Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2545 Dunaalmás, Almási u. 32.
Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015
Iktatószám: DA-IK/20-51/2018
JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2018. május 30-án Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő —testületének
16:00 órakor kezdődő rendes ülésén.
Helye: Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaalmási Kirendeltségének földszinti
tanácsterme.
lelen vannak:

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

Meghívottak és jelen vannak:

dr.
Friedrich
Gábor r.
ezredes,
a
Tatai
Rendőrkapitányság kapitányság-vezetője
Makay Tibor a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal
Dunaalmási Kirendeltségének vezetője
Szücs Anett jegyzőkönyvvezető

Ollé Árpád polgármester: 16:04 órakor megnyitja az ülést Köszönti a megjelent
képviselőket és a meghívott vendégeket. Megállapítja, hogy a testület határozatképes,
mert a 7 képviselő közül 6 fő jelen van. Domján Viktor képviselő később érkezik.
Amennyiben ellenvetés nincs, kéri, hogy döntsenek a napirendek elfogadásáról.
Döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő, kéri, hogy aki a napirendi pontokkal
1) Tájékoztató a település közbiztonsági helyzetéről
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
dr. Friedrich Gábor r. ezredes, kapitányság-vezető
2) Füzihegyi ingatlanok hasznosításáról (zárt ülés keretében)
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
3) Beszámoló az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Készítette: Makay Tibor kirendeltség-vezető
Harasta Mária gazdálkodási ügyintéző
.
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4) Háziorvosi (fogorvos) szerződés módosítása
Előterjesztő:Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
5) Dunaalmás Község településrendezési eszközeinek módosítása (Eur.ovelo 6os kerékpárút nyomvonala végett)
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
6) TOP-3.2.1-1S-KO1-2016-00013 projekt közbeszerzési eljárásáról
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
7) Térképes információs táblák kihelyezése
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
8) Egyebek
egyetért az kézfeltartással jelezze
A jelenlévő 6 képviselő egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadja a mai ülés napirendjét és
az alábbi határozatot hozza.
‚

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2018. (V.30.)
határozata a 2018. május 30-aj testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok
meghatározásáról
1) Tájékoztató a település közbiztonsági helyzetéről
Előterjesztő: Ollé Arpád polgármester
dr. Friedrich Gábor r. ezredes, kapitányság-vezető
2) Füzihegyi ingatlanok hasznosításáról (zárt ülés keretébén)
Előterjesztő: Ollé Arpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
3) Beszámoló
az
Önkormányzat
2017.
végrehajtásáról
Előterjesztő: Ollé Arpád polgármester
Készítette: Makay Tibor kirendeltség-vezető
Harasta Mária gazdálkodási ügyintéző
4)

évi

költségvetésének

Háziorvosi (fogorvos) szerződés módosítása
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető

5) Dunaalmás Község településrendezési eszközeinek
(Eurovelo 6-os kerékpárút nyomvonala végett)
2

módosítása

Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
6) TOP-3.2.1-1S-KO1-2016-00013 projekt közbeszerzési eljárásáról
Előterjesztő: Ollé Arpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltsgg-vezető
.

7) Térképes Információs táblák kihelyezése
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
8) Egyebek

.

1. Napirendi Pont:

Tájékoztató a település közbiztonsági helyzetéről
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy dr. Friedrich Gábor kapitányság-vezető úr
elkészítette 2017. évre a település közbiztonsági helyzetére vonatkozó beszámolót, ami
az előterjesztés mellékleteként kiküldésre került. Felkéri a Kapitány urat, hogy a
beszámolóval kapcsolatos szóbeli kiegészítését tegye meg.

dr. Friedrich Gábor r. ezredes, kapitányságvezető elmondja, hogy a beszámoló
részletesen tartalmazza az elmúlt év eseményeit, az elvégzett munkákat, a megszerzett
eredményeket illetve a továbbiakban tervezett feladatokat. A bűncselekmények száma
évek óta alacsony. Dunaalmás területén a bűncselekmények száma a 2016. évi 6-ról 10re emelkedett. A közterületen elkövetett bűncselekmények száma 1-ről 2-re emelkedett.
Az emelkedés az ittas járművezetőkkel szembeni eljárásoknak köszönhető. A kiemelten
kezelt bűncselekmények száma a 2016. évi 4-ről 6-ra nőtt A lopások és a csalások száma
szintén emelkedett, személygépkocsi lopás, és zárt gépjármű feltörés nem történt. A
regisztrált bűncselekmények száma Dunaalmás területén 80,8 % mértékben esett vissza.
A Tatai Rendőrkapitányság összes nyomozásainak eredményessége is emelkedett.
Településekre bontva nem készül eredményességi statisztika. A tulajdon elleni
szabálysértések száma stagnált. A tárgyévi ügyek csalások és lopás miatt indultak. A
személyi sérüléses balesetek száma 1 esettel stagnált. A 2016. évi baleset könnyű
sérüléssel járt, míg a 2017. évi súlyos sérülést eredményezett Jellemző baleseti okok a
gyorshajtás, az elsőbbségi, és a kanyarodási szabályok megszegése. Elsőrendű
feladatnak tartja a [0. számú főút forgalmának kezelését. Az állományukba motoros
rendőr is rendelkezésre áll.
Az illegális migráció közvetlenül nem érintette a járást, így Dunaalmást sem. A tavalyi év
első felében felmentést kaptak a határ menti szolgálatok alól, mert az Ml-es autópálya
közbiztonsági és közlekedési helyzete romlott. Katasztrófa-, vagy veszélyhelyzet nem
következett be. Dunaalmás körzeti megbízotti feladatait Körmöndi István látja el
Neszméllyel közös működési területen. Jó kapcsolatot alakított ki a község
önkormányzatával, intézményeivel. Temetőkben helyeztek ki vagyonvédelmi
figyelmeztető táblákat a gépkocsi feltörések megelőzése érdekében. A bűn- és baleset
megelőzés érdekében rendelkezésre állnak az óvodákban, iskolákban olyan
gyerekprogrammal, ahol rendőrautót, rendőrmotort tekinthetnek meg vagy baleset
megelőzési programot tartanak. Kéri, ha lenne rá igény, jelezzék felé.
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Az önkormányzatokkal ápolt kapcsolatuk kiváló. A Kistérségi Egyeztető Fórum ülései a
rendszeres találkozás lehetőségét biztosítják. Dunaalmáson önálló polgárőr egyesület
nem működik, de az almásfüzitői polgárőrök kiterjesztették jelenlétüket a településre is.
ollé Árpád polgármester megjegyzi, Neszmélyen alakult meg az egyesület, de
Dunaalmásra is átjárnak járőrözni.
dr. Friedrich Gábor r. ezredes, kapitányságvezető továbbá elmondja, hogy a Tatai
Rendőrkapitányság igyekezett feladatait a lehető legmagasabb színvonalon ellátni. A
visszajelzések jók. Szeretné megköszönni az egész éves támogatást, az együttműködést.
Külön szeretné kiemelni a Belügyminisztérium önkormányzati felmérésének
eredményét, amely szerint Dunaalmás Község Önkormányzata a kapitányság
tevékenységét értékelő válaszainak átlaga 4,9 lett az ötfokú skálán. A jövőben is arra
törekednek, hogy a lakossággal a kapcsolat jó legyen, a bűncselekmények számát
alacsony szinten tartsák.
Ollé Árpád polgármester megköszöni a kimerítő, mindenre kiterjedő összefoglalót Az
értékelés azért születhetett, mert évek óta kiegyensúlyozott és harmonikus a kapcsolat a
rendőrkapitánysággal. A körzeti megbízott jelenlétét szeretné többször érzékelni.
A polgárőrséggel kapcsolatban szeretné elmondani, hogy Neszmélyen megalakult egy
alegység, amelyet az almásfüzitői polgárőr egyesület irányít. Jelen pillanatban ez 3 főt
takar. Dunaalmáson is mutatkozik szándék az egyesület létrehozására. Neszmélyen most
kezdik a 10. sz. főút felújítását, ezért a többszöri sebességmérésnek nagyon örül. A hét
elején és az elmúlt hétvégén tapasztalták, hogy a lomtalanítás idevonzza a lomizó
családokat. Járják folyamatosan a falut, közlekedési problémát is okoznak, illetve
némelyik zaklatja a lakosságot. Kérdezi, bogy ellenük mit lehetne tenni?
dr. Friedrich Gábor r. ezredes, kapitányságvezető elmondja, hogy Körmöndi István
jelenleg tanfolyamon van, ezért nem tud személyesen Jelen lenni. Ha hiányolja a község a
rendőri jelenlétet, akkor jelezzék és biztosítani fogják.
Polgárőrség mindenképpen támogatandó, sajnos nem túl egyszerű a dolog. A bírósági
bejegyzés hosszadalmas.
Sebesség ellenőrzéssel illetve mozgó traffipaxszal kapcsolatban szeretne eloszlatni
néhány kételyt A rendőrség szolgálati gépkocsikkal végzik a munkát, nem kölcsönzött
autóval. Ez Komárom-Esztergom megyében egy fehér Audi, mobil kék lámpával ellátva.
Nem leselejtezett műszerekkel felszerelt, hanem hitelesített rendszerekkel. Nem tolják le
az állampolgárokat, a gépkocsivezetőket az útról.
A lomtalanítással kapcsolatban a közlekedési jellegű problémák miatt lehet őket
figyelmeztetni, de ha felszólítják, hogy hagyják el a települést, általában az szokott
működni. Nem tudnak minden csoport mellé rendőrt biztosítani, de ahol zavaró, ott
biztosítják a rendőri jelenlétet A körzeti megbízottai is lehet tudatni illetve adott
esetben megelőzően a lomtalanítás előtt lehet a kapitányságot tájékoztatni.
Kun Lajos alpolgármester elmondja, hogy nagy problémát vet fel a drog jelenléte a
faluban. A tájékoztatásban erről nem esik szó.
dr. Friedrich Gábor r. ezredes, kapitányságvezető elmondja, bogy a drogfogyasztás
valóban jelen van. Tudni kell, hogy a bódult állapot kiváltását csak részben tiltott,
illegális drogokkal érik el. Sok esetben olyan anyagokat használnak, amelyek birtoklása
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Illetve szervezetben léte miatt eljárás nem indítható, mert nem minősülnek
kábítószernek. Próbálja követni a: jogalkotás, újabb és újabb anyagokat vesznek fel a
listára. Sok eljárás van kábítószer birtoklás és fogyasztás miatt A fog)~asztás bizonyára a
községekben is jelen van. Azt szeretné kérni, ha van adat arra, hogy kik azok akik
fogyasztanak vagy netalán terjesztenek, jelezzék a kapitányság felé. A fdgyasztókat csak
abban az esetben állítják elő mintavételre, ha a fiziológiai tünetek olyanok, amik
kábítószer fogyasztásra utalnak. Nem tudnak minden fiatalt mintaadásra kötelezni.
Domjún Viktor képviselő 16:37 perckor megérkezett az ülésre.
dr. Friedrich Gábor r. ezredes, kapitányságvezető elmondja, ha probléma van
konkrét személyekkel, kéri, hogy jelezzék a kapitányság felé, az intézkedéseket meg
fogják tenni. Rövid úton egy pozitív vizelet teszt után a nyomozást elrencielik, és az
eljárást elindítják. Az első alkalommal, ha a fogyasztó vállalja a legalább fél éves gyógyító
megelőző foglalkozásokon való részvételt, abban az esetben nem kerül sor vádemelésre.
Ollé Árpád polgármester kérdezi, hogy mi történik, ha nem vonul be?
dr. Friedrich Gábor r. ezredes, kapitányságvezető elmondja, ha nem tudja leigazolni,
akkor a felfüggesztett eljárás folyamatba kerül, majd a bíróság ítéletet hoz.
Kun Lajos alpolgármester köszöni a tájékoztatást.
Ollé Árpád polgármester kérdezi, hogy van e még kérdés.
Domján Viktor képviselő kérdezi, nem tudja, elhangzott-e már a kérdés, de a
lomtalanítással kapcsolatban szeretne kérdezni. Hogyan tudna a falu jogilag felkészülni,
hogy ne lehessen lomizni a községben, illetve kérhetne-e a falu erre az időszakra
megerősített rendőri jelenlétet?
dr. Friedrich Gábor r. ezredes, kapitányságvezető megjegyzi, jogilag hatékonyan
nem lehet megtiltani. Közlekednek közterületen, ha nem parkolnak tilosban, illetve nem
okoznak többlet szemetet, akkor tulajdonképpen nem szabályozható jogilag.
Természetesen lehet kérni többlet rendőri jelenlétet.
Domján Viktor képviselő kérdezi, helyi rendeletben nem lehetne betiltani?
dr. Friedrich Gábor r. ezredes, kapitányságvezető elmondja, hogy ezt önmagában
nem. Ha lenne erre lehetőség, biztos megtalálták volna az önkormányzatok.
Domján Viktor képviselő elmondja, hogy összegyűjtötték a veszélyes hulladékot, majd
egy fiatalkorú gyermekkel bontatták szét őket A másik problémája Kerekes Gáborral
volt a hétvégén. Bejelentette az esetet és jöttek is a rendőrautók.
dr. Friedrich Gábor r. ezredes, kapitányságvezető elmondja, ha érkezik bejelentés,
tudnak rá reagálni.
.

Makay Tibor kirendeltség-vezető kérdezi, lehet e kérni olyat ha bejelentik a
lomtalanítást, hogy felírják a rendszámokat. Valamelyik évben a Körmöndi István az
S

összes autónak rögzítette
nyaralóházaknál a lopás.
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rendszámát,
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dr. Friedrich Gábor r. ezredes, kapitányságvezető elmondja, igazoltatásokat tudnak
végezni.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy amennyiben nincs ellenvetés, kéri, hogy
döntsenek a határozati javaslat elfogadásáról. Döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő,
kéri, hogy aki a határozati javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete .../2018. (V.30.) határozata a
helyi közbiztonsági tájékoztató elfogadásáról.
Dunaalmás Község Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja a helyi közbiztonság
helyzetéről szóló tájékoztatót. Köszönetét fejezi ki a Tatai Rendőrkapitányság
állományának a településen végzett tevékenységükért.
-

egyetért, az kézfeltartással jelezze

A jelenlévő 7 képviselő egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadja a határozati javaslatot és
az alábbi határozatot hozza.

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 42/2 018. (V.30.)
határozata a helyi közbiztonsági tájékoztató elfogadásáról.
Dunaalmás Község Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja
közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztatót. Köszönetét fejezi ki
Rendőrkapitányság állományának a településen végzett tevékenységükért.

a
a

helyi
Tatai

2. Nanirendi pont:

Füzihegyi ingatlanok hasznosításáról
-

a fenti napirendet a képviselá’-testület zárt ülés keretében tárgyalja, melyró’! külön
jegyzőkönyv készül.

3. Naulrendi pont:
Beszámoló
az
Önkormányzat
végrehajtásáról

2017.

évi

költségvetésének

Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy az előterjesztést az Ügyrendi és Pénzügyi
Bizottság is tárgyalta. Felkéri Czérna Zoltán Tibornét az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság
elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.
Czérna Zoltán Tiborné képviselő, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja,
hogy az előterjesztést az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a
képviselő testületnek.
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Ollé Árpád polgármester megköszönni a pénzügyi ügyintézők precíz munkáját.
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. (V.30.) határozata az
önkormányzat és intézményei 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat és
intézményei 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: Ertelemszerűen
-

.

egyetért, az kézfeltartással jelezze

A jelenlévő 7 képviselő egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadja a határozati javaslatot és
az alábbi határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 44/2018. (V.30.)
határozata az önkormányzat és intézményei 2017. évi gazdálkodásáról szóló
beszámoló elfogadásáról
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat és
intézményei 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: Értelemszerűen
Ollé Árpád polgármester 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/20-45/2018. iktatószámú írásos előterjesztés szerinti
.

-

egyetért, az kézfeltartással jelezze

Az elhangzottak figyelembevételével a jelenlévő 7 képviselő egyhangú, 7 igen szavazattal
megalkotta

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete
Dunaalmás Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

4. Napirendi pont:

Háziorvosi (fogorvos) szerződés módosítása
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Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy Dr. Szabó Ágnes, a Dr. Szabó Zsuzsa
• Fogorvosi Bt. képviselője, a fogorvosi háziorvosi egészségügyi szolgáltatásra kötött
feladat-ellátási megbízási szerződésének módosítá~át kérte az Önkormányzattól. A
szerződés módosításának oka, hogy a két település lakosságszáma lecsökkent, így a heti
rendelési idő 23 óráról 22 órára csökkent. A rendelési idő csökkenése a pénteki
rendelést érintené a doktornő kérése alapján, ami 9-13 óráig tartana. 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. (V.30.] határozata a
háziorvosi szerződés módosításáról
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1] Módosítja a Dr. Szabó Zsuzsa Fogorvosi Bt.-vel a fogorvosi alapellátásra 2013.
február 28. napján kötött megbízási szerződést a DA-IK/20-46/2018. számú
előterjesztés szerinti tartalommal.
2]

Felhatalmazza

a

polgármestert

a

szerződés

Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: 2018. június 1.
-

aláírására.
.

egyetért, az kézfeltartással jelezze

A jelenlévő 7 képviselő egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadja a határozati javaslatot és
az alábbi határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 45/2018. (V.30.) határozata
a háziorvosi szerződés módosításáról
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1] Módosítja a Dr. Szabó Zsuzsa Fogorvosi Bt.-vel a fogorvosi alapellátásra 2013.
február 28. napján kötött megbízási szerződést a DA-IK/20-46/2018. számú
előterjesztés szerinti tartalommal.
2)

Felhatalmazza

a

polgármestert

a

szerződés

aláírására.

Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: 2018. június 1.

5. Napirendi pont:
Dunaalmás Község településrendezési eszközeinek
(Eurovelo 6-os kerékpárút nyomvonala végett)
.
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módosítása

OlJé Árpád polgármester elmondja, bogy a Képviselő-testület a 105/2017. (IX.27.)
határozatával kezdeményezte a nyomvonallal érintett településrészek szerkezeti és
szabályozási tervének módosítását. Az egyeztetések során a tervvel kapcsolatban
észrevétel nem érkezett. A tervdokumentációt továbbították a Megyei Állami Főépítész
részére, aki tárgyalásos eljárás keretében megvizsgálta a terveket és a módosító
rendeletet. Az Önkormányzat a tárgyaláson nem vett részt, mert meghívót nem kaptak. A
módosítás érintette a kül,
és belterületet egyaránt. Az előterjesztés melléklete
tartalmaz térkép másolatokat, melyeken a nyomvonal végigkövethető. Az előterjesztés
melléklete tartalmazza a Megyei Állami Főépítész záró véleményét, mely tartalmaz
javítandó részeket. A javításokat határidőben elvégeztük.
-

Baranya Gábor képviselő kérdezi, hogy a módosításnak mi a lényeges része.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy csak az Eurovelo 6-os kerékpárút
nyomvonala került rá a szabályzási tervre. Javarészt rajta is volt, de külterületen annyi
módosult, hogy az Útőr házat megkerüli a kerékpárút, az eredeti szabályozási terven a
ház és a 10. sz. főút között vezetett. Belterületnél annyi módosult bogy a kerékpárút
nyomvonalával kiegészült a szerkezeti terv, főleg a Duna parti résznél van jelentősége.
Ollé Árpád polgármester Javasolja, a határozatok és a rendeletmódosítás elfogadását
Amennyiben nincs ellenvetés, kéri, hogy döntsenek a belterületi szerkezeti terv
módosításának elfogadásáról. Döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő, kéri, hogy aki a
határozati javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete .../2018. (V.30.) határozata a
belterületi szerkezeti terv módosításáról
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 58/2007 (VIII.4.) számú
határozattal elfogadott belterületi szerkezeti tervét ezen határozat 1. mellékletét képező
„Dunaalmás Településszerkezeti terv
belterület
2018 “ tervlappal módosítja a
következők szerint:
1. A település belterület szerkezeti tervét kiegészíti az Eurovelo 6-os kerékpárút
nyomvonalának feltüntetésével.
2. A hrsz. 551-től 592-ig terjedő telekcsoport terület felhasználását módosítja
közlekedési és közműterületről különleges idegenforgalmi területre.
3. A hrsz. 585-től 602-ig terjedő telekcsoporton a közlekedési terület és a
különleges idegenforgalmi terület határvonala változik.
4. A határozat mellékletét képezi a „Településszerkezeti. terv belterület 2018”
feliratú tervlap.
—

—

—

—

Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: továbbításra: 2018. június 1.
-

egyetért, az kézfeltartással jelezze

A jelenlévő 7 képviselő egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadja a határozati javaslatot és
az alábbi határozatot hozza.
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Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 46/2018. (V.30.)
határozata a belterületi szerkezeti terv módosításáról
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 58/2007 (VIII.4.) számú
határozattal elfogadott belterületi szerkezeti tervét ezen határozat 1. mellékletét képező
„Dunaalmás Településszerkezeti terv
belterület
2018 “ tervlappal módosítja a
következők szerint:
—

—

1. A település belterület szerkezeti tervét kiegészíti az Eurovelo 6-os kerékpárút
nyomvonalának feltüntetésével.
2. A hrsz. 551-től 592-ig terjedő telekcsoport terület felhasználását módosítja
közlekedési és közműterületről különleges idegenforgalmi területre.
3. A brsz. 585-től 602-ig terjedő telekcsoporton a közlekedési terület és a
különleges idegenforgalmi terület határvonala változik.
4. A határozat mellékletét képezi a »Településszerkezeti terv belterület 2018”
feliratú tervlap.
—

Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: továbbításra: 2018. június 1.

—

.

Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy amennyiben nincs ellenvetés, kéri, hogy
döntsenek a külterületi szerkezeti terv módosításának elfogadásáról. Döntéshozatalban
részt vevők száma 7 fő, kéri, hogy aki a határozati javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete .../2018. (V.30.) határozata a
külterületi szerkezeti terv módosításáról
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 58/2007 (VIII.4.) számú
határozattal elfogadott külterületi szerkezeti tervét ezen határozat 1. mellékletét képező
„Külterületi szerkezeti terv módosítása 2018” tervlappal módosítja a következők szerint:
1) Az Euro Velo 6. kerékpárút nyomvonalát a 10-es főúttal párhuzamosan a határozat
mellékletét képező “Külterületi szerkezeti terv módosítása 2018” tervlap szerint
módosítja.
2) A 10-es főút déli oldalára tervezett Euro Velo 6. kerékpárút kiviteli terv
dokumentációjával összhangban módosítja a 10-es főút 40m szabályozási szélességét a
kerékpárút kisajátítási határa szerint.
3) A szabályozási vonal módosításával összhangban a hatályos külterületi szerkezeti
terv által kijelölt terület felhasználási egységek a módosítással érintett telekrészeken a
következők szerint változnak:
a) a 0599/4 hrsz-ú telek érintett telekrésze közlekedési területből
vízgazdálkodási terület;
b) a 0646/16-17, 0648/3-12, 0665/4-9 hrsz-ú telkek érintett telekrészei
közlekedési területből általános mezőgazdasági terület;
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c) á 0665/2, 0665/3, 0665/10, 0666/2, 0668/5, 0670, 0671, 0672, hrsz-ú telkek
érintett telekrészei közlekedési területből korlátozott funkciójú mezőgazdasági
terület;
d) a 0 665/9 hrsz-ú telek érintett telekrésze közlekedési területből kereskedelmi,
szolgáltató gazdasági terület és általános mezőgazdasági terület;
e) a 0673/2 hrsz-ú telek érintett telekrésze közlekedési területből általános
mezőgazdasági terület;
I] a 0673/3 hrsz-ú telek érintett telekrésze közlekedési területből általános
mezőgazdasági terület, illetve általános mezőgazdasági területből közlekedési
terület;
g) a 0673/4-9 hrsz-ú telek érintett telekrészei közlekedési területből általános
mezőgazdasági terület;
h) a 0704/28 hrsz-ú telek érintett telekrésze védelmi célú erdőterületből
közlekedési terület;
.

terület felhasználási egységbe kerül átsorolásra.
4) A hatályos külterületi szerkezeti terv által a 10-es főút egy szakaszára jelölt “javasolt
útkorrekció tengelyvonala” törlésre kerül.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: továbbításra: 2018. június 1.
egyetért, az kézfeltartással jelezze

-

A jelenlévő 7 képviselő egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadja a határozati javaslatot és
az alábbi határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 47/2018. (V.30.)
határozata a külterületi szerkezeti terv módosításáról

.

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 58/2007 (VIII.4.) számú
határozattal elfogadott külterületi szerkezeti tervét ezen határozat 1. mellékletét képező
„Külterületi szerkezeti terv módosítása 2018” tervlappal módosítja a következők szerint:
1~) Az Euro Velo 6. kerékpárút nyomvonalát a 10-es főúttal párhuzamosan a határozat
mellékletét képező Külterületi szerkezeti terv módosítása 2018” tervlap szerint
módosítja.
„

2) A 10-es főút déli oldalára tervezett Euro Velo 6. kerékpárút kiviteli terv
dokumentációjával összhangban módosítja a 10-es főút 40m szabályozási szélességét a
kerékpárút kisajátítási határa szerint.
.

3) A szabályozási vonal módosításával összhangban a hatályos külterületi szerkezeti
terv által kijelölt terület felhasználási egységek a módosítással érintett telekrészeken a
következők szerint változnak:
a) a 0599/4 hrsz-ú
vízgazdálkodási terület;
‘

telek

érintett
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telekrésze

közlekedési

területből

b) a 0646/16-17, 0648/3-12, 0665/4-9 hrsz-ú telkek érintett telekrészei
közlekedési területből általános mezőgazdasági terület;
c) a 0665/2, 0665/3, 0665/10, 0666/2, 0668/5, 0670, 0671, 0672, hrsz-ú telkek
érintett telekrészei közlekedési területből korlátozott funkciójú mezőgazdasági
terület;
d] a 0665/9 hrsz-ú telek érintett telekrésze közlekedési terűletből kereskedelmi,
szolgáltató gazdasági terület és általános mezőgazdasági terület;
e) a 0673/2 hrsz-ú telek érintett telekrésze közlekedési területből általános
mezőgazdasági terület;
IJ a 0673/3 hrsz-ú telek érintett telekrésze közlekedési területből általános
mezőgazdasági terület, illetve általános mezőgazdasági területből közlekedési
terület;
g) a 0673/4-9 hrsz-ú telek érintett telekrészei közlekedési területből általános
mezőgazdasági terület;
h) a 0704/28 hrsz-ú telek érintett telekrésze védelmi célú erdőterületből
közlekedési terület;

•

terület felhasználási egységbe kerül átsorolásra.
4) A hatályos külterületi szerkezeti terv által a 10-es főút egy szakaszára jelölt “javasolt
útkorrekció tengelyvonala” törlésre kerül.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: továbbításra: 2018. június 1.
Ollé Árpád polgármester 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/20-47/2018. iktatószámú írásos előterjesztés szerinti
-

egyetért, az kézfeltartással jelezze

Az elhangzottak figyelembevételével a jelenlévő 7 képviselő egyhangú, 7 igen szavazattal
megalkotta
.

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete
Dunaalmás Helyi Építési Szabályzatáról szóló
6/2004. (VIlI.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

.

6. Napirendi pont:

TOP-3.2.1-15-Ko1-2016-00013 projekt közbeszerzési eljárásáról
Ollé

Árpád polgármester elmondja, hogy az ajánlattételi határidőig, 2018. május 2-ig
nem érkezett egyik részre sem ajánlat. A Bírálóbizottság 2018. május 25. napján
megtartotta ülését, melyen a bizottság javasolta a képviselő-testület részére, hogy
állapítsa meg a közbeszerzési eljárás eredménytelenségét. A döntést követően lesz
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lehetősége Új ajánlattételi eljárás lefolytatására. A pályázatban szereplő keretösszeg
(amellyel kapcsolat 15%-os emelés kérhető] a meghívott kivitelezői csoport számára
nem tűnik kivitelezhetőnek. Sok helyen felmerült ez a probléma, a versenykiírás és a
pályázatok befogadása óta eltelt hosszú idő miatt az áremelkedés gondot okoz.
Domján Viktor képviselő elmondja, hogy 2019. évi árakkal kell már számolni.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy amennyiben nincs ellenvetés, kéri, hogy
döntsenek a határozati javaslat elfogadásáról. Döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő,
kéri, hogy aki a határozati javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete .../2018. (V.30.] határozata a
TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00013 projekt közbeszerzési eljárásának
eredménytelenségéről.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. A Bírálóbizottság javaslata alapján megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás
eredménytelen a Kbt. 75. ~ (1) bekezdés a) pontjára tekintettel, figyelemmel arra,
hogy az eljárás során nem nyújtottak be ajánlatot.
2. Felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzés során az Új ajánlattételi eljárásban
történő részvételre, és a szükséges dokumentációk aláírására.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: eljárásban való részvételre, tárgyalások lebonyolítására:
kiválasztásáig
-

a kivitelező

egyetért, az kézfeltartással jelezze

A jelenlévő 7 képviselő egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadja a határozati javaslatot és
az alábbi határozatot hozza.
-

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 48/2018. (V.30.)
határozata a TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00013 projekt közbeszerzési eljárásának
eredménytelenségéről.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. A Bírálóbizottság javaslata alapján megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás
eredménytelen a Kbt. 75. ~ (1] bekezdés a) pontjára tekintettel, figyelemmel arra,
hogy az eljárás során nem nyújtottak be ajánlatot.
2. Felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzés során az új ajánlattételi eljárásban
történő részvételre, és a szükséges dokumentációk aláírására.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: eljárásban való részvételre, tárgyalások lebonyolítására: a kivitelező
kiválasztásáig
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7. Napirendi pant:
Térképes Információs táblák kihelyezése
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy elkészült az 5 db információs térképnyomat,
melynek ára 253 365 Ft volt A nyomatokat Nagy Tamás felhelyezte horganylemezekre.
A költsége 45 080 Ft, ami a horganylemez ára. A faszerkezet elkészítésére három ajánlat
lett bekérve, Kovács Ferenctől, Horváth Gábortól és Dégen Róberttől. A kiválasztásnál az
ár mellett fontos szempont, hogy mikorra tudják vállalni az elkészítést. A legalacsonyabb
árajánlatot Kovács Ferenc adta és az egyeztetések alapján ő tudná a leghamarabb
elkészíteni. Horváth Róbert július vége illetve augusztus eleje után tudna nekiállni,
Dégen Róbert ajánlatában pedig szerepel, hogy október előtt nem tudná elkészíteni.
Javasolja, hogy Kovács Ferencet bízzák meg a munka elvégzésével.
Kun Lajos alpolgármester elmondja, hogy az elmaradt munkáit is megcsinálja akkor.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy jelezte felé.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy amennyiben nincs ellenvetés, kéri, hogy
döntsenek a határozati javaslat elfogadásáról. Döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő,
kéri, hogy aki a határozati javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete .../2018. (V.30.) határozata a
térképes információs táblák kihelyezéséről.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Az öt db. térképes információs tábla fa tartó állványzatát elkészítteti. A munka
elvégzésére a Kovács Ferenc egyéni vállalkozót bízza meg, az ajánlatában
szereplő műszaki tartalom és ár alapján.
2. Az állványzatok elkészítésére bruttó 505 000 Ft-ot biztosít a fejlesztési célú
kiadások terhére.
.

3. Felhatalmazza a polgármestert a munka megrendelésére, a vállalkozói szerződés
aláírására.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: a munka megrendelésére, szerződés megkötésére: 2018. június 15.
-

egyetért, az kézfeltartással jelezze

A jelenlévő 7 képviselő egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadja a határozati javaslatot és
az alábbi határozatot hozza.

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 49/2018. (V.30.)
határozata a térképes információs táblák kihelyezésérőL
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Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Az öt db. térképes információs tábla fa tartó áliványzatát elkészítteti. A munka
elvégzésére a Kovács Ferenc egyéni vállalkozót bízza meg, az ajánlatában
szereplő műszaki tartalom és ár alapján.
2. Az állványzatok elkészítésére bruttó 505 000 Ft-ot biztosít a fejlesztési célú
kiadások terhére.
3. Felhatalmazza a polgármestert a munka megrendelésére, a vállalkozói szerződés
aláírására.
.

Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: a munka megrendelésére, szerződés megkötésére: 2018. június 15.

Domján Viktor képviselő kérdezi, hogy Almásfüzitőn a villogós gyalogátkelős lámpa
árat meg tudják-e kérdezni.
Kun Lajos alpolgármester elmondja, hogy másfél millió forint egy darab. Napelemes
ezért télen előfordul, hogy rosszul működik.

8. Napirendi pont:

Egyebek
a) KEHOP-1.2.1. „Helyi klírnastratégiák kidolgozása, valamint a
klimatudatossagot erosito szemleletformalas cimu palyazati
felhívásra
.

Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy helyi önkormányzatok és helyi
önkormányzatok társulásai nyújthatnak be támogatási kérelmet a „Helyi klímastratégiák
kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázatra. A
tervezett projekt költségvetése bruttó 20 millió forint, az intenzitása 100%. Kérdezi,
hogy induljon e az Önkormányzat ezen a pályázaton konzorciumi tagként vagy sem.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy Neszméllyel és Szomóddal együtt
indulna Dunaalmás is. A pályázati anyagot Gíber Dániel fogja összeállítani.
Klímastratégiát minden önkormányzatnak el kell készítenie, így ez a támogatásból
megvalósítható lenne.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy amennyiben nincs ellenvetés, kéri, hogy
döntsenek a határozati javaslat elfogadásáról. Döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő,
kéri, hogy aki a határozati javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2018. (V.30.) határozata a
KEHOP-1.2.1. azonosítószámú „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a
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klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázati felhívásra benyújtandó
támogatási kérelemről
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő- testülete
1.
Támogatja, hogy Dunaalmás Község Önkormányzatának ré~zvételét a KEHOP
1.2.1. azonosítószámú „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a
klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázati felhfvásra
benyújtandó támogatási kérelemben.
2.
A pályázat konzorciumi formában kerül beadásra, Neszmély Község
Önkormányzatával és Szomód Község Önkormányzatával közösen.
3.
Felhatalmazza a polgármestert, a pályázattal kapcsolatos intézkedések
megtételére, szerződések, konzorciumi megállapodások, megbízások aláírására.
Határidő:
Felelős:
-

2018. június 1.
Ollé Arpád polgármester

egyetért, az kézfeltartással jelezze

A jelenlévő 7 képviselő egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadja a határozati javaslatot és
az alábbi határozatot hozza.

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 50/2018. (V.30.)
határozata a KEHOP-1.2.1. azonosítószámú „Helyi klímastratégiák kidolgozása,
valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázati
felhívásra benyújtandó támogatási kérelemről
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő- testülete
‚.
Támogatja, hogy Dunaalmás Község Önkormányzatának részvételét a KEHOP
1.2.1. azonosítószámú „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a
klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázati felhívásra
benyújtandó támogatási kérelemben.
2.
A pályázat konzorciumi formában kerül beadásra, Neszmély Község
Önkormányzatával és Szomód Község Önkormányzatával közösen.
3.
Felhatalmazza a polgármestert, a pályázattal kapcsolatos intézkedések
megtételére, szerződések, konzorciumi megállapodások, megbízások aláírására.
Határidő:

2018. június 1.

Felelős:

Ollé Árpád polgármester

b) Tájékoztató
Ollé Árpád polgármester elmondja, a Suzuki Samurai-on télen észlelték, hogy
baloldalon az ülésnél kiszakadt a taposólemez. Ollé Tibor kijavítja illetve a sószórónál
lévő ajtót lezárják, melynek költsége kb. 60 ezer forint. Ezek után a szóró elektronikáját
kell majd átalakítatni, hogyne verje lea biztosítékot.
Az önkormányzat konzorciumi tagként vesz részt egy TOP-os pályázaton melynek célja a
helyi identitástudat megerősítése. Ezzel kapcsolatban elképzelhető, hogy közösség
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szervezőt kell alkalmazni. A Csokonai Művelődési Házból a két közművelődési
közfoglalkoztatott felmondott, főállású munkahelyet találtak. A működést egyenlőre meg
tudja oldani Kecskeméti József és Lévaf Ferencné, de valami megoldást kell találni. Ha
pályázati forrásból meg tudják oldani, akkor az nagyon jó, de ha nem, akkor Neszmély
polgármesterével egyeztettek és a két település felvenne egy főt a két művelődési ház
irányítására. Kérdezi, hogy valakinek van e hozzászólása.
Baranya Gábor képviselő kérdezi, hogy a Kis utca sarkánál lévő területtel mi van.
Ollé Árpád polgármester elmondja, megírta a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nek a
levelet mivel az ő fennhatóságuk. Szeretnénk elplanírozni azt a részt, majd murvával
leszórni.
Czérna Zoltán Tiborné képviselő kérdezi, hogy a Jókai út sarkán lévő területen is nagy
a gaz, nem lehetne lenyírattatni?
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy feladat torlódás van. Az ASP miatt
komoly adattisztítási tevékenységek mennek, főleg az adónál.
Dunárné Németh Renátával egyeztettek, hogy a nyár folyamán felmérik szintén a gazos
ingatlanokat. Szerződést szeretett volna kötni a Hivatal fűnyíró vállalkozóval, hogy a
parlagfű elleni védekezésnél még hatékonyabban tudjunk eljárni. Időben kimentek a
megkeresések, a honlapon is fenn van, hogy a Hivatal vállalkozót keres. Eddig nem
érkezett ajánlat.
Ollé Árpád polgármester további hozzászólás hiányában megköszönte a jelenlévőknek
a részvételt és az ülést 17:5 0
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dr. KórósNM~ke
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polgármester

A jegyzőkönyvet vezette:
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Szücs Anett
pénzügyi ügyintéző

Makay Tibor
kirendeltség-vezető
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