
 2020. évi határozatok nyilvántartása 

 Határidő Felelős 
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (I.29.) határozata a 2020. 

január 29-ei testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok meghatározásáról 
 

1) 2020. évi költségvetési rendelet megalkotása    
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester 
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető 
Előzetesen tárgyalta: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 
 

2) TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00002 kódszámú „Helyi identitás és kohézió erősítése 
Tata és környéke borvidékén” pályázati tájékoztatás 

Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester 
Előadó: Ollé Árpád polgármester 

Horváth Ágota 
 

3) Elővásárlási jog gyakorlása a Dunaalmás, belterület 5623 hrsz-ú ingatlan 
értékesítése kapcsán 
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester 

  Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető 
           
4) Kék Duna Napközi-otthonos Óvodába történő beíratások időpontjának 

meghatározása a 2020 / 2021. nevelési évre vonatkozóan  
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester 
Készítette: Makay Tibor kirendeltség-vezető 
 

5)  Kék Duna Napközi-otthonos Óvoda nyári zárva tartásának meghatározására 
az adóhatóság 2019. évi tevékenységéről 
 Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester 
 Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető 

 
6) Dunaalmás Község közigazgatási területén a települési folyékony hulladék 

gyűjtésére, szállítására, ártalommentes elhelyezésére vállalkozó megbízása 
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester 

  Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető  
 
 

- - 



7) Dunaalmás Község Önkormányzat 2020. évi kulturális és egyéb rendezvény 
programterve     
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester 
Készítette: Makay Tibor kirendeltség-vezető 
 

8)  Csokonai Művelődési Ház bérleti díjának felülvizsgálata      
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester 
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető 

 
9) Egyebek 

a) Tájékoztató a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal további működéséről, 
szervezeti átalakításáról (szóbeli előterjesztés alapján) 

b) Tájékoztatás folyamatban lévő munkákról, pályázatokról (szóbeli előterjesztés 
alapján) 

c) Csokonai Művelődési Ház nagytermének lambériázása (szóbeli előterjesztés 
alapján) 

d) Régi református iskola bérbeadása (szóbeli előterjesztés alapján) 
e) Csokonai Általános Iskola étkezőjének kialakítása (szóbeli előterjesztés alapján) 

 
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2020. (I.29.) határozata az 

önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet megalkotásához kapcsolódó döntésekről 
 

Dunaalmás Község Önkormányzat 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 tiszteletdíja a Mötv.71. § (4) bekezdés 

alapján 498 600 Ft és költségtérítése Mötv.71. § (6) bekezdés alapján 74 790 Ft. 
 

4) Megállapítja az Önkormányzat Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozói 
részére a cafetéria éves globális összegét bruttó 200 ezer forint/fő összegben. 
 

 

értelemszerűen Ollé Árpád polgármester 
Dr. Kórósi Emőke jegyző 
 

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2020. (I.29.) határozata a 
Dunaalmás, belterület 5623 hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatos elővásárlási jog 

gyakorlásáról. 
 

továbbításra: 2020.01.31. Ollé Árpád polgármester 



Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
 
Nem kíván élni elővásárlási jogával a Dunaalmás, belterület, 5623 hrsz-ú ingatlan értékesítésével 
kapcsolatban. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozat megtételére. 
       
 

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2020. (I.29.) határozata Kék Duna 
Napközi-otthonos Óvodába történő beíratás időpontjáról. 

 
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

1) A Kék Duna Napközi-otthonos Óvodába a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai 
jelentkezés időpontját 2020. április 20-tól április 23-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.  

 
 

értesítésre: 2020.03.20. Ollé Árpád polgármester 
 

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2020. (I.29.) határozata Kék Duna 
Napközi-otthonos Óvoda nyári zárva tartásáról. 

 
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

1) A Kék Duna Napközi-otthonos Óvoda nyári zárva tartását a 2020. augusztus 3-tól 2020. 
augusztus 28-ig tartó időszakban határozza meg. 
 

2) Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 

szülők tájékoztatására: 2020. 
február 15. 

Ollé Árpád polgármester 
 

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2020. (I.29.) határozata a települési 
folyékony hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására vonatkozó szerződés megkötéséről. 

 
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

1. A települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására a DA/20-5/2020. számú 
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal szerződést köt a Bazsika-Trans Kft-vel.  

2. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
    

2020. február 15. Ollé Árpád polgármester 
 



Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2020. (I.29.) határozata Dunaalmás 
Község Önkormányzata kulturális és egyéb rendezvény programtervének elfogadásáról. 

 
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2020. évre szóló kulturális és 
egyéb rendezvény programtervet a DA/20-6/2020. előterjesztés 1. számú melléklete szerint. 
 

- - 

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2020. (I.29.) határozata a 
Dunaalmási Csokonai Művelődési Ház bérleti díjának módosításáról. 

 
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
 
A fenntartásában lévő Csokonai Művelődési Ház bérleti díját 2 000 Ft/órában állapítja meg a 
használati szabályzatban foglaltak szerint. A megállapított bérleti díj 2020. február 1. napját 
követően beérkező bérleti kérelmekre vonatkozik.  
 

- - 
 

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2020. (I.29.) határozata a Tatai 
Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodás 

módosításáról. 
 
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
 
Elfogadja a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló 
megállapodás módosítását Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 382/2019. (XII.19.) 
Tata Kt. számú határozata szerinti tartalommal. Felhatalmazza a polgármester a megállapodás 
módosításának aláírására.  
 

értelemszerűen Ollé Árpád polgármester 

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2020. (I.29.) határozata a Csokonai 
Művelődési Ház nagytermének lambériázásáról. 

 
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

1. A fenntartásában lévő Csokonai Művelődési Ház nagytermének falát 1,3 méter 
magasságig a fal védelmében, és tisztántarthatósága érdekében lambéria burkolattal látja 
el.  

2. A lambéria burkolat kiépítésével a helyi Kovács Ferenc asztalos egyéni vállalkozót bízza 
meg. 

3. A lambéria burkolat kiépítésére bruttó 285 000 Ft-ot biztosít a fejlesztési célú kiadásainak 
terhére.  

4. Felhatalmazza a polgármestert munka megrendelésére.  

a munka megrendelésére: 2020. 
02. 15. 

Ollé Árpád polgármester 



Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2020. (I.29.) határozata a régi 
református iskola bérlő általi fejlesztéséről. 

 
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

1. Hozzájárul, hogy a tulajdonában lévő Dunaalmás, Almási u. 76.sz alatti régi református 
iskola épületén a bérlő, a Kis Vendéglő Kft. fejlesztést, felújítást hajtson végre. A 
fejlesztés a gázüzemű bojler cseréjére, és az elektromos rendszer felújítására vonatkozik.   

2. Hozzájárul, hogy a fejlesztés költségeit a bérlő a bérleti díjába beszámíthassa.  
3. Felhatalmazza a polgármestert a bérlővel történő egyeztetésre, az elvégzendő fejlesztés 

költségeinek pontosítására.   
 
 

egyeztetések lefolytatására: 2020. 
03. 20. 

Ollé Árpád polgármester 
 

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2020. (I.29.) határozata a Csokonai 
Általános Iskola étkezőjének kialakításáról 

 
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

1. Kivizsgálja a Csokonai Általános Iskola étkezővel történő ellátásának lehetőségeit.  
2. Felhatalmazza Domján Viktor képviselőt, az étkező kialakítás lehetőségeinek 

kivizsgálására.  
3. A tervezésről és egyéb érdemi feladatról a lehetőségek ismeretében későbbi testületi 

ülésen dönt.   
 
 

lehetőségek testülettel történő 
ismertetésére: 2020. 05. 31. 
 

Domján Viktor képviselő 

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2020. (II.26.) határozata a 2020. 
február 26-ai testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok meghatározásáról 

 
1) Civil szervezetek 2020. évi támogatása 

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

 
2) Belterületi településrendezési eszközök módosításának megindítása 

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

           
3) A 2020. évi polgármesteri szabadságolási ütemterv elfogadása 

Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester 

- - 
 



 
4) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi 

ülés óta eltelt időszak eseményeiről. 
 Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester 
  

5) Egyebek 
a) Béke utca aszfaltburkolatának kátyúzása (szóbeli előterjesztés alapján) 
b) Pihenő-tó tájékoztató (szóbeli előterjesztés alapján) 
c) Községüzemeltetési feladat koordinátori munkakör betöltéséről (szóbeli 

előterjesztés alapján) 
d) Tájékoztató folyamatban lévő munkákról, pályázatokról (szóbeli előterjesztés 

alapján) 
 

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2020. (II.26.) határozata a civil 
szervezetek 2020. évi támogatásáról 

 
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

1)   150 000 Ft támogatást biztosít a Magyar Vöröskereszt Dunaalmási Szervezet részére a 
2020. évi programjaik lebonyolításához, támogatások fedezetére. 

 
2)  200 000 Ft támogatást biztosít a Neszmélyi Polgárőr Egyesület részére járőrszolgálatok, 

rendezvénybiztosítások végrehajtásárnak költségeire, valamint karbantartási 
munkálatokra. 
 

3)    400 000 Ft támogatást biztosít a Nyugdíjas Klub részére rendezvényeik, kirándulásaik 
megvalósítására.  
 

4)    500 000 Ft támogatást biztosít a Dunaalmás Barátainak Köre részére rendezvényeik  
szervezésére illetve az egyesület működésének fenntartására. 

 
5)    350 000 Ft támogatást biztosít a Dunaalmás Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére   
        eszközbeszerzés fedezetére és a régi szertár felújításának folytatására. 
 
6)    800 000 Ft támogatást biztosít a Dunaalmás Munkások Atlétikai Clubja részére   
        működési költségei fedezetére. 
 
7)  120 000 Ft támogatást biztosít a Dunaalmásért Alapítvány részére közösségi  
      programjaik támogatására. 

támogatási szerződések aláírására: 
2020. március 20. 
 

Ollé Árpád polgármester 



 
8)  Felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodások aláírására és annak  
kifizetésére. 

         
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2020. (II.26.) határozata a 

településrendezési eszközök módosításáról 
 
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

1) Megindítja a belterületet érintő településrendezési eszközök módosítására irányuló 
eljárást.  

2) Módosítja a 6336 hrsz-ú, 4525 hrsz-ú és a 5714/1 valamint 5714/2 hrsz-ú ingatlanok 
területi besorolását a DA/20-11/2020. számú előterjesztés alapján.  

3) Módosítja a Baráthegy utca, Vöröskőalja utca Almási utca nyomvonalát, és az iskola utáni 
területblokk közútcsatlakozásának kialakítását. A településrendezési eszközök 
módosításának véleményezése a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 32.§ (6) bekezdése 
figyelembevételével tárgyalásos eljárás szerint történik. 

4) A szabályozás módosítása folyamatában az Önkormányzat a településfejlesztéssel és 
településrendezéssel, a települési arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel 
összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2018. (IV.27.) önkormányzati 
rendelet szabályainak figyelembevételével folytatja le a partneri egyeztetést. 

5) Felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosaival, mint részleges 
Költségviselőkkel és László Tibor tervezővel a módosításra vonatkozó tervezési 
szerződést megkösse és a módosítással összefüggő egyeztetési eljárást lebonyolítsa. 

6) A módosítási eljárás lefolytatására bruttó 300 000 Ft-ot biztosít a fejlesztési kiadások 
terhére. 

 
 

szerződés megkötésére: 2020. 
március 18., a tervek elkészültére: 
2020. december 15. 
 

Ollé Árpád polgármester 
 

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2020. (II.26.) határozata a 
polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadásáról. 

 
Dunaalmás Község Önkormányzati Képviselő-testülete  
 
Elfogadja Ollé Árpád főállású polgármester 2019. évre szóló szabadságságának ütemezését az 
alábbiak szerint:  
 
- február 27-28     2 nap 
- március 23 – 27.     5 nap 
- május 04 – 08.     5 nap 

2020.12.31. Ollé Árpád polgármester 
 



- július 01 – 03., 06—10..    8 nap 
- augusztus 03.-07., 24 – 28.   10 nap 
- szeptember 21-25.    5 nap 

 
- 4 nap rendkívüli eseményre, a képviselő-testület előzetes értesítésével 

 
 

 Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2020. (II.26.) határozata a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak 

eseményeiről szóló tájékoztató elfogadásáról. 
 
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
 
Elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta 
eltelt időszak eseményeiről szóló tájékoztatót. 
 

- - 
 

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2020. (II.26.) határozata a Béke 
utca aszfaltburkolatában lévő balesetveszélyes úthibák javításáról. 

 
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  

1. A tulajdonában és fenntartásában lévő Béke utca aszfaltburkolatában lévő 
balesetveszélyes úthibákat kijavíttatja.  

2. A javítási munka elvégzésével Varga & Varga Forgalomtechnika Kft-t bízza meg. 
3. Az útburkolat javítási munkáira bruttó 221 000 Ft-ot biztosít a fejlesztési célú kiadásainak 

terhére.  
4. Felhatalmazza a polgármestert munka megrendelésére.  

 

a munka megrendelésére: 2020. 
03. 02. 
 

Ollé Árpád polgármester 

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2020. (II.26.) határozata a 
községüzemeltetési feladat koordinátori munkakör betöltéséről. 

  
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
 
Betölti a községüzemeltetési feladat koordinátori munkakört. Felhatalmazza a polgármestert az 
álláshely meghirdetésére. Kéri, hogy a polgármester a beérkezett pályázók anyagait következő 
testületi ülésre terjessze elő. 
    
 
 

pályázat kiírására: 2020. március 
5., képviselő-testületi ülésre 
beterjesztésre: 2020. március 25. 
 

Ollé Árpád polgármester 



Dunaalmás Község Polgármesterének 
1/2020. (III.25.) határozata 

a Koronavírus-járvánnyal kapcsolatos döntésekről 
 
 
A rendkívüli jogrend következtében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a 
képviselő-testület feladat és hatáskörében eljárva döntésem az alábbi: 
 
 

1) 1 millió forintot különít el a Koronavírus-járvánnyal kapcsolatos intézkedések és az 
előidézett esetleges válsághelyzet finanszírozására. Az összeget a költségvetés 
rendezvények megtartására elkülönített kiadásaiból csoportosítja át. 

2) 2000 db zárható műanyag ételszállító dobozt vásárol a szükséges meleg étel 
kiszállításához.  

3) A civil szervezete számára megítélt 2020. évi támogatások kifizetését felfüggeszti. A 
felfüggesztés alól kivételt élveznek azon civil szervezetek, melyek munkája köthető a 
járvánnyal kapcsolatos munkák elvégzéséhez (Vöröskereszt, Neszmélyi Polgárőrség, 
Dunaalmási Önkéntes Tűzoltó Egyesület)  

 
 

azonnal Ollé Árpád polgármester 

Dunaalmás Község Polgármesterének 
2/2020. (III.25.) határozata 

a Juniális rendezvény megtartásáról 
 
 
A rendkívüli jogrend következtében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a 
képviselő-testület feladat és hatáskörében eljárva döntésem az alábbi: 
 
A június 13-án megrendezésre kerülő Juniális rendezvény - mely egyúttal a kialakított Pihenő tó és 
park avató rendezvénye is egyben – megtartásáról, illetve a Koronavírus-járvány terjedése miatti 
esetleges elhalasztásáról április 30. napjáig dönt.  
 
 
 

azonnal Ollé Árpád 



Dunaalmás Község Polgármesterének 
3/2020. (III.25.) határozata 

Csokonai Művelődési Ház és Egészségforrás Tornacsarnok 
tisztasági festéséről 

 
 
A rendkívüli jogrend következtében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a 
képviselő-testület feladat és hatáskörében eljárva döntésem az alábbi:  
 
 

Az Egészségforrás Tornacsarnok tisztasági festését Major Zoltán egyéni vállalkozóval elvégezteti. 
A festésre bruttó 440 000 Ft-ot biztosít a költségvetés fejlesztési célú kiadásainak terhére.  

A Csokonai Művelődési ház tisztító festésének elvégzésére nem bíz meg vállalkozót, csak a 
festéket, takarófóliát és eszközöket vásárol, mivel a festés térítésmentes felajánlásból készül el.  

 
A határozat mellékletét képezi a DA/20-16/2020. számú írásos előterjesztés. 
 

munka megrendelésére, az 
anyagok beszerzésére: 2020. 
április 20. 

Ollé Árpád 

Dunaalmás Község Polgármesterének 
4/2020. (III.25.) határozata 

Pihenőparki sétány kiépítése és villamoshálózat kiépítése a Pihenő tó területére 
 
 
A rendkívüli jogrend következtében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a 
képviselő-testület feladat és hatáskörében eljárva döntésem az alábbi:  
 
 

A Pihenő tó területén kialakítandó Pihenő parki sétányt kiépítteti a sziget bejáratához. A munka 
elvégzésével a Kertgondnok Kft-t bízza meg, melyre bruttó 1 524 000 Ft-ot biztosít a költségvetés 
fejlesztési célú kiadásainak terhére.  

A Pihenő tó területére az elektromos csatlakozást kiépítteti, melyre bruttó 800 000 Ft-ot biztosít a 
költségvetés fejlesztési célú kiadásainak terhére.  

 

munka megrendelésére: 2020. 
április 20. 

Ollé Árpád polgármester 



A határozat mellékletét képezi a DA/20-18/2020. számú írásos előterjesztés. 
 
 

Dunaalmás Község Polgármesterének 
5/2020. (III.25.) határozata 

Vöröskőalja utca 4193/24 hrsz-ú beépítetlen terület megvásárlásáról 

 
 
A rendkívüli jogrend következtében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a 
képviselő-testület feladat és hatáskörében eljárva döntésem az alábbi:  
 
Megvásárolja a Vöröskőalja úton található, 4193/24 helyrajzi számon nyilvántartott, 812 m2 
térmértékű, kivett, beépítetlen terület besorolású ingatlant 3000 Ft/m2 áron, mindösszesen 
2.436.000 forintért. A vételárat a költségvetés fejlesztési célú kiadása fedezi. 

A határozat mellékletét képezi a DA/20-19/2020. számú írásos előterjesztés. 
 

2020.06.30. Ollé Árpád polgármester  

 

 Dunaalmás Község Polgármesterének 
6/2020. (III.25.) határozata 

Magyar Falu Programban való részvételről 
 
 
A rendkívüli jogrend következtében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a 
képviselő-testület feladat és hatáskörében eljárva döntésem az alábbi:  
 
 
Pályázatot nyújt be a Magyar Falu Programban az ”Önkormányzati tulajdonú út-, híd 
építése/felújítása” című alprogramban a dunaalmási Jókai utca felújítására. 

 

Megbízza a VIMRO Kft. munkatársait a pályázati dokumentáció elkészítésével. 

A határozat mellékletét képezi a DA/20-20/2020. számú írásos előterjesztés. 

2020.05.08. Ollé Árpád polgármester  

 



Dunaalmás Község Polgármesterének 
7/2020. (III.25.) határozata 

a Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról és az egyes 
szociális szolgáltatásokról, valamint azok térítési díjairól szóló önkormányzati rendelet 

módosításának véleményezése 
 
A rendkívüli jogrend következtében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a 
képviselő-testület feladat és hatáskörében eljárva döntésem az alábbi:  
 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról és az egyes szociális 
szolgáltatásokról, valamint azok térítési díjairól szóló önkormányzati rendelet módosítását a 
DA/20-23/2020. számú előterjesztésben foglaltak szerint előzetesen elfogadja. 

A határozat mellékletét képezi a DA/20-23/2020. számú írásos előterjesztés. 
 

tájékoztatásra: azonnal Ollé Árpád polgármester  

 

Dunaalmás Község Polgármesterének 
8/2020. (III.25.) határozata 

a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaalmási Kirendeltsége 2019. évi munkájáról szóló 
beszámoló elfogadásáról 

 
 

A rendkívüli jogrend következtében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a 

képviselő-testület feladat és hatáskörében eljárva döntésem az alábbi: 
 
 
Elfogadja a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaalmási Kirendeltsége 2019. évi munkájáról 
szóló beszámolót a DA/20-24/2020. számú előterjesztésben foglaltak szerint. 

 

A határozat mellékletét képezi a DA/20-24/2020. számú írásos előterjesztés. 
 
 

- 

 

 - 

 



Dunaalmás Község Polgármesterének 
9/2020. (III.25.) határozata 

az Önkormányzat 2020-2025 közötti időszakra vonatkozó gazdasági program 
megalkotásáról. 

 
 
A rendkívüli jogrend következtében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a 
képviselő-testület feladat és hatáskörében eljárva döntésem az alábbi: 
 
 

A DA/20-25/2020. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal megalkotja az 
Önkormányzat 2020-2025 közötti időszakra vonatkozó gazdasági programját. 
 

A határozat mellékletét képezi a DA/20-25/2020. számú írásos előterjesztés. 
 

- - 

 Dunaalmás Község Polgármesterének 
10/2020. (III.25.) határozata 

a 2020. évi közbeszerzési terv elfogadásáról 
 
 
A rendkívüli jogrend következtében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a 
képviselő-testület feladat és hatáskörében eljárva döntésem az alábbi: 
 
 
Elfogadja a DA/20-26/2020. számú előterjesztés 1. mellékletét képező 2020. évi közbeszerzési 
tervet. 
 

A határozat mellékletét képezi a DA/20-26/2020. számú írásos előterjesztés. 
 
 

- - 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
Dunaalmás Község Polgármesterének 

11/2020. (III.25.) határozata 
a községüzemeltetési feladatkoordinátori munkakör betöltéséről 

 
 
A rendkívüli jogrend következtében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII I. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a 
képviselő-testület feladat és hatáskörében eljárva döntésem az alábbi: 
 
 
Eredménytelennek nyilvánítja a községüzemeltetési feladat koordinátori munkakör betöltésére kiírt 
pályázati felhívást. Új pályázatot ír ki a munkakör betöltésére.  
 
 

pályázat kiírására: 2020. 04.10. 
 

Ollé Árpád polgármester 

Dunaalmás Község Polgármesterének 
12/2020. (IV.10.) határozata 

a Koronavírus-járvánnyal kapcsolatos 2020. április 10. és 2020 április 13. közötti időszakot 
érintő döntésekről 

 
 
A rendkívüli jogrend következtében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a 
képviselő-testület feladat és hatáskörében eljárva döntésem az alábbi: 
 
A Koronavírus járvány terjedésének megakadályozása érdekében az alábbi közterületeket és 
közlekedési útvonalakat 2020. április 10. 0.00 óra és 2020 április 13. 24.00 óra közötti 
időszakban nem látogatható: 

 
 - a dunaalmási Phenő-tó és Pihenő-park (Platánliget) teljes területe 

 - a dunaalmási Kis-sziget területe 

 - a Duna-part és a 4. sz. vasútvonal közötti ártéri ligeterdő az Által-ér torkolattól 
Neszmély közigazgatási határáig (Dunaalmás, Dunasor) 

azonnal Ollé Árpád polgámester 



- Római kori kőfejtők területe és az oda vezető útvonalak  
 
 - Által-ér völgyi kerékpárút dunaalmási szakasza 

 
Felelős: Ollé Árpád polgármester 
 

 Dunaalmás Község Polgármesterének 
13/2020. (IV.29.) határozata 

a Juniális rendezvény megtartásáról 
 
 
A rendkívüli jogrend következtében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a 
képviselő-testület feladat és hatáskörében eljárva döntésem az alábbi: 
 
A június 13-án megrendezésre kerülő Juniális rendezvény- mely egyúttal a kialakított Pihenő tó és 
park avató rendezvénye is egyben – megtartását elhalassza, a rendezvény új időpontja szeptember 
5. napja.   

 
 

2020. szeptember 5. 

 

Ollé Árpád polgármester  
 

 
Dunaalmás Község Polgármesterének 

14/2020. (IV.29.) határozata 
a közösségszervezői munkakör betöltéséről. 

 
 
A rendkívüli jogrend következtében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a 
képviselő-testület feladat és hatáskörében eljárva döntésem az alábbi: 
 
Szabó-Takács Edit közösség-szervezői munkaviszonyát 2020. május 1. napjától heti 40 óra 
határozatlan időre meghosszabbítja, bérét bruttó 210. 600 Ft-ban állapítja meg. 

2020.04.30. 

 

Ollé Árpád polgármester  
 



 
Dunaalmás Község Polgármesterének 

15/2020. (IV.29.) határozata 
a Pihenő park szennyvíz bekötését érintő eszközvásárlásról. 

 
 
A rendkívüli jogrend következtében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a 
képviselő-testület feladat és hatáskörében eljárva döntésem az alábbi: 
 

1. Megvásárolja a Pihenő park szennyvíz rákötéséhez szükséges gyűjtőaknát és a szükséges 
átemelő szivattyút. 

2. Megbízza a Domján ÉpGép Kft. munkatársait a berendezések beszerzésével és a helyszíni 
telepítéssel. 

3. A beruházásra bruttó 2.325.000 Ft-ot biztosít a költségvetés fejlesztési célú kiadásainak 
terhére. 

4. A nyomvonal kiépítése során megrongálódott közút rendbetételére 100 tonna zúzott követ 
vásárol kiszállítással a költségvetés fejlesztési célú kiadásainak terhére. 

 
 
 
 

 

anyag beszerzésére, munka 
megrendelésére: 2020. 05. 05.  
 

Ollé Árpád polgármester  
 

Dunaalmás Község Polgármesterének 
16/2020. (IV.29.) határozata 

a község-üzemeltetési feladat koordinátori munkakör betöltéséről 

 
 
 
A rendkívüli jogrend következtében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a 
képviselő-testület feladat és hatáskörében eljárva döntésem az alábbi: 

munkaszerződés megkötésére: 
2020. május 4.   

Ollé Árpád polgármester  
 



 
A községüzemeltetési feladat koordinátori munkakör ellátására alkalmazza Horváth László 
Naszály, Ady Endre u. 13. szám alatti lakost. A munkaviszony 2020. május 4. napjától határozatlan 
időre szól, heti 40 óra munkavégzéssel, bruttó 210.600 Ft díjazásért, három hónapos próbaidő 
megkötésével.  

 
Dunaalmás Község Polgármesterének 

17/2020. (IV.29.) határozata 
a Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2020. (II.26.) határozatának 

módosításáról 

 
A rendkívüli jogrend következtében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a 
képviselő-testület feladat és hatáskörében eljárva döntésem az alábbi: 
 

1) Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/2020. (II.26.) számú 
határozatának 3. pontját az alábbiak szerint módosítja:  
„ 3) Módosítja a Baráthegy utca, Vöröskőalja utca Almási utca nyomvonalát, és az iskola 
utáni területblokk közútcsatlakozásának kialakítását.”  

2) A határozat többi pontja változatlan marad. 

               
 
 

értelemszerű Ollé Árpád polgármester 

 Dunaalmás Község Polgármesterének 
18/2020. (V.27.) határozata 

Dunaalmás Község 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 
átfogó értékeléséről. 

 
 
A rendkívüli jogrend következtében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a 
képviselő-testület feladat és hatáskörében eljárva döntésem az alábbi: 

továbbításra – azonnal Makay Tibor kirendeltség-vezető 
 



 
Elfogadom Dunaalmás Község 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
szóló átfogó értékelést és a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 2019. évi munkájáról szóló 
beszámolót.        

 
Dunaalmás Község Polgármesterének 

19/2020. (V.27.) határozata 
a külterületi településrendezési eszközök módosításáról 

 

A rendkívüli jogrend következtében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a 
képviselő-testület feladat és hatáskörében eljárva döntésem az alábbi: 
 

1) Megindítja a külterületet érintő településrendezési eszközök módosítására irányuló 
eljárást.  

2) Módosítja a 0624 hrsz-ú, 0635/3 és 0635/14 hrsz-ú ingatlanok, valamint a 0629/8 tól 
0629/4 hrsz-ig tartó ingatlanblokk övezeti besorolását a DA/20-31/2020. számú 
előterjesztés alapján.  

3) Módosítja a Gip övezet elő, oldal és hátsó kerti szabályait a DA/20-31/2020. számú 
előterjesztés alapján.  

4) Módosítja a Naszályi út és Műréti-dűlő közötti mezőgazdasági út kialakításának 
nyomvonalait.   

5) A szabályozás módosítása folyamatában az Önkormányzat a településfejlesztéssel és 
településrendezéssel, a települési arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel 
összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2018. (IV.27.) önkormányzati 
rendelet szabályainak figyelembevételével folytatja le a partneri egyeztetést. 

6) Felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosaival, mint részleges 
Költségviselőkkel és Lázár Tibor tervezővel a módosításra vonatkozó tervezési szerződést 
megkösse és a módosítással összefüggő egyeztetési eljárást lebonyolítsa. 

7) A módosítási eljárás lefolytatására bruttó 300 000 Ft-ot biztosít a fejlesztési kiadások 
terhére.   

 
 

szerződés megkötésére: 2020. 
június 15., a tervek elkészültére: 
2020. december 15. 

Ollé Árpád polgármester  
 



 
Dunaalmás Község Polgármesterének 

20/2020. (V.27.) határozata 
a Duna-parti településrendezési eszközök javításáról 

 

A rendkívüli jogrend következtében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a 
képviselő-testület feladat és hatáskörében eljárva döntésem az alábbi: 
 

1. A Dunaalmás-Dunapart néven szabályozott területre vonatkozóan szabályozni szükséges a 
mértékadó árvízszintre való feltöltés lehetőségét és szabályait az építési helyre és a telek 
egészére vonatkozóan. 

 

2. A szabályozás módosítása folyamatában az Önkormányzat a településfejlesztéssel és 
településrendezéssel, a települési arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel 
összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelet 
szabályainak figyelembevételével folytatja le a partneri egyeztetést. 
 

3. A településrendezési eszközök módosításának költségeit a Kardinális Kft. viseli. 
 

4. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kardinális Kft-val, mint költségviselővel és László 
Tibor tervezővel a módosításra vonatkozó tervezési szerződést megkösse és a módosítással 
összefüggő egyeztetési eljárást lebonyolítsa. 

 

 

szerződés megkötésére: 2020. 
június 15., a tervek elkészültére: 
2020. december 15. 

 

 
 
Ollé Árpád polgármester 

Dunaalmás Község Polgármesterének 
21/2020. (V.27.) határozata 

a Magyar Falu Programban közterületi játszótér kiépítésére irányuló támogatási kérelem 
benyújtásáról. 

 

A rendkívüli jogrend következtében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

pályázat benyújtására: 2020. 
június 19. 

Ollé Árpád polgármester 



törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a 
képviselő-testület feladat és hatáskörében eljárva döntésem az alábbi: 

1) Pályázatot nyújt be a Magyar Falu Programban az ” „Óvodai játszóudvar és közterületi 
játszótér fejlesztése” című támogatásra, a DA/20-32/2020. számú előterjesztés 
mellékletében szereplő „D” típusú közterületi játszótér kialakítására a 4603 hrsz-ú Pihenő 
park területére. 

2) Megbízza a VIMRO Kft. munkatársait a pályázati dokumentáció elkészítésével. 

 

Dunaalmás Község Polgármesterének 
22/2020. (V.27.) határozata 

a Magyar Falu Programban közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzésre irányuló 
támogatási kérelem benyújtásáról. 

 

A rendkívüli jogrend következtében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a 
képviselő-testület feladat és hatáskörében eljárva döntésem az alábbi: 

1) Pályázatot nyújt be a Magyar Falu Programban az ” „Közterület karbantartását szolgáló 
eszközbeszerzés” című támogatásra, Antonio Carraro Tiger 4400 F típusú traktor és rá 
szerelhető  

- Bonatti LSL 1750 hótolólap,  
- Rondini SP 300 homokszóró,  
- Carioni TL 1500 FSC függesztett szárzúzó és  
- Caroni TC590NSRD fűnyíróasztal  

adapterek beszerzésére. 

2) Megbízza a VIMRO Kft. munkatársait a pályázati dokumentáció elkészítésével. 

  

pályázat benyújtására: 2020. 
június 19. 

 

Ollé Árpád polgármester 



Dunaalmás Község Polgármesterének 
23/2020. (V.27.) határozata 

a Dunaalmás, belterület 5461 hrsz-ú ingatlan részleges bérbeadásáról.  
 
A rendkívüli jogrend következtében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a 
képviselő-testület feladat és hatáskörében eljárva döntésem az alábbi: 
 

1. Bérbe adja az Önkormányzat tulajdonában lévő 5461 hrsz-ú ingatlant Dr. Szmodics 
Katalin részére határozatlan időre, 1 000 Ft/hó bérleti díj ellenében.  

2.  A későbbiekben esedékes értékesítésről, amikor aktuálissá válik, egyeztet a bérlővel. 
3. Tekintettel az ingatlan elhanyagolt állapotára, a bérbevett ingatlan kitakarításának, 

hulladékelszállításának költségeit természetbeni ellenértékként beszámítja a bérleti díjba. 
4. Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására, illetve az esedékes egyeztetés 

megtartására.  
             

 

bérleti szerződés aláírására: 2020. 
június 15. 

Ollé Árpád polgármester 

Dunaalmás Község Polgármesterének 
24/2020. (V.27.) határozata 

Pihenő tó átadó ünnepség programjáról 
 

 
A rendkívüli jogrend következtében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a 
képviselő-testület feladat és hatáskörében eljárva döntésem az alábbi: 
 

 

1. A Pihenő tó átadó ünnepségét együtt tartja az idén esedékes Őszi Izek Fesztiváljával, 
melynek dátuma 2020. szeptember 05. napja. 

2. Az ünnepség programját és menetrendjét a határozat melléklete szerint tartalommal 
elfogadja. 

3. A fellépők biztosítására színpadtechnikát, fénytechnikát és hangosítást vállalkozó 
bevonásával biztosítja, melynek fedezetét a költségvetés működési célú támogatásokból 

szerződések aláírására: 2020. 
július 31. 

Ollé Árpád polgármester 



fedezi. 
4. Felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására. 

 

 
Dunaalmás Község Polgármesterének 

25/2020. (V.27.) határozata 
Civil szervezetek támogatásáról Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2020. (II.26.) határozatának módosításáról 
 

 
A rendkívüli jogrend következtében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a 
képviselő-testület feladat és hatáskörében eljárva döntésem az alábbi: 
 

 

1) A új típusú Korona-vírus járvány hatása miatt elmaradó rendezvények és egyéb megváltozott 
körülmények hatására a Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete civil szervezetek 
2020. évi támogatásáról szóló 14/2020. (II.26.) határozatának 3)-6) pontjait az alábbiak szerint 
módosítja:  

3)    200 000 Ft támogatást biztosít a Nyugdíjas Klub részére rendezvényeik, kirándulásaik 
  megvalósítására.  
 

4)    250 000 Ft támogatást biztosít a Dunaalmás Barátainak Köre részére rendezvényeik     
       szervezésére illetve az egyesület működésének fenntartására. 
 
5)    175 000 Ft támogatást biztosít a Dunaalmás Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére   
        eszközbeszerzés fedezetére és a régi szertár felújításának folytatására. 
 
6)    400 000 Ft támogatást biztosít a Dunaalmás Munkások Atlétikai Clubja részére   
        működési költségei fedezetére. 

2) A határozat többi pontját változatlanul hagyja. 

3) Felhatalmazza a polgármestert az érintett civil szervezetekkel történő egyeztetésre, a támogatási 

szerződések aláírására: 2020. 
július 31. 

Ollé Árpád polgármester 



szerződés módosítására. 

   
Dunaalmás Község Polgármesterének 

26/2020. (V.27.) határozata 
Pihenő tó sétány módosított nyomvonalának elfogadásáról. 

 
A rendkívüli jogrend következtében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a 
képviselő-testület feladat és hatáskörében eljárva döntésem az alábbi: 
 
 
A „LEADER Hagyományőrző, kulturális, civil és sportélet támogatása” című VP6-19.2.1.-94-4-17 
kódszámú pályázati támogatásból megvalósuló sétány nyomvonalát a határozat melléklete szerinti 
tervlapon szereplő nyomvonalra módosítja, úgy, hogy az érinti az önkormányzat tulajdonában lévő 
4599 és 4602 hrsz-ú ingatlanokat. 
 

- - 

Dunaalmás Község Polgármesterének 
27/2020. (V.27.) határozata 

a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodás 
módosításáról. 

 
 
A rendkívüli jogrend következtében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a 
képviselő-testület feladat és hatáskörében eljárva döntésem az alábbi: 
 
 
Elfogadja a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló 
megállapodás módosítását a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal. Felhatalmazza a 
polgármester a megállapodás módosításának aláírására.  
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 62/2020.(II.26.) határozatával jóváhagyott Tatai 
Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyom. 
 

 
 

értelemszerűen Ollé Árpád polgármester 



Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2020. (VI.24.) határozata a 
2020. június 24-ei testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok meghatározásáról 

 
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülésen az alábbi napirendeket 
tárgyalja: 
 

1) Beszámoló az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról   
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester 
Készítette: Makay Tibor kirendeltség-vezető 
            Kovács Szabina gazdálkodási ügyintéző 
 

2) Kék Duna Napközi-otthonos Óvoda nyári zárva tartásának meghatározására  
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester 
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető 

           
3) Kék Duna Óvodában indítható csoportok számáról 2020/2021-es nevelési évben  

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

 
4) Közétkeztetési szolgáltatási szerződés módosítása 

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

 
5) Háziorvosi (fogorvos) szerződés módosítása 

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

 
6) Lilla utca felújítása 

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

 
7) Nagy Ferenc régi óvoda-udvar bérleti kérelme 

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

 
8) Tájékoztató a képviselő testület hatáskörében meghozott polgármesteri 

határozatokról 
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester 

- - 



Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető 
 

9) Egyebek 
a) Pihenő tó átadó ünnepség (szóbeli előterjesztés alapján) 
b) Fásítási programról (szóbeli előterjesztés alapján) 
c) Tájékoztatás az elmúlt időszak eseményeiről (szóbeli előterjesztés alapján) 
d) Központi orvosi ügyelet működtetéséről (szóbeli előterjesztés alapján) 

 

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2020. (VI.24.) határozata az 
önkormányzat és intézményei 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról 

 

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Elfogadja az önkormányzat és intézményei 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót. 
 

értelemszerűen Ollé Árpád polgármester 

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2020. (VI.24.) határozata a Kék 
Duna Napközi-otthonos Óvoda nyári zárva tartásáról szóló 5/2020. (I.29.) határozat 

visszavonásáról. 
 

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

1) A Kék Duna Napközi-otthonos Óvoda nyári zárva tartásáról szóló 5/2020. (I.29.) 
határozatát visszavonja. 

2) Kikéri az óvodás korú gyermekek szülőinek véleményét, hogy kik igénylik az augusztus 
második két hetében az óvodai ellátást. 

3) Az igények felmérését követően rendkívüli ülésen dönt az óvoda nyári zárva tartásának 
rendjéről. 

4) Felhatalmazza a polgármestert a felmérés lebonyolítására.  
 

felmérés azonnal Ollé Árpád polgármester 

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2020. (VI.24.) határozata a Kék 
Duna Óvoda 2020/2021-as nevelési évi csoportlétszám meghatározásáról. 

 
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

2020. szeptember 1. Ollé Árpád polgármester 



 

A 2020/2021-es nevelési-oktatási évben az óvoda csoportlétszámát három csoportban határozza 
meg. 

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 24/2020. (VI.24.) határozata az Étel-
Posta Bt- vel a közétkeztetési feladatok ellátására megkötött szerződés módosításáról. 

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. Módosítja az Étel-Posta Bt.-vel a közétkeztetési feladatok ellátására 2017. június 16. napján 
megkötött vállalkozási szerződést a DA/20-37/2020. számú előterjesztés melléklete szerinti 
tartalommal.  

2. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

  

2020. július 1. Ollé Árpád polgármester 

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 25/2020. (VI.24.) határozata 
háziorvosi szerződés módosításáról 

 
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

 
1) Megszünteti a Dr. Szabó Zsuzsa Fogorvosi Bt.-vel a fogorvosi alapellátásra 2013. február 
28. napján kötött megbízási szerződést és új helyettesítési szerződést köt a Bt-vel 2020. 
augusztus 1 napjától 2021. január 31. napjáig tartó időszakra, heti 12 órás ellátással. 

 

2) Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
     

2020. július 1. Ollé Árpád polgármester 

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 26/2020. (VI.24.) határozata az 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtandó, Lilla utca 

felújítását célzó pályázathoz szükséges saját forrás biztosításáról. 
  

2020. július 10. Ollé Árpád polgármester 



Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter 
egyetértésével kihirdetett „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására” című pályázatra a belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázati alcélra, 
a Lilla utca felújítására benyújtja pályázati anyagát.  

2) A Lilla utca felújításához szükséges 13 764 544 Ft saját forrást biztosítja a költségvetés 
általános tartalékának terhére. 

3) Felhatalmazza a polgármestert a pályázati anyag benyújtására 
  
 
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2020. (VI.24.) határozata az Almási 

út 30. sz. alatti, régi óvoda udvarának bérbe adásáról 

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. Az óvoda udvarát 2020. július 10. napjától 2021. december 31-ig bérbe adja Nagy Ferenc 
(2545 Dunaalmás, Almási út 28.) részére. 

2. A bérleti díjat 1000,- Ft/hó-ban állapítja meg. 

3. Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 

 

2020. július 1. Ollé Árpád polgármester 

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2020. (VI.24.) határozata a 
képviselő testület hatáskörében meghozott polgármesteri határozatok jóváhagyásáról. 

 
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
 
Megismerte, és jóváhagyja a veszélyhelyzet által kialakult megváltozott jogrend ideje alatt, a 
hatáskörében meghozott polgármesteri határozatokat az 1/2020. (III. 25.) számú határozattól a 
27/2020 (V.27.) számú határozatig.  

 

- - 



Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2020. (VI.24.) határozata a 
településfásítási programon való részvételről 

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

1. Benyújtja pályázati kérelmét a településfásítási programra, 30 db alacsony növekedésű 
fatípusra.  
 

2. A megigényelt fák elhelyezését az alábbiakban határozza meg: 
- Füzihegyi utcától a homokbánya bejáratáig, vagy a focipályáig, 15 db 

- Óvoda új parkolója, udvara 8 db 

- Kültelepi játszótér köré 5 db 

- Hivatal elé 2 db 

 

3. Felhatalmazza a polgármestert a kérelem benyújtására.  
 

tájékoztatásra: 2020.07.07. Ollé Árpád polgármester 

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 30/2020. (VI.24.) határozata a 
központi orvosi ügyelet további működtetéséről 

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

4. Elfogadja az Inter-Ambulance Zrt. kérelmét és hozzájárul ahhoz, hogy a központi orvosi 
ügyeleti feladatok ellátására a Zrt-vel kötött feladat-átadási szerződés VI/4. pontjában 
rögzített díj összege 2020. július 15-étől 1.670.000 Ft/hó összegre emelkedjen. 

 

5. A Tatai Kistérségi Többcélú Társulást alkotó többi tagönkormányzatok képviselő-
testületeinek egybehangzó támogató döntése esetén felhatalmazza Michl József polgármestert 
a szerződés-módosítás aláírására. 

tájékoztatásra: 2020. 07.07. Ollé Árpád polgármester 



Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2020. (VII.14.) határozata a 
2020. július 14-ei testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok meghatározásáról 

 
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülésen az alábbi napirendeket 
tárgyalja: 
 
 

1) Kék Duna Napközi-otthonos Óvoda nyári zárva tartásának meghatározására (a 
június 24-ei rendes ülés előterjesztése alapján, a felmérés szóbeli tájékoztatásával 
kiegészítve)   
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester 
Készítette: Makay Tibor kirendeltség-vezető 

 
2) Pihenő tó átadó ünnepségének megtartásáról (szóbeli előterjesztés alapján) 

Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester 
           

 
3) Egyebek 

a) Iskolai étkező kialakítására benyújtható pályázati kiírásról (szóbeli 
előterjesztés alapján) 

b) Hivatali melléképület szükséges javítása (szóbeli előterjesztés alapján) 
 

- - 

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 32/2020. (VII.14.) határozata a Kék 
Duna Óvoda nyári nyitvatartásáról. 

 

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

1) Az új típusú Koronavírus járvány hatására kialakult megváltozott körülményekre 
tekintettel az idei évben nem engedélyezi a Kék Duna Óvoda nyári zárva tartását. 

2) Felkéri a polgármestert a lakosság tájékoztatására.   
 

tájékoztatásra 2020.08.01. Ollé Árpád polgármester 

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 33/2020. (VII.14.) határozata a Pihenő 
tó átadó ünnepségéről. 

 

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

2020. 09.05. Ollé Árpád polgármester 



 
1) A Pihenő tó átadó ünnepségére tervezett nagy rendezvényt az új típusú Koronavírus 

járvány hatására kialakult megváltozott körülményekre tekintettel nem rendezi meg.  
2) Az átadó ünnepséget szűkebb körben, kis rendezvénnyel tartja meg szeptember 5-én.  
3) A rendezvény megtartására bruttó 500.000 Ft-ot biztosít az dologi kiadások terhére.  
4) Felkéri a polgármestert az átadó rendezvény megszervezésének lebonyolítására.   

 

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2020. (VIII.26.) határozata a 
2020. augusztus 26-ai testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok meghatározásáról 

 
 
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülésen az alábbi napirendeket 
tárgyalja: 
 
 

1) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 
támogatása 
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester 
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető 

 
2) Gördülő Fejlesztési Terv 2021-2035 jóváhagyása 

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

           
3) Iskolakezdési támogatás nyújtása az Önkormányzat munkavállalói számára 

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

4) Eurovelo 6 kerékpáros útvonal kialakításához ingatlanátadás Magyar Állam részére 
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester 
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető 
 

5) Egyebek 
a) Tanévkezdéssel kapcsolatos egyeztetés (szóbeli előterjesztés alapján) 

 

- - 

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 35/2020. (VIII.26.) határozata a 2020. 2020. 08. 31. Ollé Árpád polgármester 



évi szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylésének 
benyújtásáról. 

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

1) A Belügyminisztérium pályázati kiírásában meghatározottak szerint a 2020. évi szociális 
célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylésére benyújtja 
pályázati anyagát. A pályázati anyagot keménylombos tűzifa vásárlásának támogatására 
nyújtja be, a maximálisan igényelhető 64 m3 mennyiségre. A tüzelőanyag 
megvásárlásához szükséges bruttó 81.280,- Ft önrészt biztosítja az általános tartalék 
terhére. Vállalja, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől 
ellenszolgáltatást nem kér. 

      
2) Felhatalmazza a polgármestert a kiegészítő támogatás igénybe vételéhez szükséges 

feladatok elvégzésére, a szükséges nyilatkozatok megtételére. 
 



 
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 36/2020. (VIII.26.) határozata az ÉDV 
Zrt. által elkészített Gördülő Fejlesztési Terv 2021-2035 közötti időszakra törtnő 
elfogadásáról, valamint a 2020. évi tervezett beruházási keret felhasználásáról 
 

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

1. Az előterjesztés mellékletében szereplő gördülő fejlesztési terv 2021-2035. időszakra 
készült felújítási, pótlási, valamint beruházási tervrészeket az érintett időszakokra 
elfogadja.   

2. Meghatalmazza az Északdunántúli Vízmű Zrt-t a jóváhagyási eljárásban történő 
képviseletre, és a Gördülő Fejlesztési Terv benyújtására a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatalhoz. 

3. A Gördülő Fejlesztési Terv hivatal általi jóváhagyását követően hozzájárul a 2020. évben 
a bérleti díj terhére történő munkálatok végrehajtásához azzal a megkötéssel, hogy azok 
megkezdése előtt egyeztet, pontosít a polgármesterrel. 

4. Felhatalmazza Ollé Árpád polgármestert az ivóvíz-szennyvízcsatorna-viziközmű rendszert 
érintő, az előterjesztés mellékletét képező meghatalmazás és nyilatkozat aláírására. 

 
      Felelős: Ollé Árpád polgármester 
      Határidő: nyilatkozat megküldésére: azonnal  

nyilatkozat megküldésére: 
azonnal 

Ollé Árpád polgármester 

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 37/2020. (VIII.26.) határozata az 
iskolakezdési támogatásról. 

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

1. Beiskoláztatási támogatást nyújt az Önkormányzat és az általa alapított Kék Duna Óvoda 
azon munkavállalói részére, akik a közoktatásban részt vevő, iskolai tanulmányokat 
folytató, saját háztartásban nevelt, családi pótlékra jogosító gyermeket nevelnek.  

2. A támogatás mértéke bruttó 30 000 Ft gyermekenként, melyre bruttó 430 200 Ft-ot 
biztosít a költségvetés személyi jellegű kiadásainak és járulékainak terhére. 

3. Felhatalmazza a Polgármestert a támogatás kifizetésére. 
 

kifizetésre: 2020.08.31. Ollé Árpád polgármester 



Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 38/2020. (VIII.26.) határozata a 
Dunaalmás, belterület 4491 hrsz-ú ingatlan 24 m2 es részének ingyenes vagyonátruházásáról  
 
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1) A 30/72 hányadban tulajdonát képező 4491 hrsz-ú ingatlanból a DA/20-48/2020. számú 
előterjesztésben foglalt, 4491/1 hrsz megjelölésű, 24 m2 nagyságú területrészt ingyenesen 
átruházza a Magyar Állam részére a NIF Zrt. vagyonkezelői joga mellett. 

2) Az ingyenes vagyonátruházás célja az „Eurovelo 6 kerékpáros útvonal fejlesztése 
Dunaalmás és Lábatlan között” elnevezésű közérdeket szolgáló beruházás hatékonyabb 
megvalósulása.  

3) Felhatalmazza a polgármestert a vagyonátruházásban való részvételre, szükséges 
nyilatkozatok kiadására, szerződés aláírására.   

értelemszerűen  Ollé Árpád polgármester 

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 39/2020. (VIII.26.) határozata a 
tanévkezdéssel és a koronavírus járvánnyal kapcsolatos intézkedésről  
 
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a járvány terjedésének lassítása 
érdekében 

 

1) Vásárol 4 db érintésmentes lázmérőt és 5 db fertőtlenítőszer adagolót a fenntartásában lévő 
intézmények és az általános iskola részére. A beszerzésre bruttó 200 000 Ft-ot biztosít a 
fejlesztési célú kiadások terhére.   

2) Egyeztetést kezdeményez az iskola igazgatójával, az óvoda vezetőjével és a 
gyermekétkeztetést végző vállalkozóval az iskolai étkezés lehetőségeinek kialakítására. 

3) Felhatalmazza a polgármestert a berendezések megvásárlására és az egyeztetés 
leszervezésére.    

 

azonnal Ollé Árpád polgármester 



Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 40/2020. (VIII.26.) határozata az 5558 
hrsz-ú ingatlan telefonátjátszó tornyokkal érintett területrészének értékesítéséről  
 
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

A jelenleg rendelkezésére álló információk alapján nem értékesíti a tulajdonában lévő 5558 hrsz-
ú ingatlanból a telefontornyokkal érintett területrészeket. Amennyiben konkrét vételi ajánlat 
érkezik, úgy későbbi ülésen dönt az értékesítés lehetőségéről.  

azonnal Ollé Árpád polgármester 

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2020. (IX.30.) határozata a 
2020. szeptember 30-ai testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok meghatározásáról 

 
 
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülésen az alábbi napirendeket 
tárgyalja: 
 
 

1) Tájékoztató a település közbiztonsági helyzetéről  
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester 
   Dr. Friedrich Gábor r.ezredes, kapitányság-vezető 
 

2) Pihenő tó területének hasznosítása, bérbe adása  
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester 
Készítette: Makay Tibor kirendeltség-vezető 

           
 

3) Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának 2020. I. félévi helyzetéről 
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester 
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető 
Vas-Kovács Szabina gazdálkodási ügyintéző 
Előzetesen tárgyalta: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 
 

4) A 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (I.30.) rendelet módosítása 
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester 
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető 
Vas-Kovács Szabina gazdálkodási ügyintéző 
Előzetesen tárgyalta: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 

- - 



 
5) Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 

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

 
6) Dunaalmás, Duna-part Szerkezeti- és Szabályozási Terv módosítása 

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

7) Munka- és tűzvédelmi szakértő megbízása 
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester 
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető 
 
 

8) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi 
ülés óta eltelt időszak eseményeiről 
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester 
 

9) Egyebek: 
a) Vírushelyzettel kapcsolatos tájékoztató 
b) Pihenő-tóval kapcsolatos információk 
c) Önkormányzati Suzuki Samurai típusú autó értékesítése 
d) Tájékoztató az intézmények helyzetéről 
e) Mart aszfalt vásárlási lehetőség 
f) Dunaalmási Munkás Atlétikai Club támogatása 
g) Bölcsőde 
h) Güntner pályázat 
i)      Egyebek, képviselői kérdések 

 

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 42/2020. (IX.30.) határozata a helyi 
közbiztonsági tájékoztató elfogadásáról. 

Dunaalmás Község Önkormányzati Képviselő-testülete 

Elfogadja a helyi közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztatót. Köszönetét fejezi ki a Tatai 
Rendőrkapitányság állományának a településen végzett tevékenységükért.  

- - 

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 43/2020. (IX.30.) határozata a Pihenő- 2020.12.16. tárgyalások lefolytatására, testület 



park környezetében kialakítható vendéglátó egységekről. 
 

Dunaalmás Község Önkormányzati Képviselő-testülete 
 

1. Lehetőséget lát a Pihenőpark közelében található „parkoló” területének részleges 
bérbeadására vendéglátó egységek létrehozása céljából. 

2. Felkéri a jelentkező vállalkozókat üzleti tervük, megvalósítandó üzlethelyiségük részletes 
ismertetésére 2020. december 1. napjáig.  

3. Felkéri a jegyzőt (kirendeltség-vezető útján), hogy vizsgálja meg a terület 
beépíthetőségének lehetőségeit. 

4. A területet bérleti díját a teljes körű információk birtokában állapítja meg.  
5. Felhatalmazza a polgármestert, hogy tárgyalásokat kezdeményezzen a vállalkozókkal a 

bérbeadás körülményeiről, a bérleti szerződés tartalmáról. 
 

elé terjesztésre: Ollé Árpád 
polgármester 

 

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 44/2020. (IX.30.) határozata az 
önkormányzat gazdálkodásának 2020. I. félévi helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról. 

 
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Elfogadja az önkormányzat gazdálkodásának 2020. I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót. 
 

- - 

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 45/2020. (IX.30.) határozata a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról 

 
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
 
 

1) Csatlakozik az Emberi Erőforrások Minisztérium Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázaton való részvételhez szükséges EPER-
Bursa rendszerhez csatlakozzon és a csatlakozási nyilatkozatot írja alá. Az 
ösztöndíjpályázaton felhasználható 2021. évi pénzkeretet 450 000 Ft-ban állapítja meg, 
amelynek forrását az önkormányzat 2021. évi költségvetésének az ellátottak pénzbeli 
juttatásai terhére biztosítja. 

2021. október 1., illetve a 2021. 
évi költségvetés benyújtása 
 

Ollé Árpád polgármester 



 

2) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2021. évi költségvetés tervezése során 
gondoskodjon az összeg beépítéséről. 

 
 
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 46/2020. (IX.30.) határozata a munka- 
és tűzvédelmi szakértő megbízásáról.  

 
Dunaalmás Község Önkormányzati Képviselő-testülete  
 

1. Megbízza Tóth Pétert a munka- és tűzvédelmi feladatok ellátásával Dunaalmás Közég 
Önkormányzatának Hivatalára, a Kék Duna Óvodára, a Csokonai Művelődési Házra és az 
Egészségforrás Tornacsarnokra, valamint a munkavállalók felkészítésére vonatkozóan. A 
szerződés 2020. október 01-étől határozatlan ideig szól a DA/20-56/2020. számú 
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.  

2. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 

2020.10.01. Ollé Árpád polgármester 

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 47/2020. (IX.30.) határozata a hivatal 
udvarában található melléképület felújításáról 

 
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

1. Felújítja a Hivatal udvarában található melléképületet, lehetőleg az eredeti falazatok 
megtartásával, új tető kialakításával. Amennyiben ez nem megvalósítható, úgy könnyű 
szerkezetesen, vagy konténer vásárlásával teszi zárhatóvá az építményt.  

2. A felújítási munkára bruttó 3 millió forintot biztosít a fejlesztési célú kiadások terhére.  
 

2020.12.31. Ollé Árpád polgármester 

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 48/2020. (IX.30.) határozata a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak 
eseményeiről szóló tájékoztató elfogadásáról. 

 
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

- - 



Elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta 
eltelt időszak eseményeiről szóló tájékoztatót. 

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 49/2020. (IX.30.) határozata mart 
aszfalt vásárlásáról. 

 
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
 
1. Vásárol 125 tonna mart aszfaltot az Arany János úttól a Tatai útig húzódó, makadám út 

borítására.  
2. Az építőanyag megvásárlására bruttó 250 000 Ft-ot biztosít a költségvetés fejlesztési célú 

kiadásainak terhére. 
3. Felhatalmazza a polgármestert a mart aszfalt megvásárlására, és a helyszínre történő 

leszállítás leszervezésére. 
 

2020.11.30. Ollé Árpád polgármester 

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 50/2020. (IX.30.) határozata a 
Dunaalmási Munkás Atlétikai Club kiegészítő támogatásáról. 
 
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  
1. Kiegészítő támogatást nyújt a Dunaalmási Munkások Atlétikai Clubja részére , 

sportfelszerelés vásárlásának finanszírozására. A támogatás mértéke bruttó 200 000 Ft, melyet 
a költségvetés államháztartáson kívülre nyújtott támogatásainak terhére biztosít. 

2. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás aláírására, és a támogatás 
kifizetésére. 

 

2020.10.31. Ollé Árpád polgármester 

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 51/2020. (IX.30.) határozata a 
Dunaalmás, Kis utca 21. szám alatti, 4161 hrsz-ú ingatlan tulajdonba vételéről 

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az 
állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a 
Magyar Államkincstárnál kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában 
(vagyonkezelő: Magyar Államkincstár) lévő Neszmély, Semmelweis tér 1-2. szám alatti, 

Eljárás megindítására: 
2020.12.31. 

Ollé Árpád polgármester 



609/1 helyrajzi számon felvett, kivett, orvosi rendelő, gyógyszertár megnevezésű ingatlan 
106761/350000 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

 

2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4.) és 6.) pontjaiban meghatározott egészségügyi 
alapellátás és óvodai (bölcsődei) ellátás érdekében kívánja tulajdonba venni. 

 

3. Vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág 
szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését. 

 

4. Kijelenti, hogy az igényelt ingatlan nem áll örökségvédelmi, természetvédelmi, helyi és 
Natura 2000 védettség alatt.  

 

5. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az igényelt ingatlan ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során a Magyar Államkincstár felé teljes 
jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

 

6. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az igényelt ingatlan ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 

 

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 52/2020. (XI.25.) határozata a 
Pihenő tó parkoló területének bérbeadásáról 
 
 
 

2020.12.31. Ollé Árpád polgármester 



Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Dunaalmás Község Önkormányzat Polgármestere a 
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetben az alábbi döntést hozza: 
 
 
1. Bérbe adja Dunaalmás, Dunasor 4603 hrsz-ú, Pihenő tóval szemben található parkoló 

területéből, a kizárólagos tulajdonában álló 4584, 4583, 4582 hrsz-ú ingatlanokból együttesen 
az alábbi osztásban: 
a) Mike Attila és Szabó Viktor Csaba (Almási Lángos csapat) részére 100 m2 nagyságban 

lángossütő vendéglátó egység kialakítására. 
b) Domján Krisztián és Domján Viktor részére 200 m2 nagyságban hús sütöde és italkimérő 

vendéglátó egység kialakítására.    
2. A bérleti idő 2021. január 1. napjától határozatlan időre szól, a bérleti díj mértéke 100 

Ft/m2/hó az első bérleti évben. A bérleti díj mértékét évente, a bérleti év végén 
felülvizsgálásra kerül.  

3. A bérbeadás feltétele, hogy a szükséges közműveket a bérbevevők építik ki saját költségükön, 
melyeket almérővel látnak el. A közüzemi díjakat a bérlők fizetik. A kiépített közművek 
tulajdonjogát a bérlők 5 év elteltével térítésmentesen az önkormányzat tulajdonába adják.  

4. Felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés aláírására.  
 

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 53/2020. (XI.25.) határozata 
a Füzihegyi ingatlanok bérbeadásáról. 
 
 
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Dunaalmás Község Önkormányzat Polgármestere a 
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetben az alábbi döntést hozza: 
 
 

1. 1000 forint/hó/ingatlan bérleti díj ellenében bérbe adja a 7002, 7003, 7004, 7005, 7006/1, 
7006/2, 7083, 7084, 7085, 7086, 7087 hrsz-ú  ingatlanokat Balla Dániel, Kiss László és 

2020.12.31. Ollé Árpád polgármester 



Tatai Kornél részére határozatlan időre, 60 napos felmondási idő kitűzésével. 

2. Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. 

 

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 54/2020. (XI.25.) határozata 
a Tómellék utca 6550 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről. 
 
 
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Dunaalmás Község Önkormányzat Polgármestere a 
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetben az alábbi döntést hozza: 
 
 

1. Értékesíti a kizárólagos tulajdonában lévő Dunaalmás, Tómellék utca 6550 helyrajzi 
számon nyilvántartott, 273 m2 térmértékű, kivett, beépítetlen terület besorolású ingatlant 
600.000 forintért. 

2. Felhatalmazza a polgármestert a tulajdonossal történő kapcsolatfelvételre, a 
szerződéskötésre. 

 

2021.01.31. Ollé Árpád polgármester 

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 55/2020. (XI.25.) határozata 
az adóhatóság 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása. 
 
 
 
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Dunaalmás Község Önkormányzat Polgármestere a 
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetben az alábbi döntést hozza: 
 

folyamatos dr. Horváth József jegyző, Makay 
Tibor kirendeltség-vezető 



 
1.) Elfogadja az adóhatósági tevékenységről és a hátralékok behajtásáról szóló beszámolót. 
2.) Felkéri a jegyzőt (kirendeltség-vezető útján), hogy az adóhátralékok behajtására minden 

lehetséges intézkedést tegyen meg. 
 

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2020. (XI.25.) határozata 
az Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról. 

 
 
 
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Dunaalmás Község Önkormányzat Polgármestere a 
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetben az alábbi döntést hozza: 
 
 
1) Elfogadja a 2021. évi belső ellenőrzési munkatervet a határozat melléklete szerinti tartalommal.  
 
2) Felkéri a jegyzőt, hogy szervezze meg a 2021 évi belső ellenőrzési munkaterv végrajtását.  
    
 

2021.12.31. dr. Horváth József jegyző 

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 57/2020. (XI.25.) határozata 
Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. évi munkatervének 
elfogadásáról. 
 
 
 
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Dunaalmás Község Önkormányzat Polgármestere a 
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetben az alábbi döntést hozza: 
 
 

- - 



Elfogadja Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. évi munkatervét a 
határozat melléklete szerinti tartalommal.  

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2020. (XI.25.) határozata 
a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaalmási Kirendeltségének téli ünnepi időszakára 
vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről 

 
 
 
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Dunaalmás Község Önkormányzat Polgármestere a 
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetben az alábbi döntést hozza: 
 
 

1. Elrendeli a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaalmási Kirendeltségének 2020. 
december 28-31. napok közötti időszakra vonatkozó igazgatási szünetet.  

2. Felkéri a jegyzőt (kirendeltség-vezető útján), hogy a szükséges elérhetőségeket tegye 
közzé az ügyfelek részére az igazgatási szünet időszakában, az esetlegesen felmerülő 
halaszthatatlan ügyek, feladatok intézése céljából. 

 
 

lakosság tájékoztatására: 
2020.12.15. 

Makay Tibor kirendeltség-vezető 

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 59/2020. (XI.25.) határozata 
a 2020-34 évi Gördülő Fejlesztési Terv módosításáról 

 
 
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Dunaalmás Község Önkormányzat Polgármestere a 
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetben az alábbi döntést hozza: 
 
 

2020.12.10. Ollé Árpád polgármester 



1. Elfogadja a 2020-34 évi Gördülő Fejlesztési Terv módosítását a DA/20-66/2020. számú 
előterjesztés és mellékletei alapján. 

2. Felhatalmazza a polgármestert a módosítással kapcsolatos intézkedések megtételére, az 
ÉDV Zrt. felé történő meghatalmazás aláírására. 

 

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 60/2020. (XI.25.) határozata 
a Magyar Falu program keretében megvalósuló Jókai utca felújítási munkálatai 
kivitelezőjének kiválasztásáról 

 
 
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Dunaalmás Község Önkormányzat Polgármestere a 
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetben az alábbi döntést hozza: 
 
 

1. A Magyar Falu Program keretében megvalósuló Jókai utca felújításának kivitelezőjének 
kiválasztására lefolytatott tendereljárást eredményesnek nyilvánítja. 

2. A Strabag Általános Építő Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2., Infopark D épület) 
árajánlattevő árajánlatát érvényesnek nyilvánítja. 

3. Az eljárás nyertesének a Strabag Általános Építő Kft. árajánlattevőt kihirdeti. 
4. A Jókai utca felújítása egy ütemben, átalánydíjas vállalkozási szerződés keretében 

megrendeli, finanszírozása a Magyar Falu Program keretében, az MFP-ÖTU/2020 
kódszámú, 1005441800 azonosítójú, „Önkormányzati tulajdonban lévő út-
,hídépítés/felújítás – 2020 című pályázati támogatásból valósul meg. 

5. Felhatalmazza a Polgármestert a szerződések megkötésére. 
 

2021.01.31. Ollé Árpád polgármester 

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 61/2020. (XI.25.) határozata 
a tulajdonában lévő Ford Transit karosszériájának javításáról 

 

2021.02.28. Ollé Árpád polgármester 



 
 
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Dunaalmás Község Önkormányzat Polgármestere a 
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetben az alábbi döntést hozza: 
 
 

1. Az Önkormányzat tulajdonában lévő NHK-421 forgalmi rendszámú Ford Transit sérült és 
korrodált karosszériájának javítását, és a javított részek újrafényezését elvégezteti, mely 
munkákra bruttó 600 000 Ft-ot biztosít a dologi kiadásainak terhére.   

2. Felhatalmazza a Polgármestert a javítási munkák leszervezésére, megrendelésére.  
 

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 62/2020. (XI.25.) határozata 
a Lilla utca – Vöröskőalja utca közötti 4230 hrsz-ú közút részleges egyirányúsításáról 

 
 
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Dunaalmás Község Önkormányzat Polgármestere a 
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetben az alábbi döntést hozza: 
 
 

1. Egyirányúsítja a Lilla utca – Vöröskőalja utca közötti 4230 hrsz-ú közút 4211/3 hrsz-ú 
ingatlantól a Lilla utca közötti szakaszát. A közlekedési irány az egyirányúsított 
szakaszon a Lilla utca felöl a Vöröskőalja utca felé kerül kialakításra.  

2. Kiépíti a közút szükséges kitáblázását, előjelző táblákkal egyaránt 
3. Felhatalmazza a Polgármestert a munka leszervezésére, megrendelésére, a lakosság 

kiértesítésére.  
 

 

2020.12.31. Ollé Árpád polgármester 



 

   

   

   

   

   

   

   

   

             

 
 

  

 


