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Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2545 Dunaalmás, Almási u. 32.
Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015
Iktatószám: DA-IK/47-110/2016.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2016. december 07-én Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő
testületének 17.00 órakor kezdődő közmeghallgatásán.

—

Helye: Csokonai Művelődési Ház nagyterme (Dunaalmás, Almási u. 86.)
lelen vannak:

Ollé Árpád polgármester
Kun Lajos alpolgármester
Baranya Gábor képviselő
Kecskeméti József képviselő
Vajas Zoltán képviselő

Távol van az ülésről: Czérna Zoltánné
Domján Viktor képviselők

Meghívottak és jelen vannak:

Makay Tibor a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal
Dunaalmási Kirendeltségének vezetője
Kovács Szabina jegyzőkönyvvezető
Lakosság részéről 13 fő a mellékelt jelenléti ív szerint

Ollé Árpád polgármester: 17:00 órakor megnyitja az ülést Köszönti a megjelent
képviselőket a meghívott vendégeket és a jelenlévőket. Tájékoztatja a megjelenteket,
hogy a közmeghallgatásról hang és videó felvétel készül. Megállapítja, hogy a testület
határozatképes, mert a 7 képviselő közül 4 fő jelen van. Vajas Zoltán képviselő később
érkezik A két távol lévő képviselő társuk munkahelyi és családi okok miatt nem tud
jelen lenni. Elmondja, hogy az ülésnek két témája lenne, a község éves gazdálkodásáról
szeretne egy tájékoztatót tartani, majd várják a kérdéseket az elhangzottakkal és más
témával kapcsolatban is. Amennyiben egyéb javaslat, hozzászólás nincs a napirendekkel
kapcsolatban, kéri, hogy szavazzanak a napirendi pontok elfogadásáról.
Döntéshozatalban részt vevők száma 4 fő, kéri, hogy aki a beterjesztett napirendi
pontokkal
Napirend:
1. Tájékoztató a képviselő-testület 2016. évi munkájáról, a feladatok végrehajtásáról
(szóbeli előterjesztés alapján)
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Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
2. Közérdekű kérdések, felszólalások, vélemények meghallgatása
-

egyetért, az kézfeltartással jelezze

A jelenlévő 4 képviselő egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadja a mai ülés napirendjét és
az alábbi határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 108/2 016. (XIl.7.)
határozata a 2016. december 07-i közmeghallgatáson tárgyalandó napirendi
pontok meghatározásáról
Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat
tárgyalja
Nanirend:
1. Tájékoztató a képviselő-testület 2016. évi munkájáról, a feladatok végrehajtásáról
(szóbeli előterjesztés alapján)
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
2. Közérdekű kérdések, felszólalások, vélemények meghallgatása

1. Natirendi DOnt:
Tájékoztató a képviselő-testület 2016. évi munkájáról, a feladatok
végrehajtásáról
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a település költségvetése 191 millió forint
2016. január 1- jei bankszámla nyitóegyenlegünk 14 036 000 Ft volt, 2016. december 6ai bankszámlaegyenlegünk 43 126 217 Ft, várható kiadások és bevételek után záró
egyenleg 2016. december 31-én 35 400 000 Ft A számok alapján azt mondhatjuk, hogy a
település gazdálkodása rendben van.
2016. év során nyújtott támogatások civil szervezetek részére 3 millió forint
80 000 Ft Magyar Vöröskereszt Dunaalmási Szervezete
700 000 Ft Dunaalmási Sporthorgász és Környezetvédelmi Egyesület
460 000 Ft Nyugdíjas Klub
460 000 Ft Dunaalmás Barátainak Köre
300 000 Ft Dunaalmási Önkéntes Tűzoltó Egyesület
1 000 000 Ft Dunaalmási Atlétikai Klub
Az Egyesületeknek 2017. január 31-ig el kell számolni a felvett támogatással.
-

-

-

-

-

-

A képviselő testület egyéb támogatásokat is biztosított az év során:
DMAC fűnyírótraktor beszerzését az önkormányzat 550 000 Ft-tal támogatta.
Rákóczi Szövetséget 100 000 Ft-tal a határon túli magyarok, magyar iskolába történő
beiskolázásának támogatására.
-

-
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Felső Tisza Vidéki Többcélú Társulás részére 100 000 Ft támogatást nyújtott az
önkormányzat a Fehérgyarmati járás 7 település családjainak megsegítésére, akiket a
2016. június 21-i jégverés nagymértékben károsított.
Dunaalmási Szeretetházat 100 000 Ft-tal és a Mikovinyi emléktúrát 50 000 Ft-tal
támogatták.
Bursa ösztöndíj pályázat keretében az oktatásban résztvevőket 250 000 Ft-tal
támogatták.
Az iskola Szülői Munkaközösségének kérelme alapján az tanulók egyen nyakkendő
beszerzését 100 000 Ft-ta! támogatta a képviselő testület.
Iskolai kirándulások támogatására 400 000 Ft-ot költöttek.
-

-

-

-

-

2016. évben rendezett rendezvényeket 970 000 Ft-tal támogatták, Őszi Ízek fesztivált
450 000 Ft-tal, Majálist 520 000 Ft-tal.
Úgy gondolja, hogy ezek szükséges befektetések voltak az év során, támogatási
kiadásokra összesen 5 720 000 Ft-ot fordítottak
Elmondja, hogy az év során hat pályázaton vettek részt, melyeket vagy e!nyertek, vagy
elbírálás alatt állnak.
-

-

-

-

-

Szociális tüzelőanyag pályázat keretén belül 49 erdei köbméter keménylombos
tűzifát nyertek, támogatási összeg 871 220 Ft.
Vis maior pályázat keretében a vihar által károsult belterületi utakat állították
helyre, támogatási összeg 1 640 000 Ft.
Igényt nyújtottak be a Nemzeti Szabadidős Egészség- Sportpark Program
keretében 2 db kültéri sportpark létesítésére, érintett helyszínek: Sporttelep
játszótér melletti része és az iskola udvara. A pályázat 2016. augusztus 3-án
került benyújtásra, eredmény még nem született
TOP-3.2.1-15 pályázat keretében az önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítésére pályáztak. Érintett épületek: Iskola, Hivatal homlokzati
hőszigete!ése és nyílászáró csere, va!amint az iskola esetén fűtéskorszerűsítés is.
Beruházás összértéke 76 000 000 Ft. Kiviteli terveket az önkormányzat
elkészítette, melynek értéke 800 000 Ft. A pályázat benyújtásra került.
Nemzeti Fejlesztési Infrastruktúra Program keretében megvalósult Tornaterem
beruházás melynek összértéke több mint 220 000 000 Ft Önkormányzati
hozzájárulás a közművek kialakítása volt me!ynek költsége 700 000 Ft, valamint
a környezet kialakítása. A beruházáshoz kapcsolódik, hogy az önkormányzatnak
kellett megszervezni az átadó ünnepséget valamint a használatba vételi eljárás
lebonyolítását. Félreértések miatt szeretné elmondani, hogy a Tornaterem átadó
ünnepségének időpontját nem a képvise!ő testület határozta meg, a Nemzeti
Fej!esztési Minisztérium jelö!te ki az időpontot Ezen kívül minden más feladat az
önkormányzaté volt. Minden nehézség ellenére és a fontos személyek legnagyobb
megelégedettségére elmondható, hogy e!készültek. Természetesen az
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előkészületeknek voltak költségei a tornaterem előterében lévő támfal 2 950 000
Ft-ba került, a tornaterem feljáró aszfaltozása 604 000 Ft, az udvar parkosítása
parkolóval, gépi földmunkával, szállítási és anyagbeszerzési költséggel együtt
várhatóan 1 000 000 Ft Tulajdonképpen a tornaterem építés indokolta azt is,
hogy az igen rossz állapotban lévő Baráthegy utcát is felújítsák. Elmondja, hogy az
iskolai tanulói testnevelés óra keretében már használhatják a tornatermet. Egyéb
délutáni és hétvégi elfoglaltságokkal kapcsolatban elmondja, hogy még
egyeztetések folynak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal (KLIK).
-

Állami beruházás keretén belül valósult meg a 10-es Út felújítása. „K” szegély
véleménye szerint csak oda került, ahol előtte is volt szegély. Két problémás
aknafedelet valamiért bent hagyott a kivitelező, de tudják, hogy cserélniük kell.
Úgy gondolja, hagy nem csak az út minőségi javulásának örülhetnek, hanem a
főút és a járda közötti zöldterület rendbetételének is. Véleménye szerint a falu
kép nagymértékben javult.

Az önkormányzatnak ebben az évben is voltak önerős beruházásai:
-

-

-

-

-

-

-

-

Mobil garázst vásároltak 250 000 Ft-ért annak érdekében, hogy a pályázaton
nyert Suzuki Vitarát és az önerőből vásárolt Suzuki Samurai-t védett helyen
tárolhassák.
2 000 000 Ft-ért vásároltak egy 160 cm széles többfunkciós szárzúzó
berendezést amit egyelőre a falugondnokunk traktorjára szerelve tudunk
használni. Ezzel a zöld felület karbantartása illetve a cserjék, bokros részek
karbantartása gyorsult fel. Célunk, hogy előbb utóbb saját gépünkkel tudjuk
használni.
A DMAC sportházánál felújításra került a villamos hálózat 3 fázisra bővítették,
valamint föld kábelt fektettek le. A létesítendő sportparkot, meglévő játszóteret
és focipályát is lefedő internet hálózatot építettek ki.
A Kék Duna Óvoda foglalkoztatóját parkettázták újra, 480 000 Ft-ból.
A Vöröskőalja utca gépkocsi ellenes útszakaszára, a bizonyos 1 m2 betonlapokból
burkolt útszakasz felújítására 5 500 000 Ft-ot fordítottak.
Baráthegy utca felújítására: 3 800 000 Ft
Kék Duna Óvoda előtti kereszteződés helyreállítására eddig 325 000 Ft-ot
költöttek. A megrendelt munka 50 %-a került elvégzésre, az időjárás miatt a
kivitelező tavasszal tudja befejezni a munkát
Tornaterem feljáró aszfaltozásról és a tornaterem udvarának parkosításáról már
korábban beszámolt az aszfaltozás 604 000 Ft az egyéb munkálatok várhatóan
1 000 000 Ft-ba kerülnek. Tornaterem előtti támfal 2 950 000 Ft
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-

-

Egyéb informatikai eszközbeszerzésre, fejlesztésre 210 000 Ft-ot költöttek.
Vis maior támogatással nem érintett belterületi, murvás utak folyamatos
karbantartására, helyreállítására 1 000 000 Ft-ot fordítottak az idei évben.
Önerős beruházások összesen 18319000 Ft-jába került Dunaalmásnak.

Az anyagi jellegű beszámolóról ennyit szeretett volna elmondani. Várja a jelenlévők
kérdéseit és észrevételeit
Horváth Vincéné lakos tudja, hogy már tavaly is megkérdezte, de elhatározta, hogy
mindig megkérdezi. Az Erdősor utca nagyon rossz állapotban van, bár látja, hogy hoztak
murvát.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy holnap megy a munkagép elteríteni.
Horváth Vincéné lakos nem gondolja jó megoldásnak a murvázást, nem lehetne
leaszfaltozni?
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy nagyon sok Út, utca van, amit jó néhány
alkalommal munkagéppel túrattak meg és terítettek rá újra murvát, amivel fokozatosan
tömörödik és egyre időt állóbbá válik. Nem szilárd burkolatú útszakasz szilárd
burkolattal történő ellátásának akár betonozás, akár aszfaltozás esetén, olyan
engedélyes tervezéssel együtt járó követelményei vannak ami az Erdősor utca esetén
nem is lenne probléma- mint például a 3-3 méteres védősáv.
-

Horváth Vincéné lakos észrevételezi, hogy az utak mellett a Járdák is rossz állapotban
vannak.
Ollé Árpád polgármester kérdezi, hogy melyik járdára gondol?
Horváth Vincéné lakos gondol például a Hunyadi utca Járdájára, de biztos van több is.
Nem egységes, hepehupás.
Kecskeméti József képviselő véleménye szerint a Műszaki Bizottság törekszik arra,
hogy minden probléma orvosolást nyerjen, biztos benne, hogy rajtuk nem múlik, de van
mit tenni. Törekednek arra, hogy minél élhetőbb és szebb legyen a falu.
Horváth Vincéné lakos kérdezi, hogy pályázat van-e kilátásban út vagy járda
felújításra?
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy Jelenleg külterületi utak felújítására van
pályázati kiírás.
Zsidek Lászlóné lakos kérdezi, hogy a biztonságos közlekedés miatt van-e lehetőség a
Mikovinyi és Csokonai utca kereszteződéséhez egy közlekedési tükröt kihelyezni.
Ollé Árpád polgármester megjegyzi, többször szóba került már, úgy gondolja meg kell
rendelni és ki kell helyezni. Elmondja, hogy az iskolába érkező autós szülők
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szokásrendszerével is elég nehéz mit kezdeni, ebben kérné az Iskola segítségét. A
szülőket ösztönözni kell, hogy azt a két helyet, ami az Iskola gyalogbejárója és a
kereszteződés között található, ne használják parkolásra, hiszen az utca forgalmát
akadályozzák. Továbbá lehetőséget lát a kereszteződéssel érintett telek végének
megvásárlására, ha a tulajdonosokkal sikerülne megegyezniük.
Vajas Zoltán képviselői 7óra 40 perckor megérkezett.
Zsidek Lászlóné lakos megemlíti, hogy a Csokonai utca egyes szakaszai is nagyon rossz
állapotban vannak.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy korábban már volt rá pályázat, amit
forráskimerülés miatt elutasítottak, remélik, hogy jövőre is lesz rá pályázati kiírás.
Amennyiben nincs több hozzászólás a 2016. évi tájékoztatóhoz, kéri, hogy döntsenek a
határozati javaslat elfogadásáról. Döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő, kéri, hogy
aki a beterjesztett határozati javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2016. (XII....) határozata a
képviselő-testület 2016. évi munkájáról, a feladatok végrehajtásáról
Dunaalmás Község Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja a képviselő-testület
2016. évi munkájáról, a feladatok végrehajtásáról szóló beszámolót
-

egyetért, az kézfeltartással jelezze

A jelenlévő 5 képviselő egyhangú, 5 igen szavazattal elfogadja a beszámnolót és az alábbi
határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 109/2016. (XIL7.)
határozata a képviselő-testület 2016. évi munkájáról, a feladatok végrehajtásáról
Dunaalmás Község Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja a képviselő-testület
2016. évi munkájáról, a feladatok végrehajtásáról szóló beszámolót

2. Napirendi Dont:
Közérdekű kérdések, felszólalások, vélemények meghallgatása
Barabás József lakos elmondja, hogy ezeket a kérdéseket már korábban feltette, de az
akkori polgármester nem válaszolta meg. Az egyik kérdése az volt hogy hány vállalkozás
van Dunaalmáson és fizetnek-e adót vagy sem?
Ollé Árpád polgármester felkéri Dunárné Németh Renátát adóügyi ügyintézőt, hogy
segítsen a kérdés megválaszolásában. Ha emlékezete nem csal, a Dunaalmáson
bejelentett vállalkozások száma 100 körül van.
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Dunárné Németh Renáta adóügyi ügyintéző elmondja, hogy jelenleg 120 körül van a
bejelentett vállalkozások száma és fizetnek is.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a mindenhol megszokott 2% iparűzési
rátához képest Dunaalmáson az iparűzési alap 1,5 %. Kérdezi Dunárné Németh
Renátától adóügyi ügyintézőtől, hogy milyen az adófizetései morál?
Dunárné Németh Renáta adóügyi ügyintéző elmondja, hogy a tavalyi évhez képest
javult az adófizetési morál, hajlandóság, helyi iparűzési adó tekintetében majdnem 99 %.
Barabás József lakos következő kérdése, amit tavaly is feltett, de nem kapott rá választ.
A kérdés, hogy Dunaalmás hányadik a leggazdagabb falvak között? Úgy gondolja, hogy
nagyon gazdagok vagyunk, hiszen 5 helyen engedik a vizet a Dunába és fizetnek 1100 Ft
ot vízdíjra.
OHé Árpád polgármester elmondja, hogy a források közül a Lilla kútja egy természetes
fakadó víz, ami mint minden természetes forrásvíz az erózió bázisába kerül, Jelen
esetben ez a Duna, ez nem azt jelenti, hogy nem szeretnének vele semmit sem kezdeni.
Tervei között szerepel, ha nem is díszes körülmények között, de egy forrás foglalatot
kialakítása. Elmondja, hogy a strandkút vízének hasznosítására illetve a környezet
rendbetételére felkértek egy tervező irodát Jelenleg a mechanikai méréses stádiumában
van, a mérnöki iroda megbízása 2 millió forintot fog felemészteni, három fázison megy
végbe a tervezés, jelenleg egy geológiai vázlatot és egy általuk elképzelt képet alakítanak
ki, amit majd további vizsgálatok követnek és a végső stádiumban a régi strand területén
kialakítanának egy tavat Egy olyan, a képviselők által megálmodott pihenő park
közepén lévő tavat, amiben saját felelősségére az ember még meg is fürödhet.
Lényegében a forrásvizet szeretnék egy fürdő tóban összegyűjteni és egy esztétikus,
idillikus környezetet kialakítani a dunaalmásiaknak és az ide érkező turistáknak a
szigettel együtt, ezt még több hatósággal egyeztetni, engedélyeztetni kell. A negyedik
forrás a fúrt kút ami a valamikori focipálya közvetlen szomszédságában található, ennek
a kútnak a vize egyelőre ugyanúgy elfolyik, mint a többi kútnak a vize. Személy szerint ez
az egyetlen víz felszínre törési hely, amit pocsékolásnak érez, mert ebben a falunak
pályázati és önerős pénze van. Ezzel kapcsolatban elmondaná, hogy 2013-ban az előző
képviselő testület úgy döntött hogy a kutat a területtel együtt eladja ez egy mai napig
élő szerződés, a cég pénzügyi zavarokba keveredett nem tudtak eddig fizetni, újra
felvették a kapcsolatot és jelenleg tárgyalásban állnak.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy a víz nem Dunaalmásé, a víz az
államé, így nem a saját tulajdonunkat, vizünket pocsékoljuk, hanem az állam vize folyik a
Dunába. Ha ezekre a kutakra valamit létesítünk, onnantól kezdve vízkészlet
hozzájárulást kellene fizetni, ami elég komoly összeg. A forrás vizet és a csapból folyó
vizet nem lehet összekeverni, ez annál összetettebb, a vízdíjjal együtt a rendszer
üzemeltetését is fizetjük, elég régi rendszerről beszélünk, aminek folyamatos
karbantartási költsége van.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy ivott a vízből többször is, tud olyan embert
aki Győrből jár ide, de ettől függetlenül komoly tisztítási folyamat nélkül nem lehet a
forrásvizet közvetlenül a lakossági vízrendszerbe belevezetni.

Pál Istvánné lakos kérdezi, hogy a Református templom mellett felfakadó Víz iható?
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a víz bevizsgáltatva nincs, ezt ő nem
jelentheti ki, de annyit tud’ hogy ő már többször Ivott belőle és semmi baja nem lett
Barabás József lakos elmondja, hogy a Jókai és az Arany János utca kereszteződésénél
van egy fa, ami zavarja a kilátást balesetveszélyes. Úgy gondolja az közterület, ki kellene
vágni.
Kun Lajos alpolgármester elmondja, hogy a kerítés mellett található egy örökzöld
bokor. Megígéri, hogy kimennek és felmérik a helyzetet, ha úgy látják, hogy szükséges
akkor kivágják.
Weimer Ferencné lakos kérdezi, hogy a vadhelyzettel kapcsolatban történt-e valami
fejlemény? Az aszfaltos úton fényes nappal rohangálnak a vaddisznók.
Kun Lajos alpolgármester elmondja, hogy a helyi a vadásztársasággal tavaly felvették a
kapcsolatot belterületre kértek kilövési engedélyt, amit meg is kaptak. Eredményes
vadászatot folytatott egy hivatásos vadász. Pontosan 22 db vaddisznót lőtt ki. A kilövési
engedély határideje lejárt, próbálták újra kikérni’ de sajnálatos módon nem kapták meg,
azzal az indokkal, hogy balesetveszélyes. Többször hívták a vadőrt, hogy belterületen
okoznak károkat a vadak’ sokszor elutasító választ kaptak. Majd a többszörös
egyeztetések után olyan álláspontra jutottak, hogy egy vadriasztó rendszert építenek ki
a belterület külterület határán, ez egy átmeneti megoldás csak. A vadriasztó hatása már
elmúlt, a vadriasztó állandó frissítését az önkormányzat dolgozóira próbálták rátestálni.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy az is nagy eredmény volt, hogy kijöttek a
helyszínre tárgyalni, továbbá a vadásztársaság titkárával egy helyszíni bejárást is
tartottak, ahol megmutatták az érintett területeket.
Kun Lajos alpolgármester elmondja, hogy múlt héten beszélt az Új elnökjelölttel, ismét
ígéretet kaptak a károk enyhítésére és a közvetlen beavatkozásra is. Elmondja, hogy
amit tudtak megtettek az ügy érdekében és ezután is megtesznek.
Pál lstvánné lakos kérdezi, hogy milyen módon lehet érvényesíteni a kárigényét?
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy fel kell hívni a vadásztársaságot, akik kiküldik
az illetékes személyt, jegyzőkönyvet kell felvetetni.
Makay Tibor kirendeltség-vezető pontosítaná az elhangzottakat, belterületen nincs
vadkár, vadászható állat által okozott kár van, ami egy teljesen más Jogi helyzet bírósági
hatáskörbe tartozik. Dunaalmás belterületén okozott kárért, akkor felel a
vadásztársaság, ha a vadásztevékenységéből fakadóan történt a kár, például zöldhajtás
során.
Ollé Árpád polgármester elmondja’ hogy a vadásztársaság részéről olyan ígéretet
kaptak, hogy tartanak zöldhajtást, amivel megpróbálják a belterületről kiszorítani a
vadat, ha nem jár sikerrel’ akkor az ígéret szerint vadászati tevékenységet folyatatnak
belterület és külterület határán.
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Kun Lajos alpolgármester elmondja, hogy a vadászok nem helyi vadászok a beköszönő
Új elnök is komáromi, konkrétan nincsenek tisztában a vadászterülettel sem. Reméli,
hogy sikerül egy jó kapcsolatot kiépíteni az új vezetővel, úgy gondolja, ahhoz, hogy
segíteni tudjanak, együtt kell működni a vadásztársasággal és folyamatos kapcsolatot
kell velük fenntartani.

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

a
Ollé Á~pád
polgármester

dr. Kórósi Emőke
jegyző

A jegyzőkönyvet vezette:

~c’.&U ~Jo4r”

Kovács Szabina
gazdasági ügyintéző

Makay Tibor
kirendeltség-vezető
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