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Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2545 Dunaalmás, Almási u. 32.
Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015
Iktatószám: DA-IK/20-123/2017

.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2017. december 13-án Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő
testületének 16:Q0órakor kezdődő rendkívüli ülésén.
Helye: Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaalmási Kirendeltségének földszinti
tanácsterme.
lelen vannak:

____________

Ollé Árpád polgármester
Kun Lajos alpolgármestér
Baranya Gábor képviselő
Czérna Zoltán Tiborné képviselő
Domján Viktor képviselő
Kecskeméti József képviselő
Vajas Zoltán képviselő

MeEhívottak és jelen vannak:

.

.

dr. Lantai Éva aljegyző
Makay Tibor a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal
Dunaalmási Kirendeltségének vezetője
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 képvisélő közül 6 fő jelen van. Czérna Zoltán Tiborné képviselő és dr. Lantai Éva
Tata Város Önkormányzat aljegyzője később érkezik. Amennyiben ellenvetés nincs, kéri,
hogy döntsenek a napirendek elfogadásáról. Döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő,
kéri, hogy aki a beterjesztett napirendi pontokkal
1) Dunaalmás-Neszmély közös víziközmű-rendszereivel kapcsolatos változások
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
‘

2) Települési Arculati Kézikönyv elfogadása
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Készítette: Makay Tibor kirendeltség-vezető

1

3) Közvilágítás aktív elemeinek üzemeltetéséről
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kitendeltség-vezető

.

4) Dunaalmás Község Önkórmányzata Képviselő-testületének
munkaterve
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető

2018.

évi

.

5) Köztemető fenntartási megállapodás
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tjbor kirendeltség-vezető
6) Egyebek
a) Közút kialakítása a 4642 hrsz-ú ingatlanon (szóbeli előterjesztés
alapján)
b) Buszváró és temetői kiskapu elkészítés (szóbeli előterjesztés alapján)
egyetért, az kézfeltartással jelezze
Á jelenlévő 6 képviselő egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadja a mai ülés napirendjét és
az alábbi határozatot hozza.
.

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 142/2017.. (XH.13.)
határozata a 2017. december 13-aj téstületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok
meghatározásáról
‚

.

‚

1) Dunaalmás-Neszmély közös víziközmű-rendszereivel
változások
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
2) Települési Arculati Kézikönyv elfogadása
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Készítette: Makay Tibor kirendeltség-vezető

kapcsolatos
.

.

.

.

‘

.

3) Közvilágítás aktív elemeinek üzemeltetéséről
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Eiőadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
.

.

‚

.

4) Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi
munkaterve
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
.

5) Köztemető fenntartási megállapodás
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
2

Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető

.

6) Egyebek
a) Közút kialakítása a 4642 hrsz-ú ingatlanon (szóbeli előterjesztés
alapján)
b) Buszváró és temetői kiskapu elkészítés (szóbeli előterjesztés
alapján)
.

.

.

dr. Lan tai Éva Tata Város Önkormányzat aljegyzője és Czérna Zoltán Tiborné
képviselő 16.02 órakor megérkezett.
Ollé Árpád polgármester köszönti Tata Város Önkormányzata aljegyzőjét, dr. Lantai
Évát és átadja neki ‘a szót.
.

.

.

N

‘

dr. Lantai Éva aljegyző elmondja, hogy dr. Kórósi Emőke jegyzőasszony a mai testületi
ülésen ‘sajnos nem tud részt venni ezért ő képviseli a hivatalt és bejelenti, hogy Michl
József, Tata Város Önkormányzat polgármestere őt nevezte ki aljegyzőnek.

1. Napirendi pont:
Dunaalmás-Neszmély közös víziközmű-rendszereivel kapcsolatos
változások
‘

.

!

..

.

‘

Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a víziközmű-rendszer üzemeltetési
jogviszonyával kapcsoltban kell döntést hozni a képviselő-testületnek. Neszmély Község

Önkormányzat polgármesterével és kirendeltség-vezetőjével is tartottak egyeztetést
illetve közösen voltak a ÉDV Zrt. vezetőségénél is. A változás oka, hogy a közös
víziközmű-rendszer szerződését egységesíteni kell, ezért csak egy szerződő lehet, mint
szolgáltatásért felelős. Az egyeztetéseknek az lett az eredménye, hogy Dunaalmás
Község Önkormányzata lesz a gesztor település mivel az ivóvízkút és a tisztítótelep is
Dunaalmáson található. Ezek után az önkormányzatnak rendelkeznie kell egy darab
törzsrészvénnyel az ÉDV Zrt-nél, melynek névértéke 10.000 Ft, a teljes értéke pedig
23.200 Ft. A szerződés rnegkötésével lényegi változás nem történik, de. a jogszabályi
előírások változása miatt szükséges. Az önkormányzatnak kell kötni egy megállapodást
Neszmély Község Önkormányzatával, akik beleegyeznek, hogy Dunaalmás legyen a
gesztor település. Amennyiben nincs ellenvetés, kéri, hogy döntsenek a határozati
javaslat elfogadásár6l. Döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő, kéri, hogy aki a
határozati javaslattal

‘

.

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete .../2017. (XII.13.) határozata a
Dunaalmás-Neszmély kbzös víziközmű-rendszereivel kapqsolatos módosításokról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete

‚

-

.

.

.

1.) Megszünteti a 2012 december 21-én létrejött üzemeltetési ~zerződését az
Északdunántúli Vízmű Zrt-vel.
2.] Vállalja a gesztori feladatokat a Dunaalmás-Neszmély közös tulajdonú víziközmű
rendszereivel kapcsolatban, megköti á képviseleti megállapodást Neszmély,
Község Ünkormányzatával.
3.] Az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal megköti a Bérletiüzemeltetési Szerződést az Északdunántúli Vízmű Zrt-vel.
4.) Megvásárol 1 db 10 000 Ft névértékű törzsrészvényt az Északdunántúli Vízmű
Zrt-től, 23 200 Ft vételáron.
5.) Felhatalmazza a polgármestert a szükséges megállapodások, szerződések
aláírására, a részvény megvásárlásának lebonyolítására.
.

.

‘

.

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

.

‘

.

.

egyetért, az kézfeltartással jelezze

-

Á jelenlévő 7 képviselő egyhangú, 7 igen szavazattal az elhangzottakk~l egyetért és az
alábbi határozatot hozza.
.

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 143/2017. (XII.13.)
határozata a Dünaalmás-Neszmély közös víziközmű-rendszereivel kapcsolatos
módosításokról.

‘

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete

.

‘

1.] Megszünteti a 2012 december 21-én létrejött üzemeltetési szerződését az
Északdunántúli Vízmű Zrt-vel.
2.) Vállalja a gesztori feladatokat a Dunaalmás-Neszmély közös tulajdonú víziközmű
rendszereivel kapcsolatban, megköti a képviseleti megállapodást Neszmély
Község Önkormányzatával.
3.) Az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal megköti a Bérleti
üzémeltetési Szerződést az Északdunántúli Vízmű Zrt-vel.
4.) Megvásárol 1 db 10 000 Ft névértékű törzsrészvényt ~z Északdunántúli Vízmű
Zrt-től, 23 200 Ftvételáron.
5.) Felhatalmazza a polgármestert a szükséges megállapodások, szerződések
aláírására, a részvény mégvásárlásának lebonyolítására.
.

.

.

.

.

.

‘

Felelős: Ollé Árpád polgármester
‘Határidő: 2017. decemb~r 31.
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2. NaDirendi pont:
Települési Arculati Kézikönyv elfogadása
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy elkészült a tervezett kézikönyv, melyet a
november 16-aj rendkívüli ülésen megismert a képviselő-testület és egyeztetésre
javasolt. A kézikönyv szakmai és társadalmi egyeztetése megtörtént. A lakossági és
szakmai vélemények feldolgozását a megbízott tervezők elkészítették, így elkészült az
elfógadásra javasolt kézikönyv. Lévai Péter kérte, hogy a honfoglalás kori emlékműt
ábrázoló fényképet cseréljék ki, mert hiányzik a képről a kopjafa. Pap Évának és Pál
Istvánnénak voltak tartálmi, stilisztikai észrevételei, ezeket kijavították. A javított
példány a hivatalban, a műyelődési házban és a honlapon is megtekinthető lesz majd. A
szakhatóság véleménye a kézikönyvről nagyon jó. December 31-éig a pénzügyi
elszámolásnak meg kell történnie, illetve a kézikönyv nyilvánosságának biztosítását kell
elvégezni ezért elfogadásra javasolja a kézikönyvet. A kézikönyv szerkeszthető
formában áll az Önkormányzat tulajdonában, ezért a javításokat könnyebben el lehet
végezni. Amennyiben nincs ellenvetés, kéri, hogy döntsenek a határozati javaslat
elfogadásáról. Döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő, kéri, hogy aki a határozati
javaslattal
!

Dunaalmás Község Önkörmányzat Képviselő-testülete .../2017. (XII.13.) határozata á
Településképi Arculati Kézikönyv elfogadásáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Elfogadja Dunaalmás község Önkormányzatának Településképi
Kézikönyvét jelen határozat melléklete szerinti tartalommal.

Arculati

2. Felkéri a polgármestert a pénzügyi elszámolás lefolytatására és nyilvánosságra
hozás biztosítására.

Határidő:
Felelős:’

-

2017. december 31.
Ollé~ 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-testülete 144/2 017. (XIl.13.)
határozata a Településképi Arculati Kézikönyv elfogadásáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete

.

5

.

1. Elfogadja Dunaalmás község Önkormányzatának Településképi
Kézikönyvét Jelen határozat melléklete szerinti tartalommal.

Arculati

2. Felkéri a polgármestert a pénzügyi elszámolás lefolytatására és nyilvánosságra
hozás biztosításáiEa.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Ollé Árpád polgármester

3. Napirendi pont:
Közvilágítás aktív elemeinek üzemeltetéséről
Ollé Árpád polgármester elmondja, a november 29-ei ülésen a képviselő-testület úgy
határozott, hogy a következő ülésen újra tárgyalja a közvilágítási berendezések aktív
elemeinek üzemeltetéséről szóló napirendet Az E.ON Energiaszolgáltató Kft által
benyújtott piaci felmérés összefoglalója nem minősült ajánlatnak. A kapcsolattartóval
folytatott egyeztetés során kiderült, hogy olyan árajánlatot nem tudnak adni, ami a
hálózat fejlesztéstől, illetve a korszerűsítéstől eltérne. Javasolná, hogy az ajánlatukat ne
vegyék figyelembe, mert nem alkalmas arra, hogy a többi árajánlát tevővel össze
lehessen hasonlítani.
.

.

.

Kecskeméti József képviselő elmondja, hogy megnézte a Fénysport Lux Kft. ajánlatát
és az E.ON Energiaszolgáltató Kft. ajánlata jóval meghaladja.

Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy E.ON Energiaszolgáltató Kft. ajánlatával az a
baj, hogy a fejlesztésre fókuszál. Az üzemben ~artási ajánlatuk is arra vonatkozik, ha a
rendszer ledesítve lesz. A mostani rendszerre nézve a lámpatestek kicserélése drágább
lenne, mint a másik két ajánlatban szereplő. Kérdezi a képviselőket, hogy mi a
véleményük.
.

Domján Viktor képviselő kérdezi, hogy a~ önkormányzat szeretne e ledesíteni. Melyik
vállalattal lehetne a fejlesztést jobban kivitelezni.

.

Makay Tibor kirendeltség4ezető elmondja, hogy mind a két cég felajánlott ledesítésre
megoldást Önerőt nem kell biztosítani, a fejlesztés költsége a havi szolgáltatási díjba
lenne beleépítve. Külön. kell megvizsgáltatni a ledesítést, el kell dönteni hogy
szakaszonként 1~nne a fejlesztés vagy egyben. A Fénysport Lux Kft. adott árajánlatot az
Almási utca ledesitésére, pontosan nem tudja, mennyi lámpatestet ériútene, de kb. 7
millió forintba kerülne.
.

Domján Viktor képviselőkérdezi, hogy mennyi a megtérülési ideje.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy ~30-37%-os lenne az energia
megtakarítás egy év alatt, ezért kb. 4-5 év.
.

.

.

.

Ollé Árpád polgármester élmondja, hogy a két ajánlat közül a Fénysport Lux Kft.
üzemben tartási havidíja 64.018 Ft, míg a EC Energie Investment Kft. havidíja 52.606 Ft.
A Fénysport Lux Kit. tatai cég, a fizikai közelség előnyt jelenthez, míg a EC Energie
Investment Kft. Százhalombattán működik, a Neszmélyi közvilágítást ők üzemelik.
6

Czérna Zoltán Tiborné képviselő elmondja, hogy a közvil~gítás Neszmélyen, a fő úton
nem megfelelő.
.

Domján Viktor képviselő elmondja, hog~j szerinte legyen a tatai KR.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogya Fénysport Lux Kft; ajánlata kidolgozottabb
és összeszedettebb, mint a másik ajánlat. Javasolja, a Fénysport Lux KR. megbízását a
közvilágítás aktív elemeinek üzemeltetésével. Kéri, hogy döntseneka határozati javaslat
elfogadásáról. Döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő, kéri, hogy aki a határozati
javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete „72017. (XII.13.) határozata a
közvilágítási berendezések aktív elemeinek üzemeltetéséről.
T
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Dunaalmás Község Önkormányzata tulajdonában lévő közvilágítási berendezések
aktív elemeinek üzemeltetésére a benyújtott ajánlatok megvizsgálását követően a
Fénysport Lux Kft-t bízza meg az általa benyújtott ajánlat alapján. A szerződést
határozott időtartamra, 2018. január 01. napjától 2020. december 31. napjáig
köti meg.
.

.

.

2. Megbízza a vállalkozót a jelenleg ismert hibás lámpatestek december hónapban
történő javítására.
3. Felhatálmazza a polgármestert a kiválasztott vállalkozóval vállalkozási szerződés
aláírására, a hibás lámpatestek javítási munkáinak megrendelésére.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: megrendelésre: 2017. december 15., szerződés aláírására: 2017. december 31.
.

-

egyetért, az kézfeltartással jelezze

.

‚

.

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

.

‘

.

Dunaalmás Község Önkörm4nyzat Képviselő-testülete 145/2017. (XlI.13.)

bátározata a közvilágítási berendezések aktív elemeinek üzenieltetéséről.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Dunaalmás Község Önkormányzata tulajdonában lévő közvilágítási berendezések
aktív elemeinek üzemeltetésére,a benyújtott ajánlatok megvizsgálását követően a
Fénysport Lux Kit-t bízza meg az általa benyújtott ajánlat alapján; A szerződést
határozott időtartamra, 2018. január 01: napjától 2020. december 31. napjáig
köti meg.
.

‘

7

.

‘

2. Megbízza a vállalkozót a Jelenleg Ismert hibás lámpatestek december hónapban
történő javítására.
3. Felhatalmazza a polgármestert a kiválasztott vállalkozóval vállalkozási szerződés
aláírására, a~hibás lámpatestek javítási munkáinak megrendelésére.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: megrendelésre: 2017. december 15.,
szerződés aláírására: 2017. december 31.

4’. Napirendi vont:
Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi
munkaterve
.

Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a munkaterv azokat a tárgyalandó
feladatokat sorolja fel havi bontásban,’ amiket határidősen kell az év során tárgyalni,
ezekhez természetesen év során hozzájönnek az aktuálisan felmerülő feladatok. Kérdezi,
hogy van-e valakinek a munkatervhez k?pcsolódó hozzászólása. Amennyiben nincs
hozzászólás kéri, hogy döntsenek a határozati javaslat elfogadásáról. Döntéshozatalban
részt vevők száma 7 fő, kéri, hogy aki a beterjesztett határozati java~lattal

.

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete .../2017. (XII.13.) határozata
Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi munkatervének
elfogadásáról.
.

Dunaalmás Község Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja a 2018. évre szóJó
munkatervet a DA-IK/20-121/2017. szám előterjesztésben foglaltaknak megfelelően.
-

egyetért, az kézfeltartással jelezze

‘

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

Dunaalinás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 146/2017. (XIL13.)
határozata Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi
munkatervének elfogadásáról.
Dunaalmás Község Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja a 2018. évre szóló
munkatervet a DA-IK/20-121/2017~ szám elŐterjesztésben foglaltaknak megfelelően.

5. Napirendi pont:
Köztemető fenntartási megállapodás

.

.

.

Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a megállapodás az előterjesztés mellékletét
képezi. Tárgyalásokat folytattak az Egyházközösségek képviselőivel, közös munkával és
az érdekek egyeztetésével elkészítették a megállapodást és az általános szabályzat
8

‘

tervezetét. Rövid és mindenre kiterjedő megállapodás lett elkészítve. Mind a két
felekezetnek megküldték a megállapodás tervezet, a Református Egyházközség a
tartalmi ~lemekkel egyetért, ‘a presbitérium januárban fogja tárgyalni és akkor tudják
elfogadni. A megállapodást velük kötné meg az önkormányzat, mivel az. általuk
tulajdonolt 4001 hrsz-ú temetőben áll rendelkezésre köztemetés céljára elegendő
sírhely. A Római Katolikus Egyházközség képviselőjével ispwrtetés és tudomásulvétel
céljából írat~ná alá. Az önkormányzat kötelező feladata a köztemető kialakítása és
fenntartása, mivel nincsen saját önkormányzati temető ezért lett a Református
Egyházközségre megalkotva a megállapodás, mivel az ő temető területük lehetővé teszi,
hogy a felekezeten kívüliek is temetkezhessenek. A katolikus gyülekezet temetőrésze
sajnos már így is zsúfolt Kérdezi, hogy van e kiegészítés a megállapodáshoz vagy a
szabályzat tervezethez.
Kun Lajos alpolgármester kéri, hogy az általános temetőhasználati szabályzat kerüljön
kifüggesztésre Január 1-én illetve tartassa is be az önkormányzat.
Ollé Árpád polgármester elmőndja, hogy rendben. Amennyiben nincs hozzászólás kéri,
hogy döntsenek a határozati javaslat elfogadásáról. Döntéshozatalban részt vevők száma
7 fő, kéri, hogy aki a beterjesztett határozati javaslattal
.

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete .../2017. (XIL13J határozata a
köztemető fénntartására vonatkozó megállapodásról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. A köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségének teljesítése végett
kegyeleti közszolgáltatási megállapodást köt a Református Egyházközösséggel a
DA-IK/20-122/2017. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.
2. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására és felkéri az általános
temetőhasználati szabályzat megismertetésére.
.

Határidő:
Felelős:
-

2017. december 31.
Ollé 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-testülete 147/2017. (XlI.13.)
határozata a köztemető fenntartására vonatkozó megállapodásról.
‘

.

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. A köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségének teljesítése végett
kegyeleti közszolgáltatási megállapodást köt a Református Egyházközösséggel a
DA-IK/20-122/2017. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

‚

.
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2. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására és felkéri az általános
temetőhasználati szabályzat megismertetésére.
.

Határidő:
Felelős:

2017. december 31.
.Ollé Árpád polgármester

6. Napirendi pont:
Egyebek

.

a) Kardinális Kft. kérelme
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a Kardinális Kft. kérelmet nyújtott be
önkormányzathoz. A palackozó építésének megkezdése és a tervdokumentádó
elkészítése érdekében szeretnének kialakítani egy Utat a térképen jelzett nyomvonalon,
ami a valóságban is nagyjából így néz ki és ehhez kérik az önkormányzat hozzájárulását
Az út kb. 170.000 Ft, melynek 1/3 részét szeretnék, ha az önkormányzat finanszírozná, a
Kardinális KR. és Dávid Attila is 1/3 1/3 részét fizetné a kialakításnak. Kérdezi, mi a
vélemény.
—

.

.

.

Czérna Zoltán Tiborné képviselő elmondja, hogy szerinte ne támogassa az
önkormányzat.

Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy a közút kialakítás önkormányzati
feladat. A Helyi Építési szabályzatban oda közút lett tervezve, hogy az ott lévő területek
megközelíthetők és beépíthetők legyenek.
.

Czérna Zoltán Tiborné képviselő kérdezi, hogy a KR. a maradék 1/3 részt miért ne
tudná hozzátenni.
Kun Lajos alpolgármester elmondja, bogy ennyi erővel bármelyik vállalkozás kérhetne
az önkormányzattól t~mogatást.
.

.

‚

.

.

Czérna Zoltán Tiborné képviselő kérdezi, hogy ezt az önkormányzatnak kellene
megcsinálni.
‚

Makay Tibor kirendeltségvezető elmondja, hogy, igen mert önkormányzati közút
lesz.
.

Czérna Zoltán Tiborné képviselő elmondja, hogy csinálják meg, de nincs anyagi
‚

támogatás.

-

Domján Viktor képviselő elmondja, hogy a hídon keresztül van csatlakozás az úthoz.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy hivatalosan árok vanmellette, nem
közút. Térkép szerint,a terület az úttal nem határos.

Domján Viktor képviselő elmondja, hogy szerinte anyagi támogatást ne nyújtson az
onkormanyzat, ha nem fogadjak el, jovo honapban ujra lesz targyalva
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Ollé Árpád polgármester kérdezi, hogy a döntést elnapolják e.
Czérna Zoltán Tiborné képviselő elmondja, hogy szerinte legyen megszavazva, az
önkormányzat támogatja a kialakítást, de a költségeket a KR fizesse.
Ollé Árpád polgármester 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. (XII.13j határozata a
4642 helyrajzi számú önkormányzati ingatlanon történő közút kialakításáról.
Dunaalmás
mellékletéül
amennyiben
Határidő:
Felelős:
-

Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kardinális Kft. kérelme
megküldött vázrajz szerinti 4641/1 hrsz-ú tervezett közutat kialakítja,
az út kialakításának költségeit a kérelmező teljes egészében felvállalja.
tájékoztatásra: 2017. december 31.
Ollé Árpád polgármester

egyetért, az kézfeltartással jelezze

A jelenlévő 7 képviselő 6 igen és 1 nem szavazattal ‘az elhangzottakkal egyetért és az
alábbi határozatot hozza.

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 148/2017. (XH.13j~
határozata a 4642 helyrajzi számú önkormányzati ingatlanon történő közút
kialakításáróL
Dunaalmás
mellékletéül
amennyiben
Határidő:
Felelős:

Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kardinális KR kérelme
megküldött vázrajz szerinti 4641/1 hrsz-ú tervezett közutat kialakítja,
az út kialakításának költségeit a kérelmező teljes egészében felvállalja.
tájékoztatásra: 2017. december 31.
Ollé Árpád polgármester
.

•b) Buszváró és temetői kiskapu elkészítése

.

Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy másfél hete egy kisteherautó a buszmegállót
kidöntött~. Levélben már kért a rendőrkapitány úrtól tájékoztatást a baleset
körülményeiről. hogy a felvett jegyzőkönyv alapján az autó tulajdonosával illetve á
biztosítóval fel tudja venni a kapcsolatot. A mai napig nem érkezett rá válasz.
Domján Viktor képviselő kérdezi, hogy ott 30 napos eljárási idő van?
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy majd telefonon felhívja. Az új buszmegálló
elkészítésére kért árajánlatot a Csiszer-ker Kft-től, ami a külteleki buszmegálló mintájára
készülne el.
.

.
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Domján Viktor képviselő elmondja, hogy az árajánlattal nincs baja, de a külteleki
buszmegállónál lehetne szebb.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a Települési Arculati Kézikönyvben is
Felmerült, hogy egységesíteni kellene a településen a buszmegállókat. Kérde*i, hogy
milyen legyen.
.

Domján Viktor képviselő elmondja, hogy a külteleki buszmegálló szerinte nagyon
puritán.
Ollé Árpád polgármester javasolja, hogy a buszmegálló árajánlatát tegyék félre és
keressenek ötleteket árajánlattal kiegészítve. Elmondja, hogy a temetői kapura viszont
szükség van, arra is küldtek árajánlatot. Kérdezi, mi a vélemény.
Kun Lajos alpolgármester elmondja, hogy Kis László felajánlotta, a két ünnep között
megcsinálja a kaput, az önkormányzat csak az alapanyagot vegye meg neki.
Ollé Árpád polgármester kéri, írja össze, hogy mi kell és megveszik.
Kun Lajos alpolgármester elmondja, hogy majd ő lebeszéli vele.

‚

.

Ollé Árpád polgármester elmondja; hogy amennyiben nincs hozzászólás 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. (XII.13.) határozata a
Dunaalmás, Almási u. 30 szám előtti buszváró pótlásáról, és a temetői kiskapu
kialakításáról.
.

.

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete

.

.

1. A Dunaalmás, Almási u. 30. szám előtti buszváró pótlásáról a következő rendes
ülésén dönt A Csiszer-Ker KFt. ajánlatát rendben találja, de a döntés meghozatala
előtt további lehetőségeket is meg kíván vizsgálni a buszváró kialakítását illetően.
2. A Kossuth Liget felőli temetői kiskapu kiépítését társadalmi munkában kívánja
megvalósítani. Felhatalmazza Kun Lajos alpolgármestert a kapu kiépítésének
leszervezésére.
.

Határidő:
Felelős:

‘

.tájékoztatásra: 2017. december 31., kiskapu kiépítésére: 2017.~anuár 15.
tájékoztatásra: Ollé Árpád polgármester, kiskapu’ kiépítésére: Kun Lajos
alpolgármester
‘

-

‘

egyetért,,az kézfeltartással jelezze

.

‘

.

‘

A jelenlévő 7 képviselő egyhangú, 7 igen szavazattal az elhangzottakkal egyetért és az
alábbi határozatot hozza.
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Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 149/2017. (XH.13.)
határozata a Dunaalmás, Almási u. 30 szám előtti buszváró pótlásáról, és a temetői
kiskapu kialakításáról.
.

.

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. A Dunaalmás, Almási u. 30. szám előtti buszváró pótlásáról a következő rendes
ülésén dönt. A Csiszer-Ker KR. ajánlatát rendben találja, de a döntés meghozatala
előtt további lehetőségeket is meg kíván vizsgálni a buszváró kialakítását illetően.
2. A Kossuth Liget felőli temetői kiskapu kiépítését társadalmi munkában kívánja
megvalósítani. Felhatalmazza Kun Lajos .alpolgármestert a kapu kiépítésének
leszervezésére.
.

‚.1

Hataridő
Felelős:

.

~

tajekoztatasra 2017 decembe,r 31, kiskapu kiepitesere 2017 ianuar IS
tájékoztatásra: Ollé Árpád pdl~ármest~r, kiskapu kiépítésére: Kun Lajos~
alpolgármester
:.
71
.

‚

..

Ollé Árpád polgármester kérdezi, v~r~e mé~ hózzászólás.

‚

.

.

.

Kun Lajos alpolgármester elmondja, hogy a kolostor mögötti domboldalt
kitakarították, ez ügye hozzá van csatolva a temetőhöz. Kérdezi, hogyan lehetne
leválasztani ezt a területet.
Makay Tibor kirendeltség~vezető kérdezi, hogy meg akarja osztani az ingatlant.
Kun Lajos alpolgármester kérdezi, hogy meg lehet-e egyáltalán osztani és milyen
körülmények között.
‘

:

Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy véleménye szerint meg lehet
osztani, de a szabályozási övezet az marad, ami most is. A helyi építési szabályzaton is
kell módosítani, hogy beépíthető legyen az ingatlan.
Kun Lajos alpolgármester elmondja, hogy soha nem lesz temető a partoldal, a
növényzet vissza fog nőni és csak a vadakat fogja bújtatni.

.

Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy Ádám Jánossal beszélt a múltkor és ő
megvásárolná ezt a területet
.

Domján Viktor képviselő kérdezi, hogy a januári testületi-ülésre ezt elő lehet-e
készíteni.
‘

‘

Makay Tibor kirendeltség-vezető elniondja, hogy szerinte igen.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a héten beszélt Tatai Kornéllal.
Gondolkodnak a bérlésen, de a szomszédos telket lehet, hogy meg tudják vásárolni a
svájci tulajdonostól. Szóbeli vásárlási szándék érkezett a Fényes utcában lévő
önkormányzati területre. A szomszédos telket megvásárlók szeretnék ezt a kis darab
területet a telekhez csatolni. Konkrét ajánlat még nem érkezetett, de várható.
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Domján Viktor képviselő kérdezi, hogy Berke József ügyében vane haladás.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy a munkával Bihacker Viktor geodéta
került megbízásra, aki kis türelmet kért, mert sok munkája feltorlódott.
Mégnézte .a rendőrlakás értékbecslési árát ami 4,3 millió forint és ennyiért meg is lesz
hirdetve.
.

Ollé Árpád polgármester további hozzászólás hiányában. megköszönte a jelenlévőknek
.a részvételt és az ülést 16:47 órakor berekesztette.

dr. Kórósi Em’őke

Ollé Árpá
polgármester

jegyző’,’

A jegyzőkönyvet vezette:

Makay Tibor
kirendeltség-vezető

Szücs An tt
pénzügyi ügyintéző
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