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Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2545 Dunaalmás, Almási u. 32.
Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015
Iktatószám: DA/20-56/2019

JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2019. július 31-én 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
Baranya Gábor képviselő
Domján Viktor képviselő
Czérna Zoltán Tiborné képviselő
Kecskeméti József képviselő

Távol van az ülésről:

Vajas Zoltán képviselő

Meghívottak és jelen vannak:

Makay Tibor a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal
Dunaalmási Kirendeltségének vezetője
Szücs Anett Tatai Közös Önkormányzati Hivatal
Dunaalmási Kirendeltsége, jegyzőkönyvvezető

Ollé Árpád polgármester: 16:03 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. Amennyiben ellenvetés nincs, kéri, hogy
döntsenek a napirendek elfogadásáról. Döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő, kéri,
hogy aki a napirendi pontokkal
1) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó támogatása
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
2) Településrendezési eszközök módosítása a módosítás elfogadása
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
—

3) Dunaalmási Nyugdíjas Egyesület névhasználat engedélyezési kérelme
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
4) Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
Előterjesztő: Dr. Kórósi Emőke jegyző
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
5) Egyebek
a) Tájékoztatás folyamatban lévő munkákról, pályázatokról (szóbeli
előterjesztés alapján)
b) Pihenő-tó kapcsán felmerült problémák, feladatok (szóbeli előterjesztés
alapján)
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 61/2019. (Vll.3 1.)
határozata a 2019. július 31-el testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok
meghatározásáról
Napirend:
1) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó támogatása
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
2) Településrendezési eszközök módosítása a módosítás elfogadása
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
—

3) Dunaalmási Nyugdíjas Egyesület névhasználat engedélyezési kérelme
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
4) Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
Előterjesztő: Dr. Kórósi Emőke jegyző
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető

5) Egyebek
a) Tájékoztatás folyamatban lévő munkákról, pályázatokról (szóbeli
előterjesztés alapján)
b) Pihenő-tó kapcsán felmerült problémák, feladatok (szóbeli előterjesztés
alapján)

1. Napirendi Dont:
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó támogatása
Ollé Árpád polgármester elmondja, az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó
települési önkormányzatok pályázhatnak szociális célú tüzelőanyag vásárlásra.
Dunaalmás esetében a tüzelőanyag lehet kemény lombos tűzifa vagy barnakőszén. A
maximálisan igényelhető tüzelőanyag keménylombos tűzifa esetén 70 m3. Javasolja,
hogy idén is erre nyújtsa be az önkormányzat a pályázatot. Az ehhez szükséges önerő
70 000 Ft+áfa, azaz 88 900 Ft. A pályázat feltétele, hogy a szociális célú tüzelőanyagban
részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér az önkormányzat. A pályázat elektronikus
rögzítésének határideje 2019. augusztus 1. napja.
Czérna Zoltán Tiborné képviselő elmondja, hogy szerinte pályázzon az önkormányzat.

A lakosságnak segítség és az önerő sem nagy összeg.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy amennyiben nincs ellenvetés, kéri, hogy
döntsenek a határozati javaslat elfogadásáról. Döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő,
kéri, hogy aki a beterjesztett határozati javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete .../2019. (VlI.31.) határozata a
2019. évi szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás
igénylésének benyújtásáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1) A Belügyminisztérium pályázati kiírásában meghatározottak szerint a 2019. évi
szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás
igénylésére benyújtja pályázati anyagát. A pályázati anyagot keménylombos
tűzifa vásárlásának támogatására nyújtja be, a maximálisan igényelhető 70 m3
mennyiségre. A tüzelőanyag megvásárlásához szükséges bruttó 88.900,- 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: 2019. augusztus 1.
-

egyetért, az kézfeltartással jelezze

A jelenlévő 6 képviselő egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadja a határozati javaslatot és
az alábbi határozatot hozza.

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 62/2019. (VlI.3 1.)
határozata a 2019. évi szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatás igénylésének benyújtásáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1) A Belügyminisztérium pályázati kiírásában meghatározottak szerint a 2019. évi
szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás

igénylésére benyújtja pályázati anyagát A pályázati anyagot keménylombos
tűzifa vásárlásának támogatására nyújtja be, a maximálisan igényelhető 70 m3
mennyiségre. A tüzelőanyag megvásárlásához szükséges bruttó 88.900,- 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: 2019. augusztus 1.

2. Nat~irendi Dont:
Településrendezési eszközök módosítása

-

a módosítás elfogadása

Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a képviselő testület a 0648/6 hrsz-ú ingatlant
érintő Dunaalmás, külterület településrendezési eszközök módosításáról döntött. A
módosításra az ÉKDU-2 projekt keretében megvalósuló szennyvíztisztító telep
megépítése miatt volt szükség. A módosítást tartalmazó tervdokumentáció elkészült, a
partnerségi egyeztetése megtörtént A lakossági fórum megtartásra került, módosítást
befolyásoló hozzászólás, vélemény nem hangzott el. A szakhatóságokkal történő
egyeztetést tárgyalásos eljárás keretében az illetékes állami főépítész lefolytatta. Az
állami főépítész záró szakmai véleményét megkapta az önkormányzat Javasolja
elfogadásra a képviselő-testületnek az előterjesztésben lévő határozati javaslatot
valamint rendelet tervezetet.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, az előterjesztés szerinti határozati
javaslat kettes pontját egyeztette a tatai főépítésszel és abban maradtak, hogy érdemes
módosítani, mert olyan előírásokat is tartalmaz, ami a rendeletben is benne lesz. A
módosítás után a kettes pontban csak a 150 m védőtávolság, és a terület felhasználási
egység megnevezése szerepelne.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy amennyiben nincs ellenvetés, kéri, hogy
döntsenek a határozati javaslat elfogadásáról. Döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő,
kéri, hogy aki a határozati javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete .../2019. (Vll.31.) határozata a
külterületi szerkezeti terv módosításáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
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1. Az 58/2007. (Vll.4.) számú határozattal elfogadott külterületi szerkezeti tervét
ezen határozat 1. mellékletét képező “A külterületi szerkezeti terv módosítása
2019.” tervlap szerint módosítja.
2. A 0648/6 hrsz-ú telek területét általános mezőgazdasági területből beépítésre
nem szánt különleges terület-szennyvíztisztító telep terület felhasználási
egységbe sorolja át 150 méter védőtávolság betartása mellett.

-

egyetért, az kézfeltartással jelezze

A jelenlévő 6 képviselő egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadja a határozati javaslatot és
az alábbi határozatot hozza.

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 63/2019. (Vll.31.)
határozata a külterületi szerkezeti terv módosításáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Az 58/2007. (Vll.4.) számú határozattal elfogadott külterületi szerkezeti tervét
ezen határozat 1. mellékletét képező “A külterületi szerkezeti terv módosítása
2019.” tervlap szerint módosítja.
2. A 0648/6 hrsz-ú telek területét általános mezőgazdasági területből beépítésre
nem szánt különleges terület-szennyvíztisztító telep terület felhasználási
egységbe sorolja át 150 méter védőtávolság betartása mellett.
Ollé Árpád polgármester kéri, hogy döntsenek a rendelet-tervezet elfogadásáról.
Döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő, kéri, hogy aki a rendelet-tervezettel melynek
pontos szövege a DA-lK/20-53/2019. iktatószámú írásos előterjesztés szerinti
-

egyetért, az kézfeltartással jelezze

Az elhangzottak figyelembevételével a jelenlévő 6 képviselő egyhangú, 6 igen szavazattal
megalkotta
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2019. (Vlll.1.) önkormányzati rendelete
Dunaalmás Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló
6/2004. (Vlll.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3. Napirendi vont:
Dunaalmási Nyugdíjas Egyesület névhasználat engedélyezési kérelme
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a Dunaalmási Nyugdíjas Klub 2019. július 1én tartotta meg alakuló ülését. Hivatalos civil szervezetként való működését Dunaalmási
Nyugdíjas Egyesület néven kezdi meg. Az elnöke a továbbiakban is Nagy László. Az
egyesület bejegyzéséhez szükséges a névhasználat engedélyezése, mivel a név egy
5

meglévő település tulajdon neve, melynek használatához a tulajdonos hozzájárulása
szükséges. A másik része a kérelemnek, hogy székhelyként a Csokonai Művelődési Házat
szeretnék használni, a Baráti Körhöz hasonlóan. Kérdezi, hogy mi a véleménye a
képviselő-testületnek.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, legyen egy olyan kitétel, hogy a
székhelyet bármikor visszavonhassa az önkormányzat.
Kun Lajos alpolgármester kérdezi, hogy akármennyi székhely bejegyezhető az
épületbe.

Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy civil szervezeteknél, ha az
önkormányzat engedélyezi. A művelődési házban csak a Baráti Körnek van a székhelye
bejegyezve.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a Dunaalmásért Alapftványé nem ott van.
Kecskeméti József képviselő elmondja, hogy a Művelődési Ház közösségi tér.
Ollé Árpád polgármester kéri, amennyiben nincs ellenvetés, döntsenek a határozati
javaslat elfogadásáról. Döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő, kéri, hogy aki a
határozati javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete .../2019. (Vll.31.) határozata a
Nyugdíjas Egyesület részére történő Dunaalmás név és a Csokonai Művelődési Ház
használatáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1) Engedélyezi a Dunaalmási Nyugdíjas Egyesület részére a „Dunaalmás” kifejezés
(név) használatát az egyesület elnevezésében, egyben visszavonásig hozzájárul a
Csokonai Művelődési Ház székhelyként történő használatához.
2) Felhatalmazza a polgármestert a szükséges engedély kiadására.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: 2019. augusztus 15.

-

egyetért, az kézfeltartással jelezze

A határozati javaslatot a jelenlévő 6 képviselő egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadja és
az alábbi határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 64/2019. (Vll.31.)
határozata a Nyugdíjas Egyesület részére történő Dunaalmás név és a Csokonai
Művelődési Ház használatáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete

1) Engedélyezi a Dunaalmási Nyugdíjas Egyesület részére a „Dunaalmás” kifejezés
(név) használatát az egyesület elnevezésében, egyben visszavonásig hozzájárul a
Csokonai Művelődési Ház székhelyként történő használatához.
2) Felhatalmazza a polgármestert a szükséges engedély kiadására.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: 2019. augusztus 15.

4. Nai~irendi Dont:
Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy kitűzésre került a helyi
önkormányzati választás. Innentől lehetőség nyílik, hogy a helyi választási bizottságot a
képviselő-testület újra megalkossa. A javasolt személyek jelentős része már eddig is
részt vett a bizottság munkájában. Horváth Tiborné már régóta végzi az elnöki
tevékenységet, Pap Éva is már több ciklus óta tagja a bizottságnak. Új belépőként
Horváth Anikóval beszélt, póttagnak pedig Geszler Anitát illetve Lévai Ferencnét
javasolná. Dunaalmási lakcím kell ahhoz, hogy valaki a bizottság tagja legyen. Eskütétel
után munkába is tud állni a bizottság.

Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy amennyiben nincs ellenvetés, kéri, hogy
döntsenek a határozati javaslat elfogadásáról. Döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő,
kéri, hogy aki a beterjesztett határozati javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete .../2019. (Vll.31.) határozata a
helyi választási bizottsági tagok, illetve póttagok megválasztásáról
Dunaalmás Község Önkormányzati Képviselő-testülete
Dunaalmás községben a választások lebonyolítására helyi választási bizottsági tagoknak,
illetve póttagoknak az alábbi személyeket választja:
Választott tagok:

Horváth Tiborné, Dunaalmás, Almási u. 177.
Pap Eva, Dunaalmás, Lilla u. 71.
Horváth Anikó, Dunaalmás, Csokonai u. 22.

Póttagok:

Geszler Anita, Dunaalmás, Béke u. 20.
Lévai Ferencné, Dunaalmás, Almási u. 77.

-

egyetért, az kézfeltartással jelezze

A jelenlévő 6 képviselő egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadja a határozati javaslatot és
az alábbi határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 65/2019. (Vll.3 1.)
határozata a helyi választási bizottsági tagok, illetve póttagok megválasztásáról
Dunaalmás Község Önkormányzati Képviselő-testülete
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Dunaalmás községben a választások lebonyolítására helyi választási bizottsági tagoknak,
Illetve póttagoknak az alábbi személyeket választja:
Választott tagok:

Horváth Tiborné, Dunaalmás, Almási u. 177.
Pap Éva, Dunaalmás, Lilla u. 71.
Horváth Anikó, Dunaalmás, Csokonai u. 22.

Póttagok:

Geszler Anita, Dunaalmás, Béke u. 20.
Lévai Ferencné, Dunaalmás, Almási u. 77.

S. Napirendi Dont:
Egyebek
a) Tájékoztatás folyamatban lévő munkákról, pályázatokról
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a Csokonai Általános Iskolában az energetikai
korszerűsítés keretében kiépítésre került az új fűtés, melyen megtörtént a nyomáspróba.
A kéményseprő fogja megvizsgálni a kéményeket a holnapi nap folyamán. A fűtési
rendszer beüzemelve rendelkezésre áll. A régi gázkémény kiiktatásra került, egyelőre
üzemen kívül helyezik. A nyílást a falban szigetelőanyaggal fel kell tölteni. A másik, hogy
abban a helyiségben ahol a kazán van, nincs szigetelés. A régi kazánok adtak le annyi hőt,
hogy valamennyire felmelegítették ezt a helyiséget A mostani kazánok nem ilyenek,
ezért a szigetelést itt meg kell oldani. A hivatal épületének felújítása jelenleg stagnál.
Nem érkezett meg az üveg az ablak gyártóhoz valamint szabadságon is van az ablakos
cég, ezért nem tudják kicserélni a héten az ablakokat. A keleti homlokzat szigetelése,
hálózása, alapozása és a szín felvitele megtörtént. Vannak benne hibák, de ma itt volt a
Lodzsa Kft. vezetője Ollé Ferenc, megnézte a falat. Szerinte a szigeteléssel és az alá
dolgozással stratégiai hibát nem követtek el a munkások. A színezés nem sikerült Jól.
Javítás ezen az oldalon egyelőre nem lesz, az elülső homlokzathoz teszik az állványt. Az
újra vakolás nagyon megdobná a költségeket.
Domján Viktor képviselő elmondja, hogy ez senkit se érdekel. Ha valamit rosszul
csinálnak, javítsák is ki.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy az utcai homlokzatot leszigetelik, lehálózzák.
Domján Viktor képviselő megjegyzi, mindenki vitatkozik a kivitelezővel, de ha a
polgármester meg azt mondja nekik, hogy jól van az úgy, addig nehéz lesz normálisan
haladni.
Ollé Árpád polgármester tájékoztatja képviselőtársait, ő már nem mondd nekik
semmit.
Domján Viktor képviselő meglátása szerint ugyan annyiba kerül jól is megcsinálni,
mint rosszul.

Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy ő szakmai kérdésekbe már nem szál bele, sőt
Inkább már nem mondd semmit Amit a Judit meghatároz nekik, azt is képesek a fülük
mellett elengedni.
Domján Viktor képviselő elmondja, hogy úgy vannak vele, ha a polgármestert tudják
befolyásolni, nem érdekli őket, mit mondd a műszaki ellenőr.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy ez nem igaz. Az utcai homlokzatra
visszatérve, a szigetelést, a hálózást illetve az első aládolgozó réteg felvitelét azt az Aqua
Elektro Kft. munkatársai végzik el, amikor a nemes vakolat készítése van, akkor a Lodzsa
Kft. ideküld segítségképpen pár embert. Ezek után jöhet az iskolában a nyí]ászáró csere
amit az ablakos cég végez. Az iskola épületének nyílászáróit S nap alatt kitudják cserélni.
Az Aqua Elektor Kft vezetője azt állítja, hogy tanévkezdésre kész lesznek az iskola belső
munkálataival.
Domján Viktor képviselő elmondja, hogy az orvosi rendelő átadásra július 31-ét
mondtak.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy kapott még két hét haladékot a cég.
Domján Viktor képviselő elmondja, hogy minden meg van már véve, ugyan annyi lenne
jól megcsinálni, mint rosszul.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy teljesen igaza van. A műszaki ellenőr
elmondta nekik, hogy a falat nem lehet levakolni, mert rossz az aládolgozás. Ennek
ellenére megcsinálták. Új színt kevertettek hozzá, ugyan azzal a színkóddal, de nem lett
olyan, mint az előző. Mindenki tudja, hogy van eltérés két keverés között, mégse
rendeltek az elején annyit, hogy elég legyen a teljes épületre. A három falfelület közül a
keleti homlokzat sikerült a legrosszabbul, ezzel mindenképpen kell kezdeni valamit. Az
Aqva Elektro Kft. költségén, de nem velük, hanem másik vállalkozóval.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a Magyar Falu Program keretében újabb
három alcél került kiírásra. Az egyik eszközfejlesztés belterületi közterület
karbantartásra, ami a települést annyira szerinte nem érinti. Az igényelhető támogatás
15 millió forint, közterület fenntartással kapcsolatos eszközökre lehet pályázni. A másik
az óvodaudvar pályázat, ahol 5 millió forint az igényelhető összeg. Játszó udvar
kialakításra, felújításra, kerékpártároló, babakocsi tároló kialakításra, kerítésépítésre,
zöldterület fejlesztésre, új burkolat kialakításra lehet pályázatot benyújtani. A harmadik
pályázati kiírásnál temetőfejlesztésre lehet benyújtani pályázatot, új ravatalozó építésre
illetve a meglévő felújítására, bővítésére. A pályázati kiírásban az szerepel, hogy
önkormányzatok tulajdonában lévő temetőkre lehet csak pályázni. Utána kell járni, ha az
önkormányzat saját temetővel nem rendelkezik, viszont a köztemetői feladatokat az
egyházzal közösen végzi.
Kecskeméti József képviselő elmondja, hogy szerinte erre a pályázatra nem jogosult az
önkormányzat.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a pályázat keretén belül lehet urnafal
kialakításra, temetőben található utak felújítására, eszközbeszerzésre, hulladéktárolóra
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valamint temető bekerítésére is. Önkormányzatok nyújthatnak csak be pályázatot
egyház közösségek nem. Az önkormányzat egy tatabányai céggel akik urnafal
kialakítással foglalkoznak vannak kapcsolatban. Kegyeleti eszközök gyártásával
foglalkoznak, urna falakat urna oszlopokat és az ehhez kapcsolódó kiegészítő
eszközöket tárgyakat készítenek. Kaptak a bejárás alkalmával bemutató anyagot amit
megtud mutatni.

Czérna Zoltán Tiborné képviselő elmondja, ha e-mailben átküldi, megnézik.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy az óvodaudvarra kellene benyújtani
pályázatot szerinte. Bartók Anikó óvodavezetővel beszéltek róla, ők szeretnének a hátsó
udvarba gyepszőnyeg terítést, valamint egy részt szilárd burkolattal ellátni, ahol a
rendezvényeket tudnák tartani. Szerinte térburkolót kellene majd letenni.

Kun Lajos alpolgármester kérdezi, hogy akkor hol fognak játszani a gyerekek.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a játszóudvar rész megmarad, ahol az óvodai
eszközök vannak. Olyan rendezvényekre gondolt amikor a tűzoltók jönnek és be kell
állni az udvarba vagy táncos fellépőket hívnak meg. A szilárd burkolaton ezeket
könnyebb kivitelezni.

Kun Lajos alpolgármester véleménye szerint szilárd burkolat Szerinte nem kell egy
óvodába. Ha rossz idő van, úgysem tudnak kint lenni.

Domján Viktor képviselő véleménye szerint csak a meleget fogja ontani a burkolat
Kun Lajos alpolgármester elmondja, hogy a gyerekek is könnyebben összetörik
magukat itt.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy nem a gyerekek játszótéri elfoglaltságára
csinálnák meg ezt a szilárd burkolatos részt.
Kun Lajos alpolgármester elmondja, hogy a gyerekek ott lennének a szabad
foglalkozás alatt
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy ez az épület és a kerítés között lenne.
Kecskeméti József képviselő kérdezi, nincs valami szabályozás, hogy mi alakulhat ki
egy óvoda területén és mi nem.
Kun Lajos alpolgármester elmondja, hogy ő még szilárd burkolatot se rakna le.
Kecskeméti József képviselő kérdezi, mekkora területről lenne szó.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy az épület sarka és a most megépült kerítés
között szeretnék, kb. olyan széleset mint a kocsibejáró az óvodai konyhához.
Baranya Gábor képviselő véleménye szerint kinti tároló is kellene az óvodához, mert
minden a padláson van tárolva pedig ott nem is lehetne.
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Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy az óvoda körül lévő terület az a Varga
testvéreké. Őket kellene megkeresni, hogy eladnák e a területet.
Kun Lajos alpolgármester elmondja, hogy az előző testületi ülésen volt róla szó, hogy
megkeresik őket a parkoló kialakítása miatt Akkor ez elmaradt.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a lenti parkolót szerették volna
meghosszabbítani. Kérdezi, hogy az urnafalról mi a véleményük.
Czérna Zoltán Tiborné képviselő véleménye szerint nem rossz ötlet.
Kun Lajos alpolgármester elmondja, hogy vannak még tisztázatlan kérdések a
pályázattal kapcsolatban, először azt kellene letisztázni.
Czérna Zoltán Tiborné képviselő elmondja, utána kell járni, hogy az önkormányzat
pályázhat vagy nem. Ha pályázhat, akkor mindenképpen pályázni kellene.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a ravatalozó önkormányzati tulajdonban van,
ezért arra valószínű tudnának pályázni. Belső felújítás ráférne. A terület, amin a
ravatalozó van nem önkormányzati tulajdon.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy átnézve a pályázati anyagot, szerinte
nem tud rá az önkormányzat pályázni. Az egyház pályázhatna rá.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy ebben csak önkormányzat van nevesítve, az
egyházak részére már volt kiírva pályázat
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy szeptember S-e a benyújtási
határidő, lehet még rákészülni, ha az önkormányzat adhat be pályázatot.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a NIF képviselőjének Tóth Györgynek ír
levelet, melyben az EUROVELO 6-os kerékpárúról érdeklődött. A kerékpárútra
építéséhez minden engedélyük megvan, elkészültek a kiviteli és a területszerzéshez
kapcsoló kisajátítási tervek, megtörtént a teljes körű földhivatali és építő hatósági
záradékolás. A területszerzés lebonyolítása a kivitelezési közbeszerzés indítása
megtörtént, az Innovációs és Technológiai Minisztérium által biztosítandó forrás és
feladatelrendezés szükséges, ez még nem áll rendelkezésre. Az EDV Zrt-vel kapcsolatos,
hogy a BSH kútba beépítésre került az új szivattyú. Jelenleg egy átmosatási folyamat
zajlik, ami azt jelenti, hogy a szivattyú kapacitása valamekkora hányadában termel
egyenlőre az Által-érbe, ha a vízminták vizsgálata megtörtént, akkor fogják tudni rátenni
a rendszerre. Onnantól kezdve a szivattyú az ivóvíz ellátásban újra szerepet fog játszani.
Ha ez a rendszer beválik, akkor tudnak nekiállni a kettes kútban lévő meghibásodott
szivattyú cseréjéhez, amihez a tatabányai vízbánya szakembereire van szükség. A
közeljövőben várható a szennyvíztisztító medence terének a víztartási próbája, ehhez
viszont az kellene, hogy az ÉDV Zrt. végre megalkossa a rákötési lehetőséget a kettes
kútból. A víztartási próba után ezt a vizet a környező területekre fogják kiengedni.
Kérdezi Baranya Gábor képviselő urat, hogy erről mint szomszédos földtulajdonos,
kaptak e értesítést

Baranya Gábor képviselő elmondja, hogy nem.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a gerincvezeték kijelölése megtörtént. Az
ivóvíz vezeték cseréje is döntés előtti szakaszban van. Az üzemvezetőtől azt a
tájékoztatást kapta, hogy nemsokára az ÉDV Zrt. vezetősége pozitívan elbírálja.
Valószínűleg szeptemberben kezdődik az Almási út teljes hosszában az ivóvíz gerinc
cseréje. Árajánlatot kért olyan vízterelő beszerzésére, amivel meg tudnák oldani a Szegfű
utca és a Fényes utca és a Füzihegyi utca esetében a hegyről érkező csapadékvíz
elterelését, hogy az ne a Szőlősor útra folyjék ki. A Vöröskőalja út és a Jázmin utca
találkozásánál is kellene kialakítani csapadékvíz elterelőt, mert a Zwerger Norberték
udvarába folyik be a víz.
Domján Viktor képviselő elmondja, kivitelezéskor elmondták a kivitelezőnek, hogy úgy
nem lesz jó. Ez teljes mértékben az ő hibájuk.
Ollé Árpád polgármester kérdezi, hogy hívják vissza a Strabag Kft. embereit
Domján Viktor képviselő elmondja, hogy ők nem csinálták meg jól.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy a Jázmin utcában volt murvázás és
ezért máshogy folyik ki a víz az utcából.

b) Pihenő tó kapcsán felmerült problémák, feladatok
Domján Viktor képviselő elmondja, hogy a tervező elrontotta a kútgyűrű tetejének a
tervezését. A korábban számolt 230 000 Ft helyett a tető kb. 2 millió + áfa lenne. Hatszög
tetőről lenne szó, belülről hajópadlóval körbe 80 cm-es apácarács, hogy be lehessen
látni, de beleesni ne. A külseje zsindelyezve lenne. Ha erre nincs forrás, akkor is le kell
zárni a forrás tetején, hogyne lehessen beleesni, és ez is milliós tétel lenne.
Makay Tibor kirendeltség-vezető kérdezi, mi az elképzelés. Megcsináltassa az
önkormányzat most A pénzügyi résszel kapcsolatban szeretné tájékoztatni a képviselőtestületet, hogy Harasta Mária munkaszerződése a mai nappal lejár és a kérésére nem
hosszabbítják meg. El tudott helyezkedni a lakóhelyéhez közelebb. A holnapi naptól
nincs főállású gazdasági ügyintéző. Kovács Szabinával tudott beszélni, 4 órás
munkaviszonnyal gyermek mellett vissza tud jönni dolgozni, részben otthonról, részben
a hivatalból fogja ellátni a munkát
Március 27-én döntött a képviselő-testület 5 millió forintról, hogyha a kút és a forrás
foglalatra nem nyeri meg az önkormányzat a támogatást, akkor ezt az összeget kifizeti a
vállalkozónak. A pályázati támogatást elnyerte az önkormányzat így ez az összeg
felszabadult, melyet a továbbiakban is fenntarthatják a pihenő tóra, ezzel a tető
kialakításra lenne pénz.
Czérna Zoltán Tiborné képviselő elmondja, hogy azt mindenképpen le kell fedni.
Baranya Gábor képviselő véleménye szerint, ha már elkezdték, be kell fejezni.

Ollé Árpád polgármester elmondja, ha már le kell fedni, legyen normálisan
megcsinálva.
Domján Viktor képviselő véleménye szerint más költség már nem lesz, maximum a
fűmag.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy a kukákat és a kerékpártárolókat
megrendelték, még a fűmagról volt szó. Ha megjön a következő pályázati támogatási
összeg is, akkor folytatódik a parkosítás még.
Domján Viktor képviselő elmondja, az átadásról is kellene beszélni, hogy mikor lesz.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy gondolkozzanak, rajta mikor lenne
jó. A pályázathoz mindenképpen kel) majd átadó ünnepség. Szerinte ez választásig nem
lesz meg.
.

Domján Viktor képviselő kérdezi, hogy a műszaki átadás mikor legyen.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy a műszaki átvételt Bencze Dénes
műszaki ellenőrrel is kell egyeztetni.
Domján Viktor képviselő elmondja, úgy szeretné lerakni a képviselőséget, hogy az
átadás megtörténjen.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy beszélnek majd róla.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy amennyiben nincs ellenvetés, kéri, hogy
döntsenek a határozati javaslat elfogadásáról. Döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő,
kéri, hogy aki a határozati javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete .../2019. (Vll.31.) határozata a
Pihenő tó és leeresztő zsiliprendszer és tápláló vezeték kiépítési többletköltségeinek
viseléséről.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1) A Pihenő tó leeresztő zsilipműtárgyának és tápláló vezetékének kiépítési
költségét a 25/2019. (111.27.) határozatával megelőlegezte a pályázat elbírálásáig.
A VP6-19.2.1.94-1-17 kódszámú LEADER pályázat pozitív elbírálása megtörtént,
Így a műtárgyak kiépítésének fedezete a támogatásból biztosítottá vált
2) A 25/2019. (111.27.) határozattal a projekt költségvetéséhez hozzárendelt bruttó
5 millió forintot továbbra is fenntartja, úgy hogy ezen összegből fedezi tervek
szerinti kútfoglalás fölé kiépítendő fa tetőszerkezetet.
3) A fennmaradó összeg felhasználásáról a későbbiekben dönt.
4) Felhatalmazza a polgármestert a tető elkészítésének megrendelésére.
Felelős: Ollé Arpád polgármester
Határidő: 2019. augusztus 12.
-

egyetért, az kézfeltartással jelezze.
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A jelenlévő 6 képviselő egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadja a határozati javaslatot és
az alábbi határozatot hozza.

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 66/2019. (‚‘11.31.)
határozata a Pihenő tó és leeresztő zsiliprendszer és tápláló vezeték kiépítési
többietköltségeinek viseléséről.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1) A Pihenő tó leeresztő zsilipműtárgyának és tápláló vezetékének kiépítési
költségét a 25/2019. (111.27.) határozatával megelőlegezte a pályázat elbírálásáig.
A VP6-19.2.1.94-1-17 kódszámú LEADER pályázat pozitív elbírálása megtörtént,
így a műtárgyak kiépítésének fedezete a támogatásból biztosítottá vált
2) A 25/2019. (111.27.) határozattal a projekt költségvetéséhez hozzárendelt bruttó
S millió forintot továbbra is fenntartja, úgy hogy ezen összegből fedezi tervek
szerinti kútfoglalás fölé kiépítendő fa tetőszerkezetet.
3) A fennmaradó összeg felhasználásáról a későbbiekben dönt.
4) Felhatalmazza a polgármestert a tető elkészítésének megrendelésére.
Felelős: Ollé Arpád polgármester
Határidő: 2019. augusztus 12.
Domján Viktor képviselő elmondja, hogy a szigeten és a kerékpárúton is áll a gaz.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy beszélt már a Maros Gézával és neki múlt hét
szombatra ígérte a nyírást. Eddig már kétszer beszélt vele.
Domján Viktor képviselő elmondja, hogy szeretné rendeltetésszerűen használni az
ingatlanát a Hegyalja utcában.
Ollé Árpád polgármester elmondja, beszélt már a Kószás Vendellel, a tulajdonos kérte,
hogy rakják ki a gallyakat a többi közé és majd ő elintézi. Kapott már telefonszámot,
beszél majd vele.
Domján Viktor képviselő kérdezi, hogy volt bejárás az elhanyagolt ingatlanokkal
kapcsolatban.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy igen, már voltak. A sok felszólítást
márki is küldték.
Kun Lajos alpolgármester kérdezi, bogy a Baráthegy át lett nevezve.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, bogy az megtörtént.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy az utcanév táblát nem rendelte még meg.
Czérna Zoltán Tiborné képviselő elmondja, hogy a Jókai útra is kellene még egyet
rendelni.

Domján Viktor képviselő elmondja, hogy Tatai utas táblából is kellene még egy.
Kun Lajos alpolgármester elmondja, hogy a községnek nincs körzeti rendőre. Tegnap
szembesültek vele hogy egy dunaalmási fiatalember úgy vezetett, hogy nem látott mert
valamilyen szer hatása alatt volt

Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy tegnap beszélt Körmöndi Istvánnal és még
szabadságát tölti. Jövő héttől fog szolgálatba állni.

Kun Lajos alpolgármester véleménye szerint a drog is jelen van a faluban, a
rendőrkapitány tájékoztatásából mégis kimaradt.

Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy valószínű a terjesztőket akarják elfogni nem
azokat, akik használják.

Kun Lajos alpolgármester úgy gondolja, ha lenne rendőri jelenlét akkor a pihenőtóba
se akarnának az emberek autóval bemenni.

Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy nem lehet mindenhova rendőrt állítani.
További hozzászólás hiányában megköszönte a jelenlévőknek a részvételt és az ülést
17:03 órakor berekesztette.

K.m.f.
Ollé Árpád
polgármester

dr. Kórósi Emőke
jegyző

