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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/20-32/2018
JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2018. március 28-án Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő
testületének 16:03 órakor kezdődő rendes ülésén.

—

Helye: Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaalmási Kirendeltségének földszinti
tanácsterme.
lelen vannak:

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

Távon van az ülésről: Vajas Zoltán képviselő
Meghívottak és jelen vannak:

Makay Tibor a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal
Dunaalmási Kirendeltségének vezetője
Horváth Anikó Csokonai Általános Iskola igazgatója
Szücs Anett jegyzőkönyvvezető

Ollé Árpád polgármester: 16:00 órakor megnyitja az ülést Köszönti a megjelent
képviselőket és a meghívott vendégeket, megállapítja, hogy a testület határozatképes,
mert a 7 képviselő közül 4 fő jelen van. Czérna Zoltán Tiborné és Domján Viktor
képviselő később érkezik. Amennyiben ellenvetés nincs, kéri, hogy döntsenek a
napirendek elfogadásáról. Döntéshozatalban részt vevők száma 4 fő, kéri, hogy aki a
beterjesztett napirendi pontokkal
1) A központi orvosi ügyelet jövőbeni működtetése.
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
2) 2018. évi közbeszerzési terv.
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető

3) A
TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00013
azonosító
számú
energetikai
korszerűsítési projekt közbeszerzési eljárásához bíráló bizottság
létrehozásáról
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
4) Az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról
szóló
Dunaalmás
Község
Önkormányzat
Képviselő-testületének
2/2015.(ll.26.) önkormányzati rendeletének módosítása.
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
5) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző
testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről.
Előterjesztő: Ollé Árpád kirendeltség-vezető
6) Egyebek
a) Hivatali melléképület felújítása (szóbeli előterjesztés alapján)
egyetért, az kézfeltartással jelezze
A jelenlévő 4 képviselő egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadja a mai ülés napirendjét és
az alábbi határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2018. (111.28.)
határozata a 2018. március 28-ai testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok
meghatározásáról
1) A központi orvosi ügyelet jövőbeni működtetése.
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
2) 2018. évi közbeszerzési terv.
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
3) A TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00013 azonosító számú energetikai
korszerűsítési projekt közbeszerzési eljárásához bíráló bizottság
létrehozásáról
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
4) Az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi
szabályozásáról szóló Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2015411.26.) önkormányzati rendeletének módosítása.
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető

5) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző
testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről.
Előterjesztő: Ollé Árpád kirendeltség-vezető
6) Egyebek
a) Hivatali melléképület felújítása (szóbeli előterjesztés alapján)

1. Napirendi Dont:
A központi orvosi ügyelet jövőbeni működtetése
011é Árpád polgármester elmondja, hogy az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó
háziorvosi ügyelet ellátása a települési önkormányzatok feladata, melynek biztosítása
kistérségi szinten történik. A tatai járáshoz tartozó települések által kötött Társulási
Megállapodás alapján a tatai járás valamennyi települése közigazgatási területére
kiterjed. Szakmai együttműködőként a Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény illetve a
kistérségi társulást alkotó tagönkormányzatok képviseletében Tata Város
Onkormányzata a feladat ellátására szerződést kötött az Inter-Ambulance Egészségügyi
Szolgáltató Zrt-vel. A szerződés alapján a szolgáltató 2018. május 31-éig látja el a
központi orvosi ügyeleti feladatokat A szerződés lejártát követően ismételten szükséges
a közbeszerzési eljárás lefolytatása és Új szerződés kötése. Ennek lefolytatását a
kistérségi önkormányzatok Tata Város Önkormányzatára bízzák. Az előterjesztés
tartalmazza az előző közbeszerzési eljárásban meghatározott feltétel rendszert. Jelen
pillanatban egy gépkocsivezető és egy ügyeletes orvos látja el az orvosi ügyeleti
feladatokat. Felmerült önálló gyermekorvosi ügyelet létrehozása is, valamint hogy az
ügyeleti ellátást két orvos lássa el a betegek gyorsabb ellátása érdekében. A
közbeszerzési eljárást Tata Város Önkormányzata bonyolítaná le a megfogalmazott
szempontok figyelembevételével. Kérdezi, van e észrevétel.
Baranya Gábor képviselő elmondja, hogy az orvosi ügyeleten a gyermekek ellátásának
esetszáma azért kevés, mert sokan nem oda viszik a gyerekeket mivel, Komáromban
működik egész nap gyermekorvosi ügyelet.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy önálló gyermekorvosi ügyelet létrehozása a
költségeket is növeli. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozási alapjából
fedezik a költségeket, de a finanszírozás feletti összeget a tagönkormányzatoknak kell
biztosítani lakosságszám arányosan Tata Város Önkormányzata részére.
—

—

Baranya Gábor képviselő kérdezi, hogy a körzetváltásnak sikerült-e utána járni?
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy nem egyszerű körzetet váltani, mert
a kistérséggel közös feladatként látják el az orvosi ügyelet működtetését.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a közbeszerzést ki kell írni, mivel május 31én lejár a szerződés. Amennyiben nincs ellenvetés, kéri, hogy döntsenek a határozati
javaslat elfogadásáról. Döntéshozatalban részt vevők száma 4 fő, kéri, hogy aki a
beterjesztett határozati javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete .../2018. (111.28.) határozata
a központi orvosi ügyelet jövőbeni működtetéséről
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Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Szándékát fejezi ki arra vonatkozóan, hogy a központi orvosi ügyeleti ellátást a
jelenlegi rendszerhez hasonlóan, a jövőben is külső szolgáltató, vállalkozó
igénybevételével, feladat-átadási szerződés alapján kívánja működtetni.
2. Elfogadja, hogy az DA-IK/20-27/2018. számú előterjesztésben megfogalmazott
szempontok figyelembevételével kerüljön kiírásra és lebonyolításra a központi
orvosi ügyeleti feladatok jövőbeni ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás.
3. Felhatalmazza Tata Város Önkormányzatát a vonatkozó közbeszerzési eljárás
kiírására és lebonyolítására a megfogalmazott szempontok figyelembevételével
4. Vállalja, hogy lakosságszám arányosan hozzájárul
finanszírozáson felüli összegének fedezéséhez.
Határidő: továbbításra: 2018. március 29.
Felelős:
Ollé Árpád polgármester
-

a

feladat-ellátás NEAK

egyetért, az kézfeltartással jelezze

A jelenlévő 4 képviselő egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadja a mai ülés napirendjét és
az alábbi határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 26/2018. (111.28.)
határozata
a központi orvosi ügyelet jövőbeni működtetéséről
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Szándékát fejezi ki arra vonatkozóan, hogy a központi orvosi ügyeleti ellátást a
jelenlegi rendszerhez hasonlóan a jövőben is külső szolgáltató, vállalkozó
igénybevételével, feladat-átadási szerződés alapján kívánja működtetni.
2. Elfogadja, hogy az DA-IK/20-27/2018. számú előterjesztésben megfogalmazott
szempontok figyelembevételével kerüljön kiírásra és lebonyolításra a központi
orvosi ügyeleti feladatok jövőbeni ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás.
3. Felhatalmazza Tata Város Önkormányzatát a vonatkozó közbeszerzési eljárás
kiírására és lebonyolítására a megfogalmazott szempontok figyelembevételével
4. Vállalja, hogy lakosságszám arányosan hozzájárul
finanszírozáson felüli összegének fedezéséhez.
Határidő: továbbításra: 2018. március 29.
Felelős: Ollé Árpád polgármester

a

feladat-ellátás

NEAK

2. NaDirendi Dont:
2018. évi közbeszerzési terv
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a közbeszerzési tervet legkésőbb március 31ig az adott évre tervezett közbeszerzésekről el kell készíteni. A tervet az ajánlatkérőnek
legalább öt évig meg kell őriznie és bárki megtekintheti, mert nyilvános. A 2018. évre
vonatkozóan az önkormányzat tulajdonában lévő középületek (Általános iskola és
Önkormányzati hivatal) felújításával kapcsolatban tervezett az önkormányzat
közbeszerzési eljárást, ezt szerepeltetik a 2018. évre vonatkozó közbeszerzési tervben.
Amennyiben nincs ellenvetés, kéri, hogy döntsenek a határozati javaslat elfogadásáról.
Döntéshozatalban részt vevők száma 4 fő, kéri, hogy aki a beterjesztett határozati
javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete .../2018. (111.28.) határozata
a 2018. évi közbeszerzési terv elfogadásáról
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a DA-lK/20-28/2018.
számú előterjesztés 1. mellékletét képező 2018. évi közbeszerzési tervet
Határidő: közzétételre: 2018. március 31.
Felelős:
Ollé Arpád polgármester
-

egyetért, az kézfeltartással jelezze

A jelenlévő 4 képviselő egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadja a javaslatot és az alábbi
határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2018. (111.28.)
határozata
a 2018. évi közbeszerzési terv elfogadásáról
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a DA-l K/2028/2018. számú előterjesztés 1. mellékletét képező 2018. évi közbeszerzési tervet
Határidő: közzétételre: 2018. március 31.
Felelős: Ollé Árpád polgármester

3. Naijirendi Dont:
A TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00013 azonosító számú energetikai
korszerűsítési projekt közbeszerzési eljárásához bíráló bizottság
létrehozásáról
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy az energetikai korszerűsítési projekt
elérkezett a közbeszerzési eljárás lefolytatásának megindításához, de az eljárás
megindítása előtt bíráló bizottságot kell létrehozni. A bíráló bizottságot a közbeszerzési
szabályzat alapján a képviselő testület hozza létre. A bizottság tagja lehet az
önkormányzat jegyzője, vagy jegyző megbízottjaként a kirendeltség-vezető,
S

önkormányzati képviselő, a hivatal kijelölt köztisztviselője, költségvetési szerv vezetője,
az önkormányzat által megbízott, szakértelemmel rendelkező szakember illetve
közbeszerzési szakértő. Javasolja, a bizottság elnökének Makay Tibor kirendeltség
vezetőt, a jogi és közbeszerzési szakértelemmel rendelkező tagnak dr. Koppándi Dánielt,
aki a Területfejlesztési Kft által megbízott közbeszerzési szakértő. Pénzügyi
szakértelemmel rendelkező tagnak Harasta Máriát, a kirendeltség gazdálkodási
ügyintézőjét, műszaki szakértelemmel rendelkező tagnak Dunárné Németh Renátát a
kirendeltség műszaki és adóigazgatási ügyintézőjét. Javasolja továbbá a képviselő
testület tagjai közül a műszaki bizottság elnökét, Domján Viktort Amennyiben nines
ellenvetés, kéri, hogy döntsenek a határozati javaslat elfogadásáról. Döntéshozatalban
részt vevők száma 4 fő, kéri, hogy aki a beterjesztett határozati javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete .../2018. (111.28.) határozata a
TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00013 azonosító számú energetikai korszerűsítési projekt
közbeszerzési eljárásához szükséges bíráló bizottság létrehozásáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
A TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00013 azonosító számú energetikai korszerűsítési projekt
közbeszerzési eljárásához szükséges bíráló bizottságot az alábbi tagokkal létrehozza:
Makay Tibor kirendeltség-vezető bizottság elnöke
Dr. Koppándi Dániel ügyvéd felelős akkreditált közbeszerzési szakértő bizottsági
tag
Harasta Mária gazdálkodási ügyintéző bizottsági tag
Dunárné Németh Renáta műszaki és adóigazgatási ügyintéző bizottsági tag
Domján Viktor képviselő bizottsági tag.
-

—

-

—

—

-

—

-

—

-

—

-

egyetért, az kézfeltartással jelezze

A jelenlévő 4 képviselő egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadja a javaslatot és az alábbi
határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2018. (111.28.)
határozata a TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00013 azonosító számú energetikai
korszerűsítési projekt közbeszerzési eljárásához szükséges bíráló bizottság
létrehozásáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
A TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00013 azonosító számú energetikai korszerűsítési
projekt közbeszerzési eljárásához szükséges bíráló bizottságot az alábbi tagokkal
létrehozza:
Makay Tibor kirendeltség-vezető bizottság elnöke
Dr. Koppándi Dániel ügyvéd felelős akkreditált közbeszerzési szakértő bizottsági
tag
Harasta Mária gazdálkodási ügyintéző bizottsági tag
Dunárné Németh Renáta műszaki és adóigazgatási ügyintéző bizottsági tag
Domján Viktor képviselő bizottsági tag.
-

—

-

—

-

—

—

-

-

—

—
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4. Naitirendi pont:
Az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi
szabályozásáról szóló Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselőtestületének
2/2015.
(11.26.)
önkormányzati
rendeletének
módosítása.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási
formák helyi szabályozásáról szóló rendelet módosítása szükséges, a módosítás oka az
intézményi térítési díj április 1-éig történő megállapítása.
Czérna Zoltán Tiborné képviselő 16:18 órakor megérkezett

Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a módosító rendelet tervezet módosítja a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítés díját, a gyermekétkeztetési
térítési díját valamint a szociális étkezés intézményi térítési díját A térítési díjak
megállapításához szükség volt a nyersanyag norma kiszámítására. Ezek alapján az új
étkezési díjak óvodások esetében a háromszori étkezésnél 380 Ft/adag, iskoláskorú
gyermek ebéd térítési díja 370 Ft/adag, a napi háromszori étkezés 400 Ft/adag, illetve a
szociális étkeztetés intézményi térítési díja 461 Ft/adag.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy a térítési díjak emelkedésénél
közrejátszik a normaelőírás és a nyersanyag beszerzésnél jelentkező árnövekedés.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy amennyiben nincs ellenvetés, kéri, hogy
döntsenek a rendelet-tervezet elfogadásáról. Döntéshozatalban részt vevők száma S fő,
kéri, hogy aki a rendelet-tervezettel melynek pontos szövege a DA-lK/20-30/2018.
iktatószámú írásos előterjesztés szerinti
-

egyetért, az kézfeltartással jelezze

Az elhangzottak figyelembevételével a jelenlévő S képviselő egyhangú, 5 igen szavazattal
megalkotta
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2 018. (IV.3) önkormányzati rendelete
Az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályzásáról szóló
2/2015. (11.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
.

5. Naiirendi Dont:
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az
előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a január 31-ei rendes ülésen a képviselő
testület a 3/2018. (1.31.) határozata alapján értékesítette a tulajdonában lévő
Dunaalmás, Almási u. 48. szám alatt található 4347 hrsz-ú volt „rendőr lakást” dr.
Magyar Zsuzsanna és vőlegénye Katona Péter Zsolt részére. Az adásvételi szerződés
7

aláírása legkorábban április 7-én tud megtörténni. Az adásvételi szerződés szövegezése
folyamatban van.
A január 31-el rendes ülésen a képviselő testület a 4/2018. (1.31.) határozata alapján
értékesítette a tulajdonában lévő Dunaalmás, Hegyalja utcában található 5645 hrsz-ú
beépítetlen terület megnevezésű ingatlanát Antal László részére. Az adásvételi
szerződés aláírása megtörtént, a vételár kifizetésre került
A január 31-ei rendes ülésen a képviselő testület a 5/2018. (1.31.) határozata alapján
bérbe adta a tulajdonában lévő Dunaalmás, Vöröskőalja utcában található 5714/1 hrsz-ú
beépítetlen terület megnevezésű ingatlanát Tatai Kornél részére. A szerződés
egyeztetése még folyamatban van, a szerződés aláírása április 10. napjáig megtörténik.
A január 31-ei rendes ülésen a képviselő testület a 8/2018. (1.31.) határozata alapján a
továbbiakban is a Bazsika-Trans Kit-t bízta meg a települési folyékony hulladékkezelési
közszolgáltatás ellátására. A vállalkozási szerződés aláírása megtörtént.
A január 31-ei rendes ülésen a képviselő testület a 9/2018. (1.31.) határozata alapján
Dunaalmás és Neszmély területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 0-6
éves korú egészséges gyermekek részére gyermek-szakorvosi tanácsadás ellátására
megbízta dr. Boda Mária gyermek-szakorvost. A megbízási szerződés aláírása
megtörtént.
A január 31-el rendes ülésen a képviselő testület a 11/2018. (1.31.) és 12/2018. (1.31.)
határozatai alapján pályázati anyag benyújtásáról döntött a régi strandkút és vízművei,
illetve a pihenő tó kialakítására. A pályázati anyag leadási határidejét egy hónappal
meghosszabbították. A teljes pályázati anyag legkésőbb április 3. napjára elkészül, és
benyújtásra kerül.
A február 28-ei rendes ülésen a képviselő testület a 18/2018. (1.31.) határozata alapján a
civil szervezetek támogatásáról döntött. A támogatási szerződések aláírása és a
támogatások kifizetése megkezdődött.
A február 28-ei rendes ülésen a képviselő testület a 22/2018. (1.31.) határozata alapján a
régi strand területén található fák állapotáról, szakértői vélemény elkészítéséről, és a
szomszédos ingatlanok értékbecslésének elkészítéséről döntött. Az erdészeti
szakértőnek és az értékbecslőnek a munka megrendelését megküldték.
A február 28-ei rendes ülésen a képviselő testület a 23/2018. (1.31.) határozata alapján a
Hivatali köznél található árvízi kapu megerősítéséről döntött. Az anyagok beszerzése
megtörtént, a megtámasztást biztosító betonozás elkészült
A február 28-ei rendes ülésen a képviselő testület a 24/2018. (1.31.) határozata alapján
az Almási u. 30. szám előtti közúti baleset során megsemmisült buszváró pótlásáról
döntött. Az árajánlatkérő megkereséseket három gyártónak megküldték.
Amennyiben nincs ellenvetés, kéri, hogy döntsenek a határozati javaslat elfogadásáról.
Döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő, kéri, hogy aki a beterjesztett határozati
javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete .../2018. (111.28.) 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
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A jelenlévő 5 képviselő egyhangú, 5 igen szavazattal elfogadja a javaslatot és az alábbi
határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2018. (111.28.)
határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi
ülés óta eltelt időszak eseményeiről szóló tájékoztató elfogadásáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta
eltelt időszak eseményeiről szóló tájékoztatót.

6. Navirendi vont:
Egyebek
a) Hivatali melléképület felújítása
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a hivatali melléképület felújítása mellett, a
hivatali épület tetőfelújításával kapcsolatban is tettek lépéseket. Kun Lajos
alpolgármester ácsmesterektől kért segítséget, felmérés és ajánlattevés alatt álL hogyan
tudnák a melléképület tetőszerkezetét felújítani anélkül, hogy megváltozna az épület
jellege. A hivatali tető felújítása, lécezés, fóliázás, bádogozás és a cserepek cseréje azért
lenne indokolt mert az energetikai beruházás után nem lenne célszerű a tetőt felújítani,
mindenképpen előtte lenne szükséges. A tetőt egy kiegészítő faszerkezettel meg kellene
szélesíteni.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy szerinte elég lenne, ha a tetőt
túllógatják, hagyják meg a tető mostani formáját, ne legyen benne törés.
Kun Lajos alpolgármester elmondja, hogy törés mindenképpen lesz benne, mert a
betonozott orompárkány útban lenne.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy szerinte az nem beton, hanem
döngölt sár. Ha így megoldható lenne, nem kellene az esőkivető. Mindenképpen úgy kell
nyújtani a tetőt, hogy az eső a falat ne tudja áztatni.
Ollé Árpád polgármester megjegyzi, az ácsok készítik a terveket.
Makay Tibor kirendeltségvezető elmondja, hogy cserepezésnél abban állapodtak
meg, hogy olyan legyen, mint ami a művelődési ház tetején van, Tondach kerámia cserép
XXL-es méret A másik lehetőség a betoncserép lenne, de ahhoz meg kellene erősíteni a
szarufákat, mivel négyzetméterenként 5 kg súlyfelesleget jelentene a szerkezetnek és így
jelentős plusz költség lenne. Ezért javasolná inkább a kerámia cserepet középületre
megfelelő lenne. A kéményeket is felújítanák, nem bontanák el, mert ha a későbbiekben
szükséges lesz, akkor az engedélyeztetési folyamat hosszú lenne. A melléképület
felújításával kapcsolatban részleges árajánlatok már vannak. Faanyagra az ajánlat
430 000 Ft, ami még csökkenhet de társadalmi munka mindenképpen szükséges.
9

Kun Lajos alpolgármester megjegyzi, hogy ebben a cserép leszedés és felrakás nincs
benne.
Ollé Árpád polgármester megítélése szerint a meglévő cserepet jó lenne visszarakni.
Kun Lajos alpolgármester összegzi az elhangzottakat: a tetőszerkezetet fel kell
újítani, lécezni és fóliázni kell, majd a régi cserép mehetne vissza. Javasolja, hogy a civil
szervezeteket vonják be, a DMAC és a tűzoltó egyesület is segíthetne a bontásban, a
cserepek leszedésében és felrakásában. Igy a bontásra nem kellene pénzt kiadni.
Ollé Árpád polgármester kérdezi, hogy kell-e erről szavazni.
Kun Lajos alpolgármester elmondja, hogy még nincs miről, majd ha vannak konkrét
összegek. Ha kész a tetőszerkezet és nem ázik be a melléképület, lehet ablakot és ajtót
berakni.
Makay Tibor kirendeltség-vezető megjegyzi, hogy ha lesz konkrét összeg, akkor
tájékoztatják a testületet.

b) Lilla kút
Kun Lajos alpolgármester elmondja, hogy a parókia közben lévő forrást szeretnék
visszavezetni a régi forrásfoglalatába, ami most be van temetve a vasút túlsó felén. Az
árvízi védekezésnél ez komoly gondot okoz, jobb lenne visszavezetni a régi helyére. A
vasúti átjáróba is szeretnék az árvízi kaput megcsinálni, sokkal egyszerűbb lenne a
védekezés. Kérdezi, hogy mi a vélemény.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy az a kérdés milyen mélyen van a forrás
vízadó rétege.
Kun Lajos alpolgármester elmondja, ha olyan mélyen van, nem mossa alá a vasúti
építményt.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy meg kellene tudni milyen mélyen van.
Kérdezi, hogy az előző förráshelyét betemették vagy betemetődött?
Kun Lajos alpolgármester elmondja, hogy be lett temetve.
Makay Tibor kirendeltség-vezető kérdezi, hogy ha a vasút túloldalán jönne fel a
forrásvíz, árvízkor mennyire tolná meg a forrásvizet visszafelé?
Ollé Árpád polgármester elmondja, az a kérdés, hogy el tudják-e tömíteni a forrást úgy,
hogyne jöjjön vissza.
Domjún Viktor képviselő 16:40 órakor megérkezett.

c) Könyvtárosok világnapja
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy levelet kapott a Magyar Könyvtárosok
Egyesületétől, az április 14-én esedékes könyvtárosok világnapja alkalmából.
Magyarországon már harmadik éve, hogy ünnepséget szerveznek. Országszerte szakmai
programokat szerveznek, ezért ezen a napon a könyvtárak zárva tartanak. Kérdezi,
tavaly mi volt?
Kecskeméti József képviselő megjegyzi, tavaly nem volt jelen.
Ollé Árpád polgármester kéri, a testület tegye lehetővé, hogy a könyvtár április 13-án,
pénteken tartson zárva.
Kecskeméti József képviselő megjegyzi, péntekenként nincs könyvtár.
Ollé Árpád polgármester kéri, hogy döntsenek a határozati javaslat elfogadásáról.
Döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő, kéri, hogy aki a beterjesztett határozati
javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete .../2018. (111.28.) határozata a
Dunaalmási Csokonai Művelődési Házban működő Lenhardt György Községi Könyvtár
szünnapjáról
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Könyvtárosok világnapja
alkalmából hozzájárul a Dunaalmási Csokonai Művelődési házban működő Lenhardt
György Községi Könyvtár 2018. április 13-aj szünnapjához.
Határidő: tájékoztatásra: 2018. április 5.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
-
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A jelenlévő 6 képviselő egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadja a javaslatot és az alábbi
határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 30/2018. (111.28.) határozata
a Dunaalmási Csokonai Művelődési Házban működő Lenhardt György Községi
Könyvtár szünnapjáról
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Könyvtárosok világnapja
alkalmából hozzájárul a Dunaalmási Csokonai Művelődési házban működő Lenhardt
György Községi Könyvtár 2018. április 1 3-ai szünnapjához.
Határidő: tájékoztatásra: 2018. április 5.
Felelős: Ollé Arpád polgármester

d) Tájékoztató
Ollé Árpád polgármester elmondja, levelet kapott a Komárom-Esztergom Megyei
Rendőr-főkapitányságtól és a katasztrófavédelemtől. Kérdése, a közelgő tűzoltónap
illetve rendőrnap alkalmából szeretne-e a képviselő-testület díjat átadni az állomány
valamely tagjának?
Tájékoztatásul elmondja, kapott levelet Vígh Béla nevű felvidéki vállalkozótól, hogy
szeretne a majális rendezvényen lángost és burgonyaspirált árusítani.
Domján Viktor képviselő elmondja, hogy jöhet, de nem fog meggazdagodni, lángos
szokott lenni ingyen is.
Ollé Árpád polgármester megjegyzi, majd beszél vele.
Elmondja, megkereste az Oroszlányi Horka Búváregyesület vezetője, hogy a pihenőtóban
szeretnének majd búvárkodni. Azt javasolta, akkor térjenek rá vissza, ha kialakult már a
tómeder és ismert lesz a mélysége.
Domján Viktor képviselő elmondja, hogy 6 méter mély árok kellene nekik.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy elmondásuk szerint 3,5 méteres mélységgel
elégedettek lennének. A téli időszakban érdekelné őket a búvárkodás.
Makay Tibor kirendeltség-vezető véleménye szerint meg kell vizsgálni, az
önkormányzatnak megérné-e, vagy sem. Lehet hátránya és előnye is.
Czérna Zoltán Tiborné képviselő elmondja, hogy ráérnek még ezen gondolkozni.
Makay Tibor kirendeltség-vezető megjegyzi, nem lesz egy olyan nagy a víztömeg.
Domján Viktor képviselő elmondja, hogy beszélt velük ő is. Hat méter mély árok kell
nekik, hogy télen tudjanak merülni. Ötezer forintot szednének és a fele az
önkormányzaté lenne.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy idáig el sem jutottak a megbeszélésen. Addig
nincs értelme erről beszélni, ameddig nem tudják a vízmélységet. Azt mondták a 3,5
méter mély víz elég lenne nekik.

e) Jókai utca felújítása
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy érkezett pályázati kiírás
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. Ennek keretében
nyújtották be a Csokonai útra is a pályázatot. Újra lehet pályázni belterületi utak, járdák,
hidak felújítására. Az elnyerhető összeg 15 millió forint, a többi önerő.
Ollé Árpád polgármester kérdezi, mi a beadási határidő.

Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy május 2. Arról kell dönteni melyik
útra Szeretné a képviselő-testület a pályázatot benyújtani, mert el kelt készíteni hozzá a
költségvetést, mennyiből lehetne felújítani.
Kun Lajos alpolgármester elmondja, hogy szerinte a Béke utcára vagy a Jókai utcára
nyújtsák be a pályázatot mert ezek nagyon rossz állapotban vannak.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy a Jókai utcára gondolt, a súlyozás
szempontjából érdemesebb lenne egy nagyobb gyűjtő utat felújítani. A Béke utca is
nagyon rossz állapotban van, de kevesebben használják mint a Jókai utat, mivel a
Református Szeretetház is itt található.
Kun Lajos alpolgármester elmondja, hogy a járdát az összekötő úton is fel kellene
újítani.
Domján Viktor képviselő megjegyzi, vagy a főút mellett a járdát kialakítani.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy pályázat felújításra szól, Új út vagy
járda építésére nem.
Domján Viktor képviselő a Jókai utcát javasolja.
Ollé Árpád polgármester kéri, hogy döntsenek a határozati javaslat elfogadásáról.
Döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő, kéri, hogy aki a határozati javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete .../2018. (111.28.) határozata az
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtandó
pályázatról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős
miniszterrel közösen kiírt „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására” című pályázatra a belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázati
alcélra, a Jókai utca felújítására benyújtja pályázati anyagát.
2) Felhatalmazza a polgármestert a pályázati anyag elkészítésére.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: 2018. május 2.
-
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A jelenlévő 6 képviselő egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadja a javaslatot elfogadja és az
alábbi határozatot hozza.

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 31/2018. (111.28.)
határozata az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
benyújtandó pályázatról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős
miniszterrel közösen kiírt „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására” című pályázatra a belterületi utak, járdák, hidak felújítása
pályázati alcélra, a Jókai utca felújítására benyújtja pályázati anyagát.
2) Felhatalmazza a polgármestert a pályázati anyag elkészítésére.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: 2018. május 2.

f) Tájékoztatás szennyvízhálózat fejlesztéséről
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy részt vettek Almásfüzitőn a terv zsűrizésén,
ahol tájékoztatást kaptak a szennyvíztisztító nyomvonal terveiről. A terv zsűri Búzvári
József vezető mérnök ötlete volt A neszmélyiek végaknája a Vízimolnár utcánál lesz,
kiemelik a mértékadó árvízszint fölé. Innen a vasút alatt, a közművekkel együtt,
áthozzák a vasút másik oldalára és a Kosztinás ház és a Pap Kovács ház között fogják
átvezetni a Semmelweis tér alá. Az Almási út, a 10. sz. út és a járda között kezdik majd
elvezetni a dunaalmási hivatalig a neszmélyiek nyomócsövét. A hivatalnál található
mostani aknát megszüntetik, és Új aknát alakítanak ki a hivatal udvara végében.
Neszmély és Dunaalmás nyomott szennyvize egymás mellett fog haladni a 10. sz. üt
nyomvonalával párhuzamosan a Wéber parkolóig.
Domján Viktor képviselő kérdezi, hogy az út és a járda között végigszedik az egész
falut?
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy igen.
Domján Viktor képviselő megjegyzi, eddig az volt, hogy a régi vezetékben megoldják az
elvezetést.
Makay Tibar kirendeltség-vezető elmondja, hogy a gravitációs rendszer megmarad.
Domján Viktor képviselő elmondja, hogy mellette futna a vízvezeték rendszer, azt is
kicserélhetnék akkor.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy fel kellett mérniük a bekötés alatt álló
ingatlanokat illetve a már bekötött ingatlanokat Ezért a Vasút utca tervekben úgy
szerepel, hogy becsatlakozik a hálózatba. A Wéber parkolóban is kialakítanak egy Új
szivattyúaknát, innentől egy csövön megy a két falu szennyvize a tisztítóhoz. A Lilla
utcánál lévő átemelőt is átépítik, a Wéber parkolónál lévő aknába vezetik a szennyvizet
az ugróhegyen keresztül.

Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, a közútkezelő kérésére, a 10. sz. úthoz
nem nyúlhatnak.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy az összes átemelő szivattyút kicserélik.
Domján Viktor képviselő kérdezi, hogy mi lesz, ha mégis büdös lesz.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy a technológia fejlett annyira, hogy
nem lehet büdös. Fatelepítést kértek a telep köré, a tervező szerint is kellene fákat
ültetni.
Domján Viktor képviselő kérdezi, mikor állnak neki.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy legkorábban augusztus vége,
szeptember eleje.
Domján Viktor képviselő kérdezi, Neszmélyen lesz-e idén útfelújítás?
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy elvileg áprilisban kezdik.
További hozzászólás hiányában megköszönte a jelenlévőknek a részvételt és az ülést
17:16 órakor berekesztette.
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