Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2545 Dunaalmás, Almási u. 32.
Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015
Iktatószám: DA-IK/20-53/2017

JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2017. május 31-én Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő—testületének
17.00 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:

Makay Tibor a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal
Dunaalmási Kirendeltségének vezetője
Bartók Anikó Kék Duna Óvoda vezetője
Horváth Anikó Csokonai Általános Iskola igazgatója
Nagy-Kristóf Barbara Óvodai Szülői Munkaközösség
Kocsné Molnár Zsuzsanna Családsegítő
Geszler Anita
Körmendiné Csatay Anita Étel-Posta Bt. képviselője
Király Sándor egyéni vállalkozó
Szücs Anett jegyzőkönyvvezető

Ollé Árpád polgármester: 17:10 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

Napirend:
1) Átfogó értékelés Dunaalmás Község gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról 2016 évben
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Készítette: Kocsné Molnár Zsuzsanna családsegítő
Makay Tibor kirendeltség-vezető
2) Közétkeztetési feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
3) Kék Duna Óvoda alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
4) Az ingatlanok tisztántartásáról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
5) Tájékoztató lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző
testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
6) Egyebek
egyetért, az kézfeltartással jelezze
A jelenlévő 7 képviselő egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadja a mat ülés napirendjét és az
alábbi határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 61/2017. (V.31.)
határozata a 2017. május 31-ei testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok
meghatározásáról
Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat
tárgyalja
1) Átfogó értékelés Dunaalmás Község gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról 2016 évben
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Készítette: Kocsné Molnár Zsuzsanna családsegítő
Makay Tibor kirendeltség-vezető
2) Közétkeztetési feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
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3) Kék Duna Óvoda alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
4) Az ingatlanok tisztántartásáról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
5) Tájékoztató lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző
testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
6) Egyebek

1. Nanirendi vont:
Átfogó értékelés Dunaalmás Község gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról 2016 évben
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló törvény alapján a települési önkormányzat az állam fenntartói
feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig átfogó értékelést készít.
Az értékelést települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást
követően meg kell küldeni a gyámhatóságnak. Felkéri Kocsné Molnár Zsuzsannát, hogy
néhány szóval egészítse ki az előterjesztést.
—

—

Kocsné Molnár Zsuzsanna családsegítő szeretné megköszönni a képviselő-testület
segítő munkáját. Elmondja, hogy a jelzőrendszer tagjaitól időben megkapta az éves
beszámolót ami alapján meg is tudták tartani a jelzőrendszeri tanácskozást február 15én. 2016. január óta nagy átalakulások történtek a szervezetnél, más rendszerben
dolgoznak és gyermekjóléti központ lettek, ezáltal a szolgáltatások is kibővültek. Az egyik
ilyen a készenléti szolgálat, ami éjjel nappali telefonos elérhetőséget jelent, így a
kollegájuk fel tudja mérni, hogy azonnali segítségre vane szükség. Elmondja, hogy vannak
rendszeres kézműves foglalkozások illetve a tavalyi évben is volt gyermekfelügyelet. Az
idei évben tartottak először ruhabörzét ahova a vöröskereszttől illetve a családsegítőtől
érkeztek a ruhaneműk, és úgy látják, van rá igény, ezért rendszeresen szeretnének tartani.
Szerinte fontos információ még, hogy szerződésük van a Tesco áruházzal, így napi szinten
kapnak adományként gyümölcsöt, zöldséget, pékárut.
A rászorulók előre jelezhetik az igényt a családsegítő szolgálatnál illetve szerdánként a
művelődési házba hoznak adományt.
Ollé Árpád polgármester megköszöni Kocsné Molnár Zsuzsannának a beszámolót, amit
nagyon részletesnek talált. Elmondja, hogy a Tesco által nyújtott adományokról
tájékoztatót kellene írni a honlapra valamint a híradóba. 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. (V.31.) határozata
Dunaalmás Község 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
szóló átfogó értékeléséről.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Dunaalmás Község 2016.
évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést és a
családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 2016. évi munkájáról szóló beszámolót.
Felelős: Makay Tibor kirendeltség-vezető
Határidő: továbbításra 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 62/2017. (V.31.)
határozata Dunaalmás Község 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékeléséről.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Dunaalmás Község
2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó
értékelést és a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 2016. évi munkájáról szóló
beszámolót.
Felelős: Makay Tibor kirendeltség-vezető
Határidő: továbbításra azonnal
-

2. Napirendi vont:

Közétkeztetési feladatok ellátásáról
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy az előző képviselő-testületi ülésen meghozott
51/2017. (lV.26.) határozatával, 2017. június 16. napjával, közös megegyezéssel,
megszünteti a 2013. december 9-én kelt a gyermek, munkahelyi és szociális
közétkeztetési feladatok ellátására létrejött vállalkozói szerződését a Jóebéd 2011 Kft-vel.
A közbeszerzésekről szóló törvény alapján közbeszerzési eljárást nem kell lefolytatni az
Új szolgáltató szerződtetéséhez, de mindenképpen javasolt a beszerzést versenyeztetni,
amennyiben hosszú távra szólna a szerződés. A versenyeztetési eljárást lefolytatták,
három vállalkozót kerestek meg a feladatellátásra vonatkozó ajánlattétel céljából. A
megkeresett vállalkozók ajánlataikat megküldték, az előterjesztésben szereplő ajánlatok
beérkezési sorrendben találhatók, vagyis a Dália Bt., Étel-Posta Bt. és Király Sándor egyéni
vállalkozó ajánlata. Mellékletként megtalálható a vállalkozói szerződés tervezete is.
Köszönti az ajánlattevő vállalkozások képviselőit Király Sándort és Király-Holdampf

Kannát valamint Körmendiné Csatay Anitát. Felkéri a vállalkozások képviselőit, ha
szeretnék, néhány szóval egészítsék ki az előterjesztést.
Körmendiné Csatay Anita az Étel-Posta Bt. képviselője elmondja, hogy 2007. óta
foglalkoznak étkeztetéssel. Ez alatt az idő alatt főztek iskolákba, gyermektáborokba
valamint jelenleg a Dunaalmási Lovardában üzemelnek. Az étlapokat a szabályoknak
megfelelően igyekeznek összeállítani, odafigyelnek, hogy minden nap nyers és friss
zöldséget, gyümölcs kapjanak a gyerekek. Kérdezi, van e kérdés.
Nagy-Kristóf Barbara Óvodai Szülői Munkaközösség tagja kérdezi, ha a gyermek
glutén vagy laktóz érzékeny hogyan biztosítják az étkeztetését.
Körmendiné Csatay Anita az Étel-Posta Bt. képviselője elmondja, hogy külön cégtől
kell megrendelni, de ez attól is függ, hogy mire érzékeny.
Ollé Árpád polgármester kérdezi, Király Sándor egyéni vállalkozót hogy szeretné e
kiegészíteni néhány szóval az előterjesztést.
Király Sándor egyéni vállalkozó elmondja, hogy a glutén érzékenység nagy kihívás a
gyermekétkeztetésben, ezért szeretnének elindítani egy külön vállalkozást, ami ki tudná
szolgálni az érzékeny, allergiás gyermekeket és felnőtteket a környéken és a környező
településeken is, de a főtevékenység a közétkeztetés lenne.
Ollé Árpád polgármester kéri a képviselőket, hogy a napirend megtárgyalására az Mötv.
46. * (2) bekezdés c) pontja értelmében zárt ülést rendeljenek el.
Javasolja a következő döntés meghozatalát: Dunaalmás Község Onkormányzat Képviselőtestülete zárt ülést rendel el a közétkeztetési feladatok ellátásáról szóló napirend
megtárgyalására, a pályázó kiválasztására.
mellyel a jelenlévő 7 képviselő egyhangú, 7 igen szavazattal egyetért és az alábbi
határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 63/2017. (V.31.)
határozata zárt ülés elrendeléséről a közétkeztetési feladatok ellátásáról szóló
napirend megtárgyalására.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete zárt ülést rendel el a
közétkeztetési feladatok ellátásáról szóló napirend megtárgyalására, a pályázó
kiválasztására.
A napirendet a képviselő-testület zárt ülés keretében tárgyalja, melyről külön
jegyzőkönyv készüL
A rendes ülés 18.10 perckorfolytatódik
Ollé Árpád polgármester kéri a meghívott vendégeket, hogy fáradjanak be. Elmondja,
hogy a három ajánlattevő nehéz feladat elé állította a képviselő-testületet több
szempontot kellett figyelembe venni, ilyen például a menüsor, a minőség, az ár és a
közétkeztetésben szerzett tapasztalat. A képviselő-testület a végén egyhangúan azt a
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döntést hozta, hogy az Étel-Posta Bt. ajánlatát fogadja el és őket szeretnék megbízni a
közétkeztetés lebonyolításával. Körmendiné Csatay Anita jelenleg is óvodában dolgozik
mint élelmezésvezető, a mintaként leadott menüsor is megfelel a szabályozásoknak
valamint árban is nagyon jó ajánlatot adtak ezért esett rájuk a választás. Szeretné
megköszönni a másik két ajánlattévőnek, a Dália Bt-nek és Király Sándornak a munkáját
Bartók Anikó óvodavezető kérdezi, hogy az élelmezésvezetői funkciókat Dunaalmáson
is ő fogja-e ellátni.
Körmendiné Csatay Anita az Étel-Posta Bt. képviselője elmondja, hogy igen ő fogja.

3. Nayirendi Dont:
Kék Duna Óvoda alapító okiratának módosítása
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a Kék Duna Óvoda alapító okiratának
módosítását és új, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát korábban tárgyalta a
képviselő-testület. Az okirat nyilvántartásba vételekor hiányosságokat állapított meg a
Magyar Államkincstár. A módosító és megszüntető okiratokat a Magyar Allamkincstár
által elkészített formanyomtatvány szerint kell elkészíteni. Csak ennek megfelelően
összeállított dokumentumok fogadhatók be a törzskönyvi nyilvántartásba. A kormányzati
funkciók kódjai 2016. januárjától megváltoztak, így a most elfogadásra kerülő alapító
okiratban ezek a kódok is átvezetésre kerültek.

Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy a tavalyi évben problémát okozott a
testületi ülés nélküli időszak, mert a módosítási határidőből kicsúszott a testület Erdemes
egy Új alapító okiratot létrehozni, mert sok minden változott a régi alapító okirathoz
képest, a kormányzati funkció kódok is megváltoztak. A Kék Duna Ovodában a
kapacitásbővítést célzó támogatás keretében egy új foglalkoztató terem került
kialakításra ezért megnövekedett a felvehető maximális gyermeklétszám, ami miatt
szükséges még módosítani az alapító okiratot.
Ollé Árpád polgármester elmondja, amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy
döntsenek a Kék Duna Óvoda alapító okiratának módosításáról és az új, egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat elfogadásáról szóló 71-72/2016. (Vl1l.25.) határozatok
visszavonásáról. Döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő, kéri, hogy aki a beterjesztett
határozati javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2017. (V.31.) határozata
képviselő-testületi határozatok visszavonásáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja a dunaalmási Kék
Duna Óvoda alapító okiratának módosításáról 71/2016.(VIIl.25.) és az új, egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat elfogadásáról szóló /2016. (VllI.25.) határozatait
—

-

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 65/2017. (V.31.)
határozata képviselő-testületi határozatok visszavonásáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja a dunaalmási Kék
Duna Óvoda alapító okiratának módosításáról 71/2016.(V1II.25.) és az új, egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat elfogadásáról szóló 72/2016. (Vlll.25.) határozatait.
—

-

Ollé Árpád polgármester kéri, hogy döntsenek a dunaalmási Kék Duna Óvoda alapító
okirat módosításáról szóló határozati javaslat elfogadásáról. Döntéshozatalban részt
vevők száma 7 fő, kéri, hogy aki a beterjesztett határozati javaslattal
Dunaalmás Község I~nkormányzat Képviselő-testületének .../2017. (V.3 1.) határozata a
dunaalmási Kék Duna ~Jvoda alapI~ó okirat módosl~ásáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a DA-lK/20-S0/2017. számú
előterjesztés 1. mellékletében foglalt tartalommal módosítja a dunaalmási Kék Duna
Óvoda alapító okiratát.
Határidő: 2017. június 7.
Felelős: ~Illé Árpád polgármester
-

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 66/2017. (V.31.)
határozata a dunaalmási Kék Duna Óvoda alapító okirat módosításáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a DA-IK/20-50/2017. számú
előterjesztés 1. mellékletében foglalt tartalommal módosítja a dunaalmási Kék Duna
Óvoda alapító okiratát.
Határidő: 2017. június 7.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Ollé Árpád polgármester kéri, hogy döntsenek a dunaalmási Kék Duna Óvoda alapító
okirat egységes szerkezetbe foglalásáról szóló határozati javaslat elfogadásáról.
Döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő, kéri, hogy aki a beterjesztett határozati
javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2017. (V.3 1.) határozata a
dunaalmási Kék Duna Óvoda egységes szerkezetű alap~ó okiratánakjóváhagyásáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete

A DA-IK/20-50/2017. számú előterjesztés 2. mellékletében foglalt tartalommal elfogadja
a dunaalmási Kék Duna Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratát.
Határidő: 2017. június 7.
Felelős: Ollé Arpád polgármester
-

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 67/2017. (‘~3 1.)
határozata a dunaalmási Kék Duna Ovoda egységes szerkezetű alapító okiratának
jóváhagyásáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a DA-IK/20-50/2017. számú
előterjesztés 2. mellékletében foglalt tartalommal elfogadja a dunaalmási Kék Duna
Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratát.
Határidő: 2017. június 7.
Felelős: Ollé Árpád polgármester

4. Natiirendi Dont:
Az ingatlanok tisztántartásáról szóló rendelet megalkotása
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy az elhanyagolt ingatlanok, és azok előtti
közterületek tisztántartását magasabb szintű jogszabály nem szabályozza. Gyakori
probléma, hogy amely ingatlanon nem parlagfű található, hanem más gyomnövény, az
ingatlan rendbetételére, gyommentesítésére semmilyen szankció nem áll a Hivatal
rendelkezésére. Az ingatlanok előtti közterületek rendbetételének kikényszerítése sem
megoldott, szankció hiányában. Mivel ez még csak rendelet-tervezet a későbbiekben még
tárgyalni kell róla.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy a rendelet a kormányhivatalnál van
törvényi egyeztetés céljából, lehet hogy egyes szabályozási elem kikerül belőle. Arra kéri
a képviselő-testületet, ha javaslatuk van a rendelet tervezettel kapcsolatban, küldjék meg
neki. Javasolja, hogy a rendelet ne kerüljön elfogadásra mert az egyeztetés még
folyamatban van.
Baranya Gábor képviselő kérdezi, hogy ez a szabályozás csak belterületre vonatkozik e
valamint a zártkert minek minősül.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy csak belterületre és a zártkert
külterületnek minősül.
Domján Viktor képviselő kérdezi, a rendelet tartalmazza-e, hogy a belterületen vadat
etetni tilos.
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Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja,
Kormányhivatallal, ha lehetséges, akkor beleírja.

hogy

nincs,

de

egyezteti

a

Ollé Árpád polgármester kéri, hogy a testület gondolja át, mit szeretne a rendeletben
módosítani. Elmondja, hogy erről a napirendi pontról nem kell szavazni.

5. Navirendi Dont:
Tájékoztató lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző
testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a 2017. március 29-ei rendes ülésen a
képviselő testület a 34/2017. (111.29.) határozatával a Dunaalmáson működő civil
szervezetek 2017. évi támogatásáról döntött. A támogatói szerződések aláírása
megtörtént, a támogatások kifizetése igény szerint megkezdődött.
A március 29-ei rendes ülésen a képviselő-testület a 36/2017. (111.29.) határozatával
elfogadta a Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet elkészítéséről
szóló tájékoztatást, illetve az elkészítésükkel megbízta Pengő Julianna okl.
építészmérnököt, illetve Gyárfás Henriett okl. településmérnököt. A megbízási
szerződések aláírása megtörtént.
A március 29-ei rendes ülésen a képviselő-testület a 39/2017. (111.29.) határozatával a
0632/1 hrsz-ú Naszályi Út javításáról döntött. A javítási munkálatok elvégzésére
elkülönített pénzösszeg a teljes nyomvonal megközelítőleg felére lett elegendő.
A március 29-ei rendes ülésen a képviselő-testület a 43/2017. (111.29.) határozatával
egyetértett a Minőségi humán közszolgáltatások fejlesztése Komáromtól Nyergesújfaluig,
a Duna mentén című EFOP-1.5.2-16 kódszámú pályázat tartalmával. A konzorciumi
megállapodás aláírása, illetve a pályázat benyújtása megtörtént
A március 29-ei rendes ülésen a képviselő-testület a 46/2017. (111.29.) határozatával az
önkormányzat tulajdonában lévő ravatalozó ajtajának cseréjéről döntött. Az új ajtó
elkészítése megrendelésre került
A március 29-ei rendes ülésen a képviselő-testület a 48/2017. (111.29.) határozatával 20
garnitúra sörpad beszerzéséről döntött. A sörpadok beszerzése megtörtént.
Az április 26-ai rendes ülésen a képviselő-testület az 54/2017. (lV.26.) határozatával az
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására a Csokonai utca
felújítására pályázat benyújtásáról, és az önrész vállalásáról döntött. A pályázati anyag
elkészült és benyújtása megtörtént
Az április 26-ai rendes ülésen a képviselő-testület az 55/2017. (lV.26.) határozatával négy
darab térképes információs táblára elhelyezhető Dunaalmás térképlenyomatának
megrendeléséről döntött A nyomatok megrendelése megtörtént
Az április 26-ai rendes ülésen a képviselő-testület az 57/2017. (IV.26.) határozatával
500 000 Ft támogatást nyújtott a Dunaalmási Csokonai Általános Iskola részére, a
tanulóik tanulmányi kirándulásainak megszervezésére. A támogatás kifizetése
megtörtént.
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. (V.31.) 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 7 képviselő egyhangú, 7 igen szavazattal az elhangzottakkal egyetért és az
alábbi határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 68/2017. (V.31.)
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

6. Napirendi vont:
Egyebek
a) Tájékoztatás

Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy az Által-ér Közösségi megbeszélésen
elhangzott, hogy a Duna-Ipoly Nemzeti Park a Dunaalmási Kőfejtő tájvédelmi körzet
területén Tanösvény kialakítását kezdeményezi. Elmondja, hogy az ÉDV Zrt-vel folytat
egyeztetést mert a múlt havi fogyasztás irreálisan magas a sportháznál lévő tűzcsapnál. A
DMAC a sportpálya locsolását innen oldja meg, de ha minden nap öntöznék se lehetne
ilyen magas a fogyasztás. A Rákóczi és a Kőpite vadásztársaság ma írja alá azt az
együttműködési megállapodást melynek célja a vadkár megelőzése, a vadak kilövése. Erre
a megbeszélésre a Képviselő-testületi ülés után becsatlakozik.
Elmondja, hogy energetikai intézkedési tervet kell az önkormányzati tulajdonú
épületekre készítetni melynek elkészítésére felkereste Hojka János energetikai
szakmérnököt. Ez négy épületet érint: a polgármesteri hivatalt, az óvodát, a művelődési
házat és a tornacsarnokot. Az iskola épületére nem vonatkozik, mert nem az
önkormányzat működtetése alá tartozik.
Kun Lajos alpolgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy tartja a MÁV-val a
kapcsolatot a fürdőtóval kapcsolatban. Jelezték, hogy a térképet megkapták, de a
polgármesterrel felveszik a kapcsolatot és személyesen fogják bejárni a terepet A temető
kerítésének rendbetételével kapcsolatban a vadásztársasággal kellene egyeztetni mivel a
vadak tették tönkre a kerítést Korábban volt szó a főút menti ároktisztításokról, hogy a
Magyar Közút a forgalomtechnikában tudna segíteni.

Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy június 7-én 13-tól lesz egy bejárás a Megyei
Rendőrkapitányság, Városi Rendőrkapitányság és a Magyar Közút illetékeseivel a
forgalomlassító technikai eszköz kihelyezésének megvalósíthatóságáról. Ezen a
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bejáráson beszélni fog a Magyar Közút képviselőjével a forgalomtechnikával
kapcsolatban.
Kun Lajos alpolgármester elmondja, hogy időszerű lenne elvégezni az ároktisztítást,
valamint a Kőhordó úti vízelvezetést is meg kell oldani. Az árvízre szükségesnek tartja a
mielőbbi felkészülést, az árvízi kapukat előkészíteni.
Ollé Árpád polgármester kérdezi, van e még hozzászólás.
Domján Viktor képviselő elmondja, hogy a Naszályi Út felújítását be kellene fejezni
valamint az iskola támfalához földet kellene még szállítani, esetleg növényekkel beültetni
és burkolatot kitalálni.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a támfalat először le kellene kenni flexibilis
ragasztóval, hogy a zsalukő ne látszódjon és erre gyermekrajzokat lehetne festeni, a
támfal peremére pedig virágtartókat tenne. Ezen kívül a tornateremnél még ki kell
alakítani a távolugró gödröt és a kislabda dobó pályát.
Horváth Anikó iskola igazgatója elmondja, hogy a tornaterem mögötti részt kellene
még géppel a terepet rendezni.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a garanciális munkák közé kellene bevenni a
tereprendezést.
Bartók Anikó óvodavezető tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Baráti Kör által
benyújtott pályázaton az óvoda 400 000 Ft támogatást nyert, a szerződés aláírásra került.
Segítséget kérne a föld kitermeléssel kapcsolatban mert a gyermekhintához alapot kell
ásni. A föld elszállítását Baranya Gábor képviselő elvállalta, a játékok szállításában az
önkormányzat segítségét kérné.
Horváth Anikó iskola igazgatója elmondja, hogy az iskolában volt társadalmi munka,
virágültetés, tereprendezés, melyen sok szülő megjelent A ballagási Illetve tanévzáró
ünnepségre szeretettel meghívja a képviselő-testületet
Ollé Árpád polgármester további hozzászólás hiányában megköszönte a jelenlévőknek
a részvételt és az ülést 19:00 órakor ber
e.
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