Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2545 Dunaalmás, Almási u. 32.
Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015
Iktatószám: DA-IK/20-100/2017.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2017. október 25-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
Vajas Zoltán képviselő
Kecskeméti József 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
Szücs Anett jegyzőkönyvvezető

Ollé Árpád polgármester: 17:00 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.
Amennyiben ellenvetés nincs, kéri, hogy döntsenek a napirendek elfogadásáról.
Döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő, kéri, hogy aki a beterjesztett napirendi
pontokkal
Napirend:
1) Településüzemeltetési feladat koordinátori álláshely betöltése. (zárt ülés
keretében)
Előterjesztő: Ollé Arpád polgármester
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Készítette: Harasta Mária gazdálkodási ügyintéző
Makay Tibor kirendeltség-vezető
2) Kék Duna Óvoda dolgozói étkeztetésének támogatása iránti kérelem.
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Készítette: Makay Tibor kirendeltség-vezető
3) Estivil Kft-vel fennálló közvilágítási berendezések aktív elemeinek
üzemeltetéséről szóló vállalkozási szerződés folytatásáról
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
4) A reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezéséről szóló rendelet
megalkotása
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
5) Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 3/2017. (111.31.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
6) Óvodai konyha gáz-almérővel történő ellátásáról
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
7) Tatabányai Tankerületi Központtal történő
szerződés megkötéséről
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető

tornacsarnok

használati

8) TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00013 azonosító számú energetikai korszerűsítési
projektben felkérendő ajánlattevőkről
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
9) Védőnői feladatellátásról
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
10) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző
testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről.
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
11) 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 115/2017. (X.2 5.)
határozata a 2017. október 25-ej testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok
meghatározásáról
1) Településüzemeltetési feladat koordinátori álláshely betöltése. (zárt
ülés keretében)
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Készftette: Harasta Mária gazdálkodási ügyintéző
Makay Tibor kirendeltség-vezető
2) Kék Duna Óvoda dolgozói étkeztetésének támogatása iránti kérelem.
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Készítette: Makay Tibor kirendeltség-vezető
3) Estivil Kft-vel fennálló közvilágítási berendezések aktív elemeinek
üzemeltetéséről szóló vállalkozási szerződés folytatásáról
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
4) A reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezéséről szóló rendelet
megalkotása
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
5) Az egészségügyi alapellátás körzeteiről
önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető

szóló

3/2017.

(111.31.)

6) Óvodai konyha gáz-almérővel történő ellátásáról
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
7) Tatabányai Tankerületi Központtal történő tornacsarnok használati
szerződés megkötéséről
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
8) TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00013
azonosító
számú
korszerűsítési projektben felkérendő ajánlattevőkről
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
9) Védőnői feladatellátásról
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energetikai

Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
1O)Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző
testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről.
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
11) Egyebek
1. Na’irendi DOnt:

Településüzemeltetési feladat koordinátori álláshely betöltése
-

a fenti napirendet a képviselő-testület zárt ülés keretében tárgyalja, melyről külön
jegyzőkönyv készül.

Vajas Zoltán képviselő 17.02 órakor megérkezett.

2. Napirendi Pont:
Kék Duna Óvoda dolgozói étkeztetésének támogatása iránti kérelem
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy az önkormányzathoz érkezett egy kérelem az
óvodai étkeztetés támogatására vonatkozóan. Nyártól az Etel-Posta Bt. a konyha új
üzemeltetője, ahol a dolgozói ebéd 610 Ft/nap/fő. A tapasztalatok alapján változatosan,
ízletesesen készítik el az ételt, ezért a dolgozók szeretnének visszatérni a sok évvel
ezelőtti gyakorlathoz, miszerint együtt étkeznének a gyermekekkel. Tudomása szerint a
képviselők közül is többeket felkerestek az óvodából, főleg technikai dolgozók Kérnék,
hogy a képviselő-testület bármilyen formában támogatni szíveskedjen az étkezésüket. A
közoktatásban végrehajtott bérrendezés a diplomás dolgozóknál jelentett
bérnövekedést, viszont a technikai személyzetnek, a dadáknak illetve a takarító
személyzetnek a bérét nem emelték olyan mértékben. Az előterjesztés tartalmaz több
választási lehetőséget, hogy milyen formában tudná támogatni a dolgozókat az
önkormányzat. Szerepel üzemi ebédként, cafetériaként és béren kívüli juttatásként adott
pénzösszeg kifizetésével adott támogatás. Az utóbbi lehetőség terhelné meg legkevésbé
az önkormányzatot, feltéve, ha minden dolgozó részesül a támogatásból. Ezen jogcímen
évi 100 000 Ft adható, aminek a havi adómentes része 6 200 Ft/fő. Teljes évre
vonatkozóan, 10 fővel számolva, kb. 1 millió Ft-ba kerülne az önkormányzatnak évente.
Kérdezi, hogy van e vélemény.
Baranya Gábor képviselő elmondja, hogy korábban már beszéltek arról, hogy
szerintük csak a felsőfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező, technikai dolgozók
kapjanak első körben támogatást Javasolja, hogy a havi 6 200 Ft/fő támogatást kapják.
Domján Viktor képviselő kérdezi, hogy ha csak a technikai dolgozók kapnak akkor is
évi 1 millió Ft e a támogatás összege?
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Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy nem, mert az 10 főre vonatkozik.
Domján Viktor képviselő kérdezi, hogy akkor kb. 500 000 Ft lenne.
Czérna Zoltán Tiborné képviselő megjegyzi, hogy igen.
Bartók Anikó óvodavezető véleménye szerint a létszám nem biztos, mert van olyan
dolgozó is, aki nem eszik, mert nem tud úgy dolgozni. Nem tudja, mennyi embert
érdekelne ez a lehetőség.
Czérna Zoltán Tiborné képviselő elmondja, hogy ez béren kívüli juttatásként adott
pénzösszeg.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy ez a lehetőség a legkedvezőbb az
önkormányzatnak. A technikai dolgozók bére nettó 107 000 Ft, ők szorulnának rá
legjobban a támogatásra.
Czérna Zoltán Tiborné képviselő véleménye, hogy a technikai dolgozók kapjanak
támogatást.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy negyedévente kapnák meg egy
összegben a támogatást.
Bartók Anikó óvodavezető kérdezi, hogy ugyan úgy megy e majd a számlájukra.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy igen.
Ollé Árpád polgármester kérdezi, hogy van e hozzászólás.
Kun Lajos alpolgármester megjegyzi, elfogadja a képviselőtársak javaslatát.
Makay Tibor kirendeltség-vezető kérdezi, hogy kíván-e a képviselő-testület dönteni a
2018-as évre vonatkozó támogatásról.
Czérna Zoltán Tiborné képviselő javasolja, hogy a 2018. évi támogatásról most ne
döntsön a képviselő-testület, a költségvetés tárgyalásánál majd tárgyalják újra a
támogatást Most döntés csak a 2017. évi 3 havi támogatásról szülessen.
Ollé Árpád polgármester kéri, hogy döntsenek a határozati javaslat elfogadásáról azzal
a módosítással, hogy a 2018. évi támogatásról a 2018-as évi költségvetés elfogadásakor
dönt a testület. Döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő, kéri, bogy aki a határozati
javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete ..../2017. (X.25.) határozata a Kék
Duna Óvoda dolgozói étkeztetésének támogatása iránti kérelemről.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1.

A Kék Duna Óvoda felsőfokú végzettséggel nem rendelkező dolgozói részére
étkezési támogatást nyújt, cafetériában történő készpénzkirizetés formájában, bruttó
S

8 322 Ft/fő összegben, melyre 2017. évben három hónapra bruttó 125 000 Ft-ot
biztosít a költségvetés személyi jellegű kiadásainak terhére. A 2018. évi támogatásról
a költségvetés elfogadásakor dönt
2.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatás kifizetésére.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: a támogatás kiflzetésére: 2017. december 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-testülete 117/2017. (X.2 5.)
határozata a Kék Duna Óvoda dolgozói étkeztetésének támogatása iránti
kérelemről.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. A Kék Duna Óvoda felsőfokú végzettséggel nem rendelkező dolgozói részére
étkezési támogatást nyújt, cafetériában történő készpénzkifizetés formájában,
bruttó 8 322 Ft/fő összegben, melyre 2017. évben három hónapra bruttó 125
000 Ft-ot biztosít a költségvetés személyi jellegű kiadásainak terhére. A 2018. évi
támogatásról a költségvetés elfogadásakor dönt.
2. Felhatalmazza a polgármestert a támogatás kifizetésére.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: a támogatás kifizetésére: 2017. december 31.

3. Navirendi Dont:
Estivil Kft-vel fennálló közvilágítási berendezések aktív elemeinek
üzemeltetéséről szóló vállalkozási szerződés folytatásáról
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy az önkormányzat 2013. július 1-étől áll
szerződéses jogviszonyban az Estivil Kft-vel, akik Dunaalmás közvilágítási berendezések
aktív elemeinek üzemeltetését végzik. A szerződés határozott időtartamra szólt,
melynek határideje 2016. december 31. volt A szerződés lehetővé tette, hogy a hatály
egy-egy újabb évre meghosszabbodjon, amennyiben azt valamelyik fél a lejárta előtt
legalább 30 nappal írásban nem mondja fel. Az együttműködés 2016. év végéig
zökkenőmentesen alakult Az önkormányzat részéről jelzett hibákat a KR. a
szerződésben meghatározott határidőn belül kijavította. Az idei év tavaszán, nyarán
azonban a szolgáltatás színvonala gyengült, a hibák javítása elhúzódik. Az idei év
tapasztalata alapján érdemes elgondolkodni a szerződés felmondásán, és újbóli
megversenyeztetésén.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy a feladatellátásra árajánlatot még az
önkormányzat nem kért be.
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Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy volt egy E-ON Energiaszolgáltató Kft. által
tartott tájékoztatón. Tudnak ajánlani olyan koncepciót ahol, a Kft. finanszírozza a Led
technológia kiépítését és az önkormányzat sem fizet többet a jelenlegi havi díjnál. Ehhez
kötni kell egy olyan szerződést, hogy addig az E-ON tartja üzemben a közvilágítást fix
havi díjért ameddig a Led világítás kiépítésének költsége le nem telik.
Most a testületnek csak arról kell dönteni, hogy az Estivil Kft-vel felmondja e az
önkormányzat a szerződést vagy sem.
Domján Viktor képviselő kérdezi, hogy az E-ON-nal is lehet e szerződést kötni.
Ollé Árpád polgármester elmondja’ hogy Igen, ebben a konstrukcióban pedig
kedvezően is hangzik.
Domján Viktor képviselő elmondja, hogy akkor fejleszteni is tudna az önkormányzat.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy amennyiben nincs ellenvetés, kéri, hogy
döntsenek a határozati javaslat elfogadásáról. Döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő,
kéri, hogy aki a határozati javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete .../2017. (X.25.) határozata a
közvilágítási berendezések aktív elemeinek üzemeltetéséről szóló vállalkozási
szerződésről.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Az Estivil Kft-vel a Dunaalmás közvilágítási berendezések aktív elemeinek
üzemeltetésére 2013. július 1. napján megkötött vállalkozási szerződést, annak
11. pontjára való hivatkozással 2017. december 31. napjával felmondja.
2. Felhatalmazza a polgármestert az Új vállalkozó kiválasztásához szükséges
versenyeztetési eljárás lefolytatására, az ajánlatok következő ülésre történő
beterjesztésére.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: az ajánlatok beterjesztésére: 2017. november 29.

-

egyetért, az kézfeltartással jelezze.

A jelenlévő 7 képviselő egyhangú, 7 igen szavazattal az elhangzottakkal egyetért és az
alábbi határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 118/2017. (X.25.)
határozata a közvilágítási berendezések aktív elemeinek üzemeltetéséről szóló
vállalkozási szerződésről.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete

1. Az Estivil Kft-vel a Dunaalmás közvilágítási berendezések aktív elemeinek
üzemeltetésére 2013. július 1. napján megkötött vállalkozási szerződést,
annak 11. pontjára való hivatkozással 2017. december 31. napjával felmondja.
2. Felhatalmazza a polgármestert az Új vállalkozó kiválasztásához szükséges
versenyeztetési eljárás lefolytatására, az ajánlatok következő ülésre történő
beterjesztésére.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: az ajánlatok beterjesztésére: 2017. november 29.

4. Naiirendi nont:
A reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezéséről szóló rendelet
megalkotása
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy elfogadták a településkép védelméről szóló
törvényt ezért a települési önkormányzatok polgármestereinek kötelezettségük a
településképi bejelentési eljárást lefolytatni a reklámok és reklámhordozók elhelyezése
tekintetében. A településkép védelméről szóló helyi rendeletnek tartalmaznia kell az
elhelyezésre vonatkozó szabályokat ezt a rendeletet 2017. december 31-éig meg kell
alkotniuk az önkormányzatoknak A rendelet megalkotása folyamatban van. Erre a rövid
időre meg kell alkotni a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezéséről szóló
rendeletet melynek tervezetét az előterjesztés tartalmazza. A rendeletet legkésőbb
2018. december 31-éig lehet alkalmazni, a településkép védelméről szóló rendelet
megalkotásával hatályát veszíti. Kérdezi, hogy vane kérdése, javaslata valakinek.
Vajas Zoltán képviselő kérdezi, hogy a villanyoszlopokra a plakátokat ki rakta fel.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy nem tudja. De a villanyoszlop az E-ON
Energiaszolgáltató Kft. tulajdona.

Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy a rendelet hatályba lépése után
ezeket a plakát kihelyezéseket majd be kell jelenteniük.

Ollé Árpád polgármester további hozzászólás hiányában 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/20-93/2017. iktatószámú íráscs
előterjesztés szerinti,
-

egyetért, az kézfeltartással jelezze.

A jelenlévő 7 képviselő egyhangú, 7 igen szavazattal az elhangzottakkal egyetért és az
alábbi rendeletet alkotja:

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2017. (X.27.) önkormányzati rendelete
a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezéséről
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

S. Napirendi vont:
Az egészségügyi alapellátás körzeteiről
önkormányzati rendelet módosításáról

szóló

3/2017.

(111.31.)

Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a 3/2017. (111.31.) önkormányzati rendelet
módosítása szükséges. A Magyar Orvos Kamara Fogorvosok Területi Szervezete
véleményezte a rendeletet és körzethatár-módosítását kezdeményezte, ami arra
vonatkozik, hogy Tata város 1. sz. fogászati körzet helyébe Dunaalmás körzet kerül.
Amennyiben nincs hozzászólás 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/20-94/2017. iktatószámú írásos előterjesztés szerinti,
-

egyetért, az kézfeltartással jelezze.

A jelenlévő 7 képviselő egyhangú, 7 igen szavazattal az elhangzottakkal egyetért és az
alábbi rendeletet alkotja:
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2017. (X.2 7.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló
3/2017. (111.31.) önkormányzati rendelete módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

6. Navirendi Dont:
Óvodai konyha gáz-almérővel történő ellátásáról
Ollé Árpád polgármester elmondja, korábban a képviselő-testület úgy döntött, hogy a
tisztább és korrektebb elszámolás érdekében a már meglévő víz,- és elektromos almérő
után a gázhálózatra is almérőt lenne tanácsos felszereltetni. A kivitelezhetőség
tervdokumentációhoz kötött, amihez a gázszolgáltató engedélye is szükséges. A tervezés
részét kellett, hogy képezze a teljes rendszer összes fogyasztási helyének a felmérése,
ahol kiderült, hogy az almérő csak akkor kapja meg a működési engedélyt ha kicserélik
a tetőtérben elhelyezett két gázkazánt egy modern, kondenzációs kazánra. Három
lehetőség közül lehet választani, az egyik, hogy most nem kerül kiépítésre az almérő, de
mivel a tervek megrendelésre kerültek és a tervdokumentáció el is készült, valamint az
Égáz-Dégáz két évre szóló engedélyét is megkapta, ezért ki kellene építeni. A
kazáncserét kellene megvalósítani, mert a másik lehetőség, hogy az egész tetőteret át
kellene alakítani a meglévő kazánokkal együtt. Ezért a tervek úgy készültek el, hogy a
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beruházó vállalja a meglévő kazán kondenzációs kazánra való cseréjét. Az Új kazán
(Saunier-Duval) ára kb. 300 000 Ft. Az almérőt e nélkül nem fogják hitelesíteni.
Domján Viktor képviselő kérdezi, mennyibe került a tervezés.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a tervdokumentáció elkészítése kb. 140 000
Ft.
Vajas Zoltán képviselő kérdezi, hogy a jelenlegi kazánt mikor vásárolták?
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy akkor lett véve, amikor az óvoda elkészült,
2004-ben.
Domján Viktor képviselő javasolja, hogy a 2 évet várják meg,

lehet hogy lesz

fűtéskorszerűsítésre pályázat.
Czérna Zoltán Tiborné képviselő véleménye szerint ki kellene építeni.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy szerinte is várni kellene. Javasolja, hogy egy
későbbi testületi ülésen tárgyalják újra a napirendi pontot Amennyiben nincs ellenvetés,
kéri, hogy döntsenek a határozati javaslat elfogadásáról. Döntéshozatalban részt vevők
száma 7 fő, kéri, hogy aki a határozati javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete .../2017. (X.25.) határozata a Kék
Duna Óvoda főzőkonyhájának gáz almérő órával történő ellátásáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. A magas járulékos költségekre tekintettel egyenlőre nem építi ki a Kék Duna
Óvoda főzőkonyhájához a gáz almérőt. Pályázati forrás, vagy a költségek
jelentősebb csökkenése esetén későbbi testületi ülésen újra tárgyalja a
napirendet.
2. Felhatalmazza a polgármestert a pályázati lehetőségek figyelésére, kedvező
lehetőségek esetén a napirend későbbi ülésre történő beterjesztésére.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: értelemszerűen

-

egyetért, az kézfeltartással jelezze.

A jelenlévő 7 képviselő egyhangú, 7 igen szavazattal az elhangzottakkal egyetért és az
alábbi határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 119/2017. (X.2 5.)
határozata a Kék Duna Ovoda főzőkonyhájának gáz almérő órával történő
ellátásáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
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l.A magas járulékos költségekre tekintettel egyenlőre nem építi ki a Kék Duna
Óvoda főzőkonyhájához a gáz almérőt. Pályázati forrás, vagy a költségek
jelentősebb csökkenése esetén későbbi testületi ülésen újra tárgyalja a
napirendet.
2. Felhatalmazza a polgármestert a pályázati lehetőségek figyelésére, kedvező
lehetőségek esetén a napirend későbbi ülésre történő beterjesztésére.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: értelemszerűen

7. Napirendi pont:
Tatabánya Tankerületi Központtal történő tornacsarnok használati
szerződés
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy az előző testületi ülésen elhangzottak szerint
telefonon megkereste Vereckei Judit tankerületi igazgató asszonyt, akit megkérdezett,
mennyi esélyt lát arra, hogy a bérleti díj emelésre kerüljön. Sajnos az emeléssel járó
többlet költséget a Tankerület nem tudná finanszírozni. A tavalyi tanévben csak az
iskolai tanítási órákból 777 000 Ft bevétele származott az önkormányzatnak. Kérdezi
Horváth Anikó iskolaigazgató asszonyt, hogy szeptemberben hány órát volt használva a
terem.
Horváth Anikó iskolaigazgató elmondja, hogy kb. 100 órát.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a tanév 10 hónapja alatt 1200-1300 tanórát
fogják használni a termet csak az iskolai tanórák keretében, ami 1,2 1,3 millió Ft
bevételt jelent az önkormányzatnak Az idei kiadásokra majdnem 1,5 millió Ft lett
költve. A bevételekhez még a terem bérbeadásából befolyt összeg is társulna, ha
nagyobb kihasználás lenne. Ehhez kérné a képviselő-testület segítségét, hogy milyen
marketing eszközt kellene bevetni a nagyobb érdeklődés érdekében.
—

Vajas Zoltán képviselő kérdezi, hogy a bevételben a bérleti díjak is szerepelnek e.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy nincs benne, de a különbségen kicsit enyhít.
Vajas Zoltán képviselő kérdezi, hogy ebben az évben volt-e terembérlés.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy volt, de nem sok, mivel csak januárban
kezdték el használni a termet Az előterjesztésben szereplő szerződés ugyan az mint a
tavalyi, csak a dátumok lettek kijavítva. A bérleti díj a Tankerületi Központ felé 1 000
Ft/óra maradt. Amennyiben nincs ellenvetés, kéri, hogy döntsenek a határozati javaslat
elfogadásáról. Döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő, kéri, hogy aki a határozati
javaslattal

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete ..../2017. (X.25.) határozata a
Tatabányai Tankerületi Központtal történő tornacsarnok használati szerződés
megkötéséről.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1.

A kizárólagos tulajdonát képező Dunaalmás, Csokonai u. 20/A. szám alatt
található Egészségforrás Tornacsarnok használatára vonatkozóan tornacsarnok
használati megállapodást köt a Tatabányai Tankerületi Központtal a DA-IK/2096/2017. előterjesztés 1. számú mellékletét képező szerződésben foglalt
tartalommal.

2.

Felhatalmazza a polgármestert a tornacsarnok-használati szerződés megkötésére
és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: 2017. november 15.
-

egyetért, az kézfeltartással jelezze.

A jelenlévő 7 képviselő egyhangú, 7 igen szavazattal az elhangzottakkal egyetért és az
alábbi határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 120/2017. (X.25.)
határozata a Tatabányai Tankerületi Központtal történő tornacsarnok használati
szerződés megkötéséről.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. A kizárólagos tulajdonát képező Dunaalmás, Csokonai u. 20/A. szám alatt
található Egészségforrás Tornacsarnok használatára vonatkozóan tornacsarnok
használati megállapodást köt a Tatabányai Tankerületi Központtal a DA-IK/2096/2017. előterjesztés 1. számú mellékletét képező szerződésben foglalt
tartalommal.
2.

Felhatalmazza a polgármestert a tornacsarnok-használati szerződés megkötésére
és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: 2017. november 15.
Horváth Anikó iskolaigazgató elmondja, hogy a házirend 10. pontját nem érti.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy a kinti és a benti sportszereket el
kell különíteni.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a kinti sportszereket is be lehet vinni a
raktárba csak a csarnokban ne használják azokat.

8. Napirendi pont:
TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00013
azonosító
számú
korszerűsítési pro jektben felkérendő ajánlattevőkről

energetikai

Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy az Energetikai korszerűsítés Dunaalmáson
című pályázatot megnyerte a település. A projekt elérkezett a közbeszerzési eljárás
lefolytatásának megindításához, amit a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési
Kit folytat le. A Kit megkereste az önkormányzatot hogy a közbeszerzésbe ajánlhat
kivitelezőket, akiket ajánlatkéréssel megkeresnek. A listában szerepelnek azon
kivitelezők, akikkel sikeresen együtt dolgoztunk az elmúlt években, illetve szerepelnek
olyanok is, akiket más települések ajánlottak.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy amennyiben nincs ellenvetés, kéri, hogy
döntsenek a határozati javaslat elfogadásáról. Döntéshozatalban részt vevők száma 7 Fő,
kéri, hogy aki a határozati javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete ..../2017. (X.25.) határozata a
TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00013 azonosító számú energetikai korszerűsítési projektben
felkérendő ajánlattevőkről
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1.

Az alábbi kivitelező vállalkozásokat ajánlja a közbeszerzési eljáráshoz
ajánlattevőnek:
.
EXTREMA-PARK PROJECT Kit, 2800 Tatabánya, Erdész út D. ép.
.
AGNIJS G’ Kft., 2800 Tatabánya, Vadász Út 65.
.
Száflán és Társa Kft., 2800 Tatabánya, Vadász utca 65. fsz. 2.
.
FESS-COLOR Kft., 2837 Vértesszőlős, Széchenyi István utca 37.
.
IMV Kft., 2837 Vértesszőlős, Petőfi S. út 3.
.
Agró-Gyöngy Logisztika Kft., 1115. Budapest, Bártfai út 44.

2.

Felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárásban történő részvételre, és
a szükséges dokumentációk aláírására

Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: tájékoztatásra: 2017. november 15.

-

egyetért az kézfeltartással jelezze.

A jelenlévő 7 képviselő egyhangú, 7 igen szavazattal az elhangzottakkal egyetért és az
alábbi határozatot hozza.

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 121/2017. (X.2 5.)
határozata a TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00013 azonosító számú energetikai
korszerűsítési projektben felkérendő ajánlattevőkről
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Az alábbi kivitelező vállalkozásokat ajánlja a közbeszerzési
ajánlattevőnek:
.
EXTREMA-PARK PROJECT Kft., 2800 Tatabánya, Erdész Út D. ép.
.
AGNUS G’ Kft., 2800 Tatabánya, Vadász Út 65.
.
Száflán és Társa Kft., 2800 Tatabánya, Vadász utca 65. fsz. 2.
.
FESS-COLOR Kft., 2837 Vértesszőlős, Széchenyi István utca 37.
.
IMV Kft., 2837 Vértesszőlős, Petőli S. Út 3.
.
Agró-Gyöngy Logisztika Kft., 1115. Budapest, Bártfai Út 44.

eljáráshoz

2.Felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárásban történő részvételre, és a
szükséges dokumentációk aláírására
Felelős: Ollé Arpád polgármester
Határidő: tájékoztatásra: 2017. november 15.
9. Napirendi pont:
Védőnői feladatellátásról
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy Dunaalmáson a védőnői feladatokat jelenleg
2 fő látja el szerdánként, heti 8 órában, megbízási jogviszonyban. Kérdezi Horváth Anikó
igazgató asszonyt, hogy szükség lenne-e az állandó védőnőre, aki gyakrabban jelen lenne
az iskolában.
Horváth Anikó igazgató elmondja, hogy igen, mert ha probléma van, rögtön elérhető
lenne a védőnő.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a szükséges végzettséggel rendelkező
védőnők száma lecsökkent az elmúlt években, hiányszakmának bizonyul. A most kijáró
két védőnő számításai szerint Dunaalmáson és Neszmélyen annyi a gyermek, hogy két
állandó védőnő is dolgozhatna itt.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy kétféle számítás van, a ponthatár
szerint most mind a két településnek lehetne védőnője, viszont a támogatási mérték is
megoszlana a két település között, így településenként a támogatás valószínűsíthetően
nem fedezné a feladatellátás költségeit
Czérna Zoltán Tiborné képviselő elmondja, hogy szerinte csak egy védőnő kellene.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy már volt egy jelentkező, akiről annyit tudni,
hogy Szolnok megyében dolgozik védőnőként és erre a környékre szeretne átköltözni.
Janovics István Neszmély polgármesteréhez a hölgy jön tárgyalni, amin mindenképpen
szeretne részt venni. Ha meghirdetné az önkormányzat az álláshelyet, akkor valószínű
jelentkezne is, viszont érdeklődött, hogy szolgálati lakást tud e biztosítani neki az
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önkormányzat. A két településen nincs szabad és használható Ingatlan, de Neszmély
polgármestere lát rá esélyt, hogy tudjanak biztosítani neki lakást
Czérna Zoltán Tiborné képviselő kérdezi, hogy a gyógyszertár melletti lakás kié.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy Neszmély és Dunaalmás önkormányzatának
közös tulajdonában van, de oda mást terveztek.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy oda gondolták a bölcsödét.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy Neszméllyel még tárgyalnak a jelentkező
hölggyel, de szerinte a védőnői állás legyen meghirdetve.
Makay Tibor kirendeltség-vezető kérdezi, hogy az átszervezéssel foglalkozzunk-e.
Czérna Zoltán Tiborné képviselő javasolja, hogy szerinte ne.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy amennyiben nincs ellenvetés, kéri, hogy
döntsenek a határozati Javaslat elfogadásáról azzal a módosítással, hogy a védőnői
körzet átszervezésére vonatkozó pontok kikerülnek a javaslatból. Döntéshozatalban
részt vevők száma 7 fő, kéri, hogy aki a határozati javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete .../2017. (X.25.) határozata a
védőnői feladatellátásról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a védőnői munkakört be kívánja
tölteni főállású szakképzett védőnővel. A munkakör betöltéséig folyamatosan hirdeti az
álláslehetőséget. Felhatalmazza a Polgármestert a hirdetés közzétételére, a pályázók
anyagainak testületi ülésre történő beterjesztésére.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: pályázat közzétételére: 2017. november 15.
egyetért, az kézfeltartással jelezze.
A jelenlévő 7 képviselő egyhangú, 7 igen szavazattal az elhangzottakkal egyetért és az
alábbi határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 122/2017. (X.2 5.)
határozata a védőnői feladatellátásról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a védőnői munkakört be
kívánja tölteni főállású szakképzett védőnővel. A munkakör betöltéséig folyamatosan
hirdeti az álláslehetőséget. Felhatalmazza a Polgármestert a hirdetés közzétételére, a
pályázók anyagainak testületi ülésre történő beterjesztésére.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: pályázat közzétételére: 2017. november 15.

10. Napirendi nont:
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az
előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a szeptember 27-el rendes ülésen a
képviselő-testület a 97/20 17. (IX.27.) határozatával kijelentette, hogy az Erik KR.
részére a Füzihegyi ingatlanok tulajdonba adását akkor támogatja, ha a Kit. vállalja a
megállapodásban vállalt kötelezettségeit, de nyitott egy kompromisszumos megoldás
kialakítására. Az Erik Kft-t a testület álláspontjáról tájékoztatta, a személyes találkozó
időpontja 2017. november 16. 16:00 óra.
A szeptember 27-ei rendes ülésen a képviselő-testület a 98/2017. (IX.27j határozatával
fizetési meghagyás benyújtásáról döntött a Jóebéd 2011 Kft. ellen. A fizetési meghagyás
benyújtása megtörtént.
A szeptember 27-ei rendes ülésen a képviselő-testület a 99/2017. (lX.27.) határozatával
elfogadta az ÉDV Zrt. átal a 2018-2032 közötti időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési
Tervet a szükséges nyilatkozatok elkészültek, és megküldték az ÉDV Zrt. részére a
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtás miatt
A szeptember 27-ei rendes ülésen a képviselő-testület a 100/2017. (lX.27j
határozatával csatlakozott a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához.
A szeptember 27-ei rendes ülésen a képviselő-testület a 101/2017. (IX.27.)
határozatával elfogadta a pihenő tó vízjogi létesítési engedélyezési tervét, mely
benyújtásra került az eljáró hatóságnak.
A szeptember 27-ei rendes ülésen a képviselő-testület a 102/2017. (IX.27.)
határozatával a tornacsarnok gondnoki feladatainak elvégzésére megbízta Lévai
Ferencnét. A felvételére pályázati lehetőség nyílt a Foglalkoztatási Osztályon keresztül. A
pályázat benyújtása folyamatban van.
A szeptember 27-ei rendes ülésen a képviselő-testület a 104/2017. (IX.27j
határozatával a Dunapart Szerkezeti és Szabályozási Terv módosításának véleményezési
szakaszát lezárta, a dokumentációt záró véleményezésre benyújtotta a Megyei Állami
Főépítésznek.
A két testületi ülés közötti időben a Dunaalmási Környezetvédő és Sporthorgász
Egyesület kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy a várható éves költségeire
további 400 000 Ft kiegészítő támogatás szükséges. Javasolja, hogy amennyiben nincs
ellenvetés, kéri, hogy döntsenek a határozati javaslat elfogadásáról. Döntéshozatalban
részt vevők száma 7 fő, kéri, hogy aki a határozati javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete .../2017. (X.25.) határozata a
Dunaalmási Környezetvédő és Sporthorgász Egyesület kiegészítő támogatásáról
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Kiegészítő támogatást iiyújt a Dunaalmási Környezetvédő és Sporthorgász
Egyesület részére, működési kiadásainak finanszírozására. A támogatás mértéke
bruttó 400 000 Ft, melyet a költségvetés államháztartáson kívülre nyújtott
támogatásainak terhére biztosít.
2. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás aláírására, és a
támogatás kifizetésére.

Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: 2017. november 15.
-

egyetért, az kézfeltartással jelezze.

A jelenlévő 7 képviselő, 6 igen és 1 tartózkodás szavazattal az elhangzottakkal egyetért
és az alábbi határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 123/2017. (X.25.)
határozata a Dunaalmási Környezetvédő és Sporthorgász Egyesület kiegészítő
támogatásáról
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Kiegészítő támogatást nyújt a Dunaalmási Környezetvédő és Sporthorgász
Egyesület részére, működési kiadásainak finanszírozására. A támogatás mértéke
bruttó 400 000 Ft, melyet a költségvetés államháztartáson kívülre nyújtott
támogatásainak terhére biztosít.
2. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás aláírására, és a
támogatás kifizetésére.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: 2017. november 15.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy az elmúlt időszakban ismét gyakoribbá vált a
temetőben a vadak jelenléte. Jelentős károkat okozva, így szükségesség vált egy erősebb
vadkerítés a temető kritikusabb szakaszain. A Rákóczi Vadásztársaság szakmai
segítséget nyújt a kiépítésben, illetve a szükséges gépi földmunkát elvégzi. Az
önkormányzatnak a 200 fm kerítés megvásárlását és a kiegészítő tartozékokat kell, hogy
biztosítsa. A kerítés megfelelő megépítése bruttó 550 000 Ft Amennyiben nincs
ellenvetés, kéri, hogy döntsenek a határozati javaslat elfogadásáról. Döntéshozatalban
részt vevők száma 7 fő, kéri, hogy aki a határozati javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete .../2017. (X.25.) határozata a
Dunaalmási temető meglévő kerítésének megerősítéséről, vadháló kiépítéséről
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Speciális, norvég típusú vadkerítést épít ki, 200 fm hosszúságban, a temető Kossuth
Liget felöli bejáratától a Hegysor utcával párhuzamosan. A kiépítésre bruttó 550 000
Ft biztosít az általános tartalékok terhére.
2. Felhatalmazza a polgármestert a vadkerítés és tartozékainak, illetve az
akácoszlopok beszerzésére.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: 2017. október 30.
-

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-testülete 124/2017. (X.2 5.)
határozata a Dunaalmási temető meglévő kerítésének megerősítéséről, vadháló
kiépítéséről
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Speciális, norvég típusú vadkerítést épít ki, 200 fm hosszúságban, a temető
Kossuth Liget felöli bejáratától a Hegysor utcával párhuzamosan. A kiépítésre
bruttó 550 000 Ft biztosít az általános tartalékok terhére.
2. Felhatalmazza a polgármestert a vadkerítés és tartozékainak, illetve az
akácoszlopok beszerzésére.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: 2017. október 30.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy amennyiben nincs ellenvetés, kéri, hogy
döntsenek a határozati javaslat elfogadásáról. Döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő, kéri,
hogy aki a határozati javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete .../2017. (X.25.) 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-testülete 125/2017. (X.2 5.)
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.

11. Napirendi pont:
Egyebek
a)

Tájékoztató
18

Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a kiosztott anyag tartalmazza a kegyeleti
közszolgáltatási megállapodás tervezetet, amit Neszmély község képviselő-testülete már
elfogadott, valamint a temetői szabályzat nyers változatát átolvasásra. A református
egyháznál 4 oldalas dokumentum, a katolikus egyháznál másfél oldal ez a szabályzat A
hirdető táblára szeretné kihelyezni a temető mellé, hogy mindenki tudjon tájékozódni.
Kéri, a képviselő-testületet, olvassák át ezt a szabályzatot és ha szükségesnek gondolják,
tegyenek rá kiegészítő, módosító javaslatot.
Kérdezi, hogy az egyebek napirendi ponthoz van e valakinek hozzászólása.
Domján Viktor képviselő elmondja, hogy a 4613 hrsz-ú, Funtek Sándor tulajdonában
lévő területet, a többiek is úgy gondolják, fel kellene keresni vételi szándékkal.
Nyilatkozhatna, hogy a Kecskeméti ház előtti területet el kívánja-e adni, ha igen akkor
mennyiért Úgy gondolja, hogy mielőtt kialakul ott a fürdő tó az előtt kellene ezeket az
ingatlanokat megszerezni.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy felkereste az a hölgy aki tavaly a kínai
befektetőkkel volt az önkormányzatnál és lenne egy kínai kapcsolata akik vízbázis után
kutatnak. Mondta nekik, hogy a testület nyitott lenne a tárgyalásra, ezért továbbítja az
elérhetőségét a potenciális befektetőknek.
Elmondja, hogy kerékpárutas tervdokumentációs egyeztetésen volt ma reggel Neszmély
polgármesterével. Néhány változás történt a korábbihoz képest. Sok vegyes használatú
útszakasz lesz a kerékpárúton, a vasúti átjáró mellé nem tesznek egy újabb szintbeli
kereszteződést, hanem átviszik a meglévő kereszteződésen. Ennyivel rövidebb lesz az
üzemi út, viszont odáig egy vegyes használatú utat fognak kialakítani 4 méteres
fesztávolsággal, talán ezzel előre tud mozdulni a vízelvezetés. A kerékpárutat úgy fogják
elhelyezni és úgy alakítják ki a felületét, hogy az azon képződő csapadékvíz belefolyjon a
10-es Út mentén lévő vízelvezető árokba. Felhívta a szakemberek figyelmét, hogy az nem
árok, ezért azt ki kell, hogy takarítsák.
Kun Lajos alpolgármester Javasolja, hogy a Szőlősor úton oldják meg a csapadékvíz
elvezetést. Sok átjárónál probléma, hogy nem tud a víz átfolyni alatta vagy fel van
töltődve az elvezető rendszer.
Domján Viktor képviselő elmondja, hogy ki kellene szedetni a sok földet a vízelvezető
árkokból.
Kun Lajos alpolgármester elmondja, hogy a Kis Lászlóéktól egészen az elágazásig van a
nagyobb probléma illetve a Szőlősor középső része ahol nincsenek házak Itt nagyon fel
van telítődve az árok
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy találkozott Mátis Istvánnal aki most a
Komáromi Önkormányzati Hivatalban tölt be szaktanácsadási munkakört. Tőle hallotta,
hogy lesz pályázati forrás, ami csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartására,
megújítására fordítható. Azt ígérte, hogy amint lesz információja, keresni fogja az
önkormányzatot.

Domján Viktor képviselő elmondja, hogy pár tízezer forintból ezeket a megoldásokat
meg lehetne valósítani, mert ezek minimális gépmunkák. A semmihez képest nagy
előrelépés lenne ez is.
Kun Lajos alpolgármester elmondja, hogy a Csikoréktól a Szőlősor végéig nagyobb
beruházás lenne.
Ollé Árpád polgármester véleménye szerint kell kérni egy árajánlatot a gépkezelőtől
mennyiért tudná kivitelezni. A Fényes utcától egészen a szőlősor-hegysor Út átjárója
utánig kellene megcsináltatni.
Kun Lajos alpolgármester megjegyzi, ha feljövünk az Újtelep utca végéről, ott nincsen
szemben becsövezve az átjáró.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy van betoncsöve az önkormányzatnak, ami 6
méter. Kérdezi, hogy az egyebek napirendi ponthoz van e valakinek hozzászólása.
Horváth Anikó iskolaigazgató kérdezi, hogy a tornaterem problémáira folyamatban
vannak a megoldások mondjuk a csapadékvíz elvezetésre.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy folyamatban vannak.
Horváth Anikó iskolaigazgató kérdezi, hogy a beázásokkal kapcsolatban történt e
valami egyeztetés.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy még nem kereste meg az illetékest
Horváth Anikó iskolaigazgató elmondja, hogy folyik a falról a víz, pedig nem is volt
nagy eső.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy Lévai Ferencné tájékoztatta, küld nekik majd
levelet.
Domján Viktor képviselő kérdezi, hogy a Vöröskőalján az ingatlan csere működik
Berke Józseffel?
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja’ hogy folyamatban van.
Kun Lajos alpolgármester kérdezi, hogy a rendőrlakással mi a helyzet.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy egyenlőre ott semmi sincs.
Kun Lajos alpolgármester kérdezi, hogy a tűzoltóknak át lett adva bérlésre a helyiség?
Ollé Árpád polgármester válaszában elmondja, hogy a szerződést aláírták,
jegyzőkönyvileg a helyiség átadták.
Makay Tibor kirendeltség-vezető kérdezi, hogy mi legyen a rendőrlakással.

Domján Viktor képviselő elmondja, hogy Szerinte el kellene adni. Kérdezi, hogy a
vízház melletti legelővel mi a terve az önkormányzatnak?
Makay Tibor kirendeltség-vezető megjegyzi, egyenlőre semmi.
Ollé Árpád polgármester további hozzászólás hiányában megköszönte a jelenlévőknek
a részvételt és a mai ülést 18:45 órakor berekesztette.

dr. Kórósi Emőke
jegyző

Ollé Árp d
polgármester

A jegyzőkönyvet vezette:
Szücs Anett
pénzügyi ügyintéző

ndeltség-vezető
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