Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2545 Dunaalmás, Almási u. 32.
Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015
Iktatószám: DA-IK/20-26/2018
JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2018. február 28-án Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő —testületének
16:00 órakor kezdődő rendes ülésén.
Helye: Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaalmási Kirendeltségének földszinti
tanácsterme.
Jelen 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
Ollé Árpád polgármester: 16:00 órakor megnyitja az ülést. Köszönti a megjelent
képviselőket és a meghívott vendégeket, megállapítja, hogy a testület határozatképes,
mert a 7 képviselő közül 7 fő Jelen van. Amennyiben ellenvetés nincs, kéri, hogy döntsenek
a napirendek elfogadásáról. Döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő, kéri, hogy aki a
beterjesztett napirendi pontokkal
1) 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (1.30.) rendelet módosítása.
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
Harasta Mária gazdálkodási ügyintéző
Előzetesen véleményezte: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság
2) Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása
Előterjesztő: Dr. Kórósi Emőke jegyző
Készítette: Makay Tibor kirendeltség-vezető
3) A 2018. évi polgármesteri szabadságolási ütemterv elfogadása
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
4) Civil szervezetek támogatása
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető

5) Településkép védelméről szóló rendelettervezet ismertetése
Előterjesztő: Ollé Árpád kirendeltség-vezető
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
6) A 2017-31. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv módosításának
jóváhagyása.
Előterjesztő: Ollé Arpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
7) Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének az elektronikus
ügyintézésről szóló 15/2005. (Xl.10.) Kt. sz rendeletének hatályon kívül
helyezéséről.
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
8) A Pihenő tó és park kialakításával kapcsolatos feladatok
Előterjesztő: Oflé Arpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
9) Egyebek
a) Külterületi utak kialakítása (szóbeli előterjesztés alapján)
egyetért, az kézfeltartással jelezze
A jelenlévő 7 képviselő egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadja a mai ülés napirendjét és az
alábbi határozatot hözza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2018. (11.28.)
határozata a 2018. február 28-aj testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok
meghatározásáról
1) 2017. évi költségvetésról szóló 2/2017. (1.30.) rendelet módosítása.
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
Harasta Mária gazdálkodási ügyintéző
Előzetesen véleményezte: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság
2) Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása
Előterjesztő: Dr. Kórósi Emőke jegyző
Készítette: Makay Tibor kirendeltség-vezető
3) A 2018. évi polgármesteri szabadságolási ütemterv elfogadása
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
4) Civil szervezetek támogatása
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
5) Településkép védelméről szóló rendelettervezet ismertetése
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Előterjesztő: Ollé Árpád kirendeltség-vezető
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
6) A 2017-31. időszakra elkészített
módosításának jóváhagyása.
Előterjesztő: Ollé Arpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető

Gördülő

Fejlesztési

Ten’

7) Dunaalmás Község
Önkormányzata Képviselő-testületének az
elektronikus ügyintézésről szóló 15/2005. (XL1O.) Kt. sz rendeletének
hatályon kívül helyezéséről.
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
.

8) A Pihenő tó és park kialakításával kapcsolatos feladatok
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
9) Egyebek
b) Külterületi utak kialakítása (szóbeli eló’terjesztés alapján)

1. Narírendi pont:
2017. évi költségvetésről

szóló

2/2017. (1.30.)

rendelet módosítása

Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy rendeletmódosításra azért volt szükség, mert
több olyan kiadás és bevétel is jelentkezett, amivel a költségvetés elkészítésénél nem
számoltak ezért átcsoportosításokra volt szükség. A napirendet a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság már megtárgyalta, felkéri Czérna Tibor Zoltánnét a Pénzügyi Bizottság elnökét,
hogy ismertesse a bizottság álláspontját.
Czérna Tibor Zoltánné képviselő, az Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke
elmondja, hogy a rendelet tervezettel kapcsolatban nem volt kifogása a Pénzügyi
Bizottságnak, elfogadásra javasolja a képviselő testületnek.
Ollé Árpád polgármester elmondja, amennyiben nincs ellenvetés kéri, hogy döntsenek
a rendelet tervezet elfogadásáról. Döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő, kéri, hogy aki
a rendelet tervezettel melynek pontos szövege a DA-IlK/20-17/2018. 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 2/2018. (11.28.)
önkormányzati rendelete
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi
költségvetéséről szóló 2/2017.(1.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
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(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.]

2. Napirendi pont:
Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a választási eljárásról szóló törvény
értelmében a Helyi Választási Iroda vezetője indítványáról a képviselő-testület dönt. A
képviselő-testület kötve van a helyi választási iroda vezetőjének indítványához, ahhoz
módosító indítvány nem nyújtható be. Az elmúlt években közreműködő szavazatszámláló
bizottsági tagok lettek megkeresve, hogy vállalnák e az elkövetkező időben is a bizottsági
tagságot. A tagok jelentős része vállalta, így a tapasztalat és a megbízhatóság garantált. A
póttagok között vannak újonnan felkért dunaalmási lakosok. 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 .../2018. (11.28.] határozata a
választásokra szavazatszámláló bizottsági tagok, illetve póttagok megválasztásáról
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az országgyűlési képviselők
következő általános választására létrehozott bizottság alakuló üléséig Dunaalmás
községben a választások lebonyolítására szavazatszámláló bizottsági tagoknak, illetve
páttagoknak az alábbi személyeket választja:
1. Tagok:
Weimer Ferencné
Zsidek Lászlóné
Kovács Eva
Németh Józsefné
Kuszák Miklósné
Czérna Brigitta

Dunaalmás, Vöröskőalja u. 9/B.
Dunaalmás, Almási u. 68.
Dunaalmás, Lilla u. 53/B
Dunaalmás, Vöröskőalja u. 9.
Dunaalmás, Tatai u. 26.
Dunaalmás, Arany J. u. 2.

II. Póttagok:
.

Komáromi Kálmánné
Zsidek Károlyné
Lengyel Szilvia
Széles Jánosné
Kószás Szilvia
Cservenák-László Diána Edit
Horváthné Szabó Diána
Csórikné Galambosi Anett
Berdó György

Dunaalmás, Csokonai u. 6.
Dunaalmás, Csokonai u. 14.
Dunaalmás, Almási u. 7.
Dunaalmás, Hunyadi u. 33.
Dunaalmás, Szőlősor 16/B
Dunaalmás, Vöröskőalja u. 9/A.
Dunaalmás, Lilla u. 29.
Dunaalmás, Tatai út 76.
Dunaalmás, Csokonai u. 71.

Felelős: dr. Kórósi Emőke jegyző, Makay Tibor kirendeltség-vezető
Határidő: eskütétel és képzés lebonyolítására: 2018. március 29.
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egyetért, az kézfeltartással jelezze.

A jelenlévő 7 képviselő, 6 igen és 1 tartózkodik; szavazattal az elhangzottakkal egyetért és
az alábbi határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2018. (11.28.)
határozata a választásokra szavazatszámláló bizottsági tagok, illetve póttagok
megválasztásáról
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az országgyűlési képviselők
következő általános választására létrehozott bizottság alakuló üléséig Dunaalmás
községben a választások lebonyolítására szavazatszániláló bizottsági tagoknak, illetve
póttagoknak az alábbi személyeket választja:
I. Tagok:
Weimer Ferencné
Zsidek Lászlóné
Kovács Éva
Németh Józsefné
Kuszák Miklósné
Czérna Brigitta

Dunaalmás, Vöröskőalja u. 9/B.
Dunaalmás, Almási u. 68.
Dunaalmás, Lilla u. 53/B
Dunaalmás, Vöröskőalja u. 9.
Dunaalmás, Tatai u. 26.
Dunaalmás, Arany J. u. 2.

II. Póttagok:

.

Komáromi Kálmánné
Zsidek Károlyné
Lengyel Szilvia
Széles Jánosné
Kószás Szilvia
Cservenák-László Diána Edit
Horváthné Szabó Diána
Csórikné Galambosi Anett
Berdó György

Dunaalmás, Csokonai u. 6.
Dunaalmás, Csokonai u. 14.
Dunaalmás, Almási u. 7.
Dunaalmás, Hunyadi u. 33.
Dunaalmás, Szőlősor 16/B
Dunaalmás, Vöröskőalja u. 9/A.
Dunaalmás, Lilla u. 29.
Dunaalmás, Tatai út 76.
Dunaalmás, Csokonai u. 71.

Felelős: dr. Kórósi Emőke jegyző, Makay Tibor kirendeltség-vezető
Határidő: eskütétel és képzés lebonyolítására: 2018. március 29.

3. Napirendi pont:
A 2018. évi polgármesteri szabadságolási ütemterv elfogadása
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy elkészítette a 2018. évre szóló szabadságolási
ütemtervét, mely szerint 39 nap szabadság illeti meg. Az előző évről felhasználható
szabadsága nem maradt. 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-testülete ../2018. (11.28.) határozata a
polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadásáról.
Dunaalmás Község ~Inkormányzati Képviselő-testülete elfogadja ~lllé Árpád főállású
polgármester 2018. évre szóló szabadságának ütemezését az alábbiak szerint:
március 26— 27.
2 nap
április 03— 06.
4 nap
májusl7—18.
2nap
június 18— 22..
Snap
július 09 13., július 16— 20.
10 nap
augusztus 27— 31.
Snap
október29—31.
3nap
december27— 29.
3 nap
5 nap rendkívüli eseményre, a képviselő-testület előzetes értesítésével
-

-

-

-

-

—

-

.

-

Felelős: ~lllé Árpád polgármester
Határidő: 2018. 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 17/2018. (11.28.)

határozata a polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadásáról.
Dunaalmás Község Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja 2lllé Árpád főállású
polgármester 2018. évre szóló szabadságának ütemezését az alábbiak szerint:
március 26— 27.
2 nap
április 03— 06.
4 nap
májusl7—18.
2nap
június 18— 22..
5 nap
július 09 13., július 16— 20.
10 nap
augusztus 27— 31.
5 nap
október29—31.
3nap
december27— 29.
3 nap
.5 nap rendkívüli eseményre, a képviselő-testület előzetes értesítésével
Felelős: ZIllé Árpád polgármester
Határidő: 2018. december 31.
-

-

-

-

-

—

-

-

-

.

4. Napirendi vont:
Civil szervezetek támogatása
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a 2018. év költségvetésben a civil szervezetek
működési támogatására 3 millió forintos keret lett meghatározva. A benyújtott kérelmek
végösszege 4 064 000 Ft volt a mai napig, de a Dunaalmásért Alapítvány is nyújtott be
kérelmet, ezért az összeg 130 000 Ft-tal megnőtt. Működésük megindítása óta, nem
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nyújtottak be kérelmet az önkormányzathoz. Kérdezi, hogy a késve benyújtott kérelmet
figyelembe vegyék e.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, bogy a benyújtási határidő március 31.
Vajas Zoltán képviselő kérdezi, hogy alapítvány nyújthat e be támogatási kérelniet.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy igen, a képviselő-testület dönt a
támogatás megadásáról.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy így a kérelmek végösszege 4 194 000 Ft.
Czérna Zoltán Tiborné képviselő kérdezi, hogy kitől vegyenek el akkor.
Kun Lajos alpolgármester elmondja, bogy egyesével mindenkit gondoljanak át.
Kecskeméti József képviselő elmondja, hogy szerinte a Dunaalmásért Alapítvány
kérelmét vegyék figyelembe, mert iskolai diákokat támogatnak, az Őszi Ízek Fesztiválján
is közreműködnek.
Domján Viktor képviselő elmondja, hogy szerinte is vegyék figyelembe.
Ollé Árpád polgármester kérdezi, hogy akkor melyik szervezet benyújtott kérelmét
csökkentsék le. A Baráti Kör magasabb összegre nyújtott be támogatási kérelmet, ennek
oka, hogy idén ők rendezik az Almások almása versenyt, amire pályázatot nyújtottak be.
Az önkormányzat költségvetésébe is lett betervezve kiadás. Elmondja, mindegyik
kérelmet le kell csökkenteni, hogy beleférjen a 3 milliós keretbe.
Domján Viktor képviselő elmondja, hogy a Baráti Kör szerinte nem járul hozzá~a falu
közéletéhez, a társadalmi munkákon nem vesznek részt, technikai kiadásaik nincsenek,
nem érti, mire kell nekik ennyi támogatás, amikor az Almások almása versenyre az
önkormányzatnál is van elkülönítve pénz.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy más rendezvények szervezésében is részt
vesznek.
Kecskeméti József képviselő elmondja, nekik köszönhető hogy a borverseny újra
megrendezésre kerül. Több rendezvényt szeretnének újra fellendíteni, más rendezvény
lebonyolítására is pályáztak.
Czérna Zoltán Tiborné képviselő elmondja, hogy az összes kérelemből kell faragni.
Domján Viktor képviselő elmondja, hogy ha a DMAC kérelmét csökkentik, év közben
nyújtanak be újra támogatási kérelmet.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy tavaly a kerftésépítésre ment el a támogatásuk
nagy része, ezért kértek plusztámogatást.
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Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy a DMAC esetében az önkormányzat
fizeti a közműdíjakat, és a társadalmi munkáikhoz is nyújtottak segítséget. Kérdezi, hogy
indokolt-e az 1 millió forintos támogatás.
Kun Lájos alpolgármester kérdezi, hogy mennyi volt a kerítés.
Domján Viktor képviselő elmondja, hogy 450 000 Ft Kérdezi, hogy mennyit kellene
összesen a támogatási kérelmekből lefaragni.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy 1 194 000 Ft kellene. Javasolja, hogy a
Sporthorgász Egyesület kérelmét 200 000 Ft-tal, a Baráti Körét 300 000 Ft-tal, a
Nyugdíjas Klubét 114 000 Ft-tal, az Önkéntes Tűzoltó Egyesületét 100 000 Ft-tal, a
Dunaalmás Munkás Atlétikai Clubjáét 250 000 Ft-tal valamint a Vöröskeresztét 50 000 Ft
tal csökkentenék.
Domján Viktor képviselő elmondja, hogy a Nyugdíjas Klub kérelmét még csökkentené.
Kun Lajos alpolgármester kérdezi, hogy az önkéntes tűzoltók az épület felújítással el
fognak számolni? Eddig sosem tudták elkölteni a támogatási összeget, amit kaptak.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy amit ők szeretnének támogatást, arra
ezek az összegek évente kevesek.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy javasolta Balázs Ádámnak, írjanak egy
kérvényt a képviselő-testületnek, hogy a fel nem használt összeget ne kelljen levonni a
következő évi támogatásból, mert szeretnének egy járművet vásárolni a fennFnaradó
összegekből. Javasolja, hogy a Vöröskereszt kapja meg a 150 000 Ft-os támogatást.
Kérdezi, hogy a DMAC támogatása mennyivel legyen csökkentve.
Baranya Gábor képviselő javasolja, hogy 250 000 Ft-tal.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a Vöröskereszt 150 000 Ft, a DMAC 750 000
Ft, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 350 000 Ft, a Nyugdíjas Klub 400 000 Ft, a Dunaalmás
Barátainak Köre 500 000 Ft, a Sporthorgász Egyesület 750 000 Ft, a Dunaalmásért
Közalapítvány pedig 130 000 Ft támogatásban fog részesülni. Támogatásként összesen
3 030 000 Ft lett elosztva. 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 .../2018. (11.28.) határozata a civil
szervezetek 2018. évi támogatásáról
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1) 150 000 Ft támogatást biztosít a Magyar Vöröskereszt Dunaalmási Szervezet
részére a 2018. évi programjaik lebonyolításához, támogatások fedezetére.
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2)

750 000 Ft támogatást biztosít a Dunaalmási Sporthorgász és Környezetvédő
Egyesület részére a horgászat biztosítására, rendezvények megtartására.

3)

400 000 Ft támogatást biztosít a Nyugdíjas Klub részére rendezvényeik,
egészségmegőrző programjaik és kirándulásaik megvalósítására.

4)

500 000 Ft támogatást biztosít a Dunaalmás Barátainak Köre részére
rendezvényeik, beszerzéseik lebonyolítására.

5)

350 000 Ft támogatást biztosít a Dunaalmás Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére
védőfelszerelések beszerzésére, régi szertár épületének felújítására.

6)

750 000 Ft támogatást biztosít a Dunaalmás Munkások Atlétikai Clubja részére
működési költségei fedezetére.

7) 130 000 Ft támogatást biztosít a Dunaalmásért Alapítvány részére közösségi
programjaik támogatására.
8) Felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodások aláírására.
Felelős: Wllé Árpád polgármester
Határidő: támogatási szerződések aláírására: 2018. március 20.
-

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 18/2018. (11.28.)
határozata a civil szervezetek 2018. évi támogatásáról
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1) 150 000 Ft támogatást biztosít a Magyar Vöröskereszt Dunaalmási Szervezet
részére a 2018. évi programjaik lebonyolításához, támogatások fedezetére.
2)

750 000 Ft támogatást biztosít a Dunaalmási Sporthorgász és Környezetvédő
Egyesület részére a horgászat biztosítására, rendezvények megtartására.

3)

400 000 Ft támogatást biztosít a Nyugdíjas Klub részére rendezvényeik,
egészségmegőrző programjaik és kirándulásaik megvalósítására.

4)

500 000 Ft támogatást biztosít a Dunaalmás Barátainak Köre részére
rendezvényeik, beszerzéseik lebonyolítására.

5)

350 000 Ft támogatást biztosít a Dunaalmás Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére
védőfelszerelések beszerzésére, régi szertár épületének felújítására.

6)

750 000 Ft támogatást biztosít a Dunaalmás Munkások Atlétikai Clubja részére
működési költségei fedezetére.
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7) 130 000 Ft támogatást biztosít a Dunaalmásért Alapítvány részére közösségi
programjaik támogatására.
8) Felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodások aláírására.

Felelős: ~illé Árpád polgármester
Határidő: támogatási szerződések aláírására: 2018. március 20.
S. Napirendi pont:
Településkép védelméről szóló rendelettervezet ismertetése
Ollé Árpád polgármester elmondja, a rendelettervezetet Pengő Julianna főépítész
elkészítette, alapos munkát végzett. A tervezők a rendelet tervezethez kérik, hogy tekintse
át a képviselő-testület a helyi védelem alá helyezendő épületek listáját Az önkormányzat
jelenleg rendelkezik helyi védettségű épületekről szóló hatályos rendelettel. Az elkészült
településkép védelméről szóló rendelettervezetet a képviselő-testület jóváhagyása után
fel kell tölteni a Lechner tudásközpont egyeztető felületére. A szakmai egyeztetés
lefolytatása 21 napot vesz igénybe, ezt követően tudja a testület a rendeletet elfogadni. A
helyi védettségű épületekről szóló 2/2005. (11.16.) Kt. sz. rendeletet az önkormányzatnak
hatályon kívül kell helyeznie, és azon rendelkezéseit, amelyeket meg szeretnének tartani,
be kell építeni a településképi rendeletbe. A rendelet melléklete lesz a védett objektumok
listája.
Kun Lajos alpolgármester kérdezi, hogy a fákkal kapcsolatban mi legyen, van védett fa?
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy védett fát nem tud.

Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, védett fa nincs, de annyit javasolt a tervező,
hogy a római kori útmaradványt védendő értékként bele lehetne tenni.
Ollé Árpád polgármester elmondja, kérni fog személyes találkozót a tervezővel és
megbeszélik, miket rakjanak bele. A romos, elhanyagolt vagy lebontásra ítélt épületeket
kiveszik a listából, illetve a Csokonai utcában található 4281/1 hrsz-ú pincét és az
Ugróhegy utcában található 6209/1 hrsz-ú pincét beteszik. 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 .../2018. (11.28.) határozata a
Településkép védelméről szóló rendelet-tervezet tartalmának megismeréséről,
jóváhagyásáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1.
Megismerte a Településkép védelméről szóló rendelet-tervezetet, annak
tartalmával egyet ért. Javasolja az egyeztetési eljárás lefolytatását az alábbi
javaslatokkal történő módosítását követően:
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a rendelet-tervezet értékvédelmi kataszterét a helyi védettségű épületekről szóló
2/2005. (11.16.) Kt.sz. rendeleti. számú mellékletében szereplő és meglévő védett
épületekkel, építményekkel történő kiegészítése,
a rendelet-tervezet értékvédelmi kataszterét a Csokonai utcában található
4281/i hrsz-ú pincével ‚ illetve az Ugróhegy utcában található 6209/1 hrsz-ú
pincével.
-

.

.

-

2. Felkéri a polgármestert a rendelet-tervezet módosítás végrehajtására érdekében
az egyeztetési eljárás lefolytatására, majd az egyeztetett Településkép védelméről
szóló rendeletet-tervezetnek a képviselő- testületi ülésre történő beterjesztésére.
Határidő: módosításra, egyeztetési eljárás lefolytatásának megindítására:
2018. március 5.
Felelős: Wllé 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 19/2018. (11.28.)
határozata a Településkép védelméről szóló rendelet-tervezet tartalmának
megismeréséről, jóváhagyásáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1.
Megismerte a Településkép védelméről szóló rendelet-tervezetet annak
tartalmával egyet ért. Javasolja az egyeztetési eljárás lefolytatását az alábbi
javaslatokkal történő módosítását követően:
a rendelet-tervezet értékvédelmi kataszterét a helyi védettségű épületekről szóló
2/2005. (11.16.) Kt.sz. rendeleti. számú mellékletében szereplő és meglévő védett
épületekkel, építményekkel történő kiegészítése,
a rendelet-tervezet értékvédelmi kataszterét a Csokonai utcában található
4281/1 hrsz-ú pincével ‚ illetve az Ugróhegy utcában található 6209/1 hrsz-ú
pincével.
2. Felkéri a polgármestert a rendelet-tervezet módosítás végrehajtására érdekében
az egyeztetési eljárás lefolytatására, majd az egyeztetett Településkép védelméről
szóló rendeletet-tervezetnek a képviselő- testületi ülésre történő beterjesztésére.
Határidő: módosításra, egyeztetési eljárás lefolytatásának megindítására:
2018. március 5.
Felelős: ~lllé Árpád polgármester
.

-

-

.

.

6. Napirendi Pont:
A 2017-31. időszakra elkészített
módosításának jóváhagyása
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Gördülő

Fejlesztési

Terv

Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a módosításra jogszabályi változások és az
elmaradt beruházások miatt van szükség. A vizes ágon a Tatai úti vízvezeték hálózat
felújítása nem történt meg a 2017. évben, melynek elkészítése a sorozatos
meghibásodások végett indokolt lenne. Az ÉDV Zrt. szakembereinek a tájékoztatása
szerint a felújítás 2019. évben történhetne meg.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, ennek oka, hogy a 2018-32-es időszakra
készített tervben ez a felújítás nem szerepel, ezért csak a következőbe tudják
szerepeltetni. Az ÉDV Zrt. szakembereivel történt egyeztetés során kiderült, ha a
képviselő-testület határozatot hoz arról, hogy a felújítás 2018-ban valósuljon meg, akkor
úgy csoportosítják át a pénzt és lemódosítják a tervet is.
Domján Viktor képviselő elmondja, hogy tavaly is volt róla szó, hogy a Tatai szaka~zon
kicserélik.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy ez az a rész.
Domján Viktor képviselő elmondja, hogy akkor 2018-ban meg kell csinálni.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a 2017. évben történt jogszabályi változások
miatt az elfogadó nyilatkozatot és meghatalmazást mindkét vízi közmű rendszert
érintően Dunaalmásnak kell kiadnia Neszmély esetében is, de Neszmély községgel kötött
megállapodás alapján, az őket érintő beruházásokról kikérik a döntésüket.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy Dunaalmás a gesztor település
Neszmély esetében is. Az erről szóló decemberben megkötött megállapodás szerint, a
közös vízi-közmű rendszert érintő döntések előtt ki kell kérnünk Neszmély
önkormányzatának véleményét is. A módosítás csak annyi, hogy a 2017-es tervből a
következő évekre átviszik azokat a beruházásokat, amik nem valósultak meg. A Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal ellenőrzi, hogy mennyire teljesültek a gördülő
fejlesztési tervek.
Ollé Árpád polgármester elmondja, amennyiben nincs ellenvetés, kéri, hogy döntsenek
az EDV Zrt. által elkészített Gördülő Fejlesztési Terv 2017-2031 közötti időszakra történő
módosításának elfogadásáról. Döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő, kéri, hogy aki a
határozati javaslattal
Dunaalmás Község ~nkormányzat Képviselő-testülete .../2018. (11.28.) határozata az
ÉDV Zrt. által elkész~ett Gördülő Fejlesztési Terv 2017-2031 közötti időszakra törtnő
módos í~Iás elfogadásáról!
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. A DA-IK/20-22/2018. számú előterjesztés 2. és 3. számú mellékletében szereplő
gördülő fejlesztési terv 2017-2031. időszakra készült felújítási, pótlási, valamint
beruházási tervrészeket érintő módosításait az érintett időszakokra az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

.
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2. Meghatalmazza az ÉDV Zrt-t a jóváhagyási eljárásban történő képviseletre, és a
GFT módosításának benyújtására a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatalhoz.
3. Felhatalmazza ~1llé Árpád polgármestert
Neszmély Község Önkormányzat
Képviselő-testületi döntésének figyelembevételével Dunaalmás-Neszmély ivóvfz
és szennyvíz rendszert érintő, az előterjesztés mellékletét képező meghatalmazás
és nyilatkozat gesztorként történő aláírására.
—

—

Felelős: ~lllé Árpád polgármester
Határidő: 2018. március 5.
-

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 20/2018. (11.28.) határozata
az ÉDV Zrt. által elkészített Gördülő Fejlesztési Terv 2017-2031 közötti időszakra
törtnő módosítás elfogadásáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. A DA-IK/20-22/2018. számú előterjesztés 2. és 3. számú mellékletében szereplő
gördülő fejlesztési terv 2017-2031. időszakra készült felújítási, pótlási, valamint
beruházási tervrészeket érintő módosításait az érintett időszakokra az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2. Meghatalmazza az ÉDV Zrt-t a jóváhagyási eljárásban történő képviseletre, és a
GFT módosításának benyújtására a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatalhoz.
3. Felhatalmazza Dllé Árpád polgármestert
Neszmély Község Önkormányzat
Képviselő-testületi döntésének figyelembevételével Dunaalmás-Neszmély ivóvíz
és szennyvíz rendszert érintő, az előterjesztés mellékletét képező meghatalmazás
és nyilatkozat gesztorként történő aláírására.
.

—

—

Felelős: ~llé Árpád polgármester
Határidő: 2018. március 5.
Ollé Árpád polgármester kéri, hogy döntsenek az ÉDV Zrt. által elkészített Gördülő
Fejlesztési Terv 2018-as évet érintő felújítási javaslatának elfogadásáról.
Döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő, kéri, hogy aki a határozati javaslattal
Dunaalmás Község ~nkormányzat Képviselő-testülete .../2018. (11.28.] határozata az
EDV Zrt. által elkészí2lett Gördülő Fejlesztési Terv 2018-as évet érintő felújí~ási
javaslatáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete

13

1. Javas~Mja, hogy a 2017. évre betervezett Dunaalmás, Tatai Út ivóvíz vezetékének
felújítását a 2018. évben végezze el a sorozatos meghibásodások elkerülése
érdekében. A felújítást fedezetét a GFT áthúzódó maradványösszege biztosítja.
2. Meghatalmazza az ÉDV Zrt-t a jóváhagyási eljárásban történő képviseletre, és a
GFT módosításának benyújtására a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozá~i
Hivatalhoz.
3. Felhatalmazza I~lllé Árpád polgármestert
Neszmély Község Önkormányzat
Képviselő-testületi döntésének figyelembevételével Dunaalmás-Neszmély ivóvíz
és szennyvíz rendszert érintő, az előterjesztés mellékletét képező meghatalmazás
és nyilatkozat gesztorként történő aláírására.
.

—

—

Fe!elős; ~llé Árpád polgármester
Határidő: 2018. március 5.
-

.

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 21/2018. (11.28.) határozata
az ÉDV Zrt. által elkészített Gördülő Fejlesztési Terv 2018-as évet érintő felújítási
javaslatáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Javasolja, hogy a 2017. évre betervezett Dunaalmás, Tatai út ivóvíz vezetékének
felújítását a 2018. évben végezze el a sorozatos meghibásodások elkerülése
érdekében. A felújítást fedezetét a GFT áthúzódó maradványösszege biztosítja.
2. Meghatalmazza az ÉDV Zrt-t a jóváhagyási eljárásban történő képviseletre, és a
GFT módosításának benyújtására a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatalhoz.
3. Felhatalmazza í~lllé Árpád polgármestert
Neszmély Község Önkormányzat
Képviselő-testületi döntésének figyelembevételével Dunaalmás-Neszmély ivóvíz
és szennyvíz rendszert érintő, az előterjesztés mellékletét képező meghatalmazás
és nyilatkozat gesztorként történő aláírására.
.

—

—

Felelős: ~lllé Árpád polgármester
Határidő: 2018. március 5.

7. Napirendi Dont:
Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
elektronikus ügyintézésről szóló 15/2005. (XI.10.) Kt. sz rendeletének
hatályon kívül helyezéséről
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló törvény lehetővé tette, hogy az önkormányzatok helyi
rendeletben megtiltsák egyes önkormányzati hatósági ügyeikben az elektronikus
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ügyintézést, kapcsolattartást. E rendelkezést az egységes elektronikus ügyintézési
rendszer kialakításához szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2016. CXXI.
törvény 43. ~ (8) c) pontja 2017. január 1. napjával hatályon kívül helyezte. Az E
ügyintézésről szóló törvény illetve más kapcsolódó jogszabályok sem adnak lehetőséget
az önkormányzatok Számára az elektronikus ügyintézés szabályozására. Dunaaliiiás
Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2005-ben fogadta el az elektronikus
ügyintézésről szóló 15/2005. (XI.10.) Kt. sz. rendeletét, amit a beterjesztett rendelettervezet hatályon kívül helyez. Amennyiben nincs ellenvetés 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/20-23/2018. 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 3/2018. (H.28.)
önkormányzati rendelete
az elektronikus ügyintézésről szóló 15/2005. (Xl.1O.) Kt. sz. rendelet hatályon
kívül helyezéséről
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
8. Nanirendi DOnt:
A Pihenő tó és park kialakításával kapcsolatos feladatok
Ollé Árpád polgármester elmondja, a korábbi üléseken döntés született, hogy a régi
strand területére alakítsanak ki pihenő tavat, egy szép környezetet, ami a későbbiekben
rendezvények helyszínéül szolgálna, illetve a pihenők, turisták számára nyújtana
megfelelő helyet. A kialakításhoz komoly pénzügyi segítséget nyújthat a 2 Leader-es
pályázat A pihenő-tó vízjogi létesítési terve elkészült, az engedélye 2019. december 31éig hatályos. A kialakítandó tó ingatlanának környezetében sok apró ingatlan található,
melynek egy része magánszemélyek tulajdonában áll. A „káposztás” névre hallgató
telekblokk jelentős része nem önkormányzati tulajdon, rendezetlen, egyeként az
ingatlanok kis m2-rel rendelkeznek. Az aszfaltos Út és a régi strand területe között
található 3 db kis méretű ingatlan, ami magánkézben van, illetve az Által-ér partjánál
található egy nagyobb, mélyen fekvő ingatlan. A tóval kapcsolatban ma nagy előrelépés
történt, a két tájépítész szakemberrel volt megbeszélés. Elkészítettek egy olyan vázlatot,
ami két részből áll. Az egyik a teljes tóval kapcsolatos komplett terv, a másik a forráskút
közvetlen környezete. A tájépítészek véleménye szerint a pályázatban elnyerhető
összegből a kút közvetlen környezete és a murvázott útnak a kerékpárúthoz csatlakozását
a híd nélkül tudná az önkormányzat a pályázaton nyert 1 millió forintból megcsinálni. Ide
terveztek egy filagóriát a kút Almásfüzitő felöli oldalára, ami ebbe az összegbe már nem
fog beleférni, de utcabútorok telepítése lehetséges lenne. A másik terven egy sétány visz
körbe a tó körül, a víz bevezetésénél és kivezetésénél lenne híd, a megjelölt
pihenőhelyeken utcabútorok, szemetesek és kerékpártárolók lennének. Ezek kivitelezése
több mint 10 millió forint lenne. A pályázatba a részletesebb, forrás környékén kialakított
parkosított, utcabútorokkal ellátott pihenő férne bele.
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Domján Viktor képviselő javasolja, hogy olyanra pályázzon az önkormányzat, amiket
alapból meg kell venni, ilyen például az utcabútor, kerékpártároló, szemetes gyűjtő.
Kérdezi, hogy milyenrészletességgel kell megvalósítani amit megterveznek.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy ez koncepció. Egyedül a híd nem
épülne meg. A tájépítészekkel abban maradtak, hogy elkészítik a teljes tóra a terveket,
amit két szakaszra bontanak. Az egyik szakasz lesz, ami benyújtásra kerül a pályázaton,
ehhez nem kell túl sok önerő, meg tudja az önkormányzat valósítani. A másik részre pedig
ha lesz fedezet, lehet kezdeni.
Domján Viktor képviselő elmondja, hogy felírt pár dolgot a tóval kapcsolatban, amiről
szeretne beszélni. A tervező kihagyta a feltöltés tényét a dologból, a kútgyűrű jelenlegi
szintje 108 méter 50 cm és ahhoz képest is 50 cm-re lejjebb tervezte a tónak a szintjét A
tervezővel meg lett beszélve, hogy meg fogja Változtatni a szinteket, egy a kérése, hogy
először legyen a tó maga átadva, az a kérdés a tó vízszintjét meddig tudják felemelni. Erre
senki sem tud hiteles választ adni, szóval a Horgász Egyesületnek lesz egy olyan
társadalmi munkája, amikor lemodellezik homokzsákkal és fóliával a forrást
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, a kerékpárút tervezésénél kérték, hogy
emeljék meg az érintett szakaszon a nyomvonalat.
Domján Viktor képviselő elmondja, hogy a forrásfoglalattól még kb. í0 métert fel kell
tölteni. Utána fog járni, hogy a mindenkori árvízi szint fölé milyen létesítményeket lehet
telepíteni. A későbbiekben mosdót vagy büfét kellene ide kialakítani. Termőföldet kellene
még hozatni, a végleges szint befejezése végett.
Kun Lajos alpolgármester kérdezi, mi történik, ha a forrásfoglalat megemelésre kerül,
de nem bukik át a víz.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, akkor marad a tó az eredeti szintjén. A
tervező azt javasolta, bogy a tavat hagyná a szintjén, de tegyenek rá mérést, hátha elbírja
a forrás.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a magántulajdonban lévő ingatlanokra
értékbecslést kell készíttetni. A tulajdonosi lista megvan.
Domján Viktor képviselő kérdezi, hogy rendezési tervbe lehet ráhúzni parkolót?
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy ezt most nem tudja fejből, a Dunaparti szabályozási terv szabályozza, meg fogja nézni.
Domján Viktor képviselő megjegyzi, parkolási lehetőség mindenképpen kell.
Ollé Árpád polgármester kérdezi, van e még kérdés.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy a fákat megnézették szakértővel,
elkészíti a szakvéleményét és javaslatot is tesz, milyen fa bírná a talajt, ezt a nedvességet.
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Ollé Árpád polgármester elmondja, amennyiben nincsen kérdés 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 /2018. (11.28.] határozata a
Pihenő tó és park kialakításával kapcsolatos feladatokról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1) Meg kívánja vásárolni a „káposztás” néven ismert (4551 hrsz-től a 4587 hrsz-ig)
telekblokk magán tulajdonban lévő ingatlanait, továbbá a 4594, 4595, 4597 és a
4613 hrsz-ú ingatlanokat Az ingatlanokról értékbecslést készíttet. Az
értékbecslésben szereplő ingatlanáron vételi ajánlattal keresi meg az érintett
ingatlanok tulajdonosait.
2) A Pihenő-tó tervezett helyszínén, a 4603 hrsz-ú ingatlanon található fák állapotáról
erdészeti szakértői vélemény készíttet. A szakvélemény szerint veszélyes fákat
kivágatja.
3) Felhatalmazza a polgármestert az értékbecslések megrendelésére, az erdészeti
szakvélemény elkészíttetésére, a vételi ajánlatok megküldésére és a fák
kivágatására. A munka elvégzésének költségét az ingatlanok beszerzésére,
fejlesztésére elkülönített kiadás biztosítja.
Felelős: ~lllé Árpád polgármester
Határidő: értékbecslés és szakvélemény elkészíttetésére: 2018. március 10.
-

egyetért, az kézfeltartással jelezze.

A jelenlévő 7 képviselő egyhangú, 7 igen szavazattal az elhangzottakkal egyetért és az
alábbi határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2018. (11.28.)
határozata a Pihenő tó és park kialakításával kapcsolatos feladatokról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1) Meg kívánja vásárolni a „káposztás” néven ismert (4551 hrsz-től a 4587 hrsz-ig)
telekblokk magán tulajdonban lévő ingatlanait, továbbá a 4594, 4595, 4597 és a
4613 hrsz-ú ingatlanokat. Az ingatlanokról értékbecslést készfttet. Az
értékbecslésben szereplő ingatlanáron vételi ajánlattal keresi meg az érintett
ingatlanok tulajdonosait
2) A Pihenő-tó tervezett helyszínén, a 4603 hrsz-ú ingatlanon található fák állapotáról
erdészeti szakértői vélemény készíttet. A szakvélemény szerint veszélyes fákat
kivágatja.
3) Felhatalmazza a polgármestert az értékbecslések megrendelésére, az erdészeti
szakvélemény elkészíttetésére, a vételi ajánlatok megküldésére és a fák
kivágatására. A munka elvégzésének költségét az ingatlanok beszerzésére,
fejlesztésére elkülönített kiadás biztosítja.
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Felelős: Wllé Árpád polgármester
Határidő: értékbecsiés és szakvélemény elkészíttetésére: 2018. március 10.
.

9. Napirendi vont
~gyebek
a) Árvízi kapu megerősítése
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy Kun Lajossal lementek, levették a méreteket.
Kérdezi, hogy mennyit számoltak anyagárra.
Kun Lajos alpolgármester elmondja, hogy a vasra 100 000 Ft-ot számoltak, a beton
pedig még pluszban.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy nagyjából egyenlőszárú háromszöget kell
elképzelni, U profilból és gerendából, amit szerkezetre összeszerelnek. A háromszög
illesztése a betonban elhelyezett dübelekhez történik. Ezt állítják majd a híd alá, amire a
padlókat támasztják, a belső és külső padlósor közé pedig zártszelvény létrát terveztek,
ami megakadályozza, hogy a padlók elmozduljanak.
Kun Lajos alpolgármester megjegyzi, hogy minél hamarabb meg kell csinálni.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy e-mailben körbe küldte, a rajzot is mellékelte,
de reakció nem érkezett a képviselők részéről.
Czérna Zoltán Tiborné képviselő elmondja, hogy meg kell csinálni, mert ha jön az árvíz,
ne akkor kelljen kapkodni.
Domján Viktor képviselő elmondja, hogy a Katasztrófavédelem már szólt a Molnár
Jánosnak, a gépeit rakja rendbe, mert árvíz várható.
Makay Tibor kirendeltség-vezető kérdezi, hogy árban mennyit kalkuláltak rá.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy anyagárat számoltak egyenlőre.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy a költségvetésbe 500 000 Ft lett
elkülönítve.
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 .../2018. (11.28.) határozata a
Hivatal köznél található árvízi kapu megerősítéséről.
.

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete megerősíti a Hivatali köznél
található árvízi kaput. A munkák elvégzésére bruttó 500 000 Ft-ot biztosít a fejlesztési
célú kiadások terhére.
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Felelős: ~lllé Árpád polgármester, Kun Lajos alpolgármester
Határidő: munka elvégzésére: 2018. április 30.
-

egyetért, az kézfeltartással jelezze.

A jelenlévő 7 képviselő egyhangú, 7 igen szavazattal az elhangzottakkal egyetért és az
alábbi határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2018. (11.28.)
határozata a Hivatal köznél található árvízi kapu megerősítéséről.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete megerősíti a Hivatali köznél
található árvízi kaput. A munkák elvégzésére bruttó 500 000 Ft-ot biztosít a fejlesztési
célú kiadások terhére.
Felelős: ~lllé Árpád polgármester, Kun Lajos alpolgármester
Határidő: munka elvégzésére: 2018. április 30.

b) Tájékoztatás
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy Maros Gézával beszélt, tervezi a gépállományt
átalakítani. Az volt a kérdése, hogy mi lesz a terve az önkormányzatnak a szárzúzóval,
mert még nála van. Ha igény lenne arra, hogy az ő traktorjával végezné a munkát, akkor
azt a traktorját itthon hagyná. Nem tudja, hogy a neszmélyi traktor elbírná e ezt a
szárzúzót. A közösen benyújtott pályázatot a traktorra, hiánypótlás miatt visszadobták.
Domján Viktor képviselő elmondja, hogy ahhoz kell egy műszakilag jártas ember is, aki
tudja kezelni a szárzúzót.

Kun Lajos alpolgármester elmondja, ha Neszmélyen kell a traktor, a dunaalmási
önkormányzat nem tudja használni.

Domján Viktor képviselő elmondja, hogy tavaly a falu egyszer sem lett az elejétől a
végéig szépen végig nyírva.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy idén is lehet ez, mert bármikor előjöhet olyan
feladat, amit azonnal el kell végezni.
Domján Viktor képviselő kérdezi, hogy a nagy területeket miért nem szárzúzóval
nyírták le. Kérdezi, hogy tegnap miért jött a hókotró a neszmélyi Petőfi utcából. Mint
főnöknek meg kellene mondani, ki, mikor, mit csináljon. A főúton tolta a havat, ott ahol
kellett volna pedig nem volt eltakarítva.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy az éjszaka folyamán többször kint volt Fürst
Péter falugondnok a faluba, végig szakadt a hó, addig teljesen felesleges lett volna
elkezdeni takarítani a havat. Amin elállt a hóesés elkezdte a szórást és a hó eltolását.
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Kun Lajos alpolgármester elmondja, hogy Fürst Péter nem tudja, mit kellene csinálni.
Domján Viktor képviselő elmondja, hogy mutasson nekik olyan részt, ahol el van tolva
a hó és le van szórva. Szerinte nincsen, mert nem készült elő rá.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy éjszaka nem tudta csinálni.
Domján Viktor képviselő elmondja, hogy most a délutáni időszakról beszél.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy semmi értelmét nem látja, hogy -14 fokban
sózza a havat az utakon.
Domján Viktor képviselő kérdezi, hogy az iskolához hogyan tud felmenni az aki, nem
tud vezetni ilyen időben.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy az iskola volt az a rész ahonnan nem érkezett
panasz.
Domján Viktor képviselő elmondja, hogy neki se panaszkodott senki. Azt látja, bogy
eddig nem így volt csinálva. Nincsen megmondva neki, hogy mit kellene csinálnia. A
kerékpárutat is el kellett volna tolni.
Ollé Árpád polgármester megjegyzi, végezte a dolgát. A szociális tűzifát is kihordták,
az udvarban, a pincében és a régi óvodában is, azóta van rend, mióta a Péter itt van.
Domján Viktor képviselő elmondja, hogy úgy lett megszavazva a f~lvétele, hogy 3 hónap
múlva a képviselő-testület visszatér rá, maradhat vagy sem.
Makay Tibor kirendeltség-vezető megjegyzi, a felvétele is
kikötéssel történt.

3 hónapos próbaidő

.

Domján Viktor képviselő elmondja, utána dönt róla a testület, hogy marad vagy sem.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, a munkáltatói jogkör gyakorlója a
polgármester, ő dönti el, hogy meg tartja a munkavállalót vagy sem, a munkájával
elégedett vagy sem.
Domján Viktor képviselő elmondja, nem ez lett megszavazva. Dönthet úgy a testület,
hogy nem tartja meg a munkavállalót.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy a határozati javaslat, ami meg lett
szavazva, határozatlan időre szól 3 hónapos próbaiclővel.
Ollé Árpád polgármester elmondja, ha nem lenne, még így se működne mint most.
Domján Viktor képviselő elmondja, meg kell neki mondani, mikor mit csináljon és
hogyan és az önkormányzat gépeire vigyázzon. Előre szervezze meg a munkát és
készüljön arra, ha hó fog esni.
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Kun Lajos alpolgármester elmondja, visszajelzés érkezett, bogy reggel 9 órakor a cefrét
pakolja a hivatali autóból, vagy tegnap előtt fél ii-kor a cefrét pakolja a pálinkafőzőnél.
Megegyezés alapja volt, hogy ha kell, el tud menni, de ha szükséges, hamarabb is tud
kezdeni az időjárási viszonyok miatt, ez ma indokolt lett volna.
Ollé Árpád polgármester elmondja, fagyban és hóesésben nem lehet takarftani a havat.
Domján Viktor képviselő elmondja, a szárzúzóra visszatérve be kell ütemezni és meg
kell rendelni a munkát.
Ollé Árpád polgármester elmondja, az volt a kérdés, hogy a Géza itthon tartsa a
traktorját vagy sem.
‚

Baranya Gábor képviselő elmondja, bogy mivel egyenlőre máshogy nem tudják
megoldani, maradjon a Gézával a kapcsolat.
Domján Viktor képviselő megjegyzi, ez olyan mennyiség, melyet nem tud nyáron
karbantartani.
Ollé Árpád polgármester kérdezi, hogy mit mondjon a Gézának.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, tartsa itthon a traktort, mert más megoldás
nincs.
Kun Lajos alpolgármester kérdezi, a munka meg is rendelik tőle?
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, meg kell egyezni egy árban is.
Kun Lajos alpolgármester elmondja, a Fürst Petivel és a Maros Gézával is le kell ülni és
le kell tisztázni a munkákat. A megrendelést is meg kell beszélni, az árat, milyen
időközönként lenne stb.
.

Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, bogy szerinte maradjanak annyiban, a
márciusi testületi ülésig egyeztetnek Maros Gézával a részletekről, és utána lehet miről
dönteni.

c) Pályázat újraélesztő készülékre
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy újraélesztő készülékre lehet pályázni, ami kb.
500 000 Ft-ból vásárolható meg. A pályázónak 50 000 Ft-os önrészt kell biztosítani és
vállalni kell, hogy 2 önkéntes személyt kitaníttat. A benyújtási határidő március közepe.
Nem muszáj a pályázó székhelyére kitenni a készüléket, az iskolába vagy az orvosi
rendelőbe is kihelyezhető. Szerinte kellene pályázni.
Domján Viktor képviselő elmondja, szerinte is kell pályázni.
Czérna Zoltán Tiborné képviselő elmondja, hogy az 50 000 Ft-os önrész nem sok érte.

2i

Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy akkor be lesz nyújtva a pályázat. Kérdezi, hogy
van e még hozzászólás.
.

Domján Viktor képviselő elmondja, hogy egyirányúvá kellene tenni az iskola parkolóját.
Szabályozni kell, hogy a Sipos Józsefék felől menjenek fel a másik részen pedig le.
Behajtani tilos táblát kellene oda kirakni, a parkolóhoz pedig egyirányú táblát.
Kun Lajos alpolgármester elmondja, a Csulyak Józsefék kérték, hogy ahol Neszmély felől
behajtanak a faluba, nem bírnak a telephelyükről kiállni, valamint a telep előtt
megcsinálták a területet, ahova mindenki odaparkol. Szerinte egy megállni, várakozni
tilos táblák ki kellene oda rakni.
.

Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy az állami közutas terület n~m helyi
közút.
Kun Lajos alpolgármester elmondja, önkormányzati terület.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, közúti kiszabályozási terület. Az út állami
közútkezelői fenntartású ezért 6k tehetnek oda csak táblát.

d)

Buszváró pótlása

Kun Lajos alpolgármester elmondja, hogy a buszmegállót kellene már pótolni.
Ollé Árpád polgármester elmondja, nem beszélt mostanában a biztosítóval, de
interneten meg fogja nézni azt az adatlapot, amit a rendszer küldött. Valószínű akkor
fognak pénzt utalni, ha az elkészült buszmegállóról a számlát beviszik.
Domján Viktor képviselő kérdezi, hogy mennyi a kár összegszerűen.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy 400 000 Ft-nál kicsit kevesebbet becsült a
kárszakértő. Először el kellene dönteni, milyen buszmegálló legyen~ A múltkor küldött e
mailben árakat és típusokat, amik közül lehetne választani, vagy a külteleki mintára
legyen készítve.
Domján Viktor képviselő elmondja, hogy 400 000 Ft-ból nem lehet szerinte készíttetni.
Vajas Zoltán képviselő elmondja, hogy a külteleki buszmegállót 500 000 Ft-ból a Csicsai
Péter készítette.
Kun Lajos alpolgármester elmondja, hogy az e-mailben küldött buszmegállók között
volt horganyzott, festett, polikarbonát és biztonsági üveges verzió is. Az olcsóbbik verzió
450 000 Ft körül volt
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy ki kellene választani egy típust.
Czérna Zoltán Tiborné képviselő elmondja, hogy Tatán a Güntnernél lévő szomódi
megállót most cserélték ki, szerinte lehetne olyan.
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Kun Lajos alpolgármester elmondja, hogy annak az ára 500 000 Ft körül van. Ha egyet
kifizet a biztosító, akkor a másik oldalra is lehetne egyet venni.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy 500 000 Ft fölött három árajánlat
szükséges. Kérdezi, hogy hány buszváróról lenne szó.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy egyenlőre egyről.
Czérna Zoltán Tiborné képviselő elmondja, ha a biztosító kifizeti, lehet venni még egyet
Domján Viktor képviselő
mindenkinek?

kérdezi,

hogy a

horganyzott szerkezetű

megfelel

Czérna Zoltán Tiborné képviselő elmondja, hogy igen.
Makay Tibor kirendeltség-vezető kérdezi, mi a pontos neve.
Kun Lajos alpolgármester elmondja, hogy tűzi horganyzott szerkezetű, a tetején három
íves polikarbonát kialakítással.
Domján Viktor képviselő elmondja, nettó 530 000 Ft.
Ollé Árpád polgármester elmondja, amennyiben nincs kérdés kéri, hogy döntsenek a
határozati javaslat elfogadásáról. Döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő, kéri, hogy aki
a határozati javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete .../2018. (11.28.) határozata az
Almási u. 30. szám előtti buszváró pótlásáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Pótolja az Almási u. 30. szám előtti, 2017. decemberében közlekedési baleset során
megsemmisült buszvárót. A buszváró felépítményét tűzi horganyzott
szerkezetűen, tetején három íves polikarbonát kialakítással határozta meg.
2. Felhatalmazza a polgármestert három árajánlat begyűjtésére, és a legkedvezőbb
árajánlattevőtől a buszváró megrendelésére.
Felelős: ~lllé Árpád polgármester
Határidő: buszváró megrendelésére: 2018. március 31.
-

egyetért, az kézfeltartással jelezze.

A jelenlévő 7 képviselő egyhangú, 7 igen szavazattal az elhangzottakkal egyetért és az
alábbi határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 24/2018. (11.28.)
határozata az Almási u. 30. szám előtti buszváró pótlásáról.
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Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete

.

1. Pótolja az Almási u. 30. szám előtti, 2017. decemberében közlekedési baleset során
megsemmisült buszvárót. A buszváró felépítményét tűzi horganyzott
sze~kezetűen, tetején három íves polikarbonát kialakítással határozta meg.
2. Felhatalmazza a polgármestert három árajánlat begyűjtésére, és a legkedvezőbb
árajánlattevőtől a buszváró megrendelésére.
Felelős: ~lllé Árpád polgármester
Határidő: buszváró megrendelésére: 2018. március 31.

e) Külterületi utak kialakítása
Baranya Gábor képviselő elmondja, hogy a Naszályi útról volt egy Út az Almásfüzitői út
irányába, amiről az összes szántóföldet meg lehetett közelíteni. Ezt az utat a régebbi
polgármester eladta, melynek feltétele volt, bogy másik utat alakítanak ki. Ez nem történt
meg azóta sem. A rendezési tervben szerepel is Út kialakítás, ezt szeretné valamilyen
formában megvalósítani. A csibetelep után van a terven betervezve a 16 méter széles út,
ami levezetne az alsó részre.
Ollé Árpád polgármester kérdezi, hogy ezeket a területek máshonnan nem lehet
megközelíteni?
Baranya Gábor képviselő elmondja, hogy az Almásfüzitői útról meglehet.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy az Út, ami ki lenne alakítva nem
vezetne sehova, tovább kellene folytatni és itt elég sok területet kellene megvásárolni.
Ezzel azt fogják elérni, hogy a Naszályi útról lesz egy csatlakozás, ami sehova se vezet
Domján Viktor felajánlott egy másik lehetőséget, ami ugyan ezt a feladatot látná el csak a
telekblokk másik szélén. Kérdezi, hogy azzal mi volt a probléma. Milliós beruházásra kell
készülni, bogy a kialakításnak értelme is legyen. Állásfoglalást kért a Kormányhivataltól,
hogy mennyire lehet erre az önkormányzatot kötelezni, jövő héten érkezik a válasz. Ha
kötelező megoldani, akkor ki kell rá találni valamit. Ki kell fizetni akkor a művelés alól
kivonást, a tervezést, az út kialakítást.
Dómján Viktor képviselő elmondja, felajánlotta azt a lehetőséget, bogy b~keríti a saját
területét és kapukat raknak rá.
Baranya Gábor képviselő elmondja, bogy fölötte nincs bekötési szakasz. Az Üveges telke
van középen kettévágva egy gyúrt úttal.
Domján Viktor képviselő elmondja, hogy meg kell oldani a problémát, de kényelmi
szempont szerint járnak le ott, mert máshonnan is megközelíthető. Felajánlotta, bogy
bekeríti a Saját területét és átjárhatnak rajta a saját területükre, de az sem tetszett.
Ollé Árpád polgármester kérdezi, bogy testületi ülés előtt nem lehetne ezt a problémát
megbeszélni, bogy az ülésen már egy előkészítettebb formába tárgyalnák meg?
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Baranya Gábor képviselő elmondja, bogy nincsen költségkímélő megoldás.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy az út kialakítása magas költségekkel
járna, ezért kérdezte korábban, hogy az érintettek mivel tudnának hozzájárulni az Út
kialakításába. Jelen állapot szerint az ingatlanok megközelíthetőek, csak nem a Naszályi
útfelől.
Domján Viktor képviselő kérdezi, hogy a kőfaragó teleptől a vízházig lévő szakaszt van
e lehetőség vegyes használatú úttá minősíteni, mert van olyan telke ott, amit nem tud
megközelíteni máshonnan.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy utána kell néznie.
Ollé Árpád polgármester további hozzászólás hiányában megköszönte a jelenlévőknek
a részvételt és az ülést 18:50 órakor berekesztette.

OlléArp d
polgármester

dr. Kórósi Emőke
jegyző

A jegyzőkönyvet vezette:
Szücs Anett
pénzügyi ügyintéző

~~Tibor
kirendeltség-vezető
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