Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2545 Dunaalmás, Almási u. 32.
Telefon: 34 450-012, Fax: 34 450-015
Iktatószám: DA-IK/20-64/2018
JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2018. augusztus 23-án Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő
testületének 16:00 órakor kezdődő rendkívüli ülésén.

—

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

Ollé Árpád polgármester
Kun Lajos alpolgármester
Domján Viktor képviselő
Kecskeméti József képviselő

Távon van az ülésről: Baranya Gábor képviselő
Czérna Zoltán Tiborné képviselő
Vajas Zoltán képviseló
Meghívottak és jelen vannak:

Makay Tibor a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal
Dunaalmási Kirendeltségének vezetője
Gyulás Tamás
Buday Árpád

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. Javasolja, hogy 1. napirendi pontként A
tűzoltószertár Jobb oldali helyiségének bérbeadását tárgyalják. Amennyiben ellenvetés
nincs, kéri, hogy döntsenek a napirendek elfogadásáról. Döntéshozatalban részt vevők
száma 4 fő, kéri, hogy aki a napirendi pontokkal
1) A tűzoltószertár jobb oldali helyiségének bérbeadása
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
2) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó támogatása
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
3) Tervezett önerős beruházások megvalósítása
Előterjesztő: OHé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
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4) ÉDUVIZIG vagyonkezelő területekre üzemeltetői nyilatkozat kiadása
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó; Makay Tibor kirendeltség-vezető
5) Egyebek
-

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 59/2018. (VllI.23.)
határozata a 2018. augusztus 23-aj testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok
meghatározásáról
1) A tűzoltószertár jobb oldali helyiségének bérbeadása
Előterjesztő; Ollé Árpád polgármester
2) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó támogatása
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
3) Tervezett önerős beruházások megvalósítása
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
4) ÉDUVIZIG vagyonkezelő területekre üzemeltetői nyilatkozat kiadása
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
5)

Egyebek

1. Napirendi pont:
A tűzoltószertár jobb oldali helyiségének bérbeadása
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy Gulyás Tamásék múlt héten keresték meg.
Azzal a kéréssel fordultak az Önkormányzat felé, hogy a tűzoltószertár jobb oldali
helyiségét bérbe vehetnék e, ahol üzlethelyiséget alakítanának ki. Előző héten
megtekintették az épületet, megfelelő lenne a helyiség nekik. Szeretnék minél hamarabb
az üzlethelyiséget kialakítani.
Gulyás Tamás elmondja, hogy első körben szeretnék megtudni milyen anyagi vonzata
lenne a bérlésnek, illetve van-e felújítani való a helyiségben. Külön villanyórával nem
rendelkezik, ezért ki kellene alakítani, megnézni, hogy a közös vízórát hogyan lehetne
szétosztani, illetve van-e lehetőség arra, hogy a ráfordított összeget lelakják. Kérdezi,
mennyi lenne a bérleti díj.
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Domján Viktor képviselő elmondja, hogy almérőt lehet a villanyra felszerelni.
Gulyás Tamás elmondja, hogy hosszú távon szeretnének külön villanyórát, ideiglenesen

megfelelne az almérő.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy addig ameddig az Új óra nem kerül a helyére,
a tűzoltó szertár terhére a villanyt Szerinte lehetne használni.
Domján Viktor képviselő elmondja, hogy nem látja értelmét egy új bekötésnek ide. Az
önkormányzat nevére jön a számla, abból ki van számolva ki mennyit fogyasztott.
Gulyás Tamás kérdezi, hogy az Új óra kiépítése azért merült fel, mert nem tudja azon a

hálózaton lesz e rajtuk kívül még egy nagyobb fogyasztó, vagy a tűzoltó egyesület fog e
itt bármit használni. Kérdezi, hogy jelenleg milyen amper értékkel működik a villanyóra.
Domján Viktor képviselő kérdezi, hogy mennyire lenne szüksége?
Gulyás Tamás elmondja, hogy azt még nem tudja megmondani.
Buday Árpád kérdezi, hogy egy gázmérő van a helyiségben?
Kun Lajos alpolgármester elmondja, hogy tudni kellene, mire van szükségük. Mi lesz a

beruházás értéke, ebből az önkormányzat meg tudná állapítani mennyi lenne a bérleti
díj, mennyi befektetést igényel.
Gulyás Tamás elmondja, hogy egy körülbelüli összeget tud mondani.

Ollé Árpád polgármester elmondja, szerinte meg tudják most határozni, hogy mennyi
bérleti díjat fizessenek.
Domján Viktor képviselő kérdezi, hogy elmondanák e pár szóban, mit kívánnak
fel újítani?
Gulyás Tamás elmondja, hogy a villanyszereléssel nem lenne probléma, mert ha jól
tudja, réz vezetékek vannak bekötve. Tisztasági festés mindenképpen kell, ahol vakolat
probléma van, ki kell javítani.
Domján Viktor képviselő elmondja, ha a tisztasági festést Úgy gondolja, hogy az
önkormányzat fizeti, akkor a helyiséget visszaadni is nyilván így kell. Kérdezi, mennyi
bérleti díjra gondolt
Gulyás Tamás elmondja, hogy azért költöznének át mert már most látják hogy a másik
helyen nem tudják kigazdálkodni a bérleti díjat
Domján Viktor képviselő kérdezi, ha alacsonyabb bérleti díj lenne, de ő újítaná fel?
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, olyan bérleti megállapodás lehet, hogy a
bérleti díjat meghatározzuk, a bérlő elvégez olyan felújítási munkákat, amiket szükséges

elvégezni majd ezeket számlával alátámasztja és a bérleti díjból ezt az összeget az
Önkormányzat jóváírja. Kérdezi, hogy mikor szeretnék bérbe venni.

Gulyás Tamás elmondja, hogy szeptember 14-én már üzemeltetni szeretnék.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy szerinte a legegyszerűbb az lenne, ha
kötnének egy bérleti szerződést, beleírnák, hogy a bérlő a bérleményt saját költségén
felújítja, ezeket számlával alátámasztva benyújtja az önkormányzathoz. A bérleti díjból
ezek az összegek levonásra kerülnek.
Kun Lajos alpolgármester véleménye szerint át kell gondolni a körülményeket, hogy a
bérlőktől mit kérne az Önkormányzat és mit fog kapni cserébe, valamint, hogy mit kell
vállalni és ebből mit tud teljesíteni a hivatal.
Ollé Árpád polgármester elmondja, kötnek egy olyan bérleti szerződést ahol rögzítésre
kerül, hogy a bérleti díj havi 20 000 Ft. Ami nagy értékű beruházás, p1. villanyóra
elhelyezése, víz almérő elhelyezése, akkor ez a bérleti díjból levonásra kerül. A fűtést
gondolják meg, szeretnének e gázt az épületbe, mert ennek az almérős kiépítése nagyon
költséges.
Gulyás Tamás kérdezi, hogy kell-e most választ adnia, mert szeretné a párjával
megbeszélni.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy készül erről határozat, amiben
meghatározzuk a feltételeket. A határozatot kézbesítjük Önöknek, melyre tehetnek
nyilatkozatot, hogy elfogadják, vagy sem.
Kun Lajos alpolgármester kérdezi, hogy cég bérelné?
Gulyás Tamás elmondja, hogy igen.
Makay Tibor kirendeltség-vezető kérdezi, hogy ki a bérlő?
Gulyás Tamás elmondja, hogy az EGUKOBU Kft
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy 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. (Vlll.23.) határozata a
volt tűzoltószertár jobb oldali helyiségének bérbeadásáról
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Határozatlan időre bérbe adja Dunaalmás Község Önkormányzata tulajdonát
képező Dunaalmás, Almási u. 143. szám alatti, 4299/6 hrsz-ú volt tűzoltószertár
épületének jobb oldali helyiségét az EGUKOBU Kft. részére festékbolt
kialakításának céljára.

2. A helyiség bérleti díját havi 20 000 Ft-ban állapítja meg. A helyiség Saját igényre
történő felújítása, bérleti időszakban az állagmegóvása a bérlő kötelezettsége,
melynek költségét nem érvényesítheti az Önkormányzat felé.
3. A helyiség közműellátását biztosító vezetékek, és mérőórák kiépítése a bérlő
feladata, melynek számlával igazolt költségét az Önkormányzat a bérleti díjba
beszá mítj a.
4. Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére és a helyiségek
átadására.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: 2018. szeptember 15.

-

egyetért, az kézfeltartással jelezze

A jelenlévő 4 képviselő egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadja a határozati javaslatot és
az alábbi határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 60/2018. (VHI.23.)
határozata a volt tűzoltószertár jobb oldali helyiségének bérbeadásáról
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Határozatlan időre bérbe adja Dunaalmás Község Önkormányzata tulajdonát
képező Dunaalmás, Almási u. 143. szám alatti, 4299/6 hrsz-ú volt tűzoltószertár
épületének jobb oldali helyiségét az EGIJKOBU Kft. részére festékbolt
kialakításának céljára.
2. A helyiség bérleti díját havi 20 000 Ft-ban állapítja meg. A helyiség saját igényre
történő felújítása, bérleti időszakban az állagmegóvása a bérlő kötelezettsége,
melynek költségét nem érvényesítheti az Önkormányzat felé.
3. A helyiség közműellátását biztosító vezetékek, és mérőórák kiépítése a bérlő
feladata, melynek számlával igazolt költségét az Önkormányzat a bérleti díjba
beszámítja.
4. Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére és a helyiségek
átadására.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: 2018. szeptember 15.

2. NaDirendi Dont:
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó támogatása
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy általában tűzifára szokott az Önkormányzat
pályázni. Dunaalmás esetében a maximálisan igényelhető tüzelőanyag keménylombos
tűzifa esetén 116 m3. Az ehhez szükséges önerő 116 000 Ft+ áfa, azaz 147 320 Ft. A
pályázat elektronikus rögzítésének határideje 2018. augusztus 31. Amennyiben nincs
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ellenvetés, kéri, bogy döntsenek a határozati javaslat elfogadásáról. Döntéshozatalban
részt vevők száma 4 fő, kéri, bogy aki a beterjesztett határozati javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete .../2018. (Vlll.23.) határozata a
2018. évi szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás
igénylésének benyújtásáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1) A Belügyminisztérium pályázati kiírásában meghatározottak szerint a 2018. évi
szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás
igénylésére benyújtja pályázati anyagát A pályázati anyagot keménylombos
tűzifa vásárlásának támogatására nyújtja be, a maximálisan igényelhető 116 m3
mennyiségre. A tüzelőanyag megvásárlásához szükséges bruttó 147 320 Ft
önrészt biztosítja az általános tartalék terhére. Vállalja, hogy a szociális célú
tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.
2) Felhatalmazza a polgármestert a kiegészítő támogatás igénybe vételéhez
szükséges feladatok elvégzésére, a szükséges nyilatkozatok megtételére.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: 2018. augusztus 31.
-

egyetért, az kézfeltartással jelezze

A jelenlévő 4 képviselő egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadja a határozati javaslatot és
az alábbi határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 61/2018. (Vlll.23.)
határozata a 2018. évi szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatás igénylésének benyújtásáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1) A Belügyminisztérium pályázati kiirásában meghatározottak szerint a 2018. évi
szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás
igénylésére benyújtja pályázati anyagát A pályázati anyagot keménylombos
tűzifa vásárlásának támogatására nyújtja be, a maximálisan igényelhető 116 m3
mennyiségre. A tüzelőanyag megvásárlásához szükséges bruttó 147 320 Ft
önrészt biztosítja az általános tartalék terhére. Vállalja, hogy a szociális célú
tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.
2) Felhatalmazza a polgármestert a kiegészítő támogatás igénybe vételéhez
szükséges feladatok elvégzésére, a szükséges nyilatkozatok megtételére.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: 2018. augusztus 31.

3. Naiirendi Dont:
Tervezett önerős beruházások megvalósítása
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy az előterjesztésben három konkrét beruházás
lett nevesítve, a csapadékvíz elvezetés, a buszváró Illetve az utcanév táblák. Az
előterjesztés tartalmazza még a fejlesztési célú kiadásoknak a táblázatos összefoglalását.
Elmondja, hogy Mike Péter megküldte a táblák mintáit, melyet továbbküldött a
képviselő-testületnek.
Domján Viktor képviselő kérdezi, kell rá, hogy Dunaalmás?
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy szerinte igen, de az utcanév alatt látható
számok és nyilak nem kellenek.
Domján Viktor képviselő azt hitte, ezt már rég megbeszélték.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy akkor rnegrendeli. A buszváró
megvásárlásából maradt 655 322 Ft, ami még egy váróra nem elegendő. Az volt a terv,
hogy a hivatalnál lévő másik buszmegállót is kicserélik, de nem lehet tudni a
szennyvíztisztító építése miatt mennyire túrják fel ezt a szakaszt
Domján Viktor képviselő kérdezi, hogy a szennyvíztisztítónál lesz arra lehetőség, hogy
teherautóval bevigyék a szennyvizet?
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy szerinte nem.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy szerinte lesz.
Domján Viktor képviselő elmondja, hogy szerinte lesz, és azért lesz büdös, mert a
szippantott szennyvizet ide hozzák majd.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy jövő héten csütörtökön tartanak
Almásfüzitőn lakossági fórumot a szennyvíztisztítóval kapcsolatban. Jó lenne ide eljutni,
mert itt meg lehetne ezeket a dolgokat kérdezni.
Kun Lajos alpolgármester elmondja, hogy akkor elmegy. Valószínű Almásfüzitőn
valami problémájuk van ezzel, azért tartanak lakossági fórumot.
Domján Viktor képviselő elmondja, hogy kötelező tartani.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy Új csatornahálózat lesz kialakítva.
Kun Lajos alpolgármester elmondja, hogy Almásfüzitőn van a legnagyobb baj, egy
részét belerakták a hálózatba, a másik felét meg nem.
Ollé Árpád polgármester megjegyzi, a timföldgyárat kikerülték.

Kun Lajos alpolgármester véleménye szerint ahhoz, hogy itt is tartsanak lakossági
fórumot, meg kel! őket kérni, hogy eljöjjenek ide is. Neszméllyel lehetne közösen egyet
tartani.

Makay Tibor kirendeltség-vezető

elmondja, hogy a szennyvíztisztító telep
megépítésének az engedélyezési eljárása kezdetlegesebb stádiumban van, mint a
vezetéké. Dunaalmáson a vezeték miatt kellene, hogy tartsanak fórumot, mert át fog
menni a saját nyomott vezeték illetve Neszmély nyomott vezetéke is.

Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy vagy itt épül meg a tisztító vagy sehol.
Domján Viktor képviselő úgy gondolja, menni kell az almásfüzitői fórumra.
Ollé Árpád polgármester véleménye szerint el kell nekik mondani, hogy Dunaalmáson
is igény van lakossági fórumra. Visszatérve a buszváróra, szerinte ezzel várni kellene.

Domján Viktor képviselő kérdezi, mennyibe került a buszmegálló?
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy 830 580 Ft amiből a biztosító 485 902 Ft-ot
fizetett ki.

Makay Tibor kirendeltség-vezető utal az előterjesztésre, melyből látszik, hogy arról
kellene döntést
megvalósítani.

hozni,

melyek

azok

a

beruházások,

amelyeket

szeretnének

Domján Viktor képviselő véleménye szerint ha új buszmegállót nem vesznek, akkor
azt az összeget vissza kell rakni a közösbe.
Kun Lajos alpolgármester elmondja, ha megvárják, hogy a beruházás megtörténjen,
akkor jövőre lehetne a buszváró megvétele.
Makay Tibor kirendeltség-vezető kérdezi, hogy mit akarnak idén megcsinálni? Az
esőelvezetést meg akarják e idén valósítani?

Kun Lajos alpolgármester elmondja, ő ragaszkodik hozzá, hogy idén elkészüljön.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy akkor össze kell rá szedni a pénzt. A
melléképület felújítása 900 000 Ft, kérdezi, idén szeretnék megcsinálni vagy sem. Ezt az
összeget hozzá lehetne tenni a csapadékvíz elvezetéshez.

Kun Lajos alpolgármester megjegyzi, Dunaalmás legmagasabb pontja a Bányatetők. A
római utat szétmosta a nagy mennyiségű víz, a Füzihegy utca vezeti le a Jókai utcába a
vizet másrészt a Fényes utcában folyik le a víz. Az utak mellett van az árok, amibe
folynia kellene a víznek, de az úton folyik. Az utak folyamatosan javítva vannak
murvával. A Kőhordó úton megvalósult a csapadékvíz elvezetése, ugyan úgy folyik ott a
víz, de nem egy nyomvonalon. Az alsóbb utakon ugyan úgy vissza kellene vezetni a vizet
a vízelvezető árokba. Ezt csak úgy lehet, ha gépi földmunkával megcsinálják. A Jókai úton
lehet látni mennyi hordalék jön le fentről, másrészt a Kis Laciéknál is. Kértek árajánlatot,
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hogy a munkagép csak kiszedi az árkot, nincsen átfolyó tisztítás benne, ennek sok
értelme nincs. Az Ádámku Attilától is kértek árajánlatot.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy nem sokára küldi.

Makay Tibor kirendeltség-vezető kérdezi, hogy mit beszélt vele?
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy ránéz újra.

Kun Lajos alpolgármester megjegyzi, kaptak árajánlatot a KFöld-Tech Kft-től, amiben
minden szerepel, egyedül a slippereknek a felszállítása nincsen benne. A Lodzsa Kft-től
is jött ajánlat, amiben benne van a szállítás és a vízelvezetők takarítása is. Ennél a cégnél
dolgozott régebben, tud értük kezeskedni, hogy a munkát úgy végzik el, ahogy
megbeszélik.
Makay Tibor kirendeltség-vezető kérdezi, hogy a Lodzsa Kft. az átereszek aljának a
kitakarítását is elvégzi?
Kun Lajos alpolgármester elmondja, hogy igen, egyedül az nincs benne ahol
nagynyomású mosással fog bárki is csinálni bármit. A Wéber feljárója annyira széles,
hogy nincs olyan eszköz, amivel a csövet ki lehet takarítani.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy az Ádámku Attila adta az árok
kiszedésre a legjobb árat, de ebben nincs benne az áteresz.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy átfogja nézni újra és ad másik árajánlatot.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, ahogy a határozatban benne van, hogy
milyen tartalommal akarják ezt elvégezni. Le kellene pontosítani, mit szeretnének
megcsinálni. A műszaki tartalom csökkentésével lehetne a költségeket is csökkenteni.
Alap esetben 10 helyen kerülne kialakításra vízterelő, ami jelen állapotban 7 helyszínre
csökkenthető.
Domján Viktor képviselő elmondja, hogy szerinte 2 000 000 Ft legyen rá elkülönítve.
Kun Lajos alpolgármester elmondja, hogy az Ádámku Attila által adott árajánlat nem
tisztázott.
.

Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, ahogy a KFöld-Tech Kft. ajánlata
tisztázott.
Domján Viktor képviselő kérdezi, bogy ki ez a cég.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a padkaszegélyezést ők csinálták
Neszmélyen.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, ahogy a KFöld-Tech fűt. ajánlata a
legdrágább.

Kun Lajos alpolgármester elmondja, hogy a KFöld-Tech Kft. és a Lodzsa Kft. adott
ugyan arra árajánlatot.

Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, dönthet a képviselő-testület arról is, hogy
2 000 000 Ft-ot elkülönít rá és a meglévő árajánlatok alapján a Lodzsa Kft-t bízza meg a
kivitelezéssel.

Kun Lajos alpolgármester kérdezi, hogy az utca névtáblák hogyan kerülnek ki?
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy szerinte végig kell járni, hova legyenek
kirakva. Biztonságos helyre kell kirakni, nehogy leszedjék.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy 224 000 Ft-ra jött ki 60 db tábla ára.
Kun Lajos alpolgármester elmondja, hogy szeretné, ha a sportpálya utca felöli frontja
be lenne kerítve normálisan.

Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy 2 000 000 Ft-ot kellene összerakni a
csapadékvíz elvezetésre. Kérdezi, hogy az iskolai támfalra elkülönített összeget bele
lehet-e tenni?

Domján Viktor képviselő elmondja, hogy idén szerinte ezzel nem tudnak foglalkozni.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy a melléképület felújítással se tudnak
idén semmit kezdeni. Ezzel együtt ez már 1 500 000 Ft Ha a buszvárónál a fennmaradó
655 000 Ft-ot hozzáteszik meg is van a csapadékvíz elvezetésre és az utcanév táblákra a
pénz.

Ollé Árpád polgármester elmondja, bogy amennyiben nincs ellenvetés, kéri, bogy
döntsenek a határozati javaslat elfogadásáról. Döntéshozatalban részt vevők száma 4 fő,
kéri, hogy aki a beterjesztett határozati javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete .../2018. (Vlll.23.) határozata a
2018. évi költségevetés fejlesztési célú kiadásainak meghatározásáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Az alábbi fejlesztési célokat nem kívánja megvalósítani a 2018. évben az alábbi
fedezetek átcsoportosításával:
cél
fedezet
Hivatal melléképületének felújítása
900 000 Ft
Iskolai támfal befejezése, kerítés kiépítése
526 000 Ft
További buszváró megvásárlása
655 322 Ft
—

—

-

2. A Naszályi út és egyéb helyi közutak javítására tervezett előirányzat összegét 1
000 000 Ft-ról 500 000 Ft-ra módosítja, a fennmaradó összeget az évközben
felmerülő egyéb fejlesztésekre, karbantartásokra kívánja fordítani.
3. A csapadékvíz elvezető rendszer felújításáról és az utcanév táblák elkészítéséről
külön határozatban rendelkezik.
10

4. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet
szükséges módosítását készítse elő.
Felelős: Ollé Árpád polgármester, dr. Kórósi Emőke jegyző, Makay Tibor kirendeltség
vezető
Határidő: költségvetési rendelet módosításának előkészítésére: 2018. szeptember 30.
-

egyetért, az kézfeltartással jelezze

A jelenlévő 4 képviselő egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadja a határozati javaslatot és
az alábbi határozatot hozza.

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 62/2018. (VIll.23.)
határozata a 2018. évi költségevetés fejlesztési célú kiadásainak
meghatározásáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Az alábbi fejlesztési célokat nem kívánja megvalósítani a 2018. évben az alábbi
fedezetek átcsoportosításával:
cél
Hivatal melléképületének felújítása
Iskolai támfal befejezése, kerítés kiépítése
További buszváró megvásárlása

—

—

-

fedezet
900 000 Ft
526 000 Ft
655 322 Ft

2. A Naszályi út és egyéb helyi közutak javítására tervezett előirányzat összegét 1
000 000 Ft-ról 500 000 Ft-ra módosítja, a fennmaradó összeget az évközben
felmerülő egyéb fejlesztésekre, karbantartásokra kívánja fordítani.
3. A csapadékvíz elvezető rendszer felújításáról és az utcanév táblák elkészítéséről
külön határozatban rendelkezik.
4. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet
szükséges módosítását készítse elő.
Felelős: Ollé Árpád polgármester,
dr. Kórósi Emőke jegyző,
Iviakay Tibor kirendeltség-vezetó
Határidő: költségvetési rendelet módosításának előkészítésére: 2018. szeptémber 30.

Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy 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. (VlII.23.) határozata a
csapadékvíz elevezető rendszer felújításáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Felújíttatja a csapadékvíz elvezető rendszerét az alábbi tartalommal:
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Szőlősor utca csapadékvíz elvezető árkának kitakarítása a Füzihegyi út
kereszteződésétől az Almási út kereszteződéséig, 700 méter hosszúságban, 23
áteresz kitakarításával,
vízterelők kialakítása a zártkerti makadám utakon vasúti talpbeton beépítésével
az előterjesztés mellékletében szereplő 7 helyszínen.
a vízterelők megfelelő kialakításához 35 db selejt vasúti talpbetont vásárol.
-

-

-

2. A felújítás elvégzésére megbízza a Lodzsa Építőipari és Szolgáltató Kft-t.
3. A felújítására bruttó 2 000 000 Ft-ot biztosít a fejlesztési célú kiadások terhére.
4. Felhatalmazza a polgármestert a munka megrendelésére, a szerződés aláírására,
a szükséges anyagok beszerzésére.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: munka megrendelésére, a szerződés megkötésére, anyagok beszerzésére:
2018. szeptember 15.
-

egyetért, az kézfeltartással jelezze

A jelenlévő 4 képviselő egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadja a határozati javaslatot és
az alábbi határozatot hozza.

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 63/2018. (VlIl.2 3.)
határozata a csapadékvíz elevezető rendszer felújításáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Felújíttatja a csapadékvíz elvezető rendszerét az alábbi tartalommal:

Szőlősor utca csapadékvíz elvezető árkának kitakarítása a Füzihegyi út
kereszteződésétől az Almási út kereszteződéséig, 700 méter hosszúságban, 23
áteresz kitakarításával,
vízterelők kialakítása a zártkerti makadám utakon vasúti talpbeton beépítésével
az előterjesztés mellékletében szereplő 7 helyszínen.
a vízterelők megfelelő kialakításához 35 db selejt vasúti taipbetont vásárol.
-

-

-

2. A felújítás elvégzésére megbízza a Lodzsa Építőipari és Szolgáltató Kft-t.
3. Az felújítására bruttó 2 000 000 Ft-ot biztosít a fejlesztési célú kiadások terhére.
4. Felhatalmazza a polgármestert a munka megrendelésére, a szerződés aláírására,
a szükséges anyaguk beszerzésére.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: munka megrendelésére, a szerződés megkötésére, anyagok beszerzésére:
2018. szeptember 15.

Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy 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. (‚‘111.23.) határozata a
település utcanév tábláinak elkészítéséről
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Elkészítteti a település utcanév tábláit. A táblák 3 mm vastag 70 cm x 30 cm
nagyságú, kemény műanyag anyagból készül, fehér alapon fekete színű, times
new roman betűtípussal feliratozva, laminált bevonattal.
2. A település 44 utcájának megfelelő kitáblázása érdekében 60 db. utcanév táblát
készíttet. A táblák elkészítésére a Pebbdeco Kft-t bízza meg.
3. Az utcanév táblák elkészítésére bruttó 225 000 Ft-ot biztosít a fejlesztési célú
kiadások terhére.
4. Felhatalmazza a polgármestert a munka megrendelésére, a vállalkozói szerződés
aláírására.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: a munka megrendelésére, szerződés megkötésére: 2018. augusztus 31.
-

egyetért az kézfeltartással jelezze

A jelenlévő 4 képviselő egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadja a határozati javaslatot és
az alábbi határozatot hozza.

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 64/2018. (VIlI.2 3.)
határozata a település utcanév tábláinak elkészítéséről
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Elkészítteti a település utcanév tábláit. A táblák 3 mm vastag 70 cm x 30 cm
nagyságú, kemény műanyag anyagból készül, fehér alapon fekete színű, times
new roman betűtípussal feliratozva, laminált bevonattal.
2. A település 44 utcájának megfelelő kitáblázása érdekében 60 db. utcanév táblát
készíttet. A táblák elkészítésére a Pebbdeco Kft-t bízza meg.
3. Az utcanév táblák elkészítésére bruttó 225 000 Ft-ot biztosít a fejlesztési célú
kiadások terhére.
4. Felhatalmazza a polgármestert a munka megrendelésére, a vállalkozói szerződés
aláírására.
Felelős: Ollé Árpád polgármes~er
Határidő: a munka megrendelésére, szerződés megkötésére: 2018. augusztus 31.

4. Nanirendi nont:
ÉDUVIZIG vagyonkezelésű
kiadása

területekre

üzemeltetői

nyilatkozat

Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy az Eurovelo 6-os kerékpárút nyomvonala

több helyen érinti a Magyar Állam tulajdonában álló, az Eszak-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság vagyonkezelésében lévő ingatlanokat. A kerékpárút jelentős része
Önkormányzati tulajdonba és fenntartásba kerül a megépítést követően, ezért szükséges
az ÉDUVIZIG vagyonkezelésében lévő ingatlanokon áthaladó szakaszok tekintetében egy
kezelői, fenntartói, felelősség viselést tartalmazó nyilatkozat kiadása az Onkormányzat
részéről. Az ÉDUVIZIG megküldte az Önkormányzat részére az általa elkészített
nyilatkozatot. A nyilatkozat elkészítésekor semmilyen egyeztetést, véleményezést nem
tartott az Önkormányzattal. A nyilatkozat egyoldalú állapotot teremtene az üzemeltetés,
állagmegóvás és felelősségvállalás tekintetében, melynek kötelezettségei kizárólag az
Önkormányzatot terhelnék.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy gondatlanságból elkövetett
károkozás esetén sem lenne semmilyen kötelezettsége az ÉDUVIZIG-nek a helyreállítás,
kártérítés tekintetében. Egyeztető tárgyalás mindenképpen szükséges.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy 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. (VllI.23.) határozata a
ÉDUVIZIG vagyonkezelésében lévő területeken áthaladó Eurovelo 6 kerékpárút
üzemeltetői, fenntartói nyilatkozatáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1) Az előterjesztés melléklete szerinti nyilatkozatot nem kívánja kiállítani az
ÉDUVIZIG részére. A nyilatkozat kiadása előtt egyeztető tárgyalásokat javasol.
2) Felhatalmazza a polgármestert az egyeztetések megszervezésére és
megtartására. A kialakult új nyilatkozat tervezetét annak kiadása előtt a
következő rendes ülésen terjessze a testület elé.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: 2018. szeptember 30.
-

egyetért, az kézfeltartással jelezze

A jelenlévő 4 képviselő egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadja a határozati javaslatot és
az alábbi határozatot hozza.

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 65/2018. (VIll.23.)
határozata a ÉDUVIZIG vagyonkezelésében lévő területeken áthaladó Eurovelo 6
kerékpárút üzemeltetői, fenntartói nyilatkozatáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1) Az előterjesztés melléklete szerinti nyilatkozatot nem kívánja kiállítani az
ÉDUVIZIG részére. A nyilatkozat kiadása előtt egyeztető tárgyalásokat javasol.
2) Felhatalmazza a polgármestert az egyeztetések megszervezésére és
megtartására. A kialakult Új nyilatkozat tervezetét annak kiadása előtt, a
következő rendes ülésen terjessze a testület elé.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: 2018. szeptember 30.

5. Navirendi Dont:
Egyebek
a) Tájékoztatás
Ollé Árpád polgármester elmondja, meg kellene nézni a Csokonai utcából kikerült
murvás, földes törmeléket, hogy tudják e valahol hasznosítani feltöltés céljából. A Bazalt
Kft. ezt elfogja szállítani, ha szükség van rá, el lehet olyan helyre is vitetni ahova kell.
Domján Viktor képviselő elmondja, hogy szerinte nem kell, szállítsák inkább el.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a Csokonai utcával kapcsolatban ma volt itt a
műszaki ellenőr és a Strabag Kft-nek a műszaki vezetője, megtörtént az átadás-átvétel.
Korrekt munkát végeztek és tárgyalni is lehetett velük, így készülhetett el a Lilla utca
felvezető szakasza és az Ugróhegyi út. Két dolog maradt el, a kis vizes árok beállása
valamint a tolózár aknánál a K szegényt nem tudták a teljes hosszban lerakni, ide
aszfaltot fognak tenni.
Domján Viktor képviselő kérdezi, miért nem került le a K szegény mind a két oldalon?
Makay Tibor kirendeltség-vezető megjegyzi, nem volt benne a költségvetésben.
Kun Lajos alpolgármester észrevételezi, hogy a patak átfolyásánál nem készül korlát
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy beszélt a Babolcsai István vállalkozóval, aki
mondta, hogy készít rá ajánlatot.
Domján Viktor képviselő kérdezi, hogy ez milyen patak.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy a Csokonai utcában lévő.
Kun Lajos alpolgármester kérdezi, hogy szalagkorlát nem lehetne?
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Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy beszélt a Strabag Kft-vel erről, de
nagyon drága. Kell kérni a Babolcsai Istvántól árajánlatot a korlátra.

Ollé Árpád polgármester kérdezi, hogy a kerékpáros pihenőnél az asztallal és a paddal
mi legyen. Alpolgármester úrral azt beszélték, hogy az asztallapot egy lemezzel kellene
kiváltani.
Kun Lajos alpolgármester véleménye szerint ami nincs lebetonozva, azt el fogják
lopni.
Makay Tibor kirendeltség-vezető kérdezi, nem tudják a csavarozást úgy megoldani,
hogyne lehessen kitekerni?
Domján Viktor képviselő elmondja, hogy próbáljanak meg megint kirakni padot meg
asztalt.
Makay Tibor kirendeltség-vezető kérdezi, mennyibe kerülhet bedeszkázás?
Ollé Árpád polgármester megjegyzi, kér rá árajánlatot
Kun Lajos alpolgármester elmondja, kell kitenni kamerával megfigyelt terület táblát.
Ez a temetőbe is indokolt lenne, mert csütörtökön elviszik a szemetet és pénteken már
tele van. Tele van rakva papír tálakkal, műanyag evőeszközökkel.
Domján Viktor képviselő elmondja, hogy időszakosan vadkamerát ki lehet tenni.
Kun Lajos alpolgármester elmondja, hogy a temetőbe rendszeresen raknak le
hulladékot.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy az átküldött műfüves pályázatot Szerinte el
lehet engedni. Megkeresték Komáromból a Brigetio Kerékpáros Sportegyesület vezetője,
hogy szeretnének indítani Dunaalmásról egy gyorsasági körversenyt. A sportházból
kapnának villanyt és internet hozzáférést. Az a baj, hogy ezen a napon lesz bajnoki
mérkőzés is. Mindent ők hoznak, csak a helyszínt kellene biztosítani valamint pár
garnitúra sörpadot.

b) Dunaalmási Munkás Atlétikai Club kiegészítő támogatása
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy megkereste a Dunaalmási Munkás Atlétikai
Club, szeretnének kiegészítő támogatást kérni az Önkormányzattól. A kért támogatás
összege 250 000 Ft lenne. A már megkapott támogatásból kellett venni egy garnitúra
mezt, sportszárat és labdát. A mosási díjakra is kellett költeni. Pillanatnyilag kb. 120 000
Ft maradt az éves támogatásból.
Domján Viktor képviselő elmondja, hogy úgy tudja már nincs annyi se.
Ollé Árpád polgármes’ter k&dezi, hogy mi a vélemény.
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Makay Tibor kirendeltség-vezető kérdezi, ha úgy dönt a képviselő-testület, hogy ad
támogatást miből legyen finanszírozva.
Kun Lajos alpolgármester elmondja, hogy nem tudunk nekik szponzort szerezni.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hagy szerinte nekik kellene ezzel
fog! a I kozni.
Domján Viktor képviselő kérdezi, hogy nincs 250 000 Ft?
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy látta a képviselő-testület a
számokat, hogyan áll az Önkormányzat. Államháztartáson kívüli támogatás, amibe a civil
szervezetek támogatásai, a rendezvényekre elkülönített összeg tartozik, nullára ki van
futtatva. A fejlesztési célú kiadásoknál látta mindenki a számokat, amihez eddig nem
nyúltak hozzá az az útfelújításokra elkülönített az 1 000 000 Ft-ból felszabadított
500 000 Ft.
Kecskeméti József képviselő kérdezi, hogy azonnal kell nekik a támogatás?
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy nem tudja.
Makay Tibor kirendeltség-vezető kérdezi, hogy ha a szeptemberi ülésig el lenne
napolva a döntés és megnéznék, miből lehet ezt az összeget elvenni?
Domján Viktor képviselő elmondja, hogy az útfelújításból felszabadított pénzből
kapják meg a támogatást és próbáljanak szponzort találni. Kapják meg a támogatást
Kecskeméti József képviselő elmondja, ha már kérnek valamit megtisztelhetnék a
testületet azzal, hogy eljönnek az ülésre.
Domján Viktor képviselő elmondja, hogy előbb kellene a szponzor, aztán kérni még a
támogatást.
Kun Lajos alpolgármester kérdezi, hogy a művelődési házban mi a helyzet?
Kecskeméti József képviselő elmondja, hogy minden rendben. Össze lett pakolva
minden.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy 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. (Vlll.23.) határozata a
Dunaalmási Munkás Atlétikai Club kiegészítő támogatásáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete

1. Kiegészítő támogatást nyújt a Dunaalmási Munkások Atlétikai Clubja részére,
működési kiadásainak finanszírozására. A támogatás mértéke bruttó 250 000 Ft
melyet a költségvetés államháztartáson kívülre nyújtott támogatásainak terhére
biztosít.
2. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás aláírására, és a támogatás
kifizetésére.

Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: 2018. szeptember 15.

-

egyetért, az kézfeltartással jelezze

A jelenlévő 4 képviselő egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadja a határozati javaslatot és
az alábbi határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 66/2018. (Vlll.2 3.)
határozata a Dunaalmási Munkás Atlétikai Club kiegészítő támogatásáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Kiegészítő támogatást nyújt a Dunaalmási Munkások Atlétikai Clubja részére,
működési kiadásainak finanszírozására. A támogatás mértéke bruttó 250 000 Ft
melyet a költségvetés államháztartáson kívülre nyújtott támogatásainak terhére
biztosít.
2. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás aláírására, és a támogatás
kifizetésére.

Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: 2018. szeptember 15.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy további hozzászólás hiányában megköszönte
a jelenlévőknek a részvételt és az ülést 17:41 órakor berekesztette.

‚.

O léAr~}ádl

polgármester
A jegyzőkönyvet vezette:
Szücs Anett
pénzügyi ügyintéző

dr. Kórósi Emőke

);
Makay Tibor
kirendeltség-vezető

