Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2545 Dunaalmás,Almásiu. 32.
Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015
Iktatószám: DA-IK/20-22/2017
JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2017. február 22-én Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő —testületének
16.00 órakor kezdődő rendes ülésén.
Helye: Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaalmási Kirendeltségének földszinti
tanácsterme.
lelen vannak:

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

Meghívottak és jelen vannak:

dr. Frivaldszky Gáspár Tatai Közös Önkormányzati
Hivatala aljegyzője
Makay Tibor a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal
Dunaalmási Kirendeltségének vezetője
Bartók Anikó Kék Duna Óvoda vezetője
Horváth Anikó Csokonai Általános Iskola igazgatója
Kovács Szabina jegyzőkönyvvezető

Ollé Árpád polgármester: 16:00 órakor megnyitja az ülést. Köszönti a megjelent
képviselőket és a meghívott vendégeket, megállapítja, hogy a testület határozatképes,
mert a 7 képviselő közül 6 fő jelen van. Vajas Zoltán képviselő később érkezik. Javasolja,
hogy az Egyebek napirendi pontot 7. helyett 8. napirendi pontként, és 7. napirendként Az
önkormányzat közterületein és ingatlanain rágcsáló és rovarirtási munkák elvégzését
tárgyalják. Amennyiben ellenvetés nincs, kéri, hogy döntsenek a napirendek
elfogadásáról. Döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő, kéri, hogy aki a beterjesztett
napirendi pontokkal
Napirend:
1) Csatlakozás az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez.
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
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2) Polgármesteri szabadságolási ütemterv.
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
3) Tornacsarnok riasztórendszerének kiépítése.
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
4) Az általános iskola aszfaltos sportpályája köré létesítendő háló
kiépítése.
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
5) Közvilágítási hálózat új lámpatestekkel történő bővítése.
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
6) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző
testületi ülés óta eltelt időszak eseményeirőL
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
7) Az önkormányzat közterületein és ingatlanain rágcsáló és rovarirtási
munkák elvégzése.
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
8) Egyebek
egyetért, az kézfeltartással jelezze
A jelenlévő 6 képviselő egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadja a mai ülés napirendjét és
az alábbi határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2017. (11.22.)
határozata a 2017. február 22-i testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok
meghatározásáról
Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat
tárgyalja
1) Csatlakozás az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
2) Polgármesteri szabadságolási ütemterv
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
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3) Tornacsarnok riasztórendszerének kiépítése
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
4) Az általános iskola aszfaltos sportpályája köré létesítendő háló
kiépítése
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
5) Közvilágítási hálózat új lámpatestekkel történő bővítése
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
6) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző
testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
7) Az önkormányzat közterületein és ingatlanain rágcsáló és rovarirtási
munkák elvégzése
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
8) Egyebek

1. Napirendi DOnt:
Csatlakozás az önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a testület feladata kizárólag a határozati
javaslat elfogadása, mivel az ASP rendszerhez történő csatlakozás kötelezően ellátandó
és végrehajtandó feladat.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy az ASP rendszerhez történő
csatlakozáshoz pályázat került kiírásra, melyen Dunaalmás Község Onkormányzata
önállóan nem indulhat, mert Közös Hivatalként a székhely szerinti települési
Önkormányzat nyújthatja be a pályázatot Támogatói döntést kell hozni, melyben az
önkormányzat egyetért a pályázat benyújtásával. Az igénybe vehető pályázati összeg 9
millió forint, ami az infrastruktúra fejlesztését tartalmazza, de vannak egyéb
felhasználási módjai is. Az ASP rendszerhez az interfészes csatlakozási módot célozta
meg a közös hivatal, melynek lényege, hogy az önkormányzat a jelenleg is használatban
lévő, saját informatikai programjait használná az ASP programjai helyett. Az interfészes
csatlakozáshoz miniszteri engedélyezés szükséges.
Ollé Árpád polgármester amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy döntsenek a
határozati javaslat elfogadásáról.
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Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (II. 22.) határozata a
Csatlakozás az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez támogatási
kérelem benyújtásáról
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a közös hivatal
székhelyének feladatait ellátó Tata Város Önkormányzat polgármesterét, hogy a KÖFOP
1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP
rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás alapján támogatási kérelmet nyújtson
be, valamint a támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti
kötelezettségeket és jogokat gyakorolja.
Határidő:
Felelős:
-

Továbbításra: 2017. február 28.
Makay Tibor kirendeltség-vezető

egyetért, az kézfeltartással jelezze

A jelenlévő 6 képviselő egyhangú, 6 igen szavazattal az elhangzottakkal egyetért és az
alábbi határozatot hozza.

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2017. (11.22.)
határozata a Csatlakozás az önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez támogatási kérelem benyújtásáról
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a közös hivatal
székhelyének feladatait ellátó Tata Város Önkormányzat polgármesterét, hogy a KÖFOP
1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP
rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás alapján támogatási kérelmet nyújtson
be, valamint a támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti
kötelezettségeket és jogokat gyakorolja.
Határidő:
Felelős:

Továbbításra: 2017. február 28.
Makay Tibor kirendeltség-vezető

2. Napirendi Pont:
Polgármesteri szabadságolási ütemterv
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy elkészítette a 2017. évre szóló szabadságolási
ütemtervét, mely szerint 39 nap szabadság illeti meg. Kéri, hogy döntsenek a határozati
javaslat elfogadásáról. Döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő, kéri, hogy aki a
beterjesztett határozati javaslattal

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete ..../2017. (11.22.] határozata a
polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadásáról.
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Dunaalmás Község Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja Ollé Árpád főállású
polgármester 2017. évre szóló szabadságának ütemezését az alábbiak szerint
március 16— 17.
2 nap
április 12— 14., április 18 21.
7 nap
június 06— 09.
4 nap
július 17— 21., július 24— 28.
10 nap
augusztus 28— 31.
4 nap
október 24— 27.
4 nap
december20 22., december27— 29.
6 nap
2 nap rendkívüli eseményre, a képviselő-testület előzetes értesítésével
-

-

—

-

-

-

-

-

—

-

Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: 2017. december 31.
-

egyetért, az kézfeltartással jelezze

A jelenlévő 6 képviselő egyhangú, 6 igen szavazattal az elhangzottakkal egyetért és az
alábbi határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2017. (11.22.)
határozata a polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadásáról.
Dunaalmás Község Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja Ollé Árpád főállású
polgármester 2017. évre szóló szabadságának ütemezését az alábbiak szerint
március 16— 17.
2 nap
április 12 14., április 18— 21.
7 nap
június 06— 09.
4 nap
július 17— 21., július 24— 28.
10 nap
augusztus 28— 31.
4 nap
október24—27.
4nap
december20— 22., december27— 29.
6 nap
2 nap rendkívüli eseményre, a képviselő-testület előzetes értesítésével
-

-

—

-

-

-

-

-

-

Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: 2017. december 31.

3. Napirendi pont:
Tornacsarnok riasztórendszerének kiépítése
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy lényegesnek tartja a tornacsarnok épületébe
egy riasztórendszer, és utána vagy vele együtt egy biztonsági kamerarendszer kiépítését
A rendszer kiépítése érdekében három cégtől kért be árajánlatot, mindhárom estben
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úgy, hogy a két feladat különválasztva kerüljön árazásra. A riasztórendszert a biztonság
érdekében mindenképpen ki kell építeni és azt a céget kell megbízni, aki a legkedvezőbb
ajánlatott adta, a kamerarendszerrel kapcsolatban a döntést későbbre halasztaná.
Czérna Zoltán Tiborné képviselő elmondja, hogy várhatnak a kamera rendszer
kiépítésével, a riasztórendszert fontosabbnak tartja.
Ollé Árpád polgármester elmondja, a legjobb árajánlatot a SMART 2008 Kft. adta a
riasztórendszerre.
Domján Viktor képviselő elmondja, tudomása szerint minőségben is a legjobb,
valamint a vállalkozó most ki is tudná építeni.
Horváth Anikó iskolaigazgató kérdezi, hol fog szólni és hova fog bejelezni a riasztó.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy lesz egy beltéri és egy kültéri hangadó része.
Először legyen kiépítve utána döntenek kihez érkezzen a bejelentés.
Domján Viktor képviselő kérdezi, hogy tűzjelző rendszer van-e az épületben.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy nincs, mert az épület jellegéből és méretéből
adódóan nem szükséges.
Kun Lajos képviselő véleménye szerint biztonsági szempontból egy füstjelző
beszerzése ajánlott.
Ollé Árpád polgármester további hozzászólás hiányában kéri, hogy döntsenek a
határozati javaslat elfogadásáról. Döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő, kéri, hogy
aki a beterjesztett határozati javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (11.22.) határozata az
Egészségforrás Tornacsarnok riasztórendszerének kiépítéséről.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Szükségesnek tartja az Egészségforrás Tornacsarnok riasztórendszerének
kiépítését, valamint füstjelzővel történő ellátását.
2. A riasztórendszer és füstjelző kiépítésére bruttó 400 000 Ft-ot biztosít a
fejlesztési célú kiadások terhére. A munka elvégzésével a Smart 2008 Kft-t bízza
meg
3. Felhatalmazza a polgármestert a munka megrendelésére és a szerződés
megkötésére.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: 2017. március 31.
-

egyetért, az kézfeltartással jelezze

A jelenlévő 6 képviselő egyhangú, 6 igen szavazattal az elhangzottakkal egyetért és az
alábbi határozatot hozza.
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Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2017. (11.22.)
határozata az Egészségforrás Tornacsarnok riasztórendszerének kiépítéséről.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Szükségesnek tartja az Egészségforrás Tornacsarnok riasztórendszerének
kiépítését, valamint füstjelzővel történő ellátását.
2. A riasztórendszer és füstjelző kiépítésére bruttó 400 000 Ft-ot biztosít a
fejlesztési célú kiadások terhére. A munka elvégzésével a Smart 2008 Kft-t bízza
meg
3. Felhatalmazza a polgármestert a munka megrendelésére és a szerződés
megkötésére.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: 2017. március 31.

4. Nauirendi pont:
Az általános iskola aszfaltos sportpályája köré létesítendő háló
kiépítése
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy az iskolások tavasztól már az aszfaltos pályán
tartanák a foglalkozásaikat, ezért a tornacsarnok falai valamint a parkolóban álló
járművek védelme érdekében szükségessé vált a pálya köré tervezett védőháló
kiépítése. Több árajánlatot kért a munka elvégzésére. Az egyik árajánlat tartalmazza az
általuk elképzelt kerítést is. Javasolja, hogy a kerítést a későbbiek folyamán tárgyalják, a
védőháló elsőbbséget élvez. A legjobb ajánlatot a Csiszer-Ker Kft. adta. Amennyiben
nincs ellenvetés, hogy a Csiszer Kft.-t bízzák meg a munka elvégzésével, kéri, hogy
döntsenek a határozati javaslat elfogadásáról. Döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő,
kéri, hogy aki a beterjesztett határozati javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (11.22.] határozata
az általános iskola aszfaltburkolatú sportpályájának labdafogó hálóval történő
ellátásáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Szükségesnek tartja az általános iskola aszfaltburkolatú sportpályájának
labdafogó hálóval történő ellátását a tornacsarnok és a parkoló felöli oldalán.
2. A labdafogó háló kiépítésére bruttó 950 000 Ft-ot biztosít a fejlesztési célú
kiadások terhére. A munka elvégzésével a Csiszer-ker Kft-t bízza meg
3. Felhatalmazza a polgármestert a munka megrendelésére és a szerződés
megkötésére.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: 2017. március 31.
-

egyetért, az kézfeltartással jelezze
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A jelenlévő 6 képviselő egyhangú, 6 igen szavazattal az elhangzottakkal egyetért és az
alábbi határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2017. (11.22.)
határozata az általános iskola aszfaitburkolatú sportpályájának labdafogó hálóval
történő ellátásáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Szükségesnek tartja az általános iskola aszfaltburkolatú sportpályájának
labdafogó hálóval történő ellátását a tornacsarnok és a parkoló felöli oldalán.
2. A labdafogó háló kiépítésére bruttó 950 000 Ft-ot biztosít a fejlesztési célú
kiadások terhére. A munka elvégzésével a Csiszer-ker Kft-t bízza meg
3. Felhatalmazza a polgármestert a munka megrendelésére és a szerződés
megkötésére.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: 2017. március 31.

5. Napirendi pont:
Közvilágítási hálózat új lámpatestekkel történő bővítése
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a bővítésre több cégtől kértek be árajánlatot.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy a településen a közvilágítás állapotát
Felmérték, hálózati fejlesztés nélkül meg lehet valósítani 16 lámpatesttel történő bővítést
és 4 db lámpatest cseréjét. Ahol ki kell építeni a hálózatott, ott az E.ON-nal egyeztetést
kezdeményeznek. Jelenleg az Estivil Kft. végzi a közvilágítás karbantartását, tőlük és
más cégektől is kértek be árajánlatot.

Domján Viktor képviselő elmondja, hogy az Almási úton is van egy lámpatest, ami nem
ég, kérdezi, hogy az is benne van a cserében.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy nincs benne, de meg tudják oldani.
Domján Viktor képviselő kéri, hogy ezzel legyen kiegészítve, valamint elmondja, hogy
a tornateremnél a parkolóban sincs közvilágítás.

Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a következő bejárásnál felmérik. További
hozzászólás hiányában kéri, hogy döntsenek a határozati javaslat elfogadásáról.
Döntéshozatalban részt vevők száma 6 Fő, kéri, hogy aki a beterjesztett határozati
javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (11.22.] határozata a
közvilágítási hálózat új lámpatestekkel történő bővítéséről
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
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1) Szükségesnek tartja a közvilágítás hálózatának 21 db lámpatesttel történő
bővítését.
2) A bővítésre bruttó 990 000 Ft-ot biztosít a fejlesztési célú kiadások terhére. A
munka elvégzésével és a lámpatestek beszállításával az Estivil Kft-t bízza meg.
3) Felhatalmazza a polgármestert a munka megrendelésére, a lámpatestek
beszerzésére és a szerződés megkötésére!
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: 2017. március 31.
-

egyetért, az kézfeltartással jelezze

A jelenlévő 6 képviselő egyhangú, 6 igen szavazattal az elhangzottakkal egyetért és az
alábbi határozatot hozza.

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2017. (11.22.)
határozata a közvilágítás! hálózat új lámpatestekkel történő bővítéséről
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1) Szükségesnek tartja a közvilágítás hálózatának 21 db lámpatesttel történő
bővítését.
2) A bővítésre bruttó 990 000 Ft-ot biztosít a fejlesztési célú kiadások terhére. A
munka elvégzésével és a lámpatestek beszállításával az Estivil Kft-t bízza meg.
3) Felhatalmazza a polgármestert a munka megrendelésére, a lámpatestek
beszerzésére és a szerződés megkötésére.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: 2017. március 31.

6. Napirend! vont:
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az
előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a 2016. december 8-ai rendes ülésen a
képviselő testület a 111/2016. (XIl.8.), illetve a 112/2016. (XII.8.) határozataival a
Dunapart Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének módosításáról döntött. A
tervezői szerződések aláírásra kerültek, a szakhatóságokkal történő egyeztetési eljárás
megkezdődött.
A december 8-aj rendes ülésen a 118/2016. (XII.8.) határozatával döntött a testület a
külterületi
helyi
közutak
fejlesztése,
önkormányzati
utak
kezeléséhez,
áflapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése
pályázaton, munkagép beszerzésére, Neszméllyel közösen, konzorciumi tagként A
pályázati anyaghoz szükséges árajánlatok beérkeztek, a pályázat benyújtásra került.
A decemberi 8-ai rendes ülésen a képviselő-testület a 121/2016. (XII.8.) határozatával
támogatta Suszter \Jivien részvételét az Arany János Tehetséggondozó Programban. A
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pályázati anyagot megküldtük az általa megjelölt középiskolának, ahova felvételt is
nyert.
A 2017. január 4-ej rendkívüli ülésen a képviselő-testület a 4643/1 hrsz-ú ingatlan
értékesítéséről döntött a 2/20 17. (1.4.] határozatával. Az adásvételi szerződés aláírásra
került a Kardinális Kft. és az önkormányzat között A Magyar Allamot elővásárlási jog
illeti meg, így az aláírt adásvételi-szerződést megküldtük a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt-nek, de nem élnek elővásárlási jogukkal. Az adásvételi szerződés
hatályba lépett.
A január 25-ei rendes ülésen döntések születtek az Egészségforrás Tornacsarnok
használatával kapcsolatban. A 8/2017. (1.25.] határozattal a képviselő-testület
használati szerződés megkötéséről döntött a Tatabányai Tankerületi Központtal. A
szükséges mellékletek elkészültek, a szerződés aláírásra került A 9/2017. (1.25.]
határozattal a testület elfogadta a tornacsarnok használati szabályzatát, melynek
közzététele megtörtént A 10/2017. (1.25.) határozattal a testület megbízta Bocska Lajos
dunaalmási lakost a tornacsarnok gondnoki feladatainak ellátására, aki 2017. február 1.
napján megkezdte munkáját A képviselő-testület takarítógép beszerzéséről döntött a
11/2017. (1.25.] határozatával. A takarítógép beszerzése megtörtént.
A január 25-ei ülésen a képviselő-testület a 14/2017. (1.25.) határozatával további egy
évre megbízta dr. Boda Máriát a gyermek szakorvosi tanácsadás ellátására. A megbízási
szerződés aláírása megtörtént
A Január 25-ei testületi ülésen a testület a 18/2017. (1.25.] határozatával a
községüzemeltetési feladatok ellátásához szükséges könnyű pótkocsi beszerzéséről
döntött. A pótkocsi beszerzése megtörtént.
Hozzászólás hiányában kéri, hogy döntsenek a határozati javaslat elfogadásáról.
Döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő, kéri, hogy aki a beterjesztett határozati
javaslattal

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2017. (11.22.) 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.
egyetért, az kézfeltartással jelezze
-

A jelenlévő 6 képviselő egyhangú, 6 igen szavazattal az elhangzottakkal egyetért és az
alábbi határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2017. (11.22.)
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.
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7. Napirendi pont:
Az önkormányzat közterületein és ingatlanain rágcsáló és rovarirtási
munkák elvégzése
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a rágcsáló és rovarirtás egészségügyi
szempontból Fontos feladat. A rágcsálóirtó cégekkel a kirendeltség-vezető úr tartotta a
kapcsolatot.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy az Antitoxin Kft-t keresték meg a
rágcsáló és rovarirtással kapcsolatban. A vállalkozó felmérte a települést, a zárt
csapadékvíz elvezető csatornákat, középületeket. Az árajánlat teljes körű szolgáltatást
tartalmaz, ami a rágcsálómentesítést, mentesállapot-fenntartást illetve a megelőző
jellegű és monitoring kontrollt foglalja magába. A szolgáltatás az összes helyszínen
összesen bruttó 398 780 Ft/év. Több árajánlatot nem kértek be, mivel a céggel korábban
is dolgoztak és megbízható munkát végeztek.
Vajas Zoltán képviselő 16.40 órakor megérkezett.
Ollé Árpád polgármester köszönti Vajas Zoltán képviselő urat, a részvétel teljes.
Hozzászólás hiányában kéri, hogy döntsenek a határozati javaslat elfogadásáról.
Döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő, kéri, hogy aki a beterjesztett határozati
javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (11.22.] határozata
az önkormányzat közterületein és ingatlanain rágcsáló és rovarirtás munkák
elvégzéséről
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1] Szükségesnek tartja az önkormányzat közterületein és ingatlanain a rágcsáló és
rovarirtási munkák elvégzését.
2] A munka elvégzésére bruttó 400 000 Ft-ot biztosít a egyéb szolgáltatási célú
kiadások terhére. A munka elvégzésével az Antitoxin Kft-t bízza meg.
3] Felhatalmazza a polgármestert a munka megrendelésére, a szerződés
megkötésére.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: 2017. március 31.
egyetért, az kézfeltartással jelezze
-

A jelenlévő 7 képviselő 6 igen és 1 tartózkodással elfogadja a határozati javaslatot és az
alábbi határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2017. (11.22.)

határozata az önkormányzat közterületein és ingatlanain rágcsáló és rovarirtás
munkák elvégzéséről
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
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1. Szükségesnek tartja az önkormányzat közterületein és ingatlanain a rágcsáló és
rovarirtási munkák elvégzését.
2. A munka elvégzésére bruttó 400 000 Ft-ot biztosít az egyéb szolgáltatási célú
kiadások terhére. A munka elvégzésével az Antitoxin Kft-t bízza meg.
3. Felhatalmazza a polgármestert a munka megrendelésére, a szerződés
megkötésére.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: 2017. március 31.

8. Napirendi vont
Egyebek
a) Kardinális Kit. kérelme
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a Kardinális KR. kérelmet nyújtott be a fizetés
ütemezésével kapcsolatban. A szerződésben szereplő határidőhöz képest szeretnének
pár nap haladékot kérni. Hozzászólás hiányában kéri, hogy döntsenek a határozati
javaslat elfogadásáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (11.22.) határozata a
Kardinális Kft. fizetéshalasztási kérelméről.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kardinális Kit. kérelmének helyt
ad, az abban foglalt fizetési halasztást az alábbiak szerint engedélyezi:
a február 15. napra esedékes befizetés módosul február 22. napra,
a február 25. napra esedékes befizetés módosul február 28. napra.
-

-

Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: Tájékoztatásra: 2017. február 23.

-

egyetért, az kézfeltartással jelezze

A jelenlévő 7 képviselő egyhangú, 7 igen szavazattal az elhangzottakkal egyetért és az
alábbi határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2017. (11.22.)

határozata a Kardinális Kft. fizetéshalasztási kérelméről.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kardinális Kft. kérelmének
helyt ad, az abban foglalt fizetési halasztást az alábbiak szerint engedélyezi:
a február 15. napra esedékes befizetés módosul február 22. napra,
a február 25. napra esedékes befizetés módosul február 28. napra.
-

-

Felelős: Üllé Árpád polgármester
Határidő: Tájékoztatásra: 2017. február 23.
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b) Közlekedési táblák megrendelése
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a két közlekedésbiztonsági tükör a Közjel Bt
től megrendelésre került, melyekhez szükségesnek tart 1-2 közlekedési tábla
beszerzését A tornacsarnok parkolója elé hivatalos parkoló tábla, a Vöröskőalja utcába
csatlakozó mellékutakra (Lilla, Pirító és Jázmin utca), valamint az Ugróhegyi út és a Lilla
utca találkozásához elsőbbségadás kötelező táblák kihelyezését javasolja. Arajánlatot
kértek be, mely tartalmazza az oszlopot, bilincset és táblát, ennek összege bruttó
120 650 Ft.
Czérna Zoltán Tiborné képviselő elmondja, hogy egyetért az elhangzottakkal,
javasolja, hogy rendeljék meg a táblákat.
Ollé Árpád polgármester elmondja, telefonon egyeztetett a Közjel Bt-vel, ha most
megrendelik a táblákat, péntekre tudják vállalni a szállítást
Hozzászólás hiányában kéri, hogy döntsenek a határozati javaslat elfogadásáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (11.22.) határozata az
önkormányzat tulajdonában lévő közutak kereszteződéseihez közlekedési táblák
kihelyezéséről.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1) Szükségesnek
tartja
az
önkormányzat
tulajdonában
lévő
közutak
kereszteződéseihez közlekedési táblák kihelyezését. Elsőbbségadás kötelező
táblából 6 db, míg parkoló táblából 1 db megrendeléséről dönt.
2) A közlekedési táblák beszerzésére bruttó 121 000 Ft-ot biztosít a dologi kiadások
terhére. A közlekedési táblákat a Közjel Bt-től szerzi be.
3) Felhatalmazza a polgármestert a közlekedési táblák beszerzésére.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: 2017. március 31.
-

egyetért, az kézfeltartással jelezze

A jelenlévő 7 képviselő egyhangú, 7 igen szavazattal az elhangzottakkal egyetért és az
alábbi határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2017. (11.22.)
határozata az önkormányzat tulajdonában lévő közutak kereszteződéseihez
közlekedési táblák kihelyezéséről.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1) Szükségesnek tartja
az
önkormányzat
tulajdonában
lévő
közutak
kereszteződéseihez közlekedési táblák kihelyezését Elsőbbségadás kötelező
táblából 6 db, míg parkoló táblából 1 db megrendeléséről dönt.
2) A közlekedési táblák beszerzésére bruttó 121 000 Ft-ot biztosít a dologi kiadások
terhére. A közlekedési táblákat a Közjel Bt-től szerzi be.
3) Felhatalmazza a polgármestert a közlekedési táblák beszerzésére.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: 2017. március 31.
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c) Hallásvizsgáló beszerzése
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a védőnői szolgálattól érkezett egy kérés
audiométer beszerzésére hallásvizsgálat céljából. A készülék ára bruttó 190 000 Ft,
utánanézett, ez elég kedvező ár. A védőnőkkel folytatott egyeztetés során kiderült, jól
használható műszer, amit ők több éve használnak már a komáromi munkájuk során.
Kértek továbbá 1 db pupillalámpát is, melynek értéke 2 500 Ft. Amennyiben nincs
ellenvetés, kéri, hogy döntsenek a határozati javaslat elfogadásáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (11.22.) határozata a
védőnői szolgálat számára hallásvizsgáló berendezés és pupilla lámpa beszerzéséről.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1) Szükségesnek tartja az önkormányzat fenntartásában működő védőnői szolgálat
részére 1 db. Új hallásvizsgáló berendezés és 1. db pupilla lámpa beszerzését.
2) Az eszközök beszerzésére 200 000 Ft-ot biztosít a beruházási célú kiadások
terhére.
3) Felhatalmazza a polgármestert az eszközök beszerzésére.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: 2017. március 31.
-

egyetért, az kézfeltartással jelezze

A jelenlévő 7 képviselő egyhangú, 7 igen szavazattal az elhangzottakkal egyetért és az
alábbi határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2017. (11.22.)
határozata a védőnői szolgálat számára hallásvizsgáló berendezés és pupilla
lámpa beszerzéséről.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1) Szükségesnek tartja az önkormányzat fenntartásában működő védőnői szolgálat
részére 1 db. Új hallásvizsgáló berendezés és 1. db pupilla lámpa beszerzését.
2) Az eszközök beszerzésére 200 000 Ft-ot biztosít a beruházási célú kiadások
terhére.
3) Felhatalmazza a polgármestert az eszközök beszerzésére.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: 2017. március 31.

d) Általános tájékoztatás
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy erősebb marketing tevékenységbe kezdenek
a hídverő társulásban részt vevő önkormányzatok, melynek célja az egységes arculat
megteremtése. Ennek érdekében egy meglévő turisztikai csoporttal írtak alá
együttműködési megállapodást. A Hídverő Víz-csöppek kezdeményezés a Duna mentén,
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ami már több helyen működik, célja a vízi turizmus, a vízi sportok elősegítése, valamint
egy marketing rendszer, mely tájékoztatja a túrázókat kikötési, szállási, étkezési
lehetőségekről.
A szülői munkaközösség részéről üdvözlőkártya érkezett, melyben megköszönték a
farsangi bál támogatását.
Elmondja, hogy konzorciumi tagként részt vesznek az EFOP 1.5.2. pályázati kiíráson, ami
adatszolgáltatási fázisban tart és a közszolgáltatások hozzáférhetőségét szolgálja.
A vadhelyzet folyamatos problémát jelent, keresik rá a megoldást. Mindenkinek azt
javasolja, hogy a bejelentés után a vadásztársaság által tartott helyszíni szemle során a
jegyzőkönyv felvételére törekedjen. A vadkár kikövetelése, amit jelenleg el tudnak érni.
A cél, hogy a belterület határának közelében kezdjék el a kilövéseket.

e) Kulturális és egyéb rendezvény programtervének módosítása
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a kistérségi közös megemlékezés március 15én 9 órakor lesz Naszályon. Javaslattal élne, miszerint az ünnepség Dunaalmáson
március 14-én kerüljön megrendezésre.
Domján Viktor képviselő javasolja, hogy az ünnepséget március 15-én tartsák.
Kecskeméti József képviselő véleménye szerint, ha március 14-én délután tartanák
nagyobb lenne a részvételi arány.
Horváth Anikó iskola igazgató elmondja, több gyermek jelezte, hogy március 15-én
nem tud jönni a megemlékezésre, mivel munkaszüneti nap, nem lehet őket kötelezni a
megj elenésre.
Ollé Árpád polgármester elmondja, több környékbeli település is március 14-én tartja
az ünnepséget. Kéri, hogy döntsenek a határozati javaslat elfogadásáról, mely szerint az
ünnepséget március 14-én tartják 16.00 órakor.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (11.22.) határozata a
13/2017. (1.25.) határozatának módosításáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évre szóló kulturális és
egyéb rendezvény programtervét elfogadó 13/2017. (1.25.) határozatát módosítja
akként, hogy az 1848-49-es szabadságharc emlékére megtartandó ünnepi
megemlékezés időpontját március 15-e 10.00 óráról március 14-e 16.00 órára
változtatja. A programterv további tartalmát változatlanul hagyja.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: értelemszerűen

-

egyetért, az kézfeltartással jelezze
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A jelenlévő 7 képviselő egyhangú, 7 igen szavazattal az elhangzottakkal egyetért és az
alábbi határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2017. (11.22.)
határozata a 13/2017. (1.25.) határozatának módosításáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évre szóló kulturális
és egyéb rendezvény programtervét elfogadó 13/2017. (1.25.] határozatát módosítja
akként, hogy az 1848-49-es szabadságharc emlékére megtartandó ünnepi
megemlékezés időpontját március 15-e 10.00 óráról március 14-e 16.00 órára
változtatja. A programterv további tartalmát változatlanul hagyja.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: értelemszerűen

t) Rendezvénysátor
Ollé Árpád polgármester elmondja, a kistérségi társulás birtokában lévő
rendezvénysátrat minden település évente egyszer kibérelheti, melynek összege
150 000 Ft + áfa. A sátrat kezelő Kft. a rendezvény helyszínére kiszállítja, feláflítja, majd
elbontja. Kéri a képviselő-testületet gondolkozzanak rajta szeretnénk-e valamelyik
rendezvényen igénybe venni.

g) Elhanyagolt közterületek helyreállítása
Domján Viktor képviselő elmondja, hogy a Műszaki Bizottság szükségesnek tartja az
önkormányzat tulajdonában lévő Almási utca, Szőlősor utca, Tatai utca és a régi tüzép
melletti utca elhanyagolt közterületeinek rendbetételét. A szükséges gépi földmunka
elvégzése bruttó 1 000 000 Ft, mely tartalmazza az Út rendbetételét, a murvázást és
füvesítést. Úgy gondolja, bogy ez egy látványos beruházás lenne.

Kun Lajos képviselő elmondja, bogy ehhez kapcsolódik a vízelvezetés a Tatai úton, az
árok nagyon feltelt, eltömődött, az átfolyókat ki kell tisztítani. Először a Kőhordó úton
kell a vízelvezetők állapotát helyreállítani.
Domján Viktor képviselő javasolja, hogy a lakossággal valamilyen módon
egyeztessenek a közterületen elhelyezett növényzetről, hiszen a cél egy rendezett,
egységes környezet kialakítása lenne.
Ollé Árpád polgármester elmondja, bogy az 1 000 000 Ft-ot az általános tartalék
terhére kell elkülöníteni a költségvetésben. Javasolja, bogy felelősnek a Műszaki
Bizottság ~elnökét is jelöljék meg. Kéri, hogy döntsenek a határozati javaslat
elfogadásáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (11.22.] határozata az
elhanyagolt közterületek helyreállításáról.
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Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1) Szükségesnek tartja az önkormányzat tulajdonában lévő Almási utca, Szőlősor
utca, Tatai utca és a Tüzép melletti utca egyenetlen felszínű, elhanyagolt
közterületeinek rendbetételét.
2) A szükséges gépi földmunka elvégzésére bruttó 1 000 000 Ft-ot biztosít az
általános tartalék terhére.
3) Felhatalmazza a polgármestert a munka megszervezésére, megrendelésére,
vállalkozói szerződés aláírására.
Felelős: Ollé Árpád polgármester, Domján Viktor képviselő
Határidő: 2017. április 30.
egyetért, az kézfeltartással jelezze
A jelenlévő 7 képviselő egyhangú, 7 igen szavazattal az elhangzottakkal egyetért és az
alábbi határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2017. (11.22.)
határozata az elhanyagolt közterületek helyreállításáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1) Szükségesnek tartja az önkormányzat tulajdonában lévő Almási utca, Szőlősor
utca, Tatai utca és a Tüzép melletti utca egyenetlen felszínű, elhanyagolt
közterületeinek rendbetételét.
2) A szükséges gépi földmunka elvégzésére bruttó 1 000 000 Ft-ot biztosít az
általános tartalék terhére.
3) Felhatalmazza a polgármestert a munka megszervezésére, megrendelésére,
vállalkozói szerződés aláírására.
Felelős: Ollé Árpád polgármester, Domján Viktor képviselő
Határidő: 2017. április 30.
Ollé Árpád polgármester további hozzászólás hiányában megköszönte a jelenlévőknek
a részvételt és az ülést 17:00 órakor berekesztette.
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