáról szóló
beszámolót.
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2.] Felkéri a jegyzőt, bogy az adóhátralékok behajtására minden lehetséges
intézkedést tegyen meg.
.

Határidő: Folyamatos
Felelős: dr. Kórósi Emőke jegyző,
Makay Tibor kirendeltség-vezető

6. Napirendi Dont:
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Szociális ellátásokról és az
egyes szociális szolgáltatásokról, valamint azok térítési díjairól szóló
önkormányzati rendelet módosításának véleményezése.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy az előterjesztésnek egy lényeges pontja, hogy
a szociális rászorulók részére ingyenes a szolgáltatás a nem a rászorulók részére pedig
120 Ft/nap a térítési díj. Hozzászólás hiányában kéri, hogy döntsenek a határozati
javaslat elfogadásáról. Döntéshozatalban részt vevők száma S fő, kéri, hogy aki a
beterjesztett határozati javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2016. (XlI.8.] határozata a Tata
Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról és az egyes szociális
szolgáltatásokról, valamint azok térítési díjairól szóló 4/2015. (11.27.] önkormányzati
rendelet módosításának véleményezése.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tata Város Önkormányzat
Képviselő-testületének a szociális ellátásokról és az egyes szociális szolgáltatásokról,
valamint azok térítési díjairól szóló önkormányzati rendelet módosítását a DA-IK/47103/2016. számú előterjesztésben foglaltak szerint előzetesen elfogadja.
Határidő:
Felelős:
-

tájékoztatásra: azonnal
Ollé Árpád polgármester

egyetért, az kézfeltartással jelezze

A jelenlévő 5 képviselő egyhangú, 5 igen szavazattal elfogadja a határozati javaslatot és
az alábbi határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 115/2016. (Xll.8.)
határozata a Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális
ellátásokról és az egyes szociális szolgáltatásokról, valamint azok térítési díjairól
szóló 4/2015. (11.27.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezéséről
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tata Város Önkormányzat
Képviselő-testületének a szociális ellátásokról és az egyes szociális szolgáltatásokról,
valamint azok térítési díjairól szóló önkormányzati rendelet módosítását a DA-IK/47103/2016. számú előterjesztésben foglaltak szerint előzetesen elfogadja.
Határidő:
Felelős:

tájékoztatásra: azonnal
Ollé Árpád polgármester
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7. Napirendi pont:
Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a munkaterv azokat a tárgyalandó
feladatokat sorolja fel havi bontásban, amiket határidősen kell az év során tárgyalni,
ezekhez természetesen év során hozzájönnek az aktuálisan felmerülő feladatok. Kérdezi,
hogy van-e valakinek a munkatervhez kapcsolódó hozzászólása. Amennyiben nincs
hozzászólás kéri, hogy döntsenek a határozati javaslat elfogadásáról. Döntéshozatalban
részt vevők száma 5 fő, kéri, hogy aki a beterjesztett határozati javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2016. (XII.8j határozata
Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi munkatervének
elfogadásáról.
Dunaalmás Község Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja a 2017. évre szóló
munkatervet a DA-IK/47-104/2 016. számú előterjesztésben foglaltak szerint.
-

egyetért, az kézfeltartással jelezze

A jelenlévő 5 képviselő egyhangú, S igen szavazattal elfogadja a határozati javaslatot és
az alábbi határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 116/2016. (XII.8.)
határozata Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi
munkatervének elfogadásáról.
Dunaalmás Község Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja a 2017. évre szóló
munkatervet a DA-IK/47-104/2016. számú előterjesztésben foglaltak szerint.

8. Napirendi Pont:
2017. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy az előterjesztésben megtalálható az
ellenőrzött szervezetek megnevezése, az ellenőrzés célja és tárgya és ütemezése.
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy döntsenek a határozati javaslat elfogadásáról.
Döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő, kéri, hogy aki a beterjesztett határozati
javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2016. (XII.8j határozata
Dunaalmás a 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról.
Dunaalmás Község Önkormányzati Képviselő-testülete
1) Elfogadja a 2017. évi belső ellenőrzési munkatervet a határozat mellékletében
foglaltak szerint.
.
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2] Felkéri a jegyzőt, hogy szervezze meg a 2017. évi belső ellenőrzési munkaterv
végrajtását.
Felelős: Dr. Kórósi Emőke jegyző
Határidő: 2017. december 31
-

egyetért, az kézfeltartással jelezze

A jelenlévő 5 képviselő egyhangú, 5 igen szavazattal elfogadja a határozati javaslatot és
az alábbi határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 117/2016. (XlI.8.)
határozata Dunaalmás a 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról.
Dunaalmás Község Önkormányzati Képviselő-testülete
1] Elfogadja a 2017. évi belső ellenőrzési munkatervet a határozat mellékletében
foglaltak szerint.
2] Felkéri a jegyzőt, hogy szervezze meg a 2017. évi belső ellenőrzési munkaterv
végrajtását.
Felelős: Dr. Kórósi Emőke jegyző
Határidő: 2017. december 31.

9. Napirendi pont:
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése
pályázat
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a pályázat kiírásra került, ami az előzetes
információknak megfelelően 2017. január 16-tól adható be. Az első szakasz február 6-án
zárul. A pályázat intenzitása útfelújítás és gépbeszerzés esetén is 75%. a Támogatás
mértéke útfelújítás esetén 100 millió forint gépbeszerzés esetén 10 millió forint. A
pályázatban plusz pontot jelent, ha konzorciumban indul az önkormányzat. Az
önkormányzat önrésze 25% továbbá útfelújítás esetén a tervezés költsége.
Makay Tibor kirendeltség-vezető kiegészítésként elmondja, hogy a pályázati
anyagban benne van a tervezési költség és a projektmenedzsment költsége is, nem külön
számolandó el, hanem egyben.
.

Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy korábban ötletként merültek fel a Füzi hegyi
utak azon része, ami külterületbe esik. Az útfelújítást célzó pályázat akkor kap plusz
pontot, ha az úthoz valamilyen gazdasági érdek fűződik, a Füzi hegy esetében ez nem
állja meg a helyét. A Naszály felé vezető út felújítására kértek árajánlatot, konzorcium
társként a naszályi önkormányzat jöhetne szóba. Felvette a kapcsolatot Naszály község
Polgármester asszonyával, akinek fenntartási vannak, mivel ha az út biztonságosan és
megfelelően kerül aszfaltozásra az mindösszesen 157 millió forintba kerülne és ez csak a
dunaalmási szakasz és tudomása szerint a naszályi szakasz még ennél is hosszabb.
Gyengébb minőségű aszfaltozás bruttó 100 millió forintba kerülne.
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Domján Viktor képviselő kérdezi, hogy csak szilárd burkolatú útfelújításra lehet
pályázni?
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy lehet nem szilárd burkolatúra is
pályázni, ha a mellékelt árajánlatból levonjuk a szilárd burkolat költségét, akkor
körülbelül 83 milliós költsége lenne a beruházásnak. Ebben az esetben nem kerülne rá
szilárd burkolat, csak az esővíz elvezetés, táblák kihelyezése.
Baranya Gábor képviselő javasolja, hogy inkább csak a gépbeszerzés pályázaton
induljanak. Véleménye szerint irreálisan sokba kerülne az útfelújítás és egy külterületi
útról beszélünk.
Domján Viktor képviselő javasolja, hogy csak a gépbeszerzéssel foglalkozzanak.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy gépbeszerzés esetén kell
konzorciumi partner, hogy nagyobb eséllyel induljunk, illetve gépkezelőt kell
alkalmaznunk.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy Neszmély községgel konzorciumba
léphetnének, de ők is gépre pályáznának, mindketten nem pályázhatnak gépre.
Domján Viktor képviselő javasolja, hogy vegyék meg Neszmély régi gépét, valami
minimális összegért.
Ollé Árpád polgármester nem javasolja a vásárlását, inkább Naszállyal lépjenek
konzorciumba, majd az elnyert géppel akár az egész naszályi útszakaszt felújíthatnák.
Domján Viktor képviselő kérdezi, hogy az életben, hogy fog működni a közös géppel
való munka?
Kun Lajos alpolgármester javasolja, ha megtehetik, inkább saját gépet vásároljanak
mindenféle kötöttség nélkül.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy van egy mentor település és egy társ
település, véleménye szerint partneri kapcsolatot kell kialakítani.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy ez úgy működhetne, hogy
Dunaalmás pályázik traktorra, Neszmély adapterre, mindenki a saját gépének fizeti a 25
%-át, ebben az esetben Dunaalmás a főpályázó övé a traktor, Neszmélyé az adapter.
Dunaalmásnak egy olyan partner lenne jó, akinek már van traktorja. Három árajánlat
szükséges, három teljesen azonos termékről. Elmondja, hogy körülbelül 2,5 millió Forint
az önerő, kérdezi, hogy 2,5 millió forintból milyen használt traktort vehetnének?
Baranya Gábor képviselő véleménye szerint nem megfelelőt.
Domján Viktor képviselő javasolja, hogy mindenképp induljanak el a pályázaton, akár
konzorcium nélkül is
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Ollé Árpád polgármester amennyiben nincs további hozzászólás kéri, hogy
szavazzanak, a következőkről, mely szerint elindulnak a gépbeszerzés pályázaton,
amennyiben konzorciumban sikerül, akkor is a gépre pályáznak, ha nem sikerül
konzorciumi partnert keresni akkor a pontveszteség ellenére önállóan is pályáznak.
Döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő, kéri, hogy aki a beterjesztett határozati
javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2016. (XII.8.) határozata a
külterületi helyi közutak fejlesztésére, önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzésére
pályázati anyag benyújtásáról
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1) Benyújtja pályázati anyagát a külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati
utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és
munkagépek beszerzése pályázat 2. célterületére. A pályázati kiírás 1.
célterületére nem kíván pályázati anyagot benyújtani.
2] Felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi megállapodás létrehozására
Neszmély községgel.
3) Felhatalmazza a polgármestert és a műszaki bizottságot hogy a szükséges erőgép
és vontatott, függesztett munkagép kiválasztását, és a szükséges árajánlatok
beszerzését végezze el.
Felelős: Ollé Árpád polgármester és a Műszaki bizottság
Határidő: 2017. január 16.

-

egyetért, az kézfeltartással jelezze

A jelenlévő 5 képviselő egyhangú, S igen szavazattal elfogadja a határozati javaslatot és
az alábbi határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 118/2 016. (XILS.)
határozata a külterületi helyi közutak fejlesztésére, önkormányzati utak
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek
beszerzésére pályázati anyag benyújtásáról
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1) Benyújtja pályázati anyagát a külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati
utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és
munkagépek beszerzése pályázat 2. célterületére. A pályázati kiírás 1.
célterületére nem kíván pályázati anyagot benyújtani.
2) Felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi megállapodás létrehozására
Neszmély községgel.
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3] Felhatalmazza a polgármestert és a műszaki bizottságot, hogy a szükséges erőgép
és vontatott, függesztett munkagép kiválasztását, és a szükséges árajánlatok
beszerzését végezze el.
Felelős: Ollé Árpád polgármester és a Műszaki bizottság
Határidő: 2017. január 16.
Domján Viktor képviselő szeretné kérni, hogy a szárzúzó megfelelően legyen
elhelyezve, sokba került, ahhoz hogy fedetlenül a gazban álljon. Szeretné kérni, hogy
használják, mikor megvásárolták úgy gondolta, hogy napi használatban lesz.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy ezzel kapcsolatban Maros Géza
falugondnokkal már egyeztetett. Az udvar rendbetételével egyidejűleg a szárzúzó
elhelyezése is rendeződik.

10. Napirendi pont:
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi
ülés óta eltelt időszak eseményeiről
.

Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy az október 26-án megtartott rendes ülésen a
képviselő testület a 98/2016. (X.26.] határozatával 100 000 Ft vissza nem térítendő
támogatást nyújtott a Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás részére a
Fehérgyarmati járás 7 település családjainak megsegítésére, akiket a június 21-el
jégverés nagy mértékben károsított. A támogatási megállapodást aláírtuk, a támogatást
kifizettük. Az október 26-án megtartott rendes ülésen a képviselő testület a 99/2016.
(X.26.] határozatával 100 000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott a Dunaalmási
Csokonai Általános iskola szülői munkaközösségének, az iskola diákjai számára egyen
öltözékhez 150 db egységes nyakkendő megvásárlására. A támogatást kifizettük.
Az október 26-án megtartott rendes ülésen a képviselő testület a 101/2016. (X.26.)
határozatával a Kék Duna Óvoda előtti kereszteződésénél található csatorna fedlap
helyreállításáról, és 50 m2 megrongálódott aszfaltburkolat felújításáról döntött. A
megbízást kiadtuk a kivitelezőnek, a munka elkezdődött. Az október 26-án megtartott
rendes ülésen a képviselő testület a 103/2016. (X.26.) határozatával a Csokonai
Művelődési Házba egy db színes fénymásolós nyomtató beszerzéséről döntött. A
nyomtató beszerzése megtörtént. A november 9-én megtartott rendkívüli ülésen a
képviselő testület a 105/2016. (XI.9.] határozatával 10 000 000 Ft-ot biztosított a
Baráthegy utca, Vöröskőalja utca Lilla utca és Pirító utca közötti szakaszának
felújítására, és az iskola új parkolójának aszfaltburkolatú kialakítására. A három
árajánlat közül a kedvezőbbet benyújtó Strabag Általános Építő Kft-t megbízta a munka
elvégzésével. A kivitelező a munkát megkezdte. A november 9-én megtartott rendkívüli
ülésen a képviselő testület a 106/2016. (XI.9.) határozatával 352 500 Ft-ot biztosított a
Kék Duna Óvoda előtti kereszteződés további 60 m2 megrongálódott
aszfaitburkolatának helyreállítására. A munkát megrendeltük, a vállalkozó a felújítást
megkezdte. A november 9-én megtartott rendkívüli ülésen a képviselő testület a
107/2016. (XI.9.] határozatával 4 000 000 Ft-ot biztosított a Csokonai Általános Iskola
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Új parkolója és a Csokonai utca közé támfal megépítésére. A három árajánlat közül a
kedvezőbbet benyújtó Grass Professional Kft-t megbízta a munka elvégzésével. A
vállalkozó a munkát elvégezte. Előzetes egyeztetéseink során döntöttünk arról, hogy az
iskola és a tornaterem parkolási gondjainak megoldásaként parkolót alakítunk ki az
iskola udvarában található alsó pályára.
A tervezett kialakítás gépi földmunkát, és zúzottkő és geo textília beszerzését, és
elterítését jelenti. Javaslom a képviselő testületnek a kiadások fedezetére bruttó
1 000 000 Ft elkülönítését. Amennyiben nincs ellenvetés kéri, hogy szavazzanak a
Csokonai Általános Iskola udvarán új parkoló kialításáról. Döntéshozatalban részt vevők
száma 5 fő, kéri, hogy aki a beterjesztett határozati javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2016. (XII.8.) határozata a
Csokonai Általános Iskola udvarán új parkoló kialakításáról
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1] A Csokonai Általános Iskola udvarán 700 m2 nagyságban, zúzottkő borítással
ellátandó új parkolót alakít ki. A munka elvégzésére bruttó 1 000 000 Ft-ot
biztosít a költségvetés általános tartalékának terhére.
2) Felhatalmazza a polgármestert a szükséges munka lebonyolítására, és a
szükséges építőanyagok beszerzésére.
Felelős: Oflé Árpád polgármester és a Műszaki bizottság
Határidő: 2016. december 31.

-

egyetért, az kézfeltartással jelezze

A jelenlévő 5 képviselő egyhangú, 5 igen szavazattal elfogadja a határozati javaslatot és
az alábbi határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 119/2016. (XII.8.)
határozata a Csokonai Általános Iskola udvarán új parkoló kialakításáról
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1) A Csokonai Általános Iskola udvarán 700 m2 nagyságban, zúzottkő borítással
ellátandó új parkolót alakít ki. A munka elvégzésére bruttó 1 000 000 Ft-ot
biztosít a költségvetés általános tartalékának terhére.
2) Felhatalmazza a polgármestert a szükséges munka lebonyolítására, és a
szükséges építőanyagok beszerzésére.
Felelős: Ollé Árpád polgármester és a Műszaki bizottság
Határidő: 2016. december 31.

Ollé Árpád polgármester kéri, hogy hozzászólás hiányában szavazzanak a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak
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eseményeiről szóló tájékoztató elfogadásáról. Döntéshozatalban részt vevők száma 5
fő, kéri, hogy aki a beterjesztett határozati javaslattal
.

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2016. (XII.8j határozata a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt
eseményeiről szóló tájékoztató időszak elfogadásáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről szóló
tájékoztatót.
egyetért, az kézfeltartással jelezze
-

A jelenlévő 5 képviselő egyhangú, 5 igen szavazattal elfogadja a határozati javaslatot és
az alábbi határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 120/2016. (XILO.)
határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi
ülés óta eltelt eseményeiről szóló tájékoztató időszak elfogadásáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről szóló
tájékoztatót.

11. Napirendi Pont:
Az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetéséről szóló 5/2015. (111.25.)
önkormányzati rendelet módosítása
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy érkezet egy kérelem, miszerint az eddig
meghatározott 6 hónapos égetési időszakot bővítsék ki december és január hónapokkal.
Domján Viktor képviselő véleménye szerint ez a civil szervezeteknek és az
önkormányzatnak is kedvez.

Kun Lajos alpolgármester elmondja, hogy a benzin kúttal határosan van egy
elhagyatott nádas rész, ahol volt már egy tűzgyújtási akció, véleménye szerint a
benzinkút szomszédságában ez nem túl praktikus. A tulajdonosokkal próbálta felvenni a
kapcsolatot. Szeretné kérni, hogy a tulajdonosokat szólítsa fel az önkormányzat a terület
rendbetételére, mert Igy tűzveszélyes.
Ollé Árpád polgármester amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy döntsenek a
rendelet-tervezet elfogadásáról. Döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő, kéri, hogy aki
a rendelet-tervezettel melynek pontos szövege a DA-IK/47-109/2016. iktatószámú
írásos előterjesztés szerinti
-

egyetért, az kézfeltartással jelezze

Az elhangzottak figyelembevételével a jelenlévő 5 képviselő egyhangú, 5 igen szavazattal
megalkotta
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Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2 016. (XII.9.)
önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetéséről szóló
5/2015. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

12. Napirendi pont:
Egyebek
a) Suszter Vivien kérelme Arany János Tehetséggondozó Programhoz történt
támogatására
-

Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy Suszter Vivien édesanyja kéréssel fordult
önkormányzathoz, miszerint egy támogatás keretében pályázzanak az Arany János
Tehetséggondozó Programra Suszter Vivien továbbtanulása érdekében. A program
szabályrendszerét az előterjesztés részeként képviselő—társai megkapták. A pályázathoz
6 melléklet tartozik, amiből S—öt az iskolának illetve a tanulónak kell elkészíteni.
Tulajdonképpen az önkormányzat pályázik, erről kell egy határozatot hozni.
Kecskeméti József képviselő elmondja, hogy most is tanítja, egy roma származású
kislányról van szó. Rendkívül szorgalmas és udvarias. Javasolja, hogy támogassák.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy azt is el kell dönteni, hogy elvi vagy
pénzbeli támogatást nyújt az önkormányzat. Tanévenként 10 hónapra lehet támogatást
nyújtani, az egyeztetések alapján elmondja, hogy a 10 hónapos időszakra 25 000 és
50 000 Ft között mozog a támogatási összeg, amit a környező önkormányzatok
nyújtottak.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a támogatás egy összegben és részletben
adható. Az édesanya jónak tartaná, ha a támogatást havi bontásban kapná a kislány.
Javasolja, hogy támogassák Suszter Vivien tanulmányait
Kun Lajos alpolgármester elmondja, hogy korábban az iskolai kirándulások kapcsán a
szülők nehezményezték, hogy a kirándulásban részt nem vett gyerekek más
elfoglaltsághoz miért nem kaphatnak támogatást. Kérdezi, hogy ha Suszter Vivient
rendszeres támogatásban részesítik, akkor fennállhat-e ugyanez a veszély? Nem tudja
hány ilyen hátrányos helyzetű gyermek van.
Kecskeméti József képviselő elmondja, hogy a hátrányos helyzete ellenére a kislány
nagyon jól teljesít, ha valaki, akkor ő igazán megérdemli, hogy támogassák.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy fontolgatta a zárt ülést, hiszen érzékeny
témát is érinthet a testület, valamint úgy integrálják, hogy közben pozitívan
diszkriminálják, hiszen a származása is előnyt jelent.
Kecskeméti József képviselő tudomása szerint az Arany János Programban előny, ha
valaki az etnikai kisebbségből származik.
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Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy adhat az önkormányzat elvi
hozzájárulást pénzügyi támogatás nélkül.
dr. Kórósi Emőke jegyző az alpolgármester kérdésére válaszolva elmondja, hogy Tatán
évente egy-egy, Ilyen eset fordul elő. Nem gondolja, hogy Dunaalmáson gyakori lenne.
Kun Lajos alpolgármester elmondja, hogy nem a támogatás ellen van, de nem szeretné,
hogy az önkormányzat emiatt kellemetlen helyzetbe kerüljön.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy negatív hozzáállású emberek mindig lesznek.
Kecskeméti József képviselő elmondja, hogy tudomása szerint pár évig nem lesz
alkalmas jelölt a pályázatra.
Ollé Árpád polgármester kérdezi, hogy havi 4000 Ft-os összeg megfelelő lenne-e?
Kecskeméti József képviselő 5000 Ft-ot javasol.
Domján Viktor képviselő kevésnek gondolja a 4000 Ft-ot 5000 Ft-ra gondolt
Kun Lajos alpolgármester elfogadhatónak tartja az 5000 Ft-ot.
Ollé Árpád polgármester további hozzászólás hiányában kéri, hogy döntsenek a
határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint, támogatják Suszter Vivien pályázati
támogatását, tanévenként 10 hónapon keresztül havi 5000 Ft-tal támogatják.
Döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő, kéri, hogy aki a beterjesztett határozati
javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2016 (XIl.8.) határozata
Suszter Vivien részvételéről az Arany János Tehetséggondozó Programban
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Támogatja, hogy Suszter Vivien a Dunaalmási Csokonai Általános Iskola nyolcadik
évfolyamos tanulója, Dunaalmás település képviseletében részt vegyen az Arany
János Tehetséggondozó Programban.
2. Az önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák számára a programban való
részvétele idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) 5 000 Ft havi
ösztöndíj támogatást nyújt. A képviselő-testület ennek fedezetét a település
költségvetésében biztosítja.
3. Felkéri a polgármestert, hogy a tanuló Arany János Tehetséggondozó Programba
történő jelentkezéshez készült pályázatát és a jelen határozatot az alábbi
határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg.
Határidő: 2016. december 13.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
-

egyetért az kézfeltartással jelezze
.
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A jelenlévő 5 képviselő egyhangú, 5 igen szavazattal elfogadja a határozati javaslatot és
az alábbi határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 121/2016 (XII.8.)
határozata Suszter Vivien részvételéről az Arany János Tehetséggon&~zó
Programban
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Támogatja, hogy Suszter Vivien a Dunaalmási Csokonai Általános Iskola nyolcadik
évfolyamos tanulója, Dunaalmás település képviseletében részt vegyen az Arany
János Tehetséggondozó Programban.
2. Az önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák számára a programban való
részvétele idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) 5 000 Ft havi
ösztöndíj támogatást nyújt. A képviselő-testület ennek fedezetét a település
költségvetésében biztosítja.
3. Felkéri a polgármestert, hogy a tanuló Arany János Tehetséggondozó Programba
történő jelentkezéshez készült pályázatát és a jelen határozatot az alábbi
határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg.
Határidő: 2016. december 13.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
b) Könyvtárosok világnapja
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a Magyar Könyvtárosok Egyesülete azzal a
kéréssel fordult a képviselő-testülethez, tegyék lehetővé, hogy a könyvtárosok
világnapja alkalmából április 14-én a településen működő könyvtárban szünnap
lehessen, így a könyvtáros az adott programokon és jutalmazáson rész vehetne.
Kecskeméti József képviselő elmondja, hogy a jutalmazásról természetesen lemond.
Ollé Árpád polgármester ellenvetés hiányában kéri, bogy szavazzanak a határozati
javaslatról. Döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő, kéri, hogy aki a beterjesztett
határozati javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2016 (XII.8.) határozata a
Dunaalmási Csokonai Művelődési Házban működő Lenhardt György Községi Könyvtár
2017. év április 14-ei szünnapjáról
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Könyvtárosok világnapja
alkalmából hozzájárul a Dunaalmási Csokonai Művelődési házban működő Lenhardt
György Községi Könyvtár 2017. április 14-ei szünnapjához.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: tájékoztatásra: Ollé Arpád polgármester
-

egyetért, az kézfeltartással jelezze
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A jelenlévő 5 képviselő 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadja a határozati
javaslatot és az alábbi határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2016 (XlI.8.)
határozata a Dunaabnási Csokonai Művelődési Házban működő Lenhardt György
Községi Könyvtár 2017. év április 14-ej szünnapjáról
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Könyvtárosok világnapja
alkalmából hozzájárul a Dunaalmási Csokonai Művelődési házban működő Lenhardt
György Községi Könyvtár 2017. április 14-ej szünnapjához.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: tájékoztatásra: Ollé Árpád polgármester

c) Domján Viktor kérelme a Füzihegyi ingatlanok bérléséről
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy Domján Viktor képviselő úr kérelmet nyújtott
be a Füzihegyi ingatlanok bérlésével kapcsolatban. Kérdezi, hogy van-e valakinek
hozzászólása.
Domján Viktor képviselő elmondja, hogy a kérelmét szeretné kiegészíteni annyival,
hogy a bérelt ingatlanokért fizetne egy bizonyos összegű bérleti díjat és nem tart igényt
az összes helyrajzi számra.
Baranya Gábor képviselő véleménye szerint már az is jó, ha valaki kitakarítja a
területet.
Makay Tibor kirendeltség-vezető kérdezi, hogy Domján Viktor képviselő melyik
helyrajzi számokra gondolt?
Domján Viktor képviselő elmondja, hogy a korábbi felállás megfelelő lenne.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy korábban 7002-től 7006 helyrajzi
számokról szólt a megállapodás.
Domján Viktor képviselő elmondja, hogy a hat helyrajzi számara 6*8000 Ft bérleti
díjat fizetne évente, továbbá vállalja az ingatlan kiürítését egy hónapos határidővel.
Bejelenti személyes érintettségét, ezért a szavazáson nem kíván részt venni.
Ollé Árpád polgármester kéri, hogy szavazzanak Domján Viktor képviselő szavazásból
történő kizárásáról. Döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő, kéri, bogy aki a
beterjesztett határozati javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2016 (XlI.8.) határozata
Domján Viktor képviselő szavazásból történő kizárása
Dunaalmás Község Önkormányzat képviselő-testülete megállapítja Domján Viktor
képviselő érintettségét a kérésére indult, az önkormányzati tulajdonú ingatlanok részére
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történő bérbeadásáról szóló napirend meg~rgya]ásakor. A szavazásból személyes
érintettsége miatt a képviselő testület kizárja.
-

egyetért, az kézfeltartással jelezze

A jelenlévő 5 képviselő, egyhangú, S igen szavazattal elfogadja a határozati javaslatot és
az alábbi határozatot hozza.
.

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 123/2016 (XILB.)
határozata Domján Viktor képviselő szavazásból történő kizárásáról
Dunaalmás Község Önkormányzat képviselő-testülete megállapí1~a Domján Viktor
képviselő érintettségét a kérésére indult, az önkormányzati tulajdonú ingatlanok részére
történő bérbeaclásáról szóló napirend megtárgyalásakor. A szavazásból személyes
érintettsége miatt a képviselő testület kizárja.
Ollé Árpád polgármester amennyiben a terület bérlésével kapcsolatban nincs
ellenvetés, hozzászólás, kéri, hogy döntsenek. Döntéshozatalban részt vevők száma 4 fő,
kéri, hogy aki a beterjesztett határozati javaslattal

.

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2016. (XII.8.] határozata az
Önkormányzat tulajdonában lévő Füzihegyi ingatlanok Domján Viktor részére történő
bérbeadásáról

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1 ] Bérbe adja Domján Viktor részére a 7002, 7003, 7004, 7005, 7006/1 és 7006/2
hrsz-ú Dunaalmás Község Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlanokat 2017.
01. 01. napjától, az alábbi feltételek szerint:
határozatlan időre, 1 hónapos felmondási idővel
8 000 Ft/ingatlan/év
-

-

2) Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: 2016. december 31.

-

egyetért, az kézfeltartással jelezze

A jelenlévő 4 képviselő, egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadja a határozati javaslatot és
az alábbi határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 124/2016. (XH.8.)
határozata az Önkormányzat tulajdonában lévő Füzihegyi ingatlánok Domján
Viktor részére történő bérbeadásáról
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
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1 ] Bérbe adja Domján Viktor részére a 7002, 7003, 7004, 7005, 7006/1 és 7006/2
hrsz-ú Dunaalmás Község Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlanokat 2017.
01. 01. napjától, az alábbi feltételek szerint:
határozatlan időre, 1 hónapos felmondási idővel
8 000 Ft/ingatlan/év
-

-

2] Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: 2016. december 31.

d) Klebelsberg Intézményfenntartó Központ véleményezése a Csokonai Általános
Iskola vezetői megbízásával kapcsolatban
-

fenti napirendet a képviselő-testület zárt ülés keretében tárgyalja, melyről
külön jegyzőkönyv készül.

Ollé Árpád polgármester további hozzászólás hiányában megköszönte a jelenlévőknek
a részvételt és az ülést 18:30 órakor berekesztette.

a
dr. Kórósi Emőke

Ollé Árp
polgármester

je~ő

A jegyzőkönyvet vezette:
‚/‘Makay Tibor
4~irendeltség-vezető

Kovács Szabina
gazdasági ü~~éző
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