.

r ~‘ii
.‚

I

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2545 Dunaalmás, Almási u. 32.
Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015

Iktatószám: DA/20-19/2019

JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2019. február 27-én 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:

Makay Tibor a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal
Dunaalmási Kirendeltségének vezetője
Szücs Anett jegyzőkönyvvezető
Bartók Anikó óvodavezető
Horváth Anikó iskolaigazgató
Borbélyné Gál Gabriella védőnő
Weimer Ferencné Magyar Vöröskereszt Dunaalmási
Szervezete képviseletében

Ollé Árpád polgármester: 16:08 órakor megnyitja az ülést. Köszönti a megjelent
képviselőket és a meghívott vendégeket, megállapítja, hogy a testület határozatképes,
mert a 7 képviselő közül 7 fő jelen van. Amennyiben ellenvetés nincs, kéri, hogy
döntsenek a napirendek elfogadásáról. Döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő, kéri,
hogy aki a napirendi pontokkal
1) A 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (1.31.) rendelet módosítása
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
Előzetesen tárgyalta: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság
2) Civil szervezetek támogatása
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető

3) HÉSZ módosítás elindításához történő hozzájárulás
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
4) Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
5) Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról és
az egyes szociális szolgáltatásokról, valamint azok térítési díjairól szóló
önkormányzati rendelet módosításának véleményezése.
Előterjesztő: Ollé Árpád kirendeltség-vezető
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
6) A 2019. évi polgármesteri szabadságolási ütemterv elfogadása
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
7) Egyebek
a) Tájékoztatás folyamatban lévő munkákról, pályázatokról (szóbeli
előterjesztés alapján)
b) Stumtem kérelem hirdetőtábla kihelyezésére (szóbeli előterjesztés
alapján)
c) Közlekedési táblák kihelyezése (szóbeli előterjesztés alapján)
d) Szárzúzó kistraktor (szóbeli előterjesztés alapján)
e) Katolikus plébánia vadkerítése (szóbeli előterjesztés alapján)
fl Munkamegosztási megállapodás a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal és
a Kék Duna Óvoda között (szóbeli előterjesztés alapján)
g) Pihénő-tóval kapcsolatos tájékoztatás (szóbeli előterjesztés alapján)
egyetért, az kézfeltartással jelezze
A jelenlévő 7 képviselő egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadja a mai ülés napirendjét és
az alábbi határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2019. (11.27.)
határozata a 2019. február 27-el testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok
meghatározásáról
1) A 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (1.31.) rendelet módosítása
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
Előzetesen tárgyalta: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság
2) Civil szervezetek támogatása
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető

3) HÉSZ módosítás elindításához történő hozzájárulás
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
4) Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
5) Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális
ellátásokról és az egyes szociális szolgáltatásokról, valamint azok
térítési díjairól szóló önkormányzati rendelet módosításának
véleményezése.
Előterjesztő: Ollé Árpád kirendeltség-vezető
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
6) A 2019. évi polgármesteri szabadságolási ütemterv elfogadása
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
7) Egyebek
a) Tájékoztatás folyamatban lévő munkákról, pályázatokról (szóbeli
előterjesztés alapján)
b) Stumtem kérelem hirdetőtábla kihelyezésére (szóbeli előterjesztés
alapján)
c) Közlekedési táblák kihelyezése (szóbeli előterjesztés alapján)
d) Szárzúzó kistraktor (szóbeli előterjesztés alapján)
e] Katolikus plébánia vadkerítése (szóbeli előterjesztés alapján)
fl Munkamegosztási megállapodás a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal és
a Kék Duna Óvoda között (szóbeli előterjesztés alapján)
g) Pihenő-tóval kapcsolatos tájékoztatás (szóbeli előterjesztés alapján)
1. Napirendi pont:
A 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (1.31.) rendelet módosítása
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy rendeletmódosításra azért volt szükség, mert
több olyan kiadás és bevétel is jelentkezett, amivel a költségvetés elkészítésénél nem
számoltak ezért átcsoportosításokra volt szükség. Á napirendet a Pénzügyi és Ugyrendi
Bizottság már 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 megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a képviselő testületnek.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a módosítások okát és mértékét
előterjesztés tartalmazza. A költségvetés bevételi és kiadási főösszege a 268 693 417 Ft
eredeti előirányzatról 334 953 946 Ft-ra nő. Amennyiben nincs ellenvetés kéri, hogy
döntsenek a rendelet tervezet elfogadásáról. Döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő,
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kéri, hogy aki a rendelet tervezettel melynek pontos szövege a DA-IK/20-12/2019.
iktatószámú írásos előterjesztés szerinti
-

egyetért, az kézfeltartással jelezze

A jelenlévő 7 képviselő egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadja a rendelet-tervezetet és az
alábbi rendeletet alkotja:

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2 019.(ll.28.)
önkormányzati rendelete
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi
költségvetéséről szóló 1/201841.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
2. NaDirendi DOnt:
Civil szervezetek támogatása
Ollé

Árpád

polgármester

elmondja,

.

hogy

az

önkormányzat a

2019.

évi

költségvetésében 5 millió forint összeget különített el az államháztartáson kívüli
támogatásokra, ebből a civil szervezeteknek kiosztható támogatási összeg 3 millió forint.
Az előterjesztés melléklete tartalmazza a beérkezett kérelmeket. A benyújtott kérelmek
végösszege 3 672 000 Ft. A Dunaalmási Munkások Atlétikai Clubja 1. millió forintot, a
Dunaalmási Sporthorgász és Környezetvédő Egyesület 500 000 Ft-ot, a Dunaalmás
Barátainak Köre 800 000 Ft-ot, a Dunaalmási Nyugdíjas Klub 637 000 Ft-ot, a Magyar
Vöröskereszt Dunaalmási Szervezete 200 000 Ft-ot, a Dunaalmásért Alapítvány 85 000
Ft-ot, a Dunaalmási Önkéntes Tűzoltó Egyesület pedig 450 000 Ft-ot szeretne
támogatásként megkapni. Tavaly a Baráti Kör 500 000 Ft-ból tudta megvalósítani az
Almások almása versenyt a településen, idén viszont csak el kell utazni Rácalmásra.
Czérna Zoltánné képviselő elmondja, hogy szerinte akkor idén is elég az 500 000 Ft
Kérdezi, hogy a Nyugdíjas Klub mennyit kapott tavaly.

Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy 400 000 Ft.
Czérna Zoltánné képviselő véleménye szerint akkor idén is kapjanak annyit
Ollé Árpád polgármester megjegyzi, előzetesen számolt, és ha Vöröskereszttől
levennének 50 000 Ft-ot, a DMAC-tól pedig 200 000 Ft-ot Beszélt már Hegedűs
Sándorral a DMAC edzőjével, hogy próbáljanak szponzort szerezni legalább a mezekre. A
Dunaalmásért Alapítvány kérelméből nem venne el, ahogy a Tűzoltó Egyesületéből sem,
mert a szertárat újítják fel.
Czérna Zoltánné képviselő javasolja, hogy a Tűzoltó Egyesület kapja meg a 450 000 Ft
ot, valamint a Vöröskereszt is a kért 200 000 Ft-ot
Ollé Árpád polgármester kérdezi, hogy a DMAC mennyit kapjon.
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Czérna Zoltánné képviselő javasolja, hogy kapják meg az 1 millió forintot.
Ollé Árpád polgármester kérdezi, ha csak 900 000 Ft-ot kapna a DMAC, mennyi lenne
a támogatási összeg.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, ha a DMAC 865 000 Ft-ot kapna, úgy
lenne meg a 3 millió forintos keretösszeg.

Ollé Árpád polgármester kérdezi Weimer Ferencnét, ha a Vöröskereszt 150 000 Ft-ot
kapna, mi maradna el.

Weimer Ferencné elmondja, hogy tavaly támogatta a Vöröskereszt az óvodát iskolát,
most szerették volna a véradókat egy kis aprósággal. A táborozókat támogatták illetve a
időseket és mikulásra készítettek csomagokat

Ollé Árpád polgármester kérdezi, ha a DMAC megkapná a 900 000 Ft-ot, akkor mi
lenne.

Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy amennyivel túllépik a 3 millió
forintit, az hiányozni fog valamelyik rendezvényből.

Ollé Árpád polgármester javasolja, hogy a Dunaalmás Barátainak Köre 500 000 Ft-ot,
Nyugdíjas Klub 400 000 Ft-ot, a Magyar Vöröskereszt Dunaalmási Szervezete 200 000
Ft-ot, a Dunaalmás Munkások Atlétikai Clubja 900 000 Ft-ot, a Dunaalmásért Alapítvány
85 000 Ft-ot a Dunaalmási Sporthorgász és Környezetvédő Egyesület 500 000 Ft-ot és a
Dunaalmás Önkéntes Tűzoltó Egyesület pedig 450 000 Ft-ot kapjon idén támogatásként.
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 .../2019. (11.27.) határozata a civil
szervezetek 2019. évi támogatásáról

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. 200 000 Ft támogatást biztosít a Magyar Vöröskereszt Dunaalmási Szervezet
részére a 2019. évi programjaik lebonyolításához, támogatások fedezetére.
2. 500 000 Ft támogatást biztosít a Dunaalmási Sporthorgász és Környezetvédő
Egyesület részére horgászversenyek és rendezvények lebonyolítására, valamint
karbantartási
munkálatokra.
3. 400 000 Ft támogatást biztosít a Nyugdíjas Klub részére rendezvényeik,
kirándulásaik
megvalósítására.
4. 500 000 Ft támogatást biztosít a Dunaalmás Barátainak Köre részére
rendezvényeik szervezésére illetve az egyesület működésének fenntartására.
5. 450 000 Ft támogatást biztosít a Dunaalmás Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére
eszközbeszerzés fedezetére és a régi szertár felújításának folytatására.
S

6. 900 000 Ft támogatást biztosít a Dunaalmás Munkások Atlétikai Clubja részére
működési költségei fedezetére.
7. 85 000 Ft támogatást biztosít a Dunaalmásért Alapítvány részére közösségi
programjaik támogatására.
8.

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodások aláírására.

Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: támogatási szerződések aláírására: 2019. március 20.

-

egyetért, az kézfeltartással jelezze

Az elhangzottak figyelembevételével a jelenlévő 7 képviselő egyhangú, 7 igen szavazattal
az alábbi határozatot hozza:
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2019. (11.27.)
határozata a civil szervezetek 2019. évi támogatásáról
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. 200 000 Ft támogatást biztosít a Magyar Vöröskereszt Dunaalmási Szervezet
részére a 2019. évi programjaik lebonyolításához, támogatások fedezetére.
2. 500 000 Ft támogatást biztosít a Dunaalmási Sporthorgász és Környezetvédő
Egyesület részére horgászversenyek és rendezvények lebonyolítására, valamint
karbantartási
munkálatokra.
3. 400 000 Ft támogatást biztosít a Nyugdíjas Klub részére rendezvényeik,
kirándulásaik
megvalósítására.
4. 500 000 Ft támogatást biztosít a Dunaalmás Barátainak Köre részére rendezvényeik
szervezésére illetve az egyesület működésének fenntartására.
5. 450 000 Ft támogatást biztosít a Dunaalmás Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére
eszközbeszerzés fedezetére és a régi szertár felújításának folytatására.
6. 900 000 Ft támogatást biztosít a Dunaalmás Munkások Atlétikai Clubja részére
működési költségei fedezetére.
7. 85 000 Ft támogatást biztosít a Dunaalmásért Alapítvány részére közösségi
programjaik támogatására.
8. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodások aláírására.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: támogatási szerződések aláírására: 2019. március 20.
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3. Napirendi vont:
HÉSZ módosítás elindításához történő hozzájárulás
Ollé Árpád polgármester elmondja, a Helyi Építési Szabályzat módosításra azért van
szükség, hogy folytatódhasson, illetve befejeződhessen az ÉKDU-2 projekt keretében
megvalósuló szennyvíztisztító-, és csatorna rendszer. Ha a HÉSZ módosítást a képviselő
testület nem fogadja el, akkor meghiúsulhat ez a több milliárdos beruházás.
Baranya Gábor képviselő megjegyzi, hogy már nekiálltak.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a bekötő utat elkezdték első lépésben, a HÉSZ
módosításra azért van szükség, hogy az építmény elkészüljön, ennek hiányában nem
kapnak építési engedélyt Javasolja a Helyi Epítési Szabályzat módosítását. 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 .../2019. (11.27.) határozata a
településrendezési eszközök módosításáról
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1) Tudomásul veszi a 0648/6 hrsz-ú telken a szennyvíztisztító telep megvalósítást
és ennek érdekében megindítja a településrendezési eszközök módosítását, a
telek általános mezőgazdasági területből különleges terület szennyvíztisztító
teleppé történő átminősítését.
2) Tudomásul veszi, hogy az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elhelyezési és
tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházással összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról szóló 272/2017. (IX.14.) Kormányrendelet szerint, az ÉKDU-2
szennyvízelvezetési és kezelési fejlesztés része az „Almásfüzitő, Dunaalmás,
Neszmély települések szennyvízelvezetésének és közös szennyvíztisztításának
fejlesztése”.
3) A településrendezési eszközök módosításának véleményezése a 314/2012. (Xl.8.)
Korm. rendelet 32.* (6) bekezdése figyelembevételével tárgyalásos eljárás szerint
történik.
4) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 314/2012. (X1.8.) Korm. rendelet 9.* (6)
bekezdése szerinti önkormányzati főépítészi nyilatkozat nem szükséges, mivel a
módosítás nem a 314/2012. (Xl.8) Korm. rendelet tartalmi követelményei
szerint, hanem a 253/1997. (Xll.20.) Korm. rendelet 2012.augusztus 6-án
hatályos tartalmi követelményei szerint készül.
5) A szabályozás módosítása folyamatában az Önkormányzat a településfejlesztéssel
és településrendezéssel, a települési arculati kézikönyvvel és a településképi
rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2018. (IV.27.)
önkormányzati rendelet szabályainak figyelembevételével folytatja le a partneri
egyeztetést.
6) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Mészáros és Mészáros Kft-vel, mint
Költségviselővel és a Környezetterv Kft.-vel, mint tervezővel a módosításra
vonatkozó tervezési szerződést megkösse és a módosítással összefüggő
egyeztetési eljárást lebonyolítsa.
—
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Határidő: szerződés megkötésére: 2019. március 18., a tervek elkészültére: 2019. június
30.
Felelős: Ollé Árpád 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 16/2019. (11.27.)
határozata a településrendezési eszközök módosításáról
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1) Tudomásul veszi a 0648/6 hrsz-ú telken a szennyvíztisztító telep megvalósítást
és ennek érdekében megindítja a településrendezési eszközök módosítását, a
telek általános mezőgazdasági területből különleges terület szennyvíztisztító
teleppé történő átminősítését.
2) Tudomásul veszi, hogy az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elhelyezési és
tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházással összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról szóló 272/2017. (lX.14.) Kormányrendelet szerint, az EKDU-2
szennyvízelvezetési és kezelési fejlesztés része az „Almásfüzitő, Dunaalmás,
Neszmély települések szennyvízelvezetésének és közös szennyvíztisztításának
fejlesztése”.
3) A településrendezési eszközök módosításának véleményezése a 314/2012. (XIS.)
Korm. rendelet 32.~ (6) bekezdése figyelembevételével tárgyalásos eljárás szerint
történik.
4) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 314/2012. (Xl.8.) Korm. rendelet 9.* (6)
bekezdése szerinti önkormányzati főépítészi nyilatkozat nem szükséges, mivel a
módosítás nem a 314/2012. (Xl.8) Korm. rendelet tartalmi követelményei
szerint, hanem a 253/1997. (Xll.20.) Korm. rendelet 2012.augusztus 6-án
hatályos tartalmi követelményei szerint készül.
5) A szabályozás módosítása folyamatában az Önkormányzat a településfejlesztéssel
és településrendezéssel, a települési arculati kézikönyvvel és a településképi
rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2018. (IV.27.)
önkormányzati rendelet szabályainak figyelembevételével folytatja le a partneri
egyeztetést.
6) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Mészáros és Mészáros Kft-vel, mint
Költségviselővel és a Környezetterv Kft.-vel, mint tervezővel a módosításra
vonatkozó tervezési szerződést megkösse és a módosítással összefüggő
egyeztetési eljárást lebonyolítsa.
—

Határidő: szerződés megkötésére: 2019. március 18., a tervek elkészültére: 2019. június
30.
Felelős: Ollé Árpád polgármester

4. Nai,irendi DOnt:
Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy Dunaalmás település önkormányzatának
Helyi Esélyegyenlőségi Programját a képviselő-testület 2013. szeptember 26-án fogadta
el, ennek értelmében hatálya 2018. évben lejárt Új HEP megalkotása vált szükségessé,
amely 2019-2023 időszakra készül el. Dunaalmás Község Önkormányzat Helyi
Esélyegyenlőségi Programja helyzetelemzésből és intézkedési tervből áll. A HEP
elfogadásra azért van szükség, mert a települési önkormányzat és annak jogi
személyiséggel rendelkező társulása az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós
forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb
programokból származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt
támogatásban csak ekkor részesülhet 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 .../2019. (11.27.) határozata a
Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1) Elfogadja a Dunaalmás Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi
Programját a DA/20-15/2019. számú előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal.
2) Felkéri a polgármestert az elfogadott program közzétételére és a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére történő megküldésre.
.

Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: 2019. március 10.

-

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 17/2019. (11.27.)
határozata a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1) Elfogadja a Dunaalmás Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi
Programját a DA/20-15/2019. számú előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal.
2) Felkéri a polgármestert az elfogadott program közzétételére és a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére történő megküldésre.
Felelős: Ollé Árpád polgármester

Határidő: 2019. március 10.
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S. Nanirendi DOnt:
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális
ellátásokról és az egyes szociális szolgáltatásokról, valamint azok
térítési díjairól szóló önkormányzati rendelet módosításának
véleményezése.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a Kistérségi Társulás fenntartásában működő
Szociális Alapellátó Intézmény, valamint a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona
intézményi térítési díjait Tata Város Önkormányzatának, mint a Társulás
székhelytelepülésének szociális rendelete tartalmazza. Az intézményi térítési díj
meghatározásáról a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat a
társulási megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot A térítési díj
megállapítása a fenntartó Tatai Kistérségi Társulási Tanács hatásköre azzal, hogy a
térítési díjról a székhelytelepülés önkormányzatának képviselő-testülete alkot
rendeletet a tagönkormányzatok előzetes egyetértésével. Az új térítési díjak 2019.
április 1-jétől lépnek hatályba. A meghatározott díjakat a határozattervezetben a
képviselő-testület láthatja. Kérdezi, hogy van e kérdés ezzel kapcsolatban.
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 .../2019. (11.27.) határozata a Tata
Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról és az egyes szociális
szolgáltatásokról, valamint azok térítési díjairól szóló önkormányzati rendelet
módosításának véleményezése.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete előzetesen hozzájárul Tata Város
Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról és az egyes szociális
szolgáltatásokról, valamint azok térítési díjairól szóló 4/2015. (Il. 27.) önkormányzati
rendelete módosításához a DA/20-16/2019. számú előterjesztés szerinti tartalommal.
Határidő:
Felelős:

-

tájékoztatásra: azonnal
Ollé Árpád 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 18/2019. (11.27.)
határozata a Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális
ellátásokról és az egyes szociális szolgáltatásokról, valamint azok térítési díjairól
szóló önkormányzati rendelet módosításának véleményezéséről
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete előzetesen hozzájárul Tata Város
Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról és az egyes szociális
szolgáltatásokról, valamint azok térítési díjairól szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati
rendelete módosításához a DA/20-16/2019. számú előterjesztés szerinti tartalommal.
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Határidő:
Felelős:

tájékoztatásra: azonnal

Ollé Árpád polgármester

6. Napirendi pont:
A 2019. évi polgármesteri szabadságolási ütemterv elfogadása
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény
értelmében a főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és
tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult. A 2019. év az általános helyhatósági
választás éve, ami az előző választások tapasztalatai alapján október hónapra tehető. Az
idei évben ennek megfelelően szeptember 30. napjáig 29 nap szabadság megállapítása
lehetséges. Amennyiben nines ellenvetés, kéri, bogy döntsenek a határozati javaslat
elfogadásáról. Döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő, kéri, hogy aki a határozati
javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete .../2019. (11.27.) határozata a
polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadásáról.
Dunaalmás Község Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja Ollé Árpád főállású
polgármester 2019. évre szóló szabadságának ütemezését az alábbiak szerint:
-

-

-

-

-

-

-

-

március 25— 29.
5 nap
április 29— 30.
2 nap
május02—03.
2nap
június 11— 14.
4 nap
július 15 19.
5 nap
augusztus 26— 30.
5 nap
szeptember 18-20.
3 nap
3 nap rendkívüli eseményre, a képviselő-testület előzetes értesítésével
—

Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: 2019. december 31.

-

egyetért, az kézfeltartással jelezze

A jelenlévő 7 képviselő, 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadja a határozati
javaslatot és az alábbi határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2019. (11.27.)
határozata a polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadásáról.
Dunaalmás Község Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja Ollé Árpád főállású
polgármester 2019. évre szóló szabadságságának ütemezését az alábbiak szerint:
-

-

-

március 25 29.
április 29— 30.
május02—03.

5 nap
2 nap
2nap

—
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június 11— 14.
4 nap
július 15 19.
5 nap
augusztus 26— 30.
5 nap
szeptember 18-20.
3 nap
3 nap rendkívüli eseményre, a képviselő-testület előzetes értesítésével
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: 2019. december 31.
-

-

—

-

-

-

7. Napirendi Dont:
Egyebek
a) Tájékoztatás folyamatban lévő munkákról, pályázatokról
Ollé Árpád polgármester elmondja, a templomi akácok visszavágásra kerültek, a
gyülekezettel sikerült megegyezésre jutni, hogy az elszállításban segítkeznek. A
Szőlősori árokban található fatuskóval nehezen boldogulnak, aki vállalta, nem tudja
kiszedni ezért a Molnár Jánossal beszélt, hogy odamennek munkagéppel és
megpróbálják kiszedni. Az orvosi rendelő felújítása folyamatban van, tervmódosításra
volt szükség, mert a háziorvosnak a vizsgáló szobája kisebbre lett tervezve, ezért a
kiszolgáló helyiségek rovására kicsit meg lesz növelve a mérete. Kérdezi, Borbélyné Gál
Gabriellát, hogy Neszmélyen sikerült e berendezkedni.
Borbélyné Gál Gabriella védőnő elmondja, hogy igen, kulturált és tiszta a helyiség.
Folyamatosan érkeznek az emberek, szóval megszokták már, hogy másik helyre került
az ellátás. Gördülékenyen megy minden.
Ollé Árpád polgármester megjegyzi, reméli, hogy gördülékenyen megy majd a felújítás
is. A zártkertes pályázattal kapcsolatban elmondja, elkészült a vadkerítés, a számla már
megérkezett. Bihacker Viktor jön majd jövő héten a kitűzés díjával kapcsolatban.
Sikerült Gombos Istvánnal beszélnie, két héten belül érkeznek és megkezdik az
útfelújítást. A határidő március 31, de szerinte hamarabb kész lesznek. A hivatal
udvarával kapcsolatban, holnap fog folytatódni a tereprendezés. A buszmegállót illetve a
szelektív hulladékgyűjtő konténereket átrakják máshova, így a felszabadult helyet el
lehet simítani és le lehet murvázni. Ide kerül egy féltető ami alá lehetne állni a Transittal
illetve a Samurai-al.
Makay Tibor kirendeltség-vezető véleménye szerint a lajtos kocsit ki lehetne húzni a
garázs mellé.
Domján Viktor képviselő megjegyzi, szerinte ki tudják onnan emelni.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy a helyére pedig be lehetne rakni a
konténereket.
Kun Lajos alpolgármester úgy gondolja, a szigetelésnél útban lenne.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy csak a garázs mögé kellene berakni.
12

Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy még megbeszélik. Pályázati forrásból
közösségszervező kollégát tudna felvenni az önkormányzat, egyelőre egy jelölt van, a
könyvtárban dolgozó Süttő Hajnalka, aki jelenleg közfoglalkoztatott. Munkaköri leírást
szeretnének elsőnek elkészíteni. Helyismerete nagyon nincs, mert most költöztek a
faluba, végzettsége pedig tanítónő. A pályázati forrásból év végéig tudna az
önkormányzat valakit alkalmazni. Kérdezi, hogy másnak van e ötlete, ki tudná betölteni
ezt a pozíciót
Domján Viktor képviselő elmondja, hogy a könyvtárnak alapból nyitva kellene lennie.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy nyitva van. Lassan megindul a Magyar Falu
program, az első két pályázati forrás már megtekinthető a kormany.hu weboldalon. A
benyújtási határidő 60 nap, az elbírási határidő 30-60 nap. Sorban fogják kiírni a nyolc
alapcélt, amit a korábbi testületi ülésen ismertetett A bölcsőde kialakítással
kapcsolatban az a helyzet hogy meglévő bölcsőde fejlesztésre lehet beadni pályázatot
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy kiírásra került közösségi épület
külső, belső felújítására pályázat. A Művelődési Házra lehetne egyedül pályázatot
benyújtani, de az most lett felújítva. A Csokonai parkot az udvarának se lehetne
tekinteni, szóval azt se tudnák megcsinálni.
Vajas Zoltán képviselő kérdezi, hogy a régi óvodára nem lehetne pályázni.
Makay Tibor kirendeltség-vezető kérdezi, hogy közösségi térként, úgy hogy ki van
adva bérbe egy vállalkozónak
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy megkereste a megyei közgyűlés elnöke.
Tájékoztatást kérnek, a következő ciklusra milyen hosszú távú fejlesztésekre van igény.
Bartók Anikó óvodavezető elmondja, hogy energiaforrásokra lehetne pályázni. A
közösségi épület felújításra a pályázatot nem lehet beadni az iskolaétkező kialakítására.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy meg kell vizsgálni. A másik pályázat
ami ki lett írva, az egyházak részére szól. Tudnának pályázni közösségi tér felújítására.
Az önkormányzat őket is tájékoztatja majd a lehetőségről, mert temető rendbetételi
pályázat is lesz. Lehetne esetleg járdát vagy közvilágítást kialakítani.
b) Stumtem kérelem hirdetőtábla kihelyezésére
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a Stumtem hirdetőtáblát szeretne kihelyezni
a temető bejáratához. Helyszínt konkrétan nem jelölt meg. A tábláról készült fotó a
kiosztott kérelem mellékletében látható. Szerinte kirakhatná a táblát.
Domján Viktor képviselő kérdezi, hogy temetkezést akar hirdetni.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy szerinte a temetkezési cégét Másik ügyben is
megkereste a cég, Neszméllyel már szerződéses kapcsolatban van a ravatalozó üzemben
13

tartásával kapcsolatban. A megkeresését elküldi majd a képviselőknek is e-mailben.
Ezen kívül a táblát szerinte kiteheti. Kérdezi a képviselő-testületet, ml a véleménye.

Kun Lajos alpolgármester elmondja, bogy az önkormányzatnak van ott hirdető táblája.
Czérna Zoltánné képviselő elmondja, hogy szerinte kirakhatja a táblát.
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 .12019. (11.27.) határozata a
Stumtem Kft. hirdetőtáblájának kihelyezéséről
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1) Engedélyezi a Stumtem Kft. (2890 Tata, Dózsa György út 54.) részére, hogy a
lSOxSO cm nagyságú fa hirdetőtábláját kihelyezze a temető Almási utca felöli
felhajtójánál lévő parkoló temető felöli (felső) oldalán úgy, hogy az ne zavarja,
akadályozza a temető forgalmát.
2) Felhatalmazza a polgármestert a közterület használati engedély kiadására.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: 2019. március 18.

-

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 20/2019. (11.27.)
határozata a Stumtem Kft. hirdetőtáblájának kihelyezéséről
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1) Engedélyezi a Stumtem Kft (2890 Tata, Dózsa György út 54.) részére, hogy a
150x80 cm nagyságú fa hirdetőtábláját kihelyezze a temető Almási utca felöli
felhajtójánál lévő parkoló temető felöli (felső) oldalán, úgy, hogy az ne zavarja,
akadályozza a temető forgalmát
2) Felhatalmazza a polgármestert a közterület használati engedély kiadására.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: 2019. március 18.

c) Közlekedési táblák kihelyezése

Ollé Árpád polgármester véleménye szerint ahova közlekedési táblát kellene tenni, az
a Vadvirág utca és a Lilla utca kereszteződése, ide elsőbbségadás kötelező tábla kellene.
A másik dolog, amit hallott, bogy az Újtelep utcából a Szőlősorra az elágazásnál érkezve
Jobb kéz szabály alapján neki van elsőbbsége.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, bogy a Szőlősor magasabb rendű út, így
ide nem kellene tábla, mert egyértelmű.
Kun Lajos alpolgármester elmondja, bogy az iskolánál lévő várakozni tilos táblával se
foglalkozik senki. A Vadvirág utcába viszont lehetne rakni táblát. A Füzihegyre is
megbeszélték, hogy raknak ki táblát
Ollé Árpád polgármester javasolja, bogy bukkanó vagy egyenetlen út táblát tegyenek.
Kun Lajos alpolgármester véleménye szerint a bukkanó tábla lenne a jó.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy mind a két irányból ki kellene tenni.
Kun Lajos alpolgármester elmondja, hogy a szeretetházhoz is kellene egy táblát
kitenni.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy kellene még egy stop tábla a Lilla út és az
lJgróhegyi Út kereszteződésébe.
Vajas Zoltán képviselő elmondja, hogy a Tatai úton nagyon elszaporodtak megint a
nyerges vontatós kamionok.
Kun Lajos alpolgármester elmondja, hogy a Szőlősoron kint a 7,5 tonnás tábla, a
Ferenc majornál meg semmi.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy az 1. sz. főúton valahol ki van rakva.
Kun Lajos alpolgármester véleménye szerint nincs kint tábla.
Ollé Árpád polgármester elmondja, kell szólni, hogy tegyenek ki táblát.

d) Szárzúzó kistraktor
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy megnézték Domján Viktor képviselővel a
szárzúzó kistraktort. A traktor 3 millió forint + AFA, azt nem tudják, mennyi az óránkénti
terület amit el tud munkálni. Egyenlőre ott lehetne használni a kistraktort ahol most a
Maros Géza szárzúzózza a területet.
Domján Viktor képviselő megjegyzi, nem tudni, hogy füvet hogyan nyírna.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy pénz egyenlőre a megvételre nincs.
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e) Katolikus plébánia vadkerítése
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy Szuly László megkereste az önkormányzatot,
a plébánia alsó részére épített kerítés oszlopai miatt. Az oszlopok a mai napig nincsenek
kifizetve. Az egyházközség kifizette a feszítő drótot, a jelölő szalagot illetve a munkát
Domján Viktor képviselő kérdezi, hogy ki vitte az oszlopot
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a Cambium és ők fel is állították. Volt egy
egyeztető beszélgetés a vadásztársasággal, ahol elhangzott, hogy a vadásztársaság ezt a
17 db oszlopot kifizeti, majd egy idő után már nem így emlékeznek.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, a vadásztársaság képviselője megígérte,
hogy a fa oszlopokat állja a társaság, a többit fizesse más. Ezt be is vállalta az
egyházközség. A vadásztársaság pedig nem rendezte az oszlopokat.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy szól a Szuly Lászlónak, Mészáros Attilával
beszéljen erről, mivel tőle hangzott el ez az ígéret
f) Munkamegosztási megállapodás a Tatai Közös Önkormányzati

Hivatal és a Kék Duna Óvoda között
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, kiosztásra került egy munkamegosztási
megállapodás, erre azért van szükség, mert a Magyar Allamkincstár ellenőrzést tart az
Önkormányzatnál, aminek keretében kaptak egy hibalistát. A listán szereplő
hiányosságokat pótolni kell, ezért elkészítésre került a megállapodás a Tatai Közös
Önkormányzati Hivatal és a Kék Duna Óvoda között a gazdálkodási tevékenységek
elvégzésére. A képviselő-testületnek, mint fenntartónak egy jóváhagyó döntést kell
hozni az aláírás előtt
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 .../2019. (11.27.) határozata a Kék
Duna Óvoda és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal közötti munkamegosztási
megállapodás jóváhagyásáról
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Kék Duna Óvoda
(2545 Dunaalmás, Csokonai u. 36.) és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal (2890 Tata,
Kossuth tér 1.) között létrejött munkamegosztási megállapodást a határozat melléklete
szerinti tartalommal
-

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 21/2019. (11.27.)
határozata a Kék Duna Óvoda és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal közötti
munkamegosztási megállapodás jóváhagyásáról
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Kék Duna Óvoda
(2545 Dunaalmás, Csokonai u. 36.) és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal (2890 Tata,
Kossuth tér 1.) között létrejött munkamegosztási megállapodást a határozat melléklete
szerinti tartalommal.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy a TOP-os energetikai pályázatra
beérkezett három árajánlat. Egyet nézett meg eddig, az jónak tűnik és belefér a pályázati
költségvetésbe. A közbeszerzési szakértő vizsgálja az anyagokat Ha minden rendben
van, március hónapban tud kötni az önkormányzat a vállalkozóval szerződést az iskola
és a hivatal energetikai korszerűsítésére.

g) Pihenő-tóval kapcsolatos tájékoztatás
Domján Viktor képviselő elmondja, hogy sikerült annak a mérnöknek megszerezni az
elérhetőségét, aki a vasúti töltés alatt át tudja vinni a csatornát illetve a vizet Ezeket meg
kellene terveztetni, Vidovszky Ferenccel majd beszél, évek óta szó van róla, ha el lehet
intézni a csatornát és a vizet, akkor a kiépítés költségeit fedezi. A kiépítés és a tervezés
kb. 2 millió forint A tónak a helye ki lett tűzve, elkezdődött a munka. A veszélyes fák
kivágása befejeződött. Amint kész lesz a tó, tele lesz emberrel, erre fel kell készülni.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy az üzemben tartásra ki kellene írni egy
tendert. Olyan megállapodást kellene kötni, hogy végeznek itt bizonyos tevékenységet,
büfét stb., de a karbantartási munkákat ők látnák el.
Makay Tibor kirendeltség-vezető kérdezi, hogy azzal a német céggel mi lett
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy nem küldtek megkeresést.
Domján Viktor képviselő elmondja, arra kell törekedni, hogy dunaalmási kézben
maradjon a tó. A bérbeadás, üzemeltetés mindenképpen jó, de eladásban ne
gondolkodjanak.
Kun Lajos alpolgármester elmondja, hogy ha kész lesz a tó, ha nem, meg fog telni
nyáron.
Vajas Zoltán képviselő elmondja, a tegnapi megbeszélésen elhangzott, hogy a MAy
állomáson lévő mosdók is rá lesznek kötve a csatornára.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy ha a MAY hajlandó lenne beszélni
velük.
Domján Viktor képviselő elmondja, hogy a MAY ezzel nem fog foglalkozni, ha az
Önkormányzat szeretne valamit, el kell intézni.
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Kun Lajos alpolgármester véleménye szerint egyszer már körbe lett járva. Ezzel
kapcsolatban már volt egy megbeszélés. Normálisan álltak a dologhoz.
Vajas Zoltán képviselő elmondja, hogy ezen a vonalon a személyszállítás meg fog
szűnni.
Kecskeméti József képviselő elmondja, hogy a múltkor facebook-on sokan említették
már, hogy Neszmélyen a polgármester sok közérdekű dolgot megoszt az Almásneszmély
csoportban. Szívesen vállalná, hogy az önkormányzati híreket felteszi a csoportba.
Ollé Árpád polgármester további hozzászólás hiányában megköszönte a jelenlévőknek
a részvételt és az ülést 17:20 órakor berekesztette.

K.m.f.
Ollé Árpá

polgármester

dr. Kórósi Emőke
jegyző

