Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2545 Dunaalmás, Almási u. 32.
Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015
Iktatószám: DA-IK/20-45/2017
JEGYZŐ KÖNYV
Készült: 2017. április 26-án 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

Meghívottak és jelen vannak:

dr. Kórósi Emőket Tatai Közös Önkormányzati
Hivatala jegyzője
Makay Tibor a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal
Dunaalmási Kirendeltségének vezetője
dr.
Friedrich
Gábor
r.
ezredes,
Tata
Rendőrkapitányság vezetője
Bartók Anikó Kék Duna Óvoda vezetője
Horváth Anikó Csokonai Általános Iskola igazgatója
Nagy-Kristóf Barbara Óvodai Szülői Munkaközösség
Szücs Anett jegyzőkönyvvezető

Ollé Árpád polgármester: 16:00 órakor megnyitja az ülést. Köszönti a megjelent
képviselőket és a meghívott vendégeket, megállapítja, hogy a testület határozatképes,
mert a 7 képviselő közül 7 fő jelen van. Amennyiben ellenvetés nincs, kéri, hogy
döntsenek a napirendek elfogadásáról. Döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő, kéri,
hogy aki a beterjesztett napirendi pontokkal
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Napirend:
1) Tájékoztató a település közbiztonsági helyzetéről
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Készítette: dr. Friedrich Gábor r. ezredes, kapitányság-vezető
2) Füzihegyi ingatlanok hasznosításáról (zárt ülés keretében tárgyalandó)
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
3) Iskolai és óvodai gyermekétkeztetés ellátása
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
4) Közbeszerzési szabályzat elfogadása
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
5) Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
végrehajtásáról
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
6) A településfejlesztéssel és településrendezéssel, a települési arculati
kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő partnerségi
egyeztetés szabályairól szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
7) Csokonai utca felújítása
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
8) Térképes információs tábla elkészítése
Előterjesztő: Ollé Arpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
9) A 4246 hrsz-ú ingatlan közúttal történő ellátása
Előterjesztő: OHé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
10) Egyebek
egyetért, az kézfeltartással jelezze
A jelenlévő 7 képviselő egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadja a mai ülés napirendjét és
az alábbi határozatot hozza.
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Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 49/2 017. (IV.26.)
határozata a 2017. április 26-ai testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok
meghatározásáról
Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat
tárgyalja
1) Tájékoztató a település közbiztonsági helyzetéről
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Készítette: dr. Friedrich Gábor r. ezredes, kapitányság-vezető
2) Füzihegyi ingatlanok hasznosításáról (zárt ülés keretében tárgyalandó)
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
3) Iskolai és óvodai gyermekétkeztetés ellátása
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
4) Közbeszerzési szabályzat elfogadása
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
5) Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
végrehajtásáról
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
6) A településfejlesztéssel és településrendezéssel, a települési arculati
kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő partnerségi
egyeztetés szabályairól szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
7) Csokonai utca felújítása
E1őterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
8) Térképes információs tábla elkészítése
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
9) A 4246 hrsz-ú ingatlan közúttal történő ellátása
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
10) Egyebek
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1. Napirendi pont:
Tájékoztató a település közbiztonsági helyzetéről•
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a település közbiztonsági helyzetéről a
Kapitány úr igen részletes és szerteágazó beszámolót terjesztett elő. Felkéri a Kapitány
Urat hogy a beszámolóval kapcsolatos szóbeli kiegészítését tegye meg.
dr. Friedrich Gábor r. ezredes, kapitányságvezető elmondja, hogy a beszámoló
adataiból kiderül, hogy javult a közbiztonság helyzete, a bűncselekmények száma
visszaesett. A közterületi jelenlétet a migrációs feladatok ellátása mellett fenntartották.
A körzeti megbízottak kiemelt feladatot kaptak, ezért kevesebbszer láthatták a községek
a Saját körzeti megbízottjukat, melyet magasabb rendőri jelenléttel kompenzáltak.
A közlekedésbiztonsági helyzetet jellemző személyi sérüléses balesetek száma 2-ről 4-re
emelkedett Halálos baleset is történt de nem a község belterületén, hanem a 10. sz. főút
külső szakaszán. A balesetet követő helyszíni bejárás eredményeképpen
sebességkorlátozó és veszélyt jelző tábla került kihelyezésre. Mióta új traffipax került
bevezetésre és ebből nem jut minden kapitányságra saját, ezért Oroszlány
kapitányságával megosztva használják a készüléket. Dunaalmás és Neszmély kiemelt
területként van kezelve ezért az utóbbi időben többször volt sebességmérés.
Megköszöni az önkormányzat támogatását és a belügyminisztériumi felmérésen adott
kedvező értékelést.
Kun Lajos alpolgármester kérdezi, ha az önkormányzat forgalom sebesség csökkentés
végett telepítene forgalom fogó lámpát, milyen segítséget tudna nyújtani a
rendőrkapitányság.
dr. Friedrich Gábor r. ezredes, kapitányságvezető elmondja, hogy a közútkezelőnél
kell kezdeményezni, a rendőrkapitányság támogatni tudná ezt a forgalomtechnikai
beavatkozást.
Kun Lajos alpolgármester kérdezi, hogy kivitelezhető lenne-e a községben.
dr. Friedrich Gábor r. ezredes, kapitányságvezető elmondja, hogy meg kell vizsgálni
hol legyen a forgalomcsillapítás helyszíne, ha van olyan gyalogátkelő ami forgalmasabb a
többinél akkor mindenképpen oda kellene telepíteni.
Kun Lajos alpolgármester elmondja, hogy az önkormányzattal szembeni gyalogátkelő
az iskolába járó gyerekek miatt megfelelő hely lenne. Kérdezi, hogy milyen folyamatot
kell elindítani a forgalomtechnikai beavatkozás elkezdése végett.
dr. Friedrich Gábor r. ezredes, kapitányságvezető elmondja, hogy ennek a részleteibe
ők nem látnak bele. Javasolja felvenni a kapcsolatot olyan településekkel ahol ilyen
forgalomtechnikai beavatkozás már megvalósult.
Ollé Árpád polgármester elmondja, amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy
döntsenek a határozati javaslat elfogadásáról. Döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő,
kéri, hogy aki a beterjesztett határozati javaslattal
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Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (IV...) határozata 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.
-

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 50/2017. (IV.26.) határozata
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.

2. Napirendi vont:
Füzihegyi ingatlanok hasznosításáról (zárt ülés keretében tárgyalandó)
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy az Eric Kft. jogi képviselője nem érkezett meg
ezért későbbre halasztja a 2. napirendi pont tárgyalását.
3. Napirendi pont:
Iskolai és óvodai gyermekétkeztetés ellátása
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy az óvodai szülői munkaközösség jelezte a

.

testület felé, hogy a gyerekek részére nyújtott élelmiszerek, az ételek minősége,
változatossága véleményük szerint nem felel meg a közétkeztetésre vonatkozó
táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló rendeletnek. Az étrend nagyon egyhangú,
sok a tésztaféle, kevés a gyümölcs és a zöldség, valamint a tejtermék a menüben. Az
óvodavezető pár hónapja a konyha elhanyagoltságára és a tisztaság hiányára hívta fel a
testület figyelmét ezért tárgyalások kezdődtek a Jóebéd 2011 Kft. ügyvezetőjével,
Anderla Balázzsal a felmerült hiányosságok és problémák megoldására. A konyha
takarítása és felújítása megtörtént, de az ételek minőségével kapcsolatos többszöri
jelzésre, illetve egyeztetésre nagy javulás nem volt tapasztalható. A vállalkozóval történő
újbóli egyeztetést követően a vállalkozási szerződés közös megegyezéssel 2017. június
16. napjával megszűnik. Az önkormányzat az óvodai konyha üzemben tartására kiírja a
pályázatot.
Domján Viktor képviselő kérdezi, hogy jelentkezési határidőt meghatároznak-e.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy közbeszerzési eljárást nem kell
lefolytatni az új szolgáltató szerződtetéséhez, de minimum 3 árajánlatot kell bekérni a
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versenyeztetési eljáráshoz. A jelentkezési határidőt úgy kell meghatározni, hogy a
pályázót legyen idő megvizsgálni, a referenciákat leellenőrizni. El kell dönteni, milyen
hosszú távra tervez az önkormányzat a vállalkozóval, mivel a minőség nem garantált
ezért érdemes lenne egy rövidebb határidős szerződés.
Kun Lajos alpolgármester kérdezi, hogy iiróbaidőt nem lehet e megszabni, mivel nem
az a cél, hogy cserélgetve legyen a szolgáltató, ezért mindenképpen hosszútávban kell
gondolkozni.
Nagy-Kristóf Barbara Óvodai Szülői Munkaközösség tagja megköszöni a képviselő
testület döntését.
Ollé Árpád polgármester elmondja, amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy
döntsenek a határozati javaslat elfogadásáról. Döntéshozatalban részt vevők száma 7 Ri,
kéri, hogy aki a beterjesztett határozati javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2017. (IV....) határozata az
iskolai és óvodai gyermekétkeztetés ellátásáról.

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. A polgármester és a Jóebéd 2011 Kft. ügyvezetőjének egyeztető tárgyalására
hivatkozással a 2013. december 9. napon a gyermek, munkahelyi és szociális
közétkeztetési feladatok ellátására létrejött vállalkozói szerződést közös
megegyezéssel 2017. június 16. napjával megszünteti.
2. Felhatalmazza a polgármestert az új vállalkozó kiválasztásához szükséges
versenyeztetési eljárás lefolytatására, az ajánlatok következő ülésre történő
beterjesztésére.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: 2017. május 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 51/2017. (IV.2 6.)
határozata az iskolai és óvodai gyermekétkeztetés ellátásáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. A polgármester és a Jóebéd 2011 Kft. ügyvezetőjének egyeztető tárgyalására
hivatkozással a 2013. december 9. napon a gyermek, munkahelyi és szociális
közétkeztetési feladatok ellátására létrejött vállalkozói szerződést közös
megegyezéssel 2017. június 16. napjával megszünteti.
.
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2. Felhatalmazza a polgármestert az Új vállalkozó kiválasztásához szükséges
versenyeztetési eljárás lefolytatására, az ajánlatok következő ülésre történő
beterjesztésére.
.

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

4. Napirendi Pont:
Közbeszerzési szabályzat elfogadása
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a módosuló szabályozások mellett továbbra
is kötelező a helyi önkormányzatok és intézményeik számára a közbeszerzési szabályzat
megléte. A teljesen Új törvény és jogszabályok olyan mértékben változtatták meg a
közbeszerzések szabályrendszerét, hogy szükségessé vált új közbeszerzési szabályzat
megalkotása és elfogadása, ez előfeltétele annak, hogy az Új törvény szabályai szerint
közbeszerzési eljárást folytasson le az önkormányzat.
Amennyiben nincs kérdés, kéri, hogy döntsenek a határozat elfogadásáról.
Döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő, kéri, hogy aki a beterjesztett határozati
javaslattal és annak mellékletével
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének ../2017. (1V
közbeszerzési szabályzat elfogadásáról

) határozata a

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Elfogadja a DA-IK/20-38/2017. számú előterjesztés mellékletét képező közbeszerzési
szabályzatot. Az 58/2014. (VIL3J határozattal elfogadott Közbeszerzési Szabályzat
hatályát veszti.
.

2. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szabályzat közzétételére.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: azonnal
-

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 52/2017. (IV.26.) határozata a
közbeszerzési szabályzat elfogadásáról
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
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1. Elfogadja a DA-IK/20-38/2017. számú előterjesztés mellékletét képező közbeszerzési
szabályzatot. Az 58/2014. (VII.3.) határozattal elfogadott Közbeszerzési Szabályzat
hatályát veszti.
2. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szabályzat közzétételére.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: azonnal

5. Napirendi vont:
Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
végrehajtásáról
Ojjé Árpád polgármester elmondja, hogy az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság az
előterjesztést megtárgyalta. Felkéri Czérna Zoltán Tiborné elnök asszonyt, hogy
ismertesse a Bizottság álláspontját.
Czérna Zoltán Tiborné képviselő, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja,
hogy a bizottság a 2016. évi beszámolót megtárgyalta, a számokat rendben találta. Ugy
gondolja, hogy ez egy igen részletes kimutatás. Kérdezi, hogy van-e valakinek
hozzászólása, javaslata. Amennyiben nincs a Pénzügyi és Ugyrendi Bizottság elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek az önkormányzat 2016. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló beszámolót.
Ollé Árpád polgármester szavazásra bocsátja az önkormányzat 2016. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló határozati javaslatot. Döntéshozatalban részt
vevők száma 7 fő, kéri, hogy aki a beterjesztett határozati javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének .120 17. (
) határozata az
önkormányzat és intézményei 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról
..

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat és
intézményei 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót.
Felelős: Ollé Arpád polgármester
Határidő: értelemszerűen
-

egyetért, az kézfeltartással jelezze

A jelenlévő 7 képviselő egyhangú, 7 igen szavazattal az elbangzottakkal egyetért és az
alábbi határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 53/2017. (IV.26.) határozata
az önkormányzat és intézményei 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló
elfogadásáról
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Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat és
intézményei 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót a DA-1K120-39/2017. számú
előterjesztésben foglalt tartalommal.
Felelős: Ollé Arpád polgármester
Határidő: értelemszerűen
Ollé Árpád polgármester kéri, hogy döntsenek a rendelet tervezet elfogadásáról.
Döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő, kéri, hogy aki a rendelet tervezettel melynek
pontos szövege a DA-lK/20-39/2017. iktatószámú írásos előterjesztés szerinti
-

egyetért, az kézfeltartással jelezze

Az elhangzottak figyelembevételével a jelenlévő 7 képviselő egyhangú, 7 igen szavazattal
megalkotta
Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2017. (V.2.) önkormányzati rendelete
Dunaalmás Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.]

6. Napirendi vont:
A településfejlesztéssel és településrendezéssel, a települési arculati
kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő partnerségi
egyeztetés szabályairól szóló rendelet megalkotása
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a településkép védelméről szóló 2016. évi
LXXIV. törvény szerint a településeknek a településképi rendeletüket (TER] a
településképi arculati kézikönyvekre (TAlK] alapozva, a település teljes területére kell
elkészíteni és a településfejlesztési és településrendezési eszközök készítésének
eljárásrendjét kell alkalmazni. Az eljárások lefolytatásához szükséges megalkotni a
partnerségi egyeztetés szabályairól szóló helyi rendeletet melyet az előterjesztés
melléklete tartalmaz. Amennyiben nincs kérdés, kéri, hogy döntsenek a rendelet
tervezet elfogadásáról. Döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő, kéri, hogy aki a
rendelet tervezettel melynek pontos szövege a DA-IK/20-40/2017. iktatószámú írásos
előterjesztés szerinti
-

egyetért, az kézfeltartással jelezze

Az elhangzottak figyelembevételével a jelenlévő 7 képviselő egyhangú, 7 igen szavazattal
megalkotta
Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2017. (V.2.) önkormányzati rendelete
a településfejlesztéssel és településrendezéssel, a települési arculati kézikönyvvel
és a településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.]
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7. Napirendi Pont:
Csokonai utca felújítása
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a Csokonai utca a nagy igénybevétel hatására
elhasználódott, így bizonyos szakaszon aláálapozásra, szintkiegészítésre lenne szükség.
A március 29-én megtartott képviselő-testületi ülésen döntés született arról, hogy az
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázatra a
belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázati alcélra, a Csokonai utca felújítására az
önkormányzat benyújtja pályázatát.
A kiírás értelmében árajánlattal vagy tervezői költségbecsléssel kell meghatározni a
felújítás várható költségeit ezért a Strabag Kft-től kért be az önkormányzat árajánlatot
ami a meglévő útburkolatra és szegélyekre valamint a csapadékvíz elvezető rendszerre
terjed ki, a Kék Duna Óvodától a Nagy Kornél térig. A felújítás tételes költségvetése
23 660 110 Ft, az elnyerhető maximális támogatási összeg 15 millió forint így a vállalt
önrész összege 8 660 100 Ft lenne.
Domján Viktor képviselő kérdezi, hogy szakaszosan nem lehetne e felújítani.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy végigjárták a Strabag Kft.
tervezőjével és a Nagy Kornél téri szakasz is nagyon rossz állapotban van.
A pályázat benyújtásához szükséges a határozati javaslat elfogadása, ezek után születhet
az a döntés is, hogy forráshiány miatt nem támogatott a pályázat vagy ha megnyerjük a
támogatást utána még eldöntheti az önkormányzat, hogy az önerőt hozzá tudja e tenni.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a Csokonai utca az egyik legforgalmasabb a
belterületi utak közül.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy a vállalt önrész összegét lehet még
csökkenteni, meg kell versenyeztetni a kivitelezőkkel és kiderül, ki mennyiért vállalná el
a felújítást.
Kun Lajos alpolgármester elmondja, hogy a pályázaton mindenképpen indulni kell.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy a pályázati anyaghoz szükséges a
képviselő-testület határozata arról, hogy a szükséges önerőt az önkormányzat
biztosítani tudja.
Ollé Árpád polgármester kéri, hogy döntsenek a határozat elfogadásáról.
Döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő, kéri, hogy aki a beterjesztett határozati
javaslattal

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (P1.26.) határozata az
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtandó pályázat saját
forrás biztosításáról.
...

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
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1) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel
közösen kiírt „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című
pályázatra a belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázati alcélra, a Csokonai utca
felújítására benyújtja pályázati anyagát.
2) A Csokonai utca felújításához szükséges 8 660 100 Ft saját forrást biztosítja a
költségvetés általános tartalékának terh&e.
3) Felhatalmazza a polgármestert a pályázati anyag benyújtására
Felelős: Ollé Árpád pólgármester
Határidő: 2017. május 2.
-

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 54/2017. (IV.26.) határozata
az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtandó
pályázat saját forrás biztosításáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel
közösen kiírt „Onkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című
pályázatra a belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázati alcélra, a Csokonai utca
felújítására benyújtja pályázati anyagát.
2) A Csokonai utca felújításához szükséges 8 660 100 Ft saját forrást biztosítja a
• költségvetés általános tartalékának terhére.
3) Felhatalmazza a polgármestert a pályázati anyag benyújtására
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: 2017. május 2.

8. Napirendi pont:
Térképes információs tábla elkészítése
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy praktikus lenne a kerékpárút záró szakaszán
egy megállásra alkalmas helyen információs tábla elhelyezése a turisták jobb
tájékozódása érdekében. A környék több településén található ilyen tábla, ezért a gyártó
cégtől az önkormányzat kért be árajánlatot, mely két részből áll. Az első rész csak a
térképet foglalja magába, amely a település utcahálózatát mutatja be. Ez kiegészítésre
kerülne a közintézmények, közhivatalok, vendéglátóhelyek és kereskedelmi egységek
feltüntetésével, jelmagyarázattal ellátva. Az árajánlat másik része a táblaszerkezet
legyártása, szállítása és telepítése. Javasolja a térkép megrendelését, de a térképet tartó
táblaszerkezet elkészítésére helyi vállalkozóktól kérne árajánlatot. Egy táblát a Kőfaragó
telep környékére javasolna kihelyezni, mert ott nagyobb hely áll rendelkezésre a
turisták számára a térkép tanulmányozása végett. Javasolna egyet az Almási út Tatai út
kereszteződéséhez valamint a Semmelweis tér dunaalmási részére.
—
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Vajas Zoltán képviselő elmondja, hogy kellene egy Információs tábla a Tatai útra ami
jelzi merre található a bicikli út.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy ez forgalomtechnikával kapcsolatos és az
egyebek pontban visszatérnek rá.
Domján Viktor képviselő kérdezi, hogy a térképet megtudnák-e nézni.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy van egy nyers vázlat de vannak még benne
hibák amiket ki kell javítani mert adatbázisból tudnak dolgozni.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy kétszeri korrektúra benne van az
árban.
Ollé Árpád polgármester kérdezi, hogy rendeljünk-e térképet és hány darabot. Az
előterjesztésben található internetes linkre kattintva mindenki meg tudja nézni hogyan
néz ki a térkép.
Domján Viktor képviselő kérdezi, hogy az önkormányzat mennyi tőkével rendelkezik
ami alapján eldönthetik hány darab térkép legyen rendelve.
Ollé Árpád polgármester javasolja 4 darab térkép rendelését a Kőfaragó telep
környékére, az Almási út Tatai (it kereszteződéséhez, a Semmelweis tér dunaalmási
részére valamint a Csokonai parkhoz. A térképet tartó táblaszerkezet elkészítésére helyi
vállalkozóktól kell árajánlatot kérni.
—

Domján Viktor képviselő elmondja, hogy akkor 4 darabot rendeljen meg az
önkormányzat.
Ollé Árpád polgármester kéri, hogy döntsenek a határozat elfogadásáról.
Döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő, kéri, hogy aki a beterjesztett határozati
javaslattal

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének ..../20 17. (IV.2 6.) határozata
térképes információs tábla elkészítéséről.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Négy darab térképes információs táblát készített, melyhez Dunaalmás térképes
nyomatát a Térkép Kft-vel (5700 Gyula, Községháza u. 19.) készítteti el. A
nyomatok elkészítésére bruttó 200 000 Ft-ot biztosít a fejlesztési célú kiadások
terhére. A térképet tartó táblaszerkezet elkészítésére helyi vállaikozóktól
árajánlatot kér.
.

2. Felhatalmazza a polgármestert a térképes nyomat megrendelésére, a térképtartó
szerkezet elkészítésére vonatkozó árajánlatok bekérésére.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: 2017. június 30.
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-

egyetért, az kézfeltartással jelezze

A jelenlévő 7 képviselő egyhangú, 7 igen szavazattal az elhangzottakkal egyetért és az
alábbi határozatot hozza.
Dunaalmás KözségÖnkormányzat Képviselő-testületének 55/2017. (IV.26.)
határozata térképes információs tábla elkészítéséről.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Négy darab térképes információs táblát készített, melyhez Dunaalmás térképes
nyomatát a Térkép Kft-vel (5700 Gyula, Községháza u. 19.] készítteti el. A
nyomatok elkészítésére bruttó 200 000 Ft-ot biztosít a Fejlesztési célú kiadások
terhére. A térképet tartó táblaszerkezet elkészítésére helyi vállalkozóktól
árajánlatot kér.
2. Felhatalmazza a polgármestert a térképes nyomat megrendelésére, a térképtartó
szerkezet elkészítésére vonatkozó árajánlatok bekérésére.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: 2017. június 30.

9. Napirendi pont:
A 4246 hrsz-ú Ingatlan közúttal történő ellátása
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy Berke József dunaalmási lakos kérelemmel
fordult a képviselő-testülethez a tulajdonában lévő 4246 hrsz-ú ingatlanhoz közút
csatlakozás kiépítése végett. Az ingatlan jelen állapotában nem beépíthető, így az értéke
is jelentősen kevesebb. A hatályos szabályozási terv az ingatlan közúttal történő
ellátását tartalmazza, így az út kialakításának elvi akadálya nincs. Az út kialakításhoz
szükséges egy földmérő bevonása a változási vázrajz elkészítése végett, illetve az
érintett ingatlanokról egy értékbecslést kell készíteni az esetleges kisajátítási eljárás
lefolytatásához.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy az út kialakítása négy ingatlant
érintene, melyből az egyik ingatlan önkormányzati tulajdonú.
Domján Viktor képviselő elmondja, a bejárás alkalmával szó volt arról, hogy az
önkormányzati telket, ami használhatatlan, megkapná Benke József, cserébe az eljárás
költségeit megfizetné.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy a kialakítás után a kérelmező
megvásárolná a telket.
Domján Viktor képviselő kérdezi, mennyi lenne a költsége az út kialakításnak.
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Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy a változási vázrajz és a földhivatali
bejegyzés összege nagyságrendileg 300 000 Ft, az értékbecslés várható költsége a négy
ingatlan esetében bruttó 100 000 Ft.
Kun Lajos alpolgármester elmondja, bogy az út kialakítása után a vízelvezetést is meg
kell oldani.
.

Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy az önkormányzat úgy tud utat biztosítani a
4246 hrsz-ú ingatlanhoz, hogy a 4245 hrsz-ú önkormányzati területet az út kialakítása
költségén Berke József úr megvásárolja, valamint a területeket rendben tartja. Kéri, hogy
döntsenek a határozat elfogadásáról. Döntéshozatalban részt vevők száma 7 Fő, kéri,
hogy aki a beterjesztett határozati javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2017. (IV.26j határozata a
4246 hrsz-ú ingatlan közúttal történő ellátásáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Szándékában
áll
kialakítani
a
dunaalmási
4246
hrsz-ú
ingatlan
közútcsatlakozását azzal a feltétellel, hogy az útkialakításban érintett 4245 hrsz-ú
önkormányzati ingatlant megegyezés szerinti áron megvásárolja. Elkészítteti a
területről a változási vázrajzot, és az érintett ingatlanok értékbecslését, melyre
bruttó 400 000,- Ft-ot különít el a költségvetés fejlesztési célú kiadásainak
terhére.
2. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: 2017. november 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 56/2017. (IV.26.)
határozata a 4246 hrsz-ú ingatlan közúttal történő ellátásáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Szándékában
áll kialakítani a dunaalmási
4246
hrsz-ú
ingatlan
közútcsatlakozását azzal a feltétellel, hogy az útkialakításban érintett 4245 hrsz
ú önkormányzati ingatlant megegyezés szerinti áron megvásárolja. Elkészítteti a
területről a változási vázrajzot, és az érintett ingatlanok értékbecslését, melyre
bruttó 400 000,- Ft-ot különít el a költségvetés fejlesztési célú kiadásainak
terhére.
2. Felhatalmazza polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: 2017. november 30.
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10. Napirendi Pont:
Egyebek
a) Dunaalmási Csokonai Általános Iskola tanulói
tanulmányi kirándulások támogatása

részére

szervezett

Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a 2017. évi költségvetésben 500 000 Ft került
elkülönítésre az iskolai tanulók tanulmányi kiránduláson való részvételének
támogatására. Horváth Anikó a Csokonai Általános Iskola igazgatója kérelmében leírta,
hogy az idei évben az iskolások kirándulása nem osztályonként fog történni, ez a felső
tagozatot érinti elsősorban mivel az alsó tagozat eddig is együtt kirándult.
Horváth Anikó iskolaigazgató elmondja, ha megkapnák az 500 000 Ft-ot a
kirándulásokon felül az év végi jutalomkönyvekre szeretnék a fennmaradó összeget
felhasználni.
Ollé Árpád polgármester elmondja, amennyiben nincs kérdés, kéri, hogy döntsenek a
határozat elfogadásáról. Döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő, kéri, bogy aki a
beterjesztett határozati javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének .12017. (P1.26.) határozata a
Dunaalmási Csokonai Altalános Iskola tanulói részére szervezett tanulmányi kirándulások
támogatásáról.
..

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1) Bruttó 500 000 Ft támogatást nyújt a Dunaalmási Csokonai Általános Iskola részére, az
alsó és felső tagozatos tanulók tanulmányi kirándulásának megszervezésére a
költségvetés államháztartáson kívülre nyújtott támogatások terhére.
2) Felhatalmazza a polgármestert a támogatás kifizetésére.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: 2017. május 10.
-

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 57/20 17. (IV.26.) határozata a
Dunaalmási Csokonai Altalános Iskola tanulói részére szervezett tanulmányi
kirándulások támogatásáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
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1) Bruttó 500 000 Ft támogatást nyújt a Dunaalmási Csokonai Általános Jskola részére, az
alsó és felső tagozatos tanulók tanulmányi kirándulásának megszervezésére a
költségvetés államháztartáson kívülre nyújtott támogatások terhére.
2) Felhatalmazza a polgármestert a támogatás kifizetésére.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: 2017. május 10.

b) Tájékoztatás
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy az iskola aszfaltos pályáján elkészült a védőháló,
ezért az iskolások testnevelésóráit kint is meg tudják tartani, a tornateremben egyidejűleg a
garanciális javítások elkezdődhetnek. Az Ujtelep utcába a megnövekedett kerékpáros
forgalom miatt javasolna forgalomtechnikai tükör illetve lakó, pihenő terület tábla
kihelyezését.
c) Csokonai Általános Iskola étkezőjének fejlesztése, kialakítása
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy étkezőt kellene kialakítani az iskolai tanulók
számára.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy egyértelmű választ a kiíró szervezet
nem adott arra vonatkozóan, hogy új étkező kialakítására lehet e pályázni. A pályázat
benyújtásához szükséges a képviselő-testület határozata arról, hogy az önerőt biztosítja
rá az önkormányzat A támogatás mértéke 20 millió forint aminek 75 % támogatás ezért
25%-os saját forrást kell biztosítani. A pályázat sikeres elbírálása kétséges, így a
tervezési és pályázatírói költségek kifizetését kockáztatja a képviselő-testület.
Ollé Árpád polgármester elmondja, amennyiben nincs kérdés, kéri, hogy döntsenek a
határozat elfogadásáról. Döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő, kéri, hogy aki a
beterjesztett határozati javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének .120 17. (IV.26.) határozata a
VP6-7.2.l-7.4.1.3-l7 számú helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális
fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című támogatásra pályázati anyag benyújtásáról.
..

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1) A VP6-7.2. 1-7.4.1.3-17 számú helyi termékértékesítést szolgáló piacok
infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című támogatás 2. célterületére, a
Dunaalmási Csokonai Általános Iskola étkezőjének fejlesztésére, kialakítására
benyújtja pályázati anyagát.
2) A támogatáshoz. szükséges 25 %-os saját forrást biztosítja a költségvetés általános
tartalékának terhére.
3) Felhatalmazza a polgármestert a pályázati anyag benyújtására
Felelős: Ollé Arpád polgármester
Határidő: 2017. június 15.
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egyetért,az kézfeltartással jelezze

A jelenlévő 7 képviselő egyhangú, 7 igen szavazattal az elhangzottakkal egyetért és az
alábbi határozatot hozza.
Dunaalmás KözségÖnkormányzatKépviselő-testületének 58/2017. (IV.26.) határozata a
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 számú helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális
fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című támogatásra pályázati anyag benyújtásáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1) A VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 számú helyi termékértékesítést szolgáló piacok
infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című támogatás 2. célterületére, a
Dunaalmási Csokonai Altalános Jskola étkezöjének fejlesztésére, kialakítására
benyújtja pályázati anyagát.
2) A támogatáshoz szükséges 25 %-os saját forrást biztosítja a költségvetés általános
tartalékának terhére.
3) Felhatalmazza a polgármestert a pályázati anyag benyújtására
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: 2017. június 15.

.

Kun Lajos alpolgármester elmondja, hogy a pihenőtó tervezéssel kapcsolatban
megkereste Bérczi László a MÁV Vagyonkezelő Zrt-től. Kéri, hogy a tó tervrajzát a MÁV
Vagyonkezelő Zrt-nek továbbítsák.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a KOVIT-TERV Kft. kérte a tervezési
szerződésben szereplő teljesítési határidők módosítását mert a Észak-Dunántúli Vízügyi
Igazgatóság észrevételt tett a véglegesített tervre. A terv annyiban módosul, hogy a
vasúti pályatesttől 10 méterrel távolabb kell elhelyezni a tervezett tavat.
Domján Viktor képviselő elmondja, hogy a fürdőtóval kapcsolatban Dávid Attilát meg
kell keresni, mert folytatni kell a terület feltöltését, amihez földet kellene hozatni.
Kérdezi, mivel eljött a fűnyírási szezon a csendrendeletet milyen módon tudja az
önkormányzat betartatni.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy a panaszt az önkormányzathoz kell
beküldeni írásban. Javasolná a rendelet módosítását, mert szerinte élhetetlen a
szabályozás.
dr. Kórósi Emőke jegyző elmondja, hogy ez birtokvédelmi ügy, mert a rendeletnek
nincsen szabálysértésre vonatkozó szankciója. Birtokvédelmi kérelmet kell benyújtani
illetékkel ellátva, bizonyítékokkal csatolva.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy javasolná a rendelet módosítását a hétvégi
nyaralók miatt is.
‘

.

.

Bartók Anikó óvodavezető kérdezi, ha .a Jóeb’éd 2011 Kft. befejezi náluk a
tevékenységét az átadás átvétel hogyan fog megtörténni.
—

‘
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Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy átadás

—

átvételi jegyzőkönyv fog készülni.

Bartók Anikó óvodavezető kérdezi, hogy az óvoda mögötti terület nagyon elhanyagolt,
az önkormányzat milyen lépéseket tud tenni ezzel kapcsolatban.

Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy a tulajdonossal fel fogják venni a
kapcsolatot.
Domján Viktor képviselő javasolná a szárzúzó bérlésével kapcsolatban az 5000 Ft-os
napi árat.

Ollé Árpád polgármester kérdezi, van e piaci ár a gépek bérlésére.
Domján Viktor képviselő elmondja, hogy a neszmélyi önkormányzat árait vette
figyelembe.

Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy kevésnek tartja.
Makay Tibor kirendeltség-vezető javasolja, hogy a következő testületi ülésig legyen
elhalasztva a döntés, hogy teljes körűen elő tudják készíteni a döntési javaslatot.
Ollé Árpád polgármester kérdezi, hogy további hozzászólás lesz e.
Czérna Zoltán Tiborné képviselő elmondja, hogy a művelődési házzal kapcsolatban
lenne kérdése. Miért tartanak ott tornát, amikor erre a célra a tornacsarnok is
megfelelne és kérdezi, hogy fizetnek e bérleti díjat
Domján Viktor képviselő elmondja, hogy amikor kivették erre a célra még nem volt
tornacsarnok és azért nem fizetnek, mert kevesen járnak.
Czérna Zoltán Tiborné képviselő elmondja, hogy tele van a művelődési ház a tornán.
Domján Viktor képviselő elmondja, hogy valaki már érdeklődött, hogy ki tudják e
bérelni a tornatermet.
Czérna Zoltán Tiborné képviselő elmondja, hogy mindenkivel be kell tartatni, hogy
tisztán legyen átadva a művelődési ház. Javasolja a művelődési ház bérlésének
módosítását, óradíj helyett napidíjat kellene szedni.
Ollé Árpád polgármester javasolja, a Baranya Éva által tartott tornára legyen kötve
szerződés a teremhasználatról.
Elmondja, hogy a Füzihegyi ingatlanok használatáról 2. napirendi pontot a jogi képviselő
távolmaradása miatt a képviselő testület nem tárgyalta.
További hozzászólás hiányában megköszönte a jelenlévőknek a részvételt és az ülést
18:40 órakor berekesztette.

Ollé Ar á
polgármester

dr. Kórósi Emőke
jegyző
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A jegyz~kön~ et vezette:
Szucs Anett
gazdasági ügyintéző

Makay Tibor
kirendeltség-vezető
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