Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2545 Dunaalmás, Almási u. 32.
Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015
Iktatószám: DA-IK/20-13/2017.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2017. január 25-én Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő —testületének
16.00 órakor kezdődő rendkívüli ülésén.
Helye: Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaalmási Kirendeltségének földszinti
tanácsterme.
lelen vannak:

Ollé Árpád polgármester
Kun Lajos alpolgármester
Baranya Gábor képviselő
Czérna Zoltán Tiborné képviselő
Domján Viktor képviselő
Kecskeméti József képviselő
Vajas Zoltán képviselő

Meghívottak és jelen vannak:
Makay Tibor a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal
Dunaalmási Kirendeltségének vezetője
Bartók Anikó Kék Duna Óvoda vezetője
Horváth Anikó Csokonai Általános Iskola igazgatója
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 7 fő jelen van. Javasolja, hogy az Egyebek napirendi pontot 9.
helyett 10. napirendi pontként, és 9. napirendként A Tatai Kistérsé’gi Többcélú Társulás
Társulási Megállapodásának módosítását tárgyalják. Amennyiben ellenvetés nincs, kéri,
hogy döntsenek a napirendek elfogadásáról. Döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő,
kéri, hogy aki a beterjesztett napirendi pontokkal
Napirend:
1) 2017. évi költségvetési rendelet megalkotása.
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
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2) Kérelem közművelődési megállapodásra.
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
3) Kék Duna Napközi-otthonos Óvodába történő beíratások időpontjának
meghatározása a 2017/2018. nevelési évre vonatkozóan.
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
4) A Kék Duna Napközi-otthonos Óvoda nyári zárva
meghatározása. Előterjesztő: OHé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető

tartásának

S) Egészségforrás Tornacsarnok használatának meghatározása, szükséges
takarítógép beszerzése.
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
6) Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének meghatározása.
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
7) Dunaalmás Község önkormányzata 2017. évi kulturális és egyéb
rendezvény programterve.
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető

8) Gyermekorvosi tanácsadás biztosítása.
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
9) A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
10) Egyebek

egyetért, az kézfeltartással jelezze
Á jelenlévő 7 képviselő egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadja a mai ülés napirendjét és
az alábbi határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (1.25.)
határozata a 2017. január 25-i testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok
meghatározásáról
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Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat
tárgyalja
Napirend:
1) 2017. évi költségvetési rendelet megalkotása.
Előterjesztő: Ollé Arpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
2) Kérelem közművelődési megállapodásra.
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
3) Kék Duna Napközi-otthonos Óvodába történő beíratások időpontjának
meghatározása a 2017/2018. nevelési évre vonatkozóan.
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
4) A Kék Duna Napközi-otthonos Óvoda nyári zárva
meghatározása. Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető

tartásának

5) Egészségforrás Tornacsarnok használatának meghatározása, szükséges
takarítógép beszerzése.
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
6) Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének meghatározása.
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
7) Dunaalmás Község önkormányzata 2017. évi kulturális és egyéb
rendezvény programterve.
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető

8) Gyermekorvosi tanácsadás biztosítása.
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
9) A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
10) Egyebek
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1. Napirendi pont:
2017. évi költségvetési rendelet megalkotása
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a költségvetési rendelet tervezetet az
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság már tárgyalta. Felkéri Czérna Zoltán Tibornét az
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.
Czérna Zoltán Tiborné képviselő, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja,
hogy az előterjesztés és a rendelet tervezet is elég részletes, áttekinthető és egyértelmű.
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő testületnek.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási
főösszege 189 969 271 forint, ami tartalmazza az előző évi pénzmaradványt 42 728 941
forintot. A pénzmaradványt elsősorban beruházási és fejlesztési kiadásokra fordítanák
az idei évben. Elmondja, hogy a képviselői tiszteletdíjat 2014. évi szinten tartanák.
Elmondja, hogy az Mötv. változása alapján a polgármesteri tiszteletdíj emelkedett. A
rendelet tervezet 3. és 4.5 az előző évekhez képest változott. A polgármester saját
hatáskörű döntésének értékhatára 100 000 forintról 200 000 forintra emelkedne. A 4.5
a köztisztviselői illetménykiegészítésre vonatkozik, amit eddig is érvényben volt csak a
rendelet nem tartalmazta. Amennyiben nincs ellenvetés, hozzászólás, kéri, hogy először
a határozati javaslatról döntsenek. Döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő, kéri, hogy
aki a beterjesztett határozati javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (1.25.] határozata a
2017. évi költségvetési rendelet megalkotásához kapcsolódó döntésekről
Dunaalmás Község Önkormányzati Képviselő-testülete
1] Elfogadja az átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót
2) A képviselői tiszteletdíj összegét a 2014. évi szinten tartja.
3] Tudomásul veszi, hogy a főállású polgármester illetménye a Mötv.71. 5 (4]
bekezdés alapján 398 900 Ft és költségtérítése a Mötv.71. 5(6] bekezdés alapján
59835 Ft
4) Megállapítja az Önkormányzat Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó
dolgozói részére a cafetéria éves globális összegét bruttó 200 ezer forint/év
összegben.
Határidő:
Felelős:

-

Értelemszerűen
Ollé Árpád polgármester
Dr. Kórósi Emőke jegyző

egyetért, az kézfeltartással jelezze

A jelenlévő 7 képviselő egyhangú, 7 igen szavazattal az elhangzottakkal egyetért és az
alábbi határozatot hozza.
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Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2 017. (1.25.)
határozata a 2017. évi költségvetési rendelet megalkotásához kapcsolódó
döntésekről
Dunaalmás Község Önkormányzati Képviselő-testülete
1) Elfogadja az átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót.
2] A képviselői tiszteletdíj összegét a 2014. évi szinten tartja.
3] Tudomásul veszi, hogy a főállású polgármester illetménye a Mötv.71. 5(4)
bekezdés alapján 398 900 Ft és költségtérítése a Mötv.71. 5(6) bekezdés alapján
59835 Ft.
4) Megállapítja az Önkormányzat Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó
dolgozói részére a cafetéria éves globális összegét bruttó 200 ezer forint/év
összegben.
Határidő:
Felelős:

Értelemszerűen
Ollé Árpád polgármester
Dr. Kórósi Emőke jegyző

Ollé Árpád polgármester amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy döntsenek a
rendelet-tervezet elfogadásáról. Döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő, kéri, hogy aki
a rendelet-tervezettel melynek pontos szövege a DA-IK/20-4/2017. 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 2/2017. (1.30.)
önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.]

2. Napirendi vont:
Kérelem közművelődési megállapodásra
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a megállapodás a Művelődési Házban dolgozó
kollégák munkáját könnyíteni meg illetve egészítené ki. Schmelz Gézáné kereste meg az
önkormányzatot, aki a Kemence Hagyományőrző Gasztro-kulturális Közösségfejlesztő
Egyesület vezetője, hogy felajánlja Dunaalmás kulturális életében segítő részvételét. Az
Egyesülettel való kooperáció a falunak pénzébe nem kerül. Az Egyesület
tevékenységében olyan vállalások vannak, melyekkel önállóan is színesíteni tudja a
programjainkat, ezzel némi terhet levéve a szervezők válláról, kiterjedt
kapcsolatrendszerük által pedig szintén olyan kézművesek, művészek segítségét
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kérhetjük, akiknek a bevonása színesítheti a hangulatot, nem beszélve annak az
esélyéről, hogy olcsóbban juthatunk hozzá a szolgáltatásokhoz. Javaslataival
hozzájárulna a hatékonyabb és színesebb munkához. Az előterjesztés melléklete a
Közművelődési megállapodás, amely néhány ponton még kiegészítésre, pontosításra
szorul p1. térítéssel, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek pontosításával kapcsolatban.
Domján Viktor képviselő elmondja, hogy a tevékenységet térítésmentesen végzik,
nyilván egy rendezvény esetén amennyiben szükséges, anyagköltség jelentkezhet.
Javasolja az együttműködést.
Kecskeméti József képviselő elmondja, hogy a kulturális programterv egyeztetése
során több rendezvény felmerült, amihez segítséget tudnak nyújtani.
Ollé Árpád polgármester további hozzászólás hiányában kéri, hogy döntsenek a
határozati javaslat elfogadásáról. Döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő, kéri, hogy
aki a beterjesztett határozati javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (1.25.] határozata
közművelődési megállapodás megkötéséről.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Közművelődési megállapodást köt a Kemence Hagyományőrző Gasztro-kulturális
és Közösségfejlesztő Egyesülettel a DA-IK/20-5/2017. számú előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal, azzal a kiegészítéssel, hogy a megállapodás
tartalmazza a személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket, illetve a szolgáltatások
díját.
2. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: 2017. január 31.
-

egyetért, az kézfelemeléssel jelezze

A jelenlévő 7 képviselő egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadja a határozati javaslatot és
az alábbi határozatot hozza.
• Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2 017. (1.25.)
határozata közművelődési megállapodás megkötéséről.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Közművelődési megállapodást köt a Kemence Hagyományőrző Gasztro-kulturális
és Közösségfejlesztő Egyesülettel a DA-IK/20-5/2017. számú előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal, azzal a kiegészítéssel, hogy a megállapodás
tartalmazza a személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket, illetve a szolgáltatások
díját.
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2. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: 2017. január 31.

3. Napirendi Pont:
Kék
Duna
Napközi-otthonos
Óvodába
történő
beíratások
időpontjának meghatározása a 2017/2018. nevelési évre vonatkozóan
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy az előterjesztés tartalmazza a beíratás
feltételeit. A 2017. szeptember 30-áig harmadik életévét betöltő/betöltött dunaalmási
gyermeket a 2017/2018. óvodai nevelési évre a szülő/törvényes képviselő személyesen
2017. április 24-től április 26-ig tartó időben írathatja be a Kék Duna Óvodában. Az
intézmény a beiratkozás Idejét és a beiratkozással kapcsolatos egyéb közlendőit a
határidő előtt legalább 30 nappal hozza nyilvánosságra a helyben szokásos módon.
Hozzászólás hiányában kéri, hogy döntsenek a határozati javaslat elfogadásáról.
Döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő, kéri, hogy aki a beterjesztett határozati
javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2017. (1.25.) határozata a
Kék Duna Óvodába történő beíratás időpontjáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1) A Kék Duna Napközi-otthonos Óvodába a 2017/2018. nevelési évre történő
óvodai jelentkezés időpontját 2017. április 24-től április 26-ig tartó időben
határozza meg.
2) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a beiratkozás idejét és a beiratkozással
kapcsolatos egyéb közlendőiket a határidő előtt legalább 30 nappal az
intézményvezető közreműködésével hozza nyilvánosságra a helyben szokásos
módon.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: értelemszerű
-

egyetért, az kézfelemeléssel jelezze

.

A jelenlévő 7 képviselő egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadja a határozati javaslatot és
az alábbi határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2 017. (1.25.)
határozata a Kék Duna Óvodába történő beíratás időpontjáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1] A Kék Duna Napközi-otthonos Óvodába a 2017/2018. nevelési évre történő
óvodai jelentkezés időpontját 2017. április 24-től április 26-ig tartó időben
határozza meg.
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2) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a beiratkozás idejét és a beiratkozással
kapcsolatos egyéb közlendőiket a határidő előtt legalább 30 nappal az
intézményvezető közreműködésével hozza nyilvánosságra a helyben szokásos
módon.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: értelemszerű

4. Napirendi pont:
A Kék Duna Napközi-otthonos
meghatározása

Óvoda nyári zárva tartásának

Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy az óvoda nyári zárva tartási ideje 2017.
augusztus 7-től 2017. szeptember 1-ig tartana. A zárva tartásra a szükséges
karbantartási munkák és szabadságok ütemezhetősége miatt lenne szükséges. A zárva
tartási időre a gyerekek elhelyezhetők a neszmélyi óvodában. Hozzászólás hiányában
kéri, hogy döntsenek a határozati Javaslat elfogadásáról. Döntéshozatalban részt vevők
száma 7 fő, kéri, hogy aki a beterjesztett határozati javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (1.25.) határozata a
Kék Duna Óvoda nyári zárva tartásáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1) A Kék Duna Napközi-otthonos Óvoda nyári zárva tartását a 2017. augusztus 7-től
2017. szeptember 1-ig tartó időszakban határozza meg.
2) Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: értelemszerű
-

egyetért, az kézfelemeléssel jelezze

A jelenlévő 7 képviselő egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadja a határozati javaslatot és
az alábbi határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (1.25.)
határozata a Kék Duna Ovoda nyári zárva tartásáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
.

1) A Kék Duna Napközi-otthonos Óvoda nyári zárva tartását a 2017. augusztus 7-től
2017. szeptember 1-ig tartó időszakban határozza meg.
2) Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: értelemszerű
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5. Napirendi pont:
Egészségforrás
Tornacsarnok
szükséges takarítógép beszerzése

használatának

meghatározása,

Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy az előterjesztés négy részből áll. Az
önkormányzat kötelezettsége, hogy a Dunaalmási Csokonai Általános Iskola számára
biztosítsa a kötelező tornaórákra és sportfoglalkozásokra a tornatermet. Az iskola
fenntartójával, a Tatabányai Tankerületi Központtal Tornacsarnok használati szerződést
kell kötni a használatra vonatkozóan. A szerződés rendelkezéseit folyamatosan
egyeztettük az önkormányzat érdekeinek megfelelően. A Tornacsarnok Használati
Szerződése elkészült, melyet az előterjesztés mellékletéül megküldtünk. A tatabányai
Tankerület egyértelmű állásfoglalása az volt, hogy dologi és közüzemi jellegű kiadásokban
részt tudnak vállalni, de személyi jellegű kiadásokat nem tudnak felvállalni. Az előzetes
kalkulációk szerint, a tornaterem működési kiadásai egy órára vonatkoztatva bruttó 1 500
Ft-ra tehető. A tankerülettel történő egyeztetések folyományaként az általuk fizetendő
bérleti díj 1 000 Ft/óra. Heti szinten 40 órát használná az általános iskola köznevelési
célra az intézményt. A tankerület által fizetendő bérleti díj fedezi a tornaterem
működtetési költségeinek az 50 %-át, illetve a takarító szerek és személyzet költségeinek
egy részét Elmondja, hogy az iskola december 2-tól használja a tornatermet, a szerződés
viszont 2017. január 3-án lép hatályba. Kérdezi, Horváth Anikó iskolaigazgatót, hogy az
egy hónap bérleti díjat, a tankerület hogyan tudná rendezni.
Domján Viktor képviselő javasolja, hogy az egy hónap bérleti díjat engedjék el.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy decemberben csak két hetet használta az
iskola. Az iskola minden hónap végén teljesítés igazolást állít ki a terem használatáról,
ami alapján a bérleti díj számlázásra kerül a Tatabányai Tankerületnek. További
hozzászólás hiányában kéri, hogy döntsenek az A] határozati javaslat elfogadásáról.
Döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő, kéri, hogy aki a beterjesztett határozati
javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2017. (1.25.] határozata a
Tatabányai Tankerületi Központtal történő tornacsarnok használati szerződés
megkötés éről.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1.

A kizárólagos tulajdonát képező Dunaalmás, Csokonai u. 20/A. szám alatt
található Egészségforrás Tornacsarnok használatára vonatkozóan tornacsarnok
használati megállapodást köt a Tatabányai Tankerületi Központtal a DA-IK/208/2017. előterjesztés 1. számú mellékletét képező szerződésben foglalt
tartalommal.
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2. Felhatalmazza a polgármestert a tornacsarnok-használati szerződés megkötésére
és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: 2017. január 31.
-

egyetért, az kézfelemeléssel jelezze

A jelenlévő 7 képviselő egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadja a határozati javaslatot és
az alábbi határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. (1.25.)
határozata a Tatabányai Tankerületi Központtal történő tornacsarnok használati
szerződés megkötéséről.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. A kizárólagos tulajdonát képező Dunaalmás, Csokonai u. 20/A. szám alatt
található Egészségforrás Tornacsarnok használatára vonatkozóan tornacsarnok
használati megállapodást köt a Tatabányai Tankerületi Központtal a DA-IK/208/2017. előterjesztés 1. számú mellékletét képező szerződésben foglalt
tartalommal.
2. Felhatalmazza a polgármestert a tornacsarnok-használati szerződés megkötésére
és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: 2017. január 31.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy az iskola közoktatási időszakain kívül a
termet ki lehetne adni civil szervezeteknek, sportköröknek és magánszemélyeknek is
sportolás céljából. Az előterjesztés melléklete a bérléshez kapcsolódó használati
szabályzat, a kérelem és a bérleti szerződés mintája. Pontosan rögzítésre került azon
szervezetek köre, akik térítésmentesen vehetik igénybe a tornatermet. Kérdezi,. hogy a
használati szabályzathoz van-e valakinek hozzászólása.
Domján Viktor képviselő véleménye szerint a terem időbeosztásáról egy webes
felületet kellene működtetni.
Ollé Árpád polgármester példaként hozza fel Vácrátótot, ahol a település honlapján
működtetnek egy teremfoglaltságot mutató táblázatot. Elmondja, hogy dönteni kell a
terem bérleti díjáról.
Domján Viktor képviselő elmondja, hogy a Műszaki Bizottság bérleti díjként 3000 Ft/
órát javasol, egyelőre június végéig.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy utánanézett 4000 forinttól 8000 forintig
mozog a környező tornatermek bérleti díja.
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Kun Lajos alpolgármester 4000 Ft/óra bérleti díjat javasol. Úgy gondőlja, nem azért
fognak idejönni, mert itt 3000 Ft, hanem azért, mert a környező tornatermek telítve
vannak.
Czérna Zoltán Tiborné képviselő szintén a 4000 Ft/ óra bérleti díjat javasolja.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a képviselő-testület 4/3 arányban a 3000 Ftos bérleti díjat javasolja. További hozzászólás hiányában kéri, hogy döntsenek a B]
határozati javaslat elfogadásáról. Döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő, kéri, hogy
aki a beterjesztett határozati javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (1.25.] határozata az
Egészségforrás Tornacsarnok használati szabályzatáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1] A kizárólagos tulajdonát képező Dunaalmás, Csokonai u. 20/A. szám alatt
található Egészségforrás Tornacsarnok használatára vonatkozóan tornacsarnok
használati szabályzatot megalkotja a DA-IK/20 8/2017. előterjesztés 2. számú
mellékletét képező szabályzatban foglalt tartalommal.
-

2] Felhatalmazza a polgármestert a tornacsarnok használati szabályzatának
aláírására, közzétételére.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: közzétételre: 2017. január 31.

-

egyetért, az kézfelemeléssel jelezze

A jelenlévő 7 képviselő egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadja a határozati javaslatot és
az alábbi határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2 017. (1.25.)
határozata az Egészségforrás Tornacsarnok használati szabályzatáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1) A kizárólagos tulajdonát képező Dunaalmás, Csokonai u. 20/A. szám alatt
található Egészségforrás Tornacsarnok használatára vonatkozóan tornacsarnok
használati szabályzatot megalkotja a DA-IK/20 8/2017. előterjesztés 2. számú
mellékletét képező szabályzatban foglalt tartalommal.
2) Felhatalmazza a polgármestert a tornacsarnok használati szabályzatának
aláírására, közzétételére.
-

Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: közzétételre: 2017. január 31.

.
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Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a tornaterem használatához szükségesnek
tartanak egy fő személyzet alkalmazását gondnoki feladatok ellátására. Munkakörébe
beletartozna a küzdőtér és a kiszolgáló helyiségek takarítása, az épület teljes körű
felügyelete, állagának, értékeinek megóvása, és az iskolai időn kívüli használat
felügyelése. A megbízás 2017. február 1-től 2017. június 30. napjáig szólna. A feladatra
jelentkezett Bocska Lajos, dunaalmási lakos. Hozzászólás hiányában kéri, hogy
döntsenek a C) határozati javaslat elfogadásáról. Dörttéshozatalban részt vevők száma 7
fő, kéri, hogy aki a beterjesztett határozati javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (1.25.) határozata az
Egészségforrás Tornacsarnok használati szabályzatáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1) Szükségesnek tartja az Egészségforrás Tornacsarnok gondnoki feladatainak
ellátását. A feladatok ellátására megbízza Bocska Lajos dunaalmási lakost a DA
IK/20
8/2017. előterjesztés 3. számú mellékletét képező megbízási
szerződésben foglalt tartalommal.
-

2) Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: közzétételre: 2017. január 31.
-

egyetért, az kézfelemeléssel jelezze

A jelenlévő 7 képviselő egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadja a határozati javaslatot és
az alábbi határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017. (1.25.)
határozata az Egészségforrás Tornacsarnok használati szabályzatáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1) Szükségesnek tartja az Egészségforrás Tornacsarnok gondnoki feladatainak
ellátását A feladatok ellátására megbízza Bocska Lajos dunaalmási lakost a DA
IK/20
8/2017. előterjesztés 3. számú mellékletét képező megbízási
szerződésben foglalt tartalommal.
-

2) Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: közzétételre: 2017. január 31.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a tornaterem használatba vétele után azonnal
szembesültek azzal a ténnyel, hogy a mindennapos testnevelés órák után két naponta
keletkezik annyi por, porcica, amit takarítani szükséges. Egy ember kézi erővel ezt a
feladatot több órás munka árán tudná ellátni. A jelenlegi eszközök nem megfelelőek erre
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a célra. Több árajánlatot is kért takarítógépekre. A legrészletesebb ajánlatot a Clear
System Plusz Kft. adta. A terem pontos paraméterei alapján ajánlott gépet. Két gépről
beszélünk eg)’ HAKOMATIC bruttó 1 238 250 forintért és egy felújított NILFISK 596 900
forintért Elmondja, hogy az RLP Higiénia árajánlata 4 gépről szól 720 000 forinttól
1 268 000 forintig. Utánanézett a gépbérlésnek is, nem javasolja, igen költséges.
Domján Viktor képviselő kérdezi, hogy a használt gépnek van-e garanciája?
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy 1 év. A Clear System előnye, hogy tatabányai
székhelyű cég és teljes körű szolgáltatást nyújt. Javasolja, hogy a Clear System Plusz Kft.
árajánlatában szereplő NILFISK gépet vásárolják meg.
Kun Lajos alpolgármester elmondja, hogy egyetért a polgármester javaslatával.
Ollé Árpád polgármester további hozzászólás hiányában kéri, hogy döntsenek a D)
határozati javaslat elfogadásáról. Döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő, kéri, hogy
aki a beterjesztett határozati javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (1.25.) határozata az
Egészségforrás Tornacsarnok tisztántartásához szükséges takarítógép beszerzéséről.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1) Szükségesnek tartja az Egészségforrás Tornacsarnok tisztántartásához szükséges
takarítógép beszerzését.
2) A Clear System Plusz Kft-től szerzi be, az árajánlatában szereplő NILFISK Ba 510
típusú használt takarítógépet, az árajánlatban szereplő 470.000 Ft + Afa
beszerzési áron a költségvetés egyéb tárgyi eszközök beszerzésére elkülönített
összeg terhére.
3) Felhatalmazza a polgármestert a takarítógép beszerzésére.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: közzétételre: 2017. január 31.
-

egyetért, az kézfelemeléssel jelezze

A jelenlévő 7 képviselő egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadja a határozati javaslatot és
az alábbi határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017. (1.25.)
határozata az Egészségforrás Tornacsarnok tisztántartásához szükséges
takarítógép beszerzéséről.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1) Szükségesnek tartja az Egészségforrás Tornacsarnok tisztántartásához szükséges
takarítógép beszerzését.
2) A Clear System Plusz Kft-től szerzi be, az árajánlatában szereplő NILFISK Ba 510
típusú használt takarítógépet, az árajánlatban szereplő 470.000 Ft + Afa
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beszerzési áron a költségvetés egyéb tárgyi eszközök beszerzésére elkülönített
összeg terhére.
3) Felhatalmazza a polgármestert a takarítógép beszerzésére.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: közzétételre: 2017. január 31.

6. Napirendi Pont:
Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének meghatározása
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy az alpolgármester tiszteletdíja és
költségtérítése a polgármester tiszteletdíjával együtt 2017. január 1. napjától módosult.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy Dunaalmás esetében a polgármester
bérét a helyettes államtitkár bérének 40%-ában határozta meg korábban az Mötv., most
az államtitkár bérének 40%-ára módosult Dunaalmás esetén a társadalmi megbízatású
alpolgármester bére a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának maximum
90%-a lehet. A társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja a rendes főállású
polgármester tiszteletdíjának 50%-a, így jön ki a 199 450 Ft, ennek maximum 90%-a
lehet az alpolgármester tiszteletdíja, továbbá költségtérítés illeti meg, melynek mértéke
az illetményének 15%-a. Eddig 70-90%-ban lehetett meghatározni az alpolgármester
illetményét, a módosítás kivette a törvényből a minimumként meghatározott 70%-ot,
tehát kevesebb is megállapítható. Az alakuló ülésen 70%-ban állapították meg az
alpolgármester tiszteletdíját.
Kun Lajos alpolgármester elmondja, hogy továbbra is a 70%-ot javasol a képviselőtestületnek elfogadásra.
Makay Tibor kirendeltség-vezető tájékoztatásul elmondja, hogy az alpolgármester
illetménye 2017. január 1-től kerekítve bruttó 139 600 Ft, költségtérítése 20 900 Ft.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy az alpolgármesterrel szinte napi
kapcsolátban vannak, a mindennapi feladatellátásban sokat segít. További hozzászólás
hiányában kéri, hogy döntsenek az alpolgármester tiszteletdíjáról és költségtérítéséről
szóló határozati javaslat elfogadásáról. Döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő, kéri,
hogy aki a beterjesztett határozati javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (1.25.) határozata az
alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. ~ (2)
bekezdése alapján 2017. január 1. napjával Kun Lajos Zoltán társadalmi
megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a társadalmi megbízatású polgármester
tiszteletdíjának 70 %-ában, 139 600 Ft/hó összegben állapítja meg.
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2) Az Mötv. 80.* (3) bekezdése alapján 2017. január 1. napjával Kun Lajos Zoltán
társadalmi megbízatású alpolgármester költségtérítését tiszteletdíjának 15 %ában, 20 900 Ft/hó összegben állapítja meg.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: 2017. január 31.
-

egyetért, az kézfelemeléssel jelezze

A jelenlévő 7 képviselő 6 igen és 1 tartózkodással elfogadja a határozati javaslatot és az
alábbi határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017. (1.25.)
határozata az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének
megállapításáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. ~ (2)
bekezdése alapján 2017. január 1. napjával Kun Lajos Zoltán társadalmi
megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a társadalmi megbízatású polgármester
tiszteletdíjának 70 %-ában, 139 600 Ft/hó összegben állapítja meg.
2) Az Mötv. 80.~ (3) bekezdése alapján 2017. január 1. napjával Kun Lajos Zoltán
társadalmi megbízatású alpolgármester költségtérítését tiszteletdíjának 15 %ában, 20 900 Ft/hó összegben állapítja meg.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határid& 2017. január 31.

7. Napirendi pont:
Dunaalmás Község Önkormányzata 2017’ évi kulturális és egyéb
rendezvény programterve
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a múlt héten hétfőn egyeztettek a civil
szervezetekkel, intézményekkel, egyházakkal. A programterv természetesen nem kőbe
vésett, szabad helyekre még lehet rendezvényeket szervezni. Kérdezi, hogy van-e
valakinek hozzászólása?. Hozzászólás hiányában kéri, hogy döntsenek a 2017. évi
kulturális programtervről szóló határozati javaslat elfogadásáról. Döntéshozatalban
részt vevők száma 7 fő, kéri, hogy aki a beterjesztett határozati javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (1.25.) határozata
Dunaalmás Község Önkormányzata kulturális és egyéb rendezvény programtervének
elfogadásáról.
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Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2017. évre szóló
kulturális és egyéb rendezvény programtervét a DA-IK/20- 10/2017. előterjesztésben
foglaltak szerinti tartalommal.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: értelemszerűen
-

.

egyetért, az kézfelemeléssel jelezze

A jelenlévő 7 képviselő egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadja a határozati javaslatot és
az alábbi határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017. (1.25.)
határozata Dunaalmás Község Önkormányzata kulturális és egyéb rendezvény
programtervének elfogadásáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2017. évre szóló
kulturális és egyéb rendezvény programtervét a DA-IK/20- 10/2017. előterjesztésben
foglaltak szerinti tartalommal.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: értelemszerűen

8. Napirendi Pont:
Gyermekorvosi tanácsadás biztosítása
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a gyermek szakorvosi ellátást biztosító
megbízási szerződése 2016. december 31-én lejárt. A gyermekorvosi ellátás megbízási
díjának fedezetét a védőnői szolgálat működésére az Egészségbiztosítási Pénztár által
folyósított összeg biztosítja. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a szülők számára
biztonságot nyújt, hogy havonta egy alkalommal gyermeküket szakorvos látja. A
doktornő tanácsadással is foglalkozik. Döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő, kéri,
hogy aki a beterjesztett határozati javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (1.25.) határozata a
gyermekorvosi tanácsadás biztosításáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete

1) Meghosszabbítja dr. Boda Mária 0-6 éves korú egészséges gyermekek részére
biztosított gyermek szakorvosi tanácsadásra vonatkozó megbízási szerződést a DA
lK/20-11/2017. előterjesztés szerinti tartalommal.
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2) Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: értelemszerűen
-

egyetért, az kézfelemeléssel jelezze

A jelenlévő 7 képviselő egyhangú 7 igen szavazattal elfogadja a határozati javaslatot és
az alábbi határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017. (1.25.)
határozata a gyermekorvosi tanácsadás biztosításáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1) Meghosszabbítja dr. Boda Mária 0-6 éves korú egészséges gyermekek részére
biztosított gyermek szakorvosi tanácsadásra vonatkozó megbízási szerződést a DA
IK/20-11/2017. előterjesztés szerinti tartalommal.
2) Felhatalmazza a polgármestert a megbfzási szerződés aláírására.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: értelemszerűen

9. Napirendi pont:
A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
Ollé Árpád polgármester elmondja, bogy Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármestere
2016. november 8-án megküldött beszámolójában jelezte, hogy a jövőben 26 Ft/fő
hozzájárulással tudják csak biztosítani a tatabányai ügyelettel partnerségben álló 59
település fogászati ügyeleti ellátását. Az emelés azt jelenti, hogy 2017 évben 38 928 fő
lakossal számítva összesen 1 012 128 Ft hozzájárulást kell fizetni a kistérségi
társulásnak.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy lakosságszám arányosan
Dunaalmásra eső részt az önkormányzat fizeti. A hozzájárulás éves mértéke a 2016.
évhez képest nagyságrendileg 9000 Ft-tal nőtt.
Ollé Árpád polgármester hozzászólás hiányában kéri, bogy döntsenek a fogászati
ügyeleti feladatok ellátására kötött megállapodásról szóló határozati javaslat
elfogadásáról. Döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő, kéri, hogy aki a beterjesztett
határozati javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (1.25.] határozata a
fogászati ügyeleti feladatok ellátására kötött megállapodásról
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Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Egyetért azzal, hogy a tatai kistérségi települések lakosai fogászati ügyeleti
ellátásának biztosítására továbbra is a Tatabánya Megyei Jogú Várossal kötött
megállapodás alapján kerüljön sor.
2. Elfogadja, hogy a fogászati ügyeleti ellátásért fizetendő hozzájárulás mértéke 2017.
Január 1-jétől 26 Ft/fő összegre emelkedik. A megemelt összegű hozzájárulást
Dunaalmás Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetése tartalmazza.
Határidő: értesítésre: 2017. január 31.
Felelős: Ollé Arpád polgármester
-

egyetért, az kézfelemeléssel jelezze

A jelenlévő 7 képviselő egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadja a határozati javaslatot és
az alábbi határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2017. (1.25.)
határozata a fogászati ügyeleti feladatok ellátására kötött megállapodásról
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Egyetért azzal, hogy a tatai kistérségi települések lakosai fogászati ügyeleti
ellátásának biztosítására továbbra is a Tatabánya Megyei Jogú Várossal kötött
megállapodás alapján kerüljön sor.
2.

Elfogadja, hogy a fogászati ügyeleti ellátásért fizetendő hozzájárulás mértéke 2017.
január 1-jétől 26 Ft/fő összegre emelkedik. A megemelt összegű hozzájárulást
Dunaalmás Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetése tartalmazza.

Határidő: értesítésre: 2017. január 31.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Ollé Árpád polgármester kéri, hogy döntsenek a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás
Társulási Megállapodásának módosításáról szóló határozati javaslat elfogadásáról.
Döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő, kéri, hogy aki a beterjesztett határozati
javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (1.25.) határozata a
Tatai Kistérségi Többeélú Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. ~ (2) bekezdésének
megfelelően elfogadja a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának
25. számú módosítását a következő tartalommal:
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„Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának
25. számú módosítása
1.) A Társulási Megállapodás III. A TÁRSULÁS RÉSZLETES FELADATAI cím Egészségügyi
feladatokalcím a következő Új 7.) ponttal egészül ki:
p7.) Gondoskodik a térségben a fogorvosi ügyeleti ellátásról. Az egészségügyi
alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi ügyeleti ellátást a Mötv. 41. ~ (6) bekezdése
szerinti jogi személlyel kötött szerződés alapján biztosítja. A fogorvosi ügyeleti
szolgálat során a társult önkormányzatok lakossága részére legalább a heti
pihenőnapokon és munkaszüneti napokon
legalább 6 órás rendelési időben
biztosított az ellátás.»
—

2.) A Társulási
maradnak.

—

Megállapodás egyéb pontjai változatlan tartalommal

hatályban

3.) Jelen Társulási Megállapodás módosítás 2017. február 1. napján lép hatályba.
Záradék:
A Társulási Megállapodás fenti módosítását az alábbi képviselő-testületek hagyták jóvá
és fogadták el:
Tata Város Önkormányzata
Baj Község Önkormányzata
Dunaalmás Község Önkormányzat
Dunaszentmiklós Község Önkormányzata
Kocs Község Önkormányzata
Naszály Község Önkormányzata
Neszmély Község Önkormányzata
Szomód Község Önkormányzata
Tardos Község Önkormányzata
Vértestolna Község Önkormányzata

/201...
/201...
/201...
/201...
/201...
/201...
/201...
/20 1...
/201...

(
(
(
(
(
(
(
(
(

) Tata Kt. határozata
) sz. határozata
) sz. határozata
) sz. határozata
) sz. határozata
) sz. határozata
) sz. határozata
) sz. határozata
) sz. határozata
/201... (
) sz. határozata

Tata
Aláírások:”
Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a Társulási Megállapodás módosításának
aláírására.
Határidő:
Felelős:

-

2017. január 31.
Ollé Árpád polgármester
dr. Kórósi Emőke jegyző

egyetért, az kézfelemeléssel jelezze

A jelenlévő 7 képviselő egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadja a határozati javaslatot és
az alábbi határozatot hozza.
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Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017. (1.25.)
határozata a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának
módosításáról
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. ~ (2) bekezdésének
megfelelően elfogadja a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának
25. számú módosítását a következő tartalommal:
„Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának
25. számú módosítása
1.) A Társulási Megállapodás III. A TÁRSULÁS RÉSZLETES FELADATAI cím Egészségügyi
feladatok alcím a következő új 7.] ponttal egészül ki:
„7.] Gondoskodik a térségben a fogorvosi ügyeleti ellátásról. Az egészségügyi
alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi ügyeleti ellátást a Mötv. 41. ~ (6] bekezdése
szerinti Jogi személlyel kötött szerződés alapján biztosítja. A fogorvosi ügyeleti
szolgálat során a társult önkormányzatok lakossága részére legalább a heti
pihenőnapokon és munkaszüneti napokon
legalább 6 órás rendelési időben
biztosított az ellátás.”
—

.-

2.] A Társulási Megállapodás egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályban
maradnak.
3.) Jelen Társulási Megállapodás módosítás 2017. február 1. napján lép hatályba.
Záradék:
A Társulási Megállapodás fenti módosítását az alábbi képviselő-testületek hagyták jóvá
és fogadták el:
/201... (
] Tata Kt. határozata
/201... (
) sz. határozata
16/2017. (1.25.] határozata
/201... (
] sz. határozata
/20 1... (
] sz. határozata
/20 1... (
) sz. határozata
/201... (
] sz. határozata
/201... (
] sz. határozata
/201... (
] sz. határozata
/201... (
] sz. határozata

Tata Város Önkormányzata
Baj Község Önkormányzata
Dunaalmás Község Önkormányzat
Dunaszentmiklós Község Önkormányzata
Kocs Község Önkormányzata
Naszály Község Önkormányzata
Neszmély Község Önkormányzata
Szomód Község Önkormányzata
Tardos Község Önkormányzata
Vértestolna Község Önkormányzata
Tata
Aláírások:”

Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a Társulási Megállapodás módosításának
aláírására.
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Határidő:
Felelős:

2017. január 31.

Ollé Árpád polgármester
dr. Kórósi Emőke jegyző

10. Napirendi vont
Egyebek
a) Általános tájékoztatás
Ollé Árpád polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy bírósági tárgyaláson vettek
részt Makay Tibor kirendeltség-vezetővel Dávid Attila peres ügyével kapcsolatban. A
bírósági tárgyalás során az az ítélet született, hogy a képviselő-testület által elfogadott
határozatot hatályon kívül helyzete a bíróság, és Új eljárást írt elő.
Megérkezett az árajánlat a ravatalozó csatorna felújításával kapcsolatban. Elmondja,
hogy az alpolgármesterrel felmérték a ravatalozó állapotát és elég lehangoló. A
ravatalozó önkormányzati tulajdon, Idén mindekképp foglalkozni kell vele. Véleménye
szerint a csatornán kívül felújításra szorul a homlokzati deszkázat és az ajtó. Az alsó
kapura kért egy költségbecslést, de még nem érkezett meg.
Elmondja, hogy Dunaalmás Önkéntes Tűzoltó Egyesületével megnézték a volt tűzoltó
szertárt, látták, hogy az épület felújításra szorul.
Mai nap folyamán Molnár András vízügyi szakaszmérnökkel bejárta a Duna partot, a kis
szigetet, melyek rendbetétele időszerű volna. A 2015. nyarán történő nagy viharban
károsult fák másfél éve ugyan olyan állapotban vannak, mint közvetlenül a vihar után!
Molnár András türelmet kért, egyeztet a lehetséges megoldásokról.
Árajánlatokat kért és kapott is a tornaterem riasztó- és kamerarendszerének
kiépítésére.
Domján Viktor képviselő elmondja, hogy a műszaki bizottság úgy gondolja, hogy a
költségeket és szülői felháborodást szem előtt tartva elegendő lenne egy beléptető
rendszer és egy központi kamera.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy mindhárom árajánlatot úgy kérte, hogy a
felvételeket egy központi egységre rögzítse, hogy szükség esetén előkereshető legyen.
Domján Viktor képviselő a műszaki bizottság javaslata egy kamera a folyosóra és egy
beléptető rendszer.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy vannak iskolák, ahol már működik külső
belső kamerarendszer, tehát van megoldás arra, hogy jogilag ne legyen aggályos a
felvétel. Nyomatékosítja, hogy a felvételek nem kerülnek ki.
Domján Viktor képviselő ettől függetlenül nem látja indokoltnak, hogy ennyit
költsenek erre.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a beruházás körülbelül bruttó 1 200 000 Ft
ba kerülne. Úgy gondolja lesz olyan eset mikor jól fog jönni a felvétel. Elmondja, hogy
védőhálóval kapcsolatban két felmérés készült végeleges ajánlat még nem érkezett be.
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Kun Lajos alpolgármester visszatérve a ravatalozó csatornázására elmondja, hogy a
vállalkozó Gönczöl György dunaalmási, ezért a munkadíj csak tájékoztató jellegű
elmondása szerint önköltségen elvégezné.
Ollé Árpád polgármester úgy gondolja, meg is rendeihetik a munkát.
Makay Tibor kirendeltség-vezető kérdezi, hogy legyen-e még bádogozási munka?
Kun Lajos alpolgármester elmondja, hogy felmerült a tetején lévő szellőző kérdése,
jelenleg fából van megoldva és szintén rossz állapotban van. Kérdés, hogy bádogozva
legyen vagy a Fa burkolat legyen helyreállítva.
Czérna Zoltán Tiborné képviselő véleménye szerint bádogozva legyen.
Kun Lajos alpolgármester elmondja, hogy a lambéria homlokzattal kapcsolatban
ugyanez a kérdés, melynek rendezésére, egy közös megbeszélés során, kérik az
egyházak képviselőit, hogy tegyenek javaslatot.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy intézkedik a megbeszélés időpontjával
kapcsolatban.

b) Külterületi utak és gépbeszerzés pályázat
Domján Viktor képviselő elmondja, hogy a Műszaki Bizottság összeírta, hogy mire
pályázzanak. Egyeztetett Neszméllyel, ők 6,5 millió+ áfa értékben traktorra pályáznak.
Az összeírt adapterek listája: homlokrakodó, sószóró, Út javító gréder, hótoló,
függesztett árokásó kanál, seprűhenger, front hidraulika és 2,1 méteres fűkasza. Ez
összességében 9,3 millió forint + áfa.
Czérna Zoltán Tiborné képviselő kérdezi, hogy mennyi az önerő?
Domján Viktor képviselő körülbelül 2,5 millió forint.
Makay Tibor kirendeltség-vezető javasolja, ha a képviselő-testület egyetért, akkor
döntsenek a pályázat önrész vállalásáról. A korábbi testületi ülésen meghozott
118/2016. (XIl.8j határozatot ki kell egészíteni az önkormányzatra eső önrész
vállalásával.
Domján Viktor képviselő kérdezi a pályázat beadási határidejét?
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy a határozatot már holnap továbbítja
a pályázatírónak, de a benyújtási határidő február 6. Kéri a Műszaki Bizottságot, hogy
jövő hét kedd, szerdára az árajánlatok legyenek meg.
Ollé Árpád polgármester további hozzászólás hiányában kéri, hogy döntsenek az
önrész hozzárendeléséről a költségvetés beruházási célú kiadásainak terhére.
Döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő, kéri, hogy aki a beterjesztett határozati
javaslattal
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Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (1.25.) határozata a
külterületi helyi közutak fejlesztésére, önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzésére
pályázati anyag benyújtásáról szóló 118/2016. (XII.8.] határozatának kiegészítéséről.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
A külterületi helyi közutak fejlesztésére, önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzésére
irányuló pályázat benyújtásáról szóló 118/2016. (XIL8.) határozatát az alábbi ponttal
kiegészíti:
Biztosítja a pályázathoz Dunaalmás Község Önkormányzatára eső önrészt a 2017. évi
költségvetés egyéb tárgyi eszköz beszerzésének terhére.
Felelős: 0116 Árpád polgármester
Határidő: 2017. január 31.

-

egyetért, az kézfelemeléssel jelezze

A jelenlévő 7 képviselő egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadja a határozati javaslatot és
az alábbi határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2 017. (1.25.)
határozata a külterületi helyi közutak fejlesztésére, önkormányzati utak
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek
beszerzésére pályázati anyag benyújtásáról szóló 118/2 016. (XIL8.)
batározatának kiegészítéséről.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
A külterületi helyi közutak fejlesztésére, önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzésére
irányuló pályázat benyújtásáról szóló 118/2016. (XII.8.) határozatát az alábbi ponttal
kiegészíti:
Biztosítja a pályázathoz Dunaalmás Község Önkormányzatára eső önrészt a 2017. évi
költségvetés egyéb tárgyi eszköz beszerzésének terhére.
Felelős: 0116 Árpád polgármester
Határidő: 2017. január 31.
c) Utánfutó
Kun Lajos alpolgármester véleménye szerint erről már korábban volt döntés. Akkor a
falugondnok lett megbízva a beszerzéssel.
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‚

Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy nem talált erre vonatkozó
határozatot.
Domján Viktor képviselő javasolja, hogy hatalmazzák fel a polgármestert. Úgy gondolja
egy normális utánfutó két háromszázezer forint. Az elképzelés, hogy egy ráfutófékes
utánfutót vegyenek. Utána kell nézni, hogy mit mivel lehet vontatni.
Ollé Árpád polgármester javasolja, hogy döntsenek az utánfutó beszerzéséről.
Makay Tibor kirendeltség-vezető kérdezi, hogy bruttó 400 000 forint elegendő-e?
Domján Viktor képviselő biztos benne.
Ollé Árpád polgármester további hozzászólás hiányában kéri, hogy döntsenek egy
bruttó 400 000 forintos utánfutó beszerzéséről. Döntéshozatalban részt vevők száma 7
fő, kéri, hogy aki a beterjesztett határozati javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (1.25.) határozata a
községüzemeltetési feladatok ellátásához szükséges könnyű pótkocsi beszerzéséről.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1) Szükségesnek tartja a községüzemeltetési feladatok hatékony ellátása
érdekében egy könnyű pótkocsi beszerzését. A pótkocsi maximális
össztömegét 750 kg-ban határozta meg.
2) Bruttó 400 000 Ft-ot különít el a könnyű pótkocsi beszerzésére.
3] Felhatalmazza a polgármestert a könnyű pótkocsi beszerzésére.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: 2017. január 31.

-

egyetért, az kézfelemeléssel jelezze

A jelenlévő 7 képviselő egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadja a határozati javaslatot és
az alábbi határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2017. (1.25.)
határozata a községüzemeltetési feladatok ellátásához szükséges könnyű pótkocsi
beszerzéséről.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1) Szükségesnek tartja a községüzemeltetési feladatok hatékony ellátása
érdekében egy könnyű pótkocsi beszerzését. A pótkocsi maximális
össztömegét 750 kg-ban határozta meg.
2] Bruttó 400 000 Ft-ot különít el a könnyű pótkocsi beszerzésére.
3] Felhatalmazza a polgármestert a könnyű pótkocsi beszerzésére.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: 2017. január 31.
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d) Gyermekétkeztetés helyszínének kialakítása
Domján Viktor képviselő kérdezi Horváth Anikó és Bartók Anikó intézményvezetőket,
hogy m~ a velemenyuk azzal kapcsolatban, ha a jovoben a regi ovodaban oldanak meg az
iskolai gyerekek étkeztetését. Természetesen az épületet ennek megfelelően rendbe kell
hozni.
Bartók Anikó óvodavezető úgy gondolja, hogy a továbbiakban nem tartható, hogy az
iskolás gyerekek az óvodában étkezzenek. Nagyon pici lett az étkező, a gyerekek és az
óvódások sem férnek el. Főleg a sáros időszakban kellemetlen, hiszen az óvodai gyerek
és alkalmazottak váltócipőt használnak az épületen belül.
Domján Viktor képviselő kérdezi, hogy technikailag hogy lehetne megoldani? Mi
számít melegítőkonyhának, főzőkonyhának?
Bartók Anikó óvodavezető elmondja, hogy ő sem tudja pontosan, utána kell nézni. A
régi óvodában ehhez minden adott volt. A másik nagy probléma, hogy az étkezés éppen
az altatási időszak alatt történik, és eszement hangzavarral vannak az iskolások. Bár
írásban akarta beadni, de elmondja most. A konyha kiszervezése óta a konyha már nem
az óvodát szolgálja ki, hanem mindenkit és utolsó az óvoda. Úgy gondolja, elő kell venni
az élelmezésre vonatkozó szerződést meg kell nézni mit vállalt a vállalkozó, bátran
állítja, hogy semminek nem tesz eleget. Nem a konyha kiszervezésével van a probléma,
véleménye szerint lehetne jól is csinálni, vannak mintamenzák, járjon utána mások, hogy
csinálják jól. Egy vállalkozó érdeke a profit, a gyermekétkeztetésen viszont nem lehet
profit, azért tud profitot termelni, mert 400 főre főz a 250 főre engedélyt kapott
konyhában. Természetesen nem érdekli, hogy mi kell a gyereknek, egy dolog érdekli,
hogy a kifőzdét működtesse.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy mindenképpen tárgyalni kell a vállalkozóval.
Az épület állagával és az étel minőségével kapcsolatban is kell egyeztetni. A szülők ismét
panaszt emeltek a minőséget illetően. Decemberben már volt egy időpont a
megbeszélésre, de a vállalkozó betegségre hivatkozva lemondta.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy minőségi problémák tudomása
szerint más településen működő konyháknál is tapasztalhatók, nem egyedi esettel állnak
szemben.
Bartók Anikó óvodavezető elmondja, hogy az étel minőségével és mennyiségével már
nem foglalkozik. Ha szülőknek jó, neki is jó, de már eljutottak oda, hogy a szülőknek sem
jó. Gyűjti az étlapokat hétről hétre, fantázia nevek vannak, de egyébként ugyanazt takar
mindegyik. A burgonyapürét pórból készítik, minden mirelit. Nagyon sok szénhidrátot
tartalmaz a menüsor állandóan tészta van, ha nem ebédre, akkor uzsonnára valamilyen
formában. Mint elmondta a minőséggel már nem foglalkozik, nagyobb probléma a
konyha higiéniája, szeretné, ha képviselők a saját szemükkel látnák, hol főznek a
gyereknek. Sajnálja, hogy annakidején nem fotózta le, hogy adta át a konyhát, elmondja,
hogy a „légy seggre ült volna csempén” most bárki oda tud ragadni. Két ember nem tudja
megcsinálni, hogy 400 főre főzzön egy 250 fős konyhán és még takarítson is mellette. Ez
nem az ott dolgozók hibája, a vállalkozó nem biztosítja az adaghoz szükséges létszámot.
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Nincs olyan tányérjuk, poharuk és edényük, amihez ne ragadna oda, undorító.
Csodálkozik, hogy még semmilyen járvány nem ütötte fel a fejét.
Makay Tibor kirendeltség-vezető javasolja, hogy bármilyen drasztikus döntés előtt
előbb nézzék meg a finanszírozást, az óvodában kevés gyermek után fizetnek térítési
dfjat. A plusz költségek több mint valószínű, hogy az önkormányzatot terhelnék.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy az óvodában 38 gyerek étkezik ingyen,
tulajdonképpen bemondásra, mert nincs joguk visszaellenőrizni az adatokat. Kérdés, ha
a szülőknek kellene megfizetni a többletet, hogy állnának hozzá.
Domján Viktor képviselő véleménye az, ha a gyerek azt kapja, ami a diszkontban
akciós vagy lejárat előtt van egy nappal és tömegével mindig ezt kapják, azért mert így
az önkormányzatnak nem kerül 1 forintjába sem az nem biztos, hogy jó kiindulási pont.
Meg kell nézni más lehetőségeket is.
Kun Lajos alpolgármester mivel az óvodavezető higiéniai kifogásokat is tett, szeretné,
ha valóban megnéznék a konyhát.
Bartók Anikó óvodavezető elmondja, hogy a péntek délután 3 órát azért javasolná,
mert akkor elvileg kitakarítva hagyják ott a konyhát. Elmondja, hogy a konyhai dolgozók
egyre korábban jönnek és egyre később mennek, nem nyolc órát dolgoznak az egész
biztos. Nem győzi hangsúlyozni, hogy a jelenlegi állapot nem konyhai dolgozók hibája.
Ollé Árpád polgármester az időpontot illetően megegyezik a képviselő társakkal.
Pénteken délután 3 órakor bejárást tartanak az óvoda konyhájában.
További hozzászólás hiányában megköszönte a jelenlévőknek a részvételt és az ülést
18:00 órakor berekesztette.

Ollé Á Pá
polgármester

dr. Kórósi Emőke
jegyző

A jegyzőkönyvet vezette:
C”~on,’rI ~

Kovacs Szabma
gazdasági ügyintéző

ndeltség-vezető
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