
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2545 Dunaalmás, Almási u. 32.

Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015

lktatószám: DA-IK/47-St’ /2016.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2016. július 13-án Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő —testületének
16.00 órakor kezdődő rendkívüli ülésén.

Helye: Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaalmási Kirendeltségének földszinti
tanácsterme.

Jelen vannak: Ollé Árpád polgármester
Kun Lajos alpolgármester
Baranya Gábor képviselő
Czérna Zoltán Tiborné képviselő
Domján Viktor képviselő
Kecskeméti József képviselő
‘Jajas Zoltán képviselő

Meghívottak és jelen vannak: dr. Frivaldszky Gáspár Tatai Közös Önkormányzati
Hivatala aljegyzője
Makay Tibor a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal
Dunaalmási Kirendeltségének vezetője
Bartók Anikó Kék Duna óvoda vezetője
Kocsné Molnár Zsuzsanna családsegítő
Sztanka Éva Teréz esetmenedzser
Kovács Szabina jegyzőkönyvvezető

OJjé 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 6 fő jelen van, Kecskeméti József képviselő késését előzetesen
jelezte. Javasolja, hogy a meghívó szerinti 10. napirendi pontot 2. napirendi pontként
tárgyalják. Amennyiben nincs egyéb javaslat kéri, hogy szavazzanak a napirend
elfogadásáról. Döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő, kéri, hogy aki a beterjesztett
napirendi pontokkal -

Napirend:

1) Átfogó értékelés Dunaalmás község gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásról 2015. évben

Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
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2) lskolakezdési támogatás
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető

3) Beszámoló az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előterjesztő Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető

4) Civil szervezetek támogatása
Előterjesztő Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető

5) Sportház villamos hálózatának bővítése
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető

6) A 4603 hrsz-ú ingatlan („Régi strand”) villamos energiával történő ellátása
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető

7) Pihenő tó tervezőjének kiválasztása
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető

8) A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételének
szabályairól szóló 7/2014. (111.27.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető

9) Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyása
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető

10) Dunaalmás Község tulajdonában lévő vízi közművekre vonatkozó
vagyonértékelés elfogadása

Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető

11) Sportpark létesítésével kapcsolatos pályázat benyújtása
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
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12) Rákóczi Szövetség támogatási kérelme
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető

13) Egyebek

egyetért, az kézfeltartással jelezze.

A jelenlévő 6 képviselő egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadja a mai ülés napirendjét és
az alábbi határozatot hozza.

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2016. (VlI.13.)
határozata a 2016. július 13-i testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok

meghatározásáról

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mai ülésén az alábbi
napirendi pontokat tárgyalja:

Nanirend:

1) Átfogó értékelés Dunaalmás Község gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásról 2015. évben

Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető

2) Iskolakezdési támogatás
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető

3) Beszámoló az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előterjesztő Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető

4) Civil szervezetek támogatása
Előterjesztő Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető

5) Sportház villamos hálózatának bővítése
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető

6) A 4603 hrsz-ú ingatlan (,‚Régi strand”) villamos energiával történő ellátása
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
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7) Pihenő tó tervezőjének kiválasztása
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető

8) A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételének
szabályairól szóló 7/2014. (111.27.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető

9) Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyása
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető

10) Dunaalmás Község tulajdonában lévő vízi közművekre vonatkozó
vagyonértékelés elfogadása

Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető

11) Sportpark létesítésével kapcsolatos pályázat benyújtása
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető

12) Rákóczi Szövetség támogatási kérelme
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető

13) Egyebek

Kecskeméti Józsefképviselő 16:10 órakor megérkezett az ülésre.

1. Naiirendi Dont:
Átfogó értékelés Dunaalmás község gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásról 2015. évben

Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a beszámoló elég kimerítő, felkéri Kocsné
Molnár Zsuzsannát, hogy néhány szóval egészítse ki az előterjesztést

Kocsné Molnár Zsuzsanna családsegítő ismerteti az előterjesztés főbb pontjait
Kiegészítésként hozzáteszi, hogy 2016. január 1-től átalakult a gyermekjóléti szolgálat,
korábban minden településen külön személy dolgozott, mint családsegítő és külön
személy, mint gyerekjóléti szolgálatos, most egy személyben látja el a családsegítő és
gyermekjóléti feladatokat természetesen csak abban az esetben, ha a gyermek
alapellátásban kell, hogy részesüljön. Egyéb esetben a központ esetmenedzsere is a
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segítségére van. Elmondja, hogy az átalakulással speciális szolgáltatások váltak
elérhetővé, bár lassú a kiépülés. Amennyiben a rendszer kiépül, sokkal hatékonyabban
lehet problémákat megoldani.

Kecskemét József képviselő kérdezi, hogy a nevelési tanácsadó milyen szinten van
jelen? Elmondja, hogy volt egy nagyon jó pszichológus, aki nagyon sok mindenben
segített.

Kocsné Molnár Zsuzsanna családsegítő elmondja, hogy volt egy nagyon jó
pszichológusok, aki elment, nagyon leterhelt volt a sok munka miatt Most nagyon nagy
hiányát érzik, nagyon nagy szükség lenne rá. Nevelési tanácsadóknál dolgozik két
pszichológus kolléga és lehet náluk időpontot kérni. Elmondja, hogy már Tatabányáról is
kértek segítséget, de ők is nagyon leterheltek. Tavalyi évi beszámolóval kapcsolatban
köszöni szépen a jelzőrendszeri tagoknak, hogy időben elküldték a beszámolóhoz
szükséges adatokat Elmondja, hogy a leggyakrabban előforduló probléma az anyagi
jellegű probléma, ebben szeretne segítséget kérni a képviselő —testülettől. Kéri őket,
hogy jelezzék, ha tudnak olyan családról, akikről feltételezni lehet, hogy hiányt
szenvednek valamiben. Megjegyzi, hogy a központját áthelyezte a Művelődési Házba, úgy
érzi, oda szívesebben bejönnek az emberek.
Elmondja, hogy az idei tervekkel kapcsolatban vannak elképzelések elindultak a
gyerekes programok, amihez támogatást is kaptak a település részéről is. Jó a kapcsolat
az NM! munkatársaival és a Művelődési Ház munkatársaival is. Sok programot tartottak
a gyerekeknek, készültek halloween-re, karácsonyra, húsvétra, és anyák napjára is. A
nyári tábor is nagyon jól sikerült eddig, nem is szeretnének lemondani róla,
megbeszélték, hogy az őszi és tavaszi szünetre is terveznének hasonló tábort Uj
lehetőségként merült fel a három év alatti gyermekek néhány órás megőrzése, bár még
nem jelentkezett senki. Véleménye szerint szükség lenne egy kamaszklubra.

Ollé Árpád polgármester köszöni szépen Kocsné Molnár Zsuzsannának a beszámolót
nagyon részletes volt Hozzáteszi, az országos átlaghoz képest Dunaalmás egy elég
biztonságosnak mondható hely, nincsenek etnikai kisebbségek nincsenek annyira
problémás családjaink. Elmondja, hogy az elmúlt időszakban a családsegítő és
gyermekjóléti szolgálat nagyon aktívan működik községünkben. Amennyiben nincs
hozzászólás, javasolja a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló
beszámoló elfogadását Döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő, kéri, hogy aki a
beterjesztett határozati javaslattal

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2016. (Vll.13.) határozata
Dunaalmás község 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

szóló átfogó értékeléséről.

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Dunaalmás község
2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó
értékelést és a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 2015. évi munkájáról szóló
beszámolót.

Felelős: Makay Tibor kirendeltség-vezető
Határidő: továbbításra - azonnal
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- egyetért, az kézfeltartással jelezze

A jelenlévő 7 képviselő egyhangú, 7 igen szavazattal az elhangzottakkal egyetért és az
alábbi határozatot hozza.

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 42/2016. (VII.13.)
határozata Dunaalmás község 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékeléséről.

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Dunaalmás község
2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó
értékelést és a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 2015. évi munkájáról szóló
beszámolót.

Felelős: Makay Tibor kirendeltség-vezető
Határidő: továbbításra - azonnal

2. Nayirendi vont:
Iskolakezdési támogatás

Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy az óvoda részéről érkezett egy támogatási
kérelem az iskolakezdéssel kapcsolatban. Az óvodavezető terjesztette a képviselő
testület felé ezt a kérelmet, tavaly a testület az önkormányzat dolgozóira is
kiterjesztette.

Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy az óvodai és önkormányzati
dolgozókkal együtt ez 8 gyermeket érint gyermekenként adható a támogatás a
minimálbér 30%-áig, ami jelen esetben 30 450 Ft plusz a járulék 35,7 %. A teljes
költség 8 gyermek 30 000 Ft támogatása esetén 325 680 Ft.

Kecskeméti József képviselő javasolja a 30 000 Ft-ot.

Ollé Árpád polgármester ismerve a bérszínvonalat, javasolja a 30 000 Ft iskolakezdési
támogatást. Ellenvetés és további hozzászólás hiányában kéri, hogy döntsenek az
iskolakezdési támogatásról szóló határozati javaslat elfogadásáról. Döntéshozatalban
részt vevők száma 7 fő, kéri, hogy aki a beterjesztett határozati javaslattal

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2016. (VlI.13.) határozata az
iskolakezdési támogatásról.

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja beiskoláztatási
támogatást, melyre bruttó 325 680 Ft-ot biztosít a költségvetés személyi jellegű
kiadásainak terhére.

Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: 2016. augusztus 15.
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- egyetért, az kézfeltartással jelezze

A jelenlévő 7 képviselő egyhangú, 7 igen szavazattal az elhangzottakkal egyetért és az
alábbi határozatot hozza.

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 43/2016. (Vll.13.)
határozata az iskolakezdési támogatásról.

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja beiskoláztatási
támogatást, melyre bruttó 325 680 Ft-ot biztosít a költségvetés személyi jellegű
kiadásainak terhére.

Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: 2016. augusztus 15.

Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy az óvodai létszám 57 fő, év végén egy
óvodapedagógus nyugdíjba vonul, ezért első lépésben a nyugdíjba vonuló kolléga
helyére fel kell venni egy óvodapedagógust. Elmondja, hogy praktikus lenne, ha az új
kolléga már a nyugdíjba vonuló óvodapedagógus felmentési idején munkába állna.

Bartók Anikó óvodavezető elmondja, hogy pontosan meg van az 57 gyermek A
törvény azt mondja, hogy 57 gyermektől jár a 6 óvodapedagógus. Elmondja, hogy a
pályázatot már kiírta és a jelöltje is meg van.

Makay Tibor kirendeltség-vezető hozzáteszi, hogy szeretnék látni pontosan a
számokat, mert az alapján tudják megmondani, hogy ez mennyi plusz költséget jelent az
önkormányzatnak. Elmondja, hogy a következő júliusi ülésen ezt a napirendet
tárgyalják. Nem gondolja, hogy konkrét számok hiányában kellene erről dönteni. Kéri,
hogy egyeztessenek a számokról.

Bartók Anikó óvodavezető egyetért, a tisztánlátás végett kérte, hogy érintőlegesen
most beszéljenek róla.

Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy elkészítik az előterjesztést és július végén a
testület tárgyalni fogja.

3. Na’irendi Dont:
Beszámoló az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
végrehajtásáról

Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a zárszámadási rendeletet május 31-ig kellett
volna elfogadni. Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság ma ülésezett, az előterjesztést
megtárgyalták. Felkéri Czérna Zoltán Tiborné elnök asszonyt, hogy ismertesse a
Bizottság álláspontját



Czérna Zoltán Tiborné képviselő, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja,
hogy a bizottság a 2015. évi beszámolót megtárgyalta, a számokat rendben találták. Ugy
gondolja, hogy ez egy igen részletes kimutatás. Kérdezi, hogy van-e valakinek
hozzászólása, javaslata. Amennyiben nincs, az Ügyrendi és Pénzügy Bizottság
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az önkormányzat 2015. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót

Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy jelen volt a bizottsági ülésen, véleménye
szerint a számok magukért beszélnek, a költségvetés erősen pluszos, az elmúlt év során
az önkormányzat tartalékot tudod képezni, amit később beruházásokra, fejlesztésekre
tud fordítani. Szavazásra bocsátja az önkormányzat 2015. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló határozati javaslatot Döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő,
kéri, hogy aki a beterjesztett határozati javaslattal

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2016. (Vll.13.) határozata az
önkormányzat és intézményei 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról.

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat és
intézményei 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót

Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: Értelemszerűen

- egyetért, az kézfeltartással jelezze

A jelenlévő 7 képviselő egyhangú, 7 igen szavazattal az elhangzottakkal egyetért és az
alábbi határozatot hozza.

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 44/2016. (Vll.13.)
határozata az önkormányzat és intézményei 2015. évi gazdálkodásáról szóló

beszámoló elfogadásáról.

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat és
intézményei 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: Értelemszerűen

Ollé Árpád polgármester kéri, hogy döntsenek a rendelt-tervezet elfogadásáról is.
Döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő, kéri, hogy aki a rendelt-tervezettel melynek
pontos szövege a DA-IK/47-43/2016. iktatószámú írásos előterjesztés szerinti

- egyetért, az kézfeltartással jelezze

Az elhangzottak figyelembevételével a jelenlévő 7 képviselő egyhangú, 7 igen szavazattal
megalkotta
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Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2016. (VII. 14.) önkormányzati rendelete

Dunaalmás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

4. Napirendi pont:
Civil szervezetek támogatása

Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy képviselő-társai megkapták a Dunaalmáson
működő civil szervezetek tavalyi tevékenységével, illetve a tavalyi évben megítélt
támogatással kapcsolatos elszámolását. A képviselő-testület civil szervezetek
támogatására 3,5 millió forintot különített el, mely összeg magába foglalja az Őszi Izek
Fesztivál támogatását is, melynek összege 500 000 Ft, így az egyesületek számára 3
millió forint maradt A 3 millió forintos keretösszegre összesen 4 899 000 forintos
támogatási kérelem érkezett be. Elmondja, hogy a civil szervezetek vezetőjének
többségével konzultált Bejelenti, hogy Dunaalmás Barátainak Köre elnöki posztjáról
írásban lemondott, most Kecskeméti József alelnök látja el a feladatokat Az elnöki
pozícióra jelöltje is van Lévai Péter személyében, a felkérést Lévai Péter elfogadta.
A Dunaalmás Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetőjével, Balázs Adámmal egyeztetett, ők
adták be a legnagyobb igényt, de most arra az elhatározásra jutottak, hogy az
autóvásárlástól, amire tulajdonképpen az igényt beadták, elállnak. Megállapodtak, hogy
először megpróbálnak egy tűzoltó szertárt keresni. A lényeg, hogy így nincs szükségük a
1,5 millió forintos támogatás teljes összegére.
Elmondja, hogy a DMAC költségvetését nem kurtítaná meg, tudja, hogy egy fűgyűjtős
fűnyíró traktor vásárlását tervezik, ami nem egy kis értékű beruházás. Nem venne el a
Vöröskereszt támogatási igényéből sem. Kérdezi, hogy a Horgász Egyesület támogatási
igényéből lehet-e elvenni.

Domján Viktor képviselő szeretné, ha a költségvetést tartanák és nem lépnék túl a 3
millió forintos keretet Biztos benne, hogy valamennyi összeget le lehet vonni belőle. A
DMAC-ra visszatérve elmondja, hogy célszerűbb lenne megállapítani egy támogatást és
amennyiben az igény felmerül, az önkormányzat venné meg a fűnyírót.

Makay Tibor kirendeltség-vezető kérdezi, hogy mennyibe kerülne a fűnyíró.

Domján Viktor képviselő: 800 000 és 1 000 000 forint között.

Kun Lajos alpolgármester elmondja, hogy a DMAC elnökével Fiedler Ferenccel
megnézték a fűgyűjtős fűnyírótraktort 700 000-750 000 Ft körül lenne.

Domján Viktor képviselő kérdezi, hogy a rendőrlakásból lehetne-e pályázat útján
tűzoltó szertárt kialakítani.

Ollé Árpád polgármester javasolja, hogy a rendőrlakásra egyebekben térjenek vissza,
neki is vannak ötletei ezzel kapcsolatban.
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Domján Viktor képviselő elmondja, hogy a szigettel kapcsolatban is ugyanez a helyzet,
pályázat útján kellene a kerékpáros pihenőhelyet kialakítani. Kiegészítésként elmondja,
hogy a DMAC-nak és a Nyugdíjas Klubnak már 100 000-100 000 Ft támogatási előleg ki
lett fizetve.

Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy a kifizetett előleg a megítélt
támogatásból levonásra kerül.

Ollé Árpád polgármester hozzáteszi, hogy a sportegyesülettől nem venne el, kérdezi,
hogy a Horgász Egyesület idei programja mennyire hiúsulna meg, ha elvennének az
összegből?

Domján Viktor képviselő elmondja, hogy az idei évben egyszer kellene 6-8 mázsa halat
telepíteni, kiegészítésként hozzáteszi, hogy a majálisra 200 000-300 000 forintot saját
pénzből költöttek.

Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a Tűzoltó Egyesület 300 000 Ft-tal is bőven
megelégedne.

Domján Viktor képviselő javasolja, hogy a Tűzoltó és Horgász Egyesület férjen bele 1
millió forintba, a DMAC 1 millió, a maradékot el kell osztani.

Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy maradt 920 000 Ft, amit még el kell
osztani a Nyugdíjas Klub és a Baráti Kör között.

Domján Viktor képviselő kérdezi, hogy ők mennyit kértek?

Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a Nyugdíjas Klub kért 619 000 Ft-ot a Baráti
Kör 700 000 Ft-ot.

Czérna Zoltán Tiborné képviselő javasolja, hogy a maradék összeget a két civil
szervezet között felezzék meg.

Domján Viktor képvisel4 mint a Horgász Egyesület elnöke és Kecskeméti József
képviselő, mint a Baráti Kör alelnöke érintettségük miatt kérik a szavazásból
történő kizárásukat.

Ollé Árpád polgármester kéri a képviselő testületet, hogy állapítsák meg Domján
Viktor képviselő és Kecskeméti József képviselő összeférhetetlenségét és foglaljon állást
a kizárásról. A kizárás a civil szervezet támogatásáról szóló szavazásra vonatkozik.
Döntéshozatalban részt vevők száma 7, kéri, hogy aki a beterjesztett határozati
javaslattal

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2016. (Vll.13.) határozata
Domján Viktor képviselő és Kecskemét József képviselő összeférhetetlenségéről.

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja Domján Viktor
képviselő és Kecskemét József képviselő összeférhetetlenségét és a civil szervezetek
támogatása napirend tárgyalásából és a szavazásból személyes érintettségük miatt kizárja.
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- egyetért az kézfeltartással jelezze.

A jelenlévő 7 képviselő egyhangú 7 igen szavazattal a kizárással egyetért és az alábbi
határozatot hozza.

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 45/2016. (V11.13.)
határozata Domján Viktor képviselő és Kecskemét József képviselő

összeférhetetlenségéről.

Dunaalmás Község Önkormányzat képviselő-testülete megállapítja Domján Viktor
képviselő és Kecskemét József képviselő összeférhetetlenségét és a civil szervezetek
támogatása napirend tárgyalásából és a szavazásból személyes érintettségük miatt
kizárja.

Ollé Árpád polgármester ismerteti a javasolt összegeket: 80 000 Ft Vöröskereszt,
700 000 Ft Horgász Egyesület 460 000 Ft Nyugdíjas Klub, 460 000 Ft Baráti Kör,
300 000 Ft Tűzoltó Egyesület, 1 000 000 Ft DMAC. Amennyiben nincs ellenvetés, kéri,
hogy szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. Döntéshozatalban részt vevők
száma 5 fő, kéri, hogy aki a beterjesztett határozati javaslattal

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2016. (Vll.13j határozata a
civil szervezetek 2016. évi támogatásáról

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1) 80 000 Ft támogatást biztosít a Magyar Vo öskereszt Dunaalmási Szervezet részére a

2016. évi programjaik lebonyolításához.

2) 700 000 Ft támogatást biztosít a Dunaalmási Sporthorgász és Ko nyezetvédő
Egyesület részére a sziget, folyópart rendezésére, fejlesztésére.

3) 460 000 Ft támogatást biztosít a Nyugdíjas Klub részére rendezvényeik, kirándulásaik
megvalósítására .

4) 460 000 Ft támogatást biztosít a Dunaalmás Barátainak Köre részére rendenényeik
lebonyolítására, intézményi események támogatására.

5) 300 000 Ft támogatást biztosít a Dunaalmás Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére
eszközbeszerzés fedezetére.

6) 1 000 000 Ft támogatást biztosít a Dunaalmás Munkások Atlétikai Clubja részére
működési költségei fedezetére.

7) A támogatást a költségvetés működési célú támogatások államháztartáson kívülre
biztosított összege fedezi.

8) Felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodások aláírására.
Felelős: Ollé Arpád polgármester
Határidő: 2016. július 31.
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- egyetért, az kézfeltartásqal jelezze

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

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 46/2016. (VIL13.)
határozata a civil szervezetek 2016. évi támogatásáról

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1) 80 000 Ft támogatási biztosít a Magyar Vo öskereszt Dunaalmási Szervezet részére a

2016. évi programjaik lebonyolításához.

2) 700 000 Ft támogatást biztosít a Dunaalmási Sporthorgász és Környezetvédő
Egyesület részére a sziget, folyópart rendezésére, fejlesztésére.

3) 460 000 Ft támogatást biztosít a Nyugdíjas Klub részére rendezvényeik, kirándulásaik
megvalósítására.

4) 460 000 Ft támogatást biztosít a Dunaalmás Barátainak Köre részére rendezvényeik
lebonyolítására, intézményi események támogatására.

5) 300 000 Ft támogatást biztosít a Dunaalmás Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére
eszközbeszerzés fedezetére.

6) 1 000 000 Ft támogatást biztosít a Dunaalmás Munkások Atlétikai Clubja részére
működési költségei fedezetére.

7) A támogatást a költségvetés működési célú támogatások államháztartáson kívülre
biztosított összege fedezi.

8) Felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodások aláírására.
Felelős: Ollé Arpád polgármester
Határidő: 2016. július 31.

S. Napirendi pont:
Sportház villamos hálózatának bővítése

Ollé Árpád polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy a korábbi testületi ülésen már
felmerült, hogy a Sportház villamos hálózatának bővítését célszerű lenne elvégezni. Két
db árajánlatot kaptak, az egyik egy alacsonyabb a másik egy nagyobb teljesítményű
bővítés, a kettő közötti különbség kb. 70 000 Ft. Javasolja, hogy a nagyobb bővítés
mellett döntsön a képviselő testület, hiszen egy nagyobb rendezvény esetén ez
mindenképp szükséges lenne. Hozzáteszi a Sportház előtt álló fát ki kell vágni, mert
útban van a vezetéknek.

Domján Viktor képviselő elmondja, hogy az E.ON földkábellel köt be, csak úgy kell
igényelni.
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Kun Lajos alpolgármester elmondja, hogy az E.ON meghatározta, hogy a földkábel és a
légkábel hány méteren belül ingyenes.

Makay Tibor kirendeltség-vezető ismerteti, hogy a földkábelnél 25 méter, légkábelnél
50 méter az ingyenes.

Ollé Árpád polgármester az elhangzottak figyelembevételével javasolja, a nagyobb
teljesítményű földkábellel történő bekötést.

Domján Viktor képviselő javasolja az éjszakai áram kiépítését, bár most nem tudják
kihasználni, de ettől még nem kerül többe a bővítés.

Ollé Árpád polgármester további hozzászólás hiányában javasolja, a határozati javaslat
elfogadását Döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő, kéri, hogy aki a beterjesztett
határozati javaslattal

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2016. (‚‘11.13.) határozata a
Dunaalmási Sportház villamoshálózatának bővítéséről.

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1) A Dunaalmás, Tatai u. 1’ szám alatt található Sportház villamos energia ellátását
háromfázisú, fázisonként 16 amperóra teljesítményű hálózatra fejleszti. Az ingatlant éjszakai
árammal is ellátja’ A bekötést földkábellel építteti Ri. A fejlesztésre bruttó 300.000,- Ft-ot
különít el a költségvetés fejlesztési célú kiadásainak terhére.
2) Felhatalmazza a polgármestert a szükséges munka megrendelésére, és a fejlesztési
hozzájárulás kifizetésére, további szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: 2016. július 31.

- egyetért, az kézfeltartással jelezze

A jelenlévő 7 képviselő egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadja a határozati javaslatot és
az alábbi határozatot hozza.

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 47/2016. (Vll.13.)
határozata a Dunaalmási Sportház villamoshálózatának bővítéséről.

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1) A Dunaalmás, Tatai u. 1. szám alatt található Sportház villamos energia ellátását
háromfázisú, fázisonként 16 amperóra teljesítményű hálózatra fejleszti. Az ingatlant
éjszakai árammal is ellátja. A bekötést földkábellel építteti ki. A fejlesztésre bruttó
300.000,- Ft-ot különít el a költségvetés fejlesztési célú kiadásainak terhére.

2) Felhatalmazza a polgármestert a szükséges munka megrendelésére, és a fejlesztési
hozzájárulás kifizetésére, további szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: 2016. július 31.



Domján Viktor képviselő kiegészítéskén elmondja, hogy a Sportházhoz az MLSZ miatt
szükséges lenne az internetkapcsolat kiépítése, akár egy olyan hotspot is kialakításra
kerülhet, mint ami a Művelődési Házban van.

6. NaDirendi DOnt:
A 4603 hrsz-ú Ingatlan (,‚Régi strand”) villamos energiával történő
ellátása

Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a régi strand területét villamos energiával
kellene ellátni, így a helyszín méginkább megfelelne a rendezvények helyszínének.

Domján Viktor képviselő elmondja, hogy korábban ő kérte, most viszont javasolja,
hogy várják meg a Fürdő tó tervezését. Javasolja, hogy a Fürdő tó megvalósíthatósági
terve után, mikor már látják, hogy milyen energiaigény kell, akkor térjenek erre vissza.

Ollé Árpád polgármester egyetért Domján Viktor képviselő javaslatával, visszavonja az
előterjesztést, ha aktuális lesz, újra napirendre tűzik.

7. Napirendi pont:
A Pihenő tó tervezőjének kiválasztása

Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a Pihenő tó tervezésére három árajánlatot
kértek, a legkedvezőbb árajánlatot a Kovit-terv Kft. adta.

Domján Viktor képviselő elmondja, hogy az előző műszaki bizottság személyesen
találkozott Boda László úrral a Kovit-terv Kft-től, látták a referenciáit és magukért
beszélnek, legjobb árajánlatot is ő adta és a személyes kapcsolatrendszere sem
elhanyagolható.

Kun Lajos alpolgármester javasolja, hogy az árajánlat elfogadása után és a kővetkező
lépés előtt, Boda László úrral egy személyes találkozót beszéljenek meg. Elmondja, hogy
a műszaki bizottság és Boda László úr személyes találkozása során sok olyan információt
kaptak, amit átadott az előző polgármesternek, viszont ők ezt nem kapták meg.

Domján Viktor képviselő véleménye szerint a legelső személyes találkozó Boda László
úrral az előző polgármester által irányított volt

Kun Lajos alpolgármester szeretné, ha mindenki tisztába lenne az információkkal,
mindenki hallja, hogy mi a valóság.

Ollé Árpád polgármester javasolja a Kovit-terv Kft. által benyújtott árajánlat
elfogadását Döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő, kéri, hogy aki a beterjesztett
határozati javaslattal

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2016. (VlI.13.) határozata a
Pihenő tó tervezőjének kiválasztásáról.

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
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1) Elfogadja a KOVIT-TERV Kft. árajánlatát. A tervezői munkálatokra bruttó 2.413.000
Ft-ot különít el a költségvetés szolgáltatási kiadásainak terhére.

2) Felhatalmazza a polgármestert a tervezői szerződés megkötésére.
Felelős: Ol]é Árpád polgármester
Határidő: 2016. július 31.

- egyetért, az kézfeltartással jelezze

A jelenlévő 7 képviselő egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadja a határozati javaslatot és
az alábbi határozatot hozza.

Dunaalmás Község Önkormányzat Képvíselő-testülete 48/2016. (VlI.13.)
határozata a Pihenő tó tenrezőjének kiválasztásáról.

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete

1) Elfogadja a KOVIT-TERV Kft. árajánlatát. A tervezői munkálatokra bruttó 2.413.000
Ft-ot különít el a költségvetés szolgáltatási kiadásainak terhére.

2) Felhatalmazza a polgármestert a tervezői szerződés megkötésére.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: 2016. július 31.

8. Napirendi pont:
A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás
igénybevételének szabályairól szóló 7/2014. (111.27.) önkormányzati
rendelet módosítása

Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy a 2012. évi CLXXXV. törvény
módosítása hatályon kívül helyezte az önkormányzat rendeletalkotási kötelezettségébe
utalt hulladékgazdálkodással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó
rendelkezéseket, ezért szükséges a rendelet módosítása, így a 7. ~ hatályát veszíti.

Ollé Árpád polgármester kérdezi, hogy van—e valakinek javaslata a
rendeletmódosítással kapcsolatban. Amennyiben nincs, kéri, hogy döntsenek a módosító
rendelet elfogadásáról. Döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő, kéri, hogy aki a
rendelet-tervezettel melynek pontos szövege a DA-IK/47-49/2016. iktatószámú írásos
előterjesztés szerinti

- egyetért, az kézfeltartással jelezze

Az elhangzottak figyelembevételével a jelenlévő 7 képviselő egyhangú, 7 igen szavazattal
megalkotta



Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2016. (VII. 14.) önkormányzati rendelete

a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételének
szabályairól

7/2 014. (111.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

9. Naiirendi pont:
Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyása

Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy az ÉDV Zrt. a 2016-2030 időszakra
elkészítette Dunaalmás és Neszmély közigazgatási területére vonatkozó vízi közmű
szolgáltatásáról szóló gördülő fejlesztése tervet A terv tételesen tartalmazza a
fejleszteni kívánt területeket. Elmondja, hogy bérleti díj fejében a legfontosabb részeken
végeznek felújításokat, karbantartásokat.

Kun Lajos alpolgármester elmondja, hogy az ÉDV Zrt. munkatársai a csőtöréseket úgy
javítják, hogy másnak kárt okoznak. Személyesen tapasztalta, úgy gondolja, hogy baj van
a hozzáállásukkal. Véleménye szerint ne a község kárára végezzék a helyreállítást A
faluban több problémás hely van, amit meg kellene nézni, mert később baj lesz belőle.

Ollé Árpád polgármester kéri, hogy további hozzászólás hiányában szavazzanak.
Döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő, kéri, hogy aki a beterjesztett határozati
javaslattal

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2016. (Vll.13j határozata a
Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról hasznosításáról

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete

1. Jóváhagyja az ÉDV Zrt 2016-2030 időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési
Tervét.

2. Felhatalmazza a polgármestert a mellékelt meghatalmazás aláírására.

Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: 2016. július 31.

- egyetért, az kézfeltartással jelezze

A jelenlévő 7 képviselő egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadja a határozati javaslatot és
az alábbi határozatot hozza.



Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 49/2016. (Vll.13.)
határozata a Gördülő Fejlesztési Ten’ jóváhagyásáról hasznosításáról

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete

1. Jóváhagyja az ÉDV Zrt 2016-2030 időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési
Tervét.

2. Felhatalmazza a polgármestert a mellékelt meghatalmazás aláírására.

Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: 2016. július 31.

10. Napirendi pont:
Dunaalmás község tulajdonában lévő vízi közművekre vonatkozó
vagyonértékelés elfogadása

Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a vagyonértékelést az ÉDV Zrt. készítette el. A
vagyonértékelés szerint a vagyonérték 394 257 659 Ft, ami a kataszterben is
pontosításra kerül. Hozzászólás hiányában kéri, hogy döntsenek a vagyonértékelés
elfogadásáról. Döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő, kéri, hogy aki a beterjesztett
határozati javaslattal

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2016. (VII.13.) határozata
Dunaalmás Község tulajdonában lévő vízi közművekre vonatkozó vagyonértékelés

elfogadásáról

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete

A tulajdonában lévő vízi közművekre vonatkozó, az Észak-dunántúli Vízmű Zrt. által
elkészíttetett vagyonértékelést, továbbá az abban szereplő vagyonleltárt elfogadja.

Dunaalmás Község Önkormányzata a vagyonértékelésben szereplő adatokat a vízi
közművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által
közérdekből közzéteendő adatokról szóló 24/2003. (V. 29.) NFM rendelet 2 ~. (2)
bekezdése értelmében saját nyilvántartásain 2016. június 30-i fordulónappal átvezeti. A
vagyonértékelés szerinti vagyonérték 394.257.659,- Ft Az Önkormányzat tulajdonában
lévő vízi közmű vagyon értéke a 2015. június 30-i fordulónappal elkészített
vagyonértékeléssel került megállapításra a vagyonértékelésben rögzítettek szerint,
amely vagyon elemeinek új bekerülési értékeként történő megjelenítése az
Önkormányzat számviteli nyilvántartásaiban 2016. június 30-jével valósul meg oly
módon, hogy a 2015. június 30-i fordulónappal megállapított vagyonérték a 2015. július
1. — 2016.június 30. között aktivált beruházásokkal, illetve egyéb változásokkal
módosításra kerül.
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A 2015. június 30-i vagyonérték az avulással korrigált újraelőállítási érték alapján került
megállapításra, mely vagyonérték 20 16.06.30-i dátummal, mint bruttó bekerülési érték
kerül be az önkormányzat számviteli nyilvántartásaiba.

Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: Azonnal

- egyetért, az kézfeltartással jelezze

A jelenlévő 7 képviselő egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadja a határozati javaslatot és
az alábbi határozatot hozza.

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 50/2016. (Vll.13.)
határozata Dunaalmás község tulajdonában lévő vízi közművekre vonatkozó

vagyonértékelés elfogadásáról

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő vízi
közművekre vonatkozó, az Észak-dunántúli Vízmű Zrt. által elkészíttetett
vagyonértékelést, továbbá az abban szereplő vagyonleltárt elfogadja.
Dunaalmás Község Önkormányzata a vagyonértékelésben szereplő adatokat a vízi
közművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által
közérdekből közzéteendő adatokról szóló 24/2003. (V. 29.) NFM rendelet 2 5. (2)
bekezdése értelmében saját nyilvántartásain 2016. június 30-i fordulónappal átvezeti. A
vagyonértékelés szerinti vagyonérték 394.257.659,- Ft Az Önkormányzat tulajdonában
lévő vízi közmű vagyon értéke a 2015. június 30-i fordulónappal elkészített
vagyonértékeléssel került megállapításra a vagyonértékelésben rögzítettek szerint,
amely vagyon elemeinek új bekerülési értékeként történő megjelenítése az
Önkormányzat számviteli nyilvántartásaiban 2016. június 30-jével valósul meg oly
módon, hogy a 2015. június 30-i fordulónappal megállapított vagyonérték a 2015. július
1. — 2016.június 30. között aktivált beruházásokkal, illetve egyéb változásokkal
módosításra kerül.

A 2015. június 30-i vagyonérték az avulással korrigált újraelőállítási érték alapján került
megállapításra, mely vagyonérték 2016.06.30-i dátummal, mint bruttó bekerülési érték
kerül be az önkormányzat számviteli nyilvántartásaiba.

Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: Azonnal

11. Nanirendi Dont:
Sportpark létesítésével kapcsolatos pályázat benyújtása

Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy két dologra lehet pályázni, a sportpark 100
%-ban támogatott, a másik a futókör, ahol valamennyi önrészt vállalni kell. Két
sportparkra adhatnak be kérelmet, határidő augusztus 15. Dönteni kell, hogy induljunk —

e a pályázaton és ha igen, mekkorára, mennyire és hova képzeljük el a sportlétesítményt.
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Első helyszínként a sportpályára gondolt, szóba jöhet még a Pagony, a Malomhoz közeli
rész, Művelődési Ház mellett, Orvosi rendelő felett Illetve az Iskola udvar területén.

Kecskemét József képviselő javasolja, hogy a helyszín a kerékpárúttal érintve legyen.
Elsősorban a Pagonyra gondolt.

Domján Viktor képviselő javasolja a sportpályát és az iskola udvart.

Kun Lajos alpolgármester javasolja, hogy egységesen legyen elosztva a faluban, egy
legyen kültelken és egy bent a faluban.

Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a helyszínt előre meg kell adni és 1/1
önkormányzati tulajdonban kell lenni.

Czérna Zoltán Tiborné képviselő véleménye szerint a két legjobb helyszín a
sportpálya és az iskola udvar, így igazságos is.

Ollé Árpád polgármester kérdezi, hogy futókörre pályázzanak-e. A futókör
folyóméterenként nettó 30-35 ezer forintba kerülne és valamennyi önrészt vállalni kell.

Czérna Zoltán Tiborné képviselő javasolja, hogy a futókörre ne pályázzanak.

Domján Viktor képviselő egyetért.

Ollé Árpád polgármester javasolja, hogy döntsenek a határozati javaslat elfogadásáról.
Döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő, kéri, hogy aki a beterjesztett határozati
javaslattal

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2016. (Vll.13j határozata a
sportpark létesítésével kapcsolatos pályázat benyújtásáról.

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete

1. Benyújtja pályázati anyagát a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által indított
Nemzeti Szabadidős — Egészséges Sportpark Programra. A pályázati anyagát a
település lakosságszáma alapján igényelhető 2 db sportparkra nyújtja be futókör
kiépítése nélkül.

2. Lehetséges helyszínek: - Dunaalmás, Tatai u. 1. Sportpálya
- Dunaalmás, Csokonai u. 22. Általános iskola udvara

Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: 2016. augusztus 15. — pályázat benyújtására

- egyetért, az kézfeltartással jelezze

A jelenlévő 7 képviselő egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadja a határozati javaslatot és
az alábbi határozatot hozza.



Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 51/2016. (VIL13.)
határozata a sportpark létesítésével kapcsolatos pályázat benyújtásáról.

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete

1.Benyújtja pályázati anyagát a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által indított
Nemzeti Szabadidős — Egészséges Sportpark Programra. A pályázati anyagát a
település lakosságszáma alapján igényelhető 2 db sportparkra nyújtja be futókör
kiépítése nélkül.
2.Lehetséges helyszínek: - Dunaalmás, Tatai u. 1. Sportpálya

- Dunaalmás, Csokonai u. 22. Általános iskola udvara
Felelős: Ollé Arpád polgármester
Határidő: 2016. augusztus 15. — pályázat benyújtására

12. NaDirendi Dont:
Rákóczi Szövetség támogatási kérelme

Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a Rákóczi Szövetségtől kapott egy
megkeresést A kérelem célja, hogy hozzájárulást kérjen a 2004-ben indított beiskolázási
programhoz, melynek nem titkolt célja, hogy megállítsa, vagy lelassítsa a határon túlra
szakadt szórványmagyarság beolvadását. Egyeztetett a neszmélyi polgármesterrel, ők
nem támogatják. Véleménye szerint támogatni kellene.

Czérna Zoltán Tiborné képviselő javasolja, hogy maximum 50 000 Ft-tal támogassák.

Domján Viktor képviselő jobban támogatná, ha Dunaalmásnak lenne testvértelepülése
Erdélyben.

Kun Lajos alpolgármester elmondja, hogy nagybátyja a szövetség alelnöke,
Dunaalmással kapcsolatban volt egypár javaslata, együttműködési javaslatuk is van.

Ollé Árpád polgármester javasolja, hogy támogassák a szövetséget Kéri, hogy
döntsenek az összeg meghatározásáról, Czérna Zoltán Tiborné képviselő asszony
50 000 Ft-ot javasolt.

Domján Viktor képviselő véleménye szerint, ha valakit támogatunk, akkor tényleg
támogassuk, ezért kevésnek tartja az 50000 Ft-ot Minimum 100 000 Ft-ot javasol.

Kun Lajos alpolgármester javasolja a 30 000 Ft támogatást

Vajas Zoltán képviselő hozzáteszi, hogy gyerekenként kapnak 10 000 Ft-ot, ezért a
30 000 Ft-ot nagyon kevésnek tartja.

Ollé Árpád polgármester javasolja a 100 000 Ft-ot. Kéri, hogy további hozzászólás
hiányában döntsenek a határozati javaslat elfogadásáról. Döntéshozatalban részt vevők
száma 7 fő, kéri, hogy aki a beterjesztett határozati javaslattal
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Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2016. (Vll.13.) határozata a
Rákóczi Szövetség Beiratkozási Programjának támogatásáról.

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete

1) 100 000 Ft mértékben támogatja a Rákóczi Szövetség Beiratkozási Programját a
költségvetés egyéb működési célú államháztartáson kívüli kiadások terhére

2) Felhatalmazza a polgármestert a támogatás kifizetésére.

Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: 2016. augusztus 15.

- egyetért, az kézfeltartással jelezze

A jelenlévő 7 képviselő S igen és 2 nem szavazattal elfogadja a határozati javaslatot és az
alábbi határozatot hozza.

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 52/2016. (VlI.13.)
határozata a Rákóczi Szövetség Beiratkozási Programjának támogatásáról.

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete

1) 100 000 Ft mértékben támogatja a Rákóczi Szövetség Beiratkozási Programját a
költségvetés egyéb működési célú államháztartáson kívüli kiadások terhére

2) Felhatalmazza a polgármestert a támogatás kifizetésére.

Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: 2016. augusztus 15.

13. NaDirendi Dont:
Egyebek

a) Duna World reklámfilm

Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy megkeresték a Duna World televíziótól. Egy
reklámspotot szerettek volna Dunaalmásról készíteni, melynek költsége 175 000 Ft Egy
visszajelzést kapott Dornján Viktor képviselőtől, javasolta, hogy jobb lenne elhalasztani.

Domján Viktor képviselő véleménye szerint jók ezek a kis reklámok, csak Dunaalmás
még nem áll azon a szinten, ezért javasolta, hogy várjanak vele.

Ollé Árpád polgármester egyetért, egyelőre várnak a reklámfilm elkészítésével.



b) Pályázatfigyelő e-Hetilap

Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy lejárt a pályázatfigyelő egy éves előfizetése,
úgy gondolja, hogy meg kellene hosszabbítani.

Domján Viktor képviselő túl száraznak tartja az anyagot. Lehet, hogy más forrást
kellene találni.

Kun Lajos alpolgármester kérdezi, hogy mekkora költsége van 1 évre?

Makay Tibor kirendeltség-vezető: körülbelül 17 000 Ft egy év.

Czérna Zoltán Tiborné képviselő úgy gondolja, ez nem nagy összeg, meg kell tartani.

Vajas Zoltán képviselő javasolja, hogy hosszabbítsák meg az előfizetést.

Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy intézkedik a megrendelésről.

c) Nyugdíjas Klub útiköltségének támogatása

Ollé Árpád polgármester tájékoztatásként elmondja, hogy Neszmély Község
Polgármestere megkereste, hogy a hétvégén fellépő Dunaalmási Nyugdíjas K]ub
útiköltségét a két község flnanszírozná—e, a Nyugdíjas Klub 70%-a dunaalmási,
Dunaalmásra eső költség 21 000 Ft, úgy gondolta a község ezt meg tudja finanszírozni.

d) Vasútállomás

Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a MÁV-tól kapott egy megkeresést. A
vasútállomás épületére vonatkozik a megállapodás.

Makay Tibor kirendeltség-vezető kiegészítésként elmondja, hogy az épület
rendbetételi és karbantartási költségét ők fizetnék, de a munka tényleges elvégzéséről
már az önkormányzatnak kellene gondoskodni.

Domján Viktor képviselő elmondja, hogy Ott egy nyilvános WC is kialakításra
kerülhetne. Egyébként nagyon jó ötletnek tartja. Egy kamera kihelyezéséről is
gondoskodni kellene. Elég kieső helyen van, meg kell védeni.

Kun Lajos alpolgármester javasolja, hogy kérjenek ez ügyben állásfoglalást.

Domján Viktor képviselő elmondja, hogy nagyon sok a szemét, több kukát kell kirakni
a faluban és a kerékpárút mentén is.

e) Számítógépes tanfolyam

Ollé Árpád polgármester tájékoztatásként elmondja, hogy a könyvtárban induló
számítógépes tanfolyam 4. turnusát tölti fel Geszler Anita, a könyvtár bérleti díja
100 000 Ft/ csoport Nemsokára küldik a keretszerződést, amit alá kell majd írni.
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O Fűnyíró adapter

Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy Maros Géza falugondnokkal körbejárta a
falut, megoldást kell találni a nagyobb, összefüggő zöld területek kaszálására. Domján
Viktor képviselő is megerősítette azt az elgondolást, hogy egy nagyobb fűnyíró adaptert
kellene vásárolni, ami traktorra szerelhető és képes nagyobb zöld területek
lekaszálására.

Domján Viktor képviselő elmondja, hogy egyre nagyobb a zöld övezet, amit rendbe kell
tartani, az emberek fáradnak, nem mindig lehet civil mozgalommal rendbe tartani a
Szigetet sem, és elég költséges is egy-egy ilyen takarítás. Ez az eszköz a kerékpár Út
esetén is jól jöhet.

Kun Lajos alpolgármester javasolja, hogy jól gondolják át, hogy ki veszi meg, illetve
milyen jogcímen csinálja, aki csinálja. Ez elég összetett dolog, nem szabad támadási
felületet hagyni.

g) Lilla utca

Domján Viktor képviselő elmondja, hogy a Lilla utcát járhatóvá kell tenni, 150 000 Ft
volt az autójának a javítása.

Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy a felfelé vezető meredek utca vihar
által károsodott meg, vis maior keretén belül lesz helyreállítva, most várja az árajánlatot.

Domján Viktor képviselő megjegyzi, ez az egyik probléma, a másik, hogy vannak olyan
részek, amit még maga a vállalkozó jelölt be, hogy javítandó, de a végén még sem került
javításra, mondván, hogy nem fér bele a keretbe. Javasolja, hogy erre ismét kérjenek
árajánlatot és olyat adjanak, amibe belefér minden.

Makay Tibor kirendeltség-vezető: folyamatban van, megnézték és ezen kívül még egy
másik utca javítására is várják az árajánlatot.

Domján Viktor képviselő kéri, hogy ez gyorsan intéződjön, mert az út tényleg
járhatatlan, sajnos korábban ezen átsiklottak. Mondjon egy olyan árat, amit tartani tud.

h) Művelődési Ház gondnoksága

Domján Viktor képviselő szeretne lemondani a Művelődési Ház gondnokságáról,
Kecskeméti Józseffel egyeztetett, ő szívesen elvállalná.

Makay Tibor kirendeltség-vezető kéri, hogy írásban tegye meg lemondását, a
megbízási szerződés megszüntetése miatt



i) Videós testületi

Domján Viktor képviselő elmondja, hogy korábban az előző testület arról döntött,
hogy a testületi üléseket kamera rögzíti. Erről most is dönteni kell, vagy érvényes erre a
testületre is?

Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy ez egy határozat volt Alakuló ülésen
rákérdeztünk akkor az volt a válasz, hogy nem szükséges. Javasolja, hogy az SZMSZ
módosításánál ezt is vegyék figyelembe, ha úgy döntenek, akkor az ülésekről
természetesen felvétel készül.

Kun Lajos alpolgármester úgy gondolja, hogy igény van rá, a honlap is így került
kialakításra.

Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy ő nem ragaszkodik hozzá, de ellene sincs.

Domján Viktor képviselő elmondja, hogy az SZMSZ szerint a meghívókat ki kellene
tenni a hirdetőtáblákra.

Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy a meghívó továbbítva lett, de a
honlapra nem került fel. Elmondja, hogy több esetben lassan kerültek fel a honlapra az
anyagok.

Domján Viktor képviselő javasolja, hogy a testületi ülés meghívóit és anyagait
kötelezően mindig e-mail-ben is küldjék el, javasolni fogja, hogy ezt az SZMSZ-ben is
rögzítsék.

Ollé Árpád polgármester megköszönte a jelenlévőknek a részvételt és 19:15 órakor az
ülést berekesztette.

OiWÁrp~d
polgármester

dr. Kór

A jegyzőkönyvet vezette:

o~u
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gazdasági ügyintéző
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irendeltség-vezető


