Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2545 Dnnaalmás, Almási u. 32.
Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015
Iktatószám: DA/20-65/2019.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2019. szeptember 25-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
-Kecskeméti-József-képviselő----—
Vajas Zoltán képviselő

Távol vau az ülésről:

Domján Viktor képviselő

Meghívottak és jelen vannak:

Makay Tibor a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal
Dunaalmási Kirendeltségének vezetője
Szűcs Anett jegyzőkönyvvezető
Kovács Szabina gazdálkodási ügyintéző

Ollé Árpád polgármester: 16:13 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 az Egyebek napirendi pontot 10.
helyett 9. napirendi pontként, és 10. napirendként a Díszpolgári Cím és Pro Dunaalmás
emlékpíakett odaítélését tárgyalják. Amennyiben ellenvetés nincs, kéri, hogy döntsenek a
napirendek elfogadásáról. Döntéshozatalban részt vevők száma 4 fő, kéri, hogy aki a
napirendi pontokkal
1) Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának 2019. 1. félévi helyzetéről
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
2] A 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (1.31.) rendelet módosítása
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
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3) Lakatosné Szabó Ildikó ingatlan-vételi ajánlata
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
4) Harcsa Balázs vételi szándéknyilatkozata a hrsz. 0645/4 legelőre
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
5) Geszler György vételi szándéknyilatkozata a 4693/1 hrsz-ú ingatlana előtti
rámpa területére
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
6) Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
7) Gördülő Fejlesztési Terv 2020-2034 jóváhagyása
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető

________

______

8) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző
testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről.
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
9) Egyebek
a) Tájékoztatás folyamatban lévő munkákról, pályázatokról (szóbeli
előterjesztés alapján)
b) Vadvirág dalkör támogatási kérelme (szóbeli előterjesztés alapján)
c) Onkormányzati gépkocsik szervizelése
d) Községüzemeltetési feladatkoordinátori feladatok ellátásáról
e) Közösségszervezői feladatok ellátásáról

10) Díszpolgári Cím és Pro Dunaalmás emlékplakett odaítélése
Előterjesztő: Ollé Arpád polgármester

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 67/2019. (IX.25.)
határozata a 2019. szeptember 25-ej testületi ülésen tárgyalandó napirendi
pontok meghatározásáról
1) Tájékoztató az
helyzetéről

Önkormányzat gazdálkodásának 2019. I. félévi
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Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető

2) A 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (1.31.) rendelet módosítása
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
3) Lakatosné Szabó Ildikó ingatlan-vételi ajánlata
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
4) Harcsa Balázs vételi szándéknyilatkozata a hrsz. 0645/4 legelőre
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
5) Geszler György vételi szándéknyilatkozata a 4693/1 hrsz-ú ingatlana
előtti rámpa területére
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
____

_______________

6) Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
7) Gördülő Fejlesztési Terv 2020-2034 jóváhagyása
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
8) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző
testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről.
Előterjesztő: Üllé Árpád polgármester
9) Egyebek
a) Tájékoztatás folyamatban lévő munkákról, pályázatokról (szóbeli
előterjesztés alapján)
b) Vadvirág dalkör támogatási kérelme (szóbeli előterjesztés alapján)
c) Önkormányzati gépkocsik szervizelése
d) Községüzemeltetési feladatkoordinátori feladatok ellátásáról
e) Közösségszervezői feladatok ellátásáról
10) Díszpolgári Cím és Pro Dunaalmás emlékplakett odaítélése
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
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1. Napirendi vont:
Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának 2019.
helyzetéről

I.

félévi

Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy az előterjesztést az Ügyrendi és Pénzügyi
Bizottság is tárgyalta. Felkéri Czérna Zoltán Tibornét az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság
elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.

Czérna Zoltán Tiborné képviselő, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja,
hogy az előterjesztést az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a képviselő testületnek.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy amennyiben nines ellenvetés, kéri, bogy
döntsenek a határozati javaslat elfogadásáról. Döntéshozatalbari részt vevők száma 4 fő,
kéri, hogy aki a határozati javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete .../2019. (IX.25.) határozata
az önkormányzat gazdálkodásának 2019. I. félévi helyzetéről szóló tájékoztató
elfogadásáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat
gazdálkodásának 2019. I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót a DA/20-57/2019. számú
előterjesztés alapján.
-

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 68/2 019. (IX.25.)
határozata az önkormányzat gazdálkodásának 2019. I. félévi helyzetéről szóló

tájékoztató elfogadásáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat
gazdálkodásának 2019. I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót a DA/20-57/2019. számú
előterjesztés alapján.
2. Napirendi vont:
A 2019. évi költségvetésrííl szóló 1/2019. (1.31.) rendelet módosítása
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy az előirányzatok módosításáról, a kiadási
előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testületnek kell döntenie. Az
előterjesztés részletesen tartalmazza az előirányzatok átcsoportosításait.
Kun Lajos alpolgármester 16:15 órakor megérkezett.

Ollé Árpád polgármester felkéri Czérna Zoltán Tibornét az Ügyrendi és Pénzügyi
Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját
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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 megköszönni a pénzügyi ügyintézők precíz munkáját.
Amennyiben nincs ellenvetés, kéri, hogy döntsenek a rendelet-tervezet elfogadásáról.
Döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő, kéri, hogy aki a rendelet-tervezettel melynek
pontos szövege a DA-IK/20-58/2019. iktatószámú írásos előterjesztés szerinti
-

egyetért, az kézfeltartással jelezze

Az elhangzottak fIgyelembevételével a jelenlévő 5 képviselő egyhangú, 5 igen szavazattal
megalkotta
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10-2019.(X.8.) önkormányzati rendelete Dunaalmás Község Önkormányzat
Képviselőtestületének 2019. évi költségvetéséről szóló 1-2019 (1.31.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3. Napirendi vont:
Lakatosné Szabó Ildikó ingatlan-vételi ajánlata
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy Lakatosné Szabó Ildikó 2019. augusztus 26án kelt levelében vételi ajánlatot tett az Önkormányzat tulajdonában lévő, Nagy Kornél
tér szomszédságában lévő, 4012 hrsz-ú, 542 m2 területnagyságú ingatlan
megvásárlására. Az ingatlan kivett, beépítetlen terület, a kataszteri napló alapján
forgalomképes. A terület építési telek kialakítására nem alkalmas, nehezen, a temetői
mélyút felől gyalog megközelíthető. Önkormányzati hasznosítása ebből fakadóan saját
célra nem várható. Az értékbecslés szerint ajánlattevő az ingatlanért bruttó 360 000
forint megfizetését vállalná. A terület a család birtokával határos. Szerinte
értékesíthetnék ezt a területet.
Baranya Gábor képviselő kérdezi, hogy a következő telek kié.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy ezt most nem tudja megmondani.
Baranya Gábor képviselő kérdezi, hogy nem az önkormányzaté.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy nem.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy nem Dunaalmás Önkormányzatáé az
ingatlan.
Baranya Gábor képviselő elmondja, hogy akkor értékesítsék.
Kun Lajos alpolgármester elmondja, hogy szerinte 500 000 Ft-ot kérjenek érte.
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Baranya Gábor képviselő elmondja, hogy ő 400 000 Ft-ra gondolt.
Czérna Zoltán Tiborné képviselő elmondja, hogy szerinte 500 000 Ft-ot nem fog érte
adni.

Kun Lajos alpolgármester elmondja, hatalmazzák fel a polgármestert, hogy a
tárgyalást vezesse le, a három opciót szem előtt tartva.

Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy 500 000 Ft-os ajánlattal fogja megkeresni
Lakatosné Szabó Ildikót. Amennyiben nincs ellenvetés, kéri, hogy döntsenek a határozati
Javaslat elfogadásáról. Döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő, kéri, hogy aki a
határozati javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete ../2019. (IX.25.) határozata
a Dunaalmás, belterület 4012 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1) Értékesíti a tulajdonában lévő 4012 hrsz-ú ingatlant Lakatosné Szabó Ildikó
részére. Az ingatlan ellenértékét bruttó 500 000 Ft-ban határozza meg. Az

~

2) Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: 2019. október 11.
-

egyetért, az kézfeltartással jelezze

A jelenlévő 5 képviselő, 3 igen és 2 nem szavazattal elfogadja a határozati javaslatot és
az alábbi határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 69/2019. (IX.25.)

határozata
a Dunaalmás, belterület 4012 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1) Értékesíti a tulajdonában lévő 4012 hrsz-ú ingatlant Lakatosné Szabó Ildikó
részére. Az ingatlan ellenértékét bruttó 500 000 Ft-ban határozza meg. Az
értékesítés során felmerülő egyéb költségek a vásárlót terhelik.
2) Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: 2019. október 11.
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4. Napirendi vont:
Harcsa Balázs vételi szándéknyilatkozata a brsz. 0645/4 legelőre
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy Harcsa Balázs vételi szándékáról értesítette
az Önkormányzatot, a Dunaalmás Külterület 0645/4 hrsz-ú, 7191 m2 területű, gyep,
legelő művelési ágú területre. Az ingatlan a kataszteri napló szerint korlátozottan
forgalomképes, ezen ingatlanon található az önkormányzat tulajdonában lévő II. kút, ami
Dunaalmás és Neszmély ivóvízhálózatát látja el vízzel.
Czérna Zoltán Tiborné képviselő elmondja, hogy ezt a területet nem szabad eladni.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy Harcsa Balázs vételi ajánlatot és
értékbecsiést a vételi szándéknyilatkozatához nem csatolt. Kérdezi, ml a vélemény.
Baranya Gábor képviselő elmondja, hogy szerinte ne adja el az önkormányzat ezt a
területet.
Kun Lajos alpolgármester kérdezi, hogy most ezt a területet ki műveli.
~ elrnondjaj!pgy senki.

____

Kun Lajos alpolgármester kérdezi, hogy akkor mit szeretne vele.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy van mellette telke.
Baranya Gábor képviselő elmondja, hogy a vízház melletti területre bármikor szükség
lehet, ezért nem kellene eladni.
Czérna Zoltán Tiborné képviselő elmondja, hogy jó lesz ez még később is.
Kecskeméti József képviselő elmondja, hogy szerinte se értékesítsék.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy amennyiben nincs ellenvetés, kéri, hogy
döntsenek a határozati javaslat elfogadásáról. Döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő,
kéri, hogy aki a beterjesztett határozati javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete .../2019. (IX.25.) határozata
a Dunaalmás, külterület 0645/4 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Nem értékesíti a tulajdonában lévő 0645/4 hrsz-ú ingatlant Harcsa Balázs
részére, tekintettel arra, bogy az ivóvízhálózat vízbázisát jelentő 2. számú kút az
ingatlanon helyezkedik el.
2. Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a döntésről Harcsa Balázst.

Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: 2019. október 11.

-
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-

egyetért, az kézfeltartással jelezze

A jelenlévő 5 képviselő egyhangú, 5 igen szavazattal elfogadja a határozati javaslatot és
az alábbi határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 70/2019. (IX.25.)
határozata
a Dunaalmás, külterület 0645/4 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Nem értékesíti a tulajdonában lévő 0645/4 hrsz-ú ingatlant Harcsa Balázs
részére, tekintettel arra, hogy az ivóvízhálózat vízbázisát jelentő 2. számú kút az
ingatlanon helyezkedik el.
2. Felkéri a polgármestert, bogy tájékoztassa a döntésről Harcsa Balázst.

Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: 2019. október 11.

5. Napirendi font:
Geszler György vételi szándéknyilatkozata a 4693/1 hrsz-ú ingatlana
előtti rámpa területére
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy Geszler György szóban tájékoztatta vételi
szándékáról, miszerint az önkormányzat tulajdonában lévő, Dunaalmás Belterület
4714/1 hrsz-ú ingatlanon található beton rámpát megvásárolná. A rámpa a 4693/1
hrsz-ú ingatlana előtt helyezkedik el, fizikálisan egybeépítve ingatlanával. Az
önkormányzat tulajdonában lévő 4714/1 hrsz-ú ingatlan kivett közút besorolású, a
kataszteri napló szerint forgalomképtelen ingatlan. Az ingatlan közúti funkcióját a
rámpa nem zavarja, illetve a funkció betöltéséhez nem is szükséges. Az ingatlan a helyi
építési szabályzat alapján közlekedési és közmű terület, megosztása a szabályozási
vonalak értelmében nem megoldható a kérésnek megfelelően.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy mindenképpen meg kell ezt
vizsgálni. A Helyi Epítési Szabályzatot biztos kell hozzá módosítani, hogy ez a terület
kiszerkeszthető legyen a nagy útból. Ha ez kivételre kerül, más besorolást kell adni.
Forgalomképessé kell tenni ezt a területet. A Helyi Építési Szabályzatmódosítással
kapcsolatban, szeretné elmondani, hogy most összefutott sok magán kezdeményezés,
amit megpróbál összeszedni és így lenne egy módosítás. Az érintettek a módosítás
összegébe beleszállnak. Meg kell kérdezi Geszler Györgyöt, hogy a módosítás költségébe
beleszállna e, miközben az ingatlan vételáránál magasabb lenne a módosítási és
ügyintézési költség. Tartós bérletbe is oda lehetne neki adni, de előtte beszélni kell vele
ezzel kapcsolatban.
OHé Árpád polgármester elmondja, hogy szerinte napolják el a döntést, és
tájékoztassák az ügyfelet a lehetőségekről. Amennyiben nincs ellenvetés, kéri, hogy
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döntsenek az alábbi határozati javaslat elfogadásáról. Döntéshozatalban részt vevők
száma 5 fő, kéri, hogy aki a beterjesztett határozati javaslattal

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete .../2019. (IX.25.) határozata
a Dunaalmás, belterület 469 3/1 hrsz-ú ingatlan előtti rámpa értékesítéséről.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. A tulajdonában lévő 4714/1 hrsz-ú ingatlan 4693/1 hrsz-ú ingatlan előtti rámpa
területének értékesítéséről későbbi testületi ülésen dönt, tekintettel arra, hogy az
ingatlanrész értékesítése telekalakítási eljárással, helyi építési szabályzat
módosításával és a terület forgalomképességének módosításával lenne
lehetséges, melynek költsége meghaladja az ingatlanrész forgalmi értékét.
2. Lehetőséget lát a területrész tartós bérbeadására a vételi szándékot bejelentő
Geszler György részére.
3. Felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1-es és 2-es pontjáról tájékoztassa
Geszler Györgyöt, valamint felkéri, hogy Geszler György tájékoztatásra tett
nyilatkozatat ismertesse a kepviselo-testulettel a kovetkezo ulesen
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: Tájékoztatásra: 2019. október 11.
-

egyetért, az kézfeltartással jelezze

A jelenlévő 5 képviselő egyhangú, 5 igen szavazattal elfogadja a határozati javaslatot és
az alábbi határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 71/2 019. (IX.25.)
határozata a Dunaalmás, belterület 4693/1 hrsz-ú ingatlan előtti rámpa
értékesítéséről.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. A tulajdonában lévő 4714/1 hrsz-ú ingatlan 4693/1 hrsz-ú ingatlan előtti rámpa
területének értékesítéséről későbbi testületi ülésen dönt, tekintettel arra, hogy az
ingatlanrész értékesítése telekalakítási eljárással, helyi építési szabályzat
módosításával és a terület forgalomképességének módosításával lenne
lehetséges, melynek költsége meghaladja az ingatlanrész forgalmi értékét.
2. Lehetőséget lát a területrész tartós bérbeadására a vételi szándékot bejelentő
Geszler György részére.
3. Felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1-es és 2-es pontjáról tájékoztassa
Geszler Györgyöt, valamint felkéri, hogy Geszler György tájékoztatásra tett
nyilatkozatát ismertesse a képviselő-testülettel a következő ülésen.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: Tájékoztatásra: 2019. október 11.
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6. Napirendi vont:
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy az ösztöndíjpályázat a hátrányos helyzetű,
szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányaik támogatására irányul. Az
önkormányzatok
támogatóként
csatlakozhatnak
a
Bursa
Hungarica
Ösztöndíjrendszerhez. A csatlakozási szándékot 2019. október 2. napjáig meg kell tenni.
Az előző években az ösztöndíjpályázatra 450.000,- Ft-ot különített el az önkormányzat.
Czérna Zoltán Tiborné képviselő elmondja, hogy szerinte csatlakozzon idén is az
önkormányzat.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy amennyiben nincs ellenvetés, kéri, hogy
döntsenek a határozati javaslat elfogadásáról. Döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő,
kéri, hogy aki a beterjesztett határozati javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete .../2019. (IX~25.) határozata a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról
~
1) Csatlakozik az Emberi Erőforrások Minisztérium Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat
2020.
évi
fordulójához.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázaton való részvételhez szükséges
EPER-Bursa rendszerhez csattakozzon és a csatlakozási nyilatkozatot írja alá. Az
ösztöndíjpályázaton felhasználható 2020. évi pénzkeretet 450 000 Ft-ban
állapítja meg, amelynek forrását az önkormányzat 2020. évi költségvetésének az
ellátottak pénzbeli juttatásai terhére biztosítja.
2] Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetés tervezése során
gondoskodjon az összeg beépítéséről.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: 2019. október 2.,
-

illetve

a

2020.

évi

költségvetés

benyújtása

egyetért, az kézfeltartással jelezze

A jelenlévő 5 képviselő egyhangú, 5 igen szavazattal elfogadja a határozati javaslatot és
az alábbi határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 72/2019. (IX.25.)
határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz
való csatlakozásról
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1] Csatlakozik az Emberi Erőforrások Minisztérium Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati
Osztöndíjpályázat
2020.
évi
fordulójához.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázaton való részvételhez szükséges
10

EPER-Bursa rendszerhez csatlakozzon és a csatlakozási nyilatkozatot írja alá. Az
ösztöndíjpályázaton felhasználható 2020. évi pénzkeretet 450 000 Ft-ban
állapítja meg, amelynek forrását az önkormányzat 2020. évi költségvetésének az
ellátottak pénzbeli juttatásai terhére biztosítja.
2) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetés tervezése során
gondoskodjon az összeg beépítéséről.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: 2019. október 2., illetve a 2020. évi költségvetés benyújtása

7. Napirendi vont:
Gördülő Fejlesztési Terv 2020-2034 jóváhagyása
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy az ÉDV Zrt. elkészítette a 2019-2033

-~

.

időszakra Dunaalmás és Neszmély közigazgatási területére vonatkozó vízi közmű
szolgáltatásáról szóló gördülő fejlesztési tervet. A terv tételesen tartalmazza a fejleszteni
kívánt területeket, a szükséges munkafolyamat leírását, annak összegszerű felsorolását,
~
bérleti díj fejében történik, amely biztosítja a pénzügyi forrást. Amennyiben ezen felüli
fejlesztést kíván az Önkormányzat, úgy azt saját forrásból kell biztosítania.

Vajas Zoltán képviselő 16:38 órakor megérkezett.
Makay Tibor kirendeltség-vezető

elmondja, hogy egyeztetett az

ÉDV Zrt.

ügyintézőjével. A csatorna fejezetnél olyan fejlesztéseket írtak be, amit nem szükséges
elvégezni mivel a rendszer fel lesz újítva a pályázattal. A határozat tartalmazza, hogy a
munkák elkezdése előtt egyeztessenek az önkormányzattal, hogy szükséges e az a
fejlesztés. Az ÉDV Zrt. ügyintézőjével egyeztetett, hogy a Gördülő Fejlesztési Tervben
szereplő összegből új hálózat kiépítését tudják finanszírozni. Ehhez szükség van egy
beruházási tervre, amit össze is állított. Az ÉDV Zrt. felé ez meg lett küldve. A jelenleg
nem csatornázott belterületi utcákat írta bele. Rengeteg ingatlan került megvásárlásra
azokban az utcákban ahol nincs rendes közmű. Ivóvíz kiépítést a Tómellék utcába, a
Vöröskőalja illetve a Pirító utca utáni részre valamint a Fényes utcába kellene kiépíteni.
A csatorna kiépítés a Pirító utca utáni részre a Vöröskőalján, a Hegyalja utcába, a
Füzihegyi és Fényes utcába illetve a Orgona utcába lenne szükséges. Ezt a listát elküldte
az ÉDV Zrt-nek, árazás még nincs benne.

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. (IX.25.) határozata
az ÉDV Zrt. által elkészített Gördülő Fejlesztési Terv 2020-2034 közötti időszakra törtnő
elfogadásáról, valamint a 2020. évi tervezett beruházási keret felhasználásáról
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
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-

1. Az előterjesztés mellékletében szereplő gördülő Fejlesztési terv 2020-2034.
időszakra készült felújítási, pótlási, valamint beruházási tervrészeket az érintett
időszakokra elfogadja.
2. Meghatalmazza az Eszakdunántúli Vízmű Zrt-t a jóváhagyási eljárásban történő
képviseletre, és a Gördülő Fejlesztési Terv benyújtására a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatalhoz.
3. A Gördülő Fejlesztési Terv hivatal általi jóváhagyását követően hozzájárul a 2020.
évben a bérleti díj terhére történő munkálatok végrehajtásához azzal a
megkötéssel, hogy azok megkezdése előtt egyeztet, pontosít a polgármesterrel.
4. Felhatalmazza Ollé Árpád polgármestert az ivóvíz-viziközmű rendszert érintő, az
előterjesztés mellékletét képező meghatalmazás és nyilatkozat aláírására.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: nyilatkozat megküldésére: azonnal
-

egyetért, az kézfeltartással jelezze

A jelenlévő 6 képviselő, 5 igen és 1 tartózkodik szavazattal elfogadja a határozati
javaslatot és az alábbi határozatot hozza.
~
határozata
az EDV Zrt. által elkészített Gördülő Fejlesztési Terv 2020-2034 közötti időszakra
törtnő elfogadásáról, valamint a 2020. évi tervezett beruházási keret
felhasználásáról
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Az előterjesztés mellékletében szereplő gördülő Fejlesztési terv 2020-2034.
időszakra készült felújítási, pótlási, valamint beruházási tervrészeket az érintett
időszakokra elfogadja.
2. Meghatalmazza az Eszakdunántúli Vízmű Zrt-t a jóváhagyási eljárásban történő
képviseletre, és a Gördülő Fejlesztési Terv benyújtására a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatalhoz.
3. A Gördülő Fejlesztési Terv hivatal általi jóváhagyását követően hozzájárul a 2020.
évben a bérleti díj terhére történő munkálatok végrehajtásához azzal a
megkötéssel, hogy azok megkezdése előtt egyeztet, pontosít a polgármesterrel.
4. Felhatalmazza Ollé Árpád polgármestert az ivóvíz-viziközmű rendszert érintő, az
előterjesztés mellékletét képező meghatalmazás és nyilatkozat aláírására.
FeJelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: nyilatkozat megküldésére: azonnal
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8. Napirendi vont:
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az
előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeirőL

—

Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy az április 24-ej rendes ülésen a képviselő
testület a 34/2019. (IV.24.) határozatával az Által-ér völgyi kerékpárút fenntartásának
és üzemeltetésének céljára az Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatósággal szerződés
megkötéséről döntött. A szerződés aláírása megtörtént. Az április 24-ei rendes ülésen a
képviselő testület a 35/2019. (IV.24.) határozatával 36 m2 nagyságú autóbeálló
kialakításáról döntött. Az autóbeálló elkészült. Az április 24-ei rendes ülésen a képviselő
testület a 38/2019. (IV.24.) határozatával a Kék Duna Óvoda elektromos
karbantartásáról és érintésvédelmi kialakításáról döntött. A munka elvégzésre került. A
május 29-ei rendes ülésen a képviselő testület a 41/2019. (V.29.) határozatával
elfogadta a fogorvosi praxis elidegenítéséről, illetve feladat-ellátási előszerződés
megkötéséről döntött E. Balogh János a praxist átvevő fogorvossal. A praxis átadásátvétel E. Balogh János visszalépése miatt meghiúsult, a feladat-ellátási szerződés
megkötése sem történt meg. A május 29-ei rendes ülésen a képviselő testület a 46/2019.
(V.29.) határozatával pályázati anyag benyújtásáról döntött a Jókai utca felújításával
kapcsolatban. A pályázatra érkezett hiánypótlási felhívást teljesítettük. A támogatást az
első_körös_bírálat_sor-án~elutasították_forráshiányra_hivatkozva~de~a=páiyázatunk__
tartaléklistára került, októberben újabb döntés várható. A május 29-ei rendes ülésen a
képviselő testület a 48/2019. (V.29.) határozatával a Kék Duna Óvoda konyhájának
felújítására benyújtott VP6-7.2.1-7.4.1-17 kódszámú pályázat pénzügyi elszámolásához
hozta meg a szükséges döntést. A kifizetési kérelem benyújtása megtörtént, hiánypótlási
eljárás van folyamatban. A május 29-ei rendes ülésen a képviselő testület a 49/2019.
(V.29.) határozatával községfejlesztési megállapodás megkötéséről döntött a Lorkamill
Kft-vel, a Dunasor utca csatornázására vonatkozóan. A megállapodást megkötöttük, a
tervezési munka folyamatban van. A május 29-ei rendes ülésen a képviselő testület a
50/2019. (V.29.) határozatával együttműködési megállapodás megkötéséről döntött a
Neszmélyi Polgárőr Egyesülettel. A megállapodást megkötöttük. A június 26-ai rendes
ülésen a képviselő testület a 54/2019. (VL26.) határozatával közétkeztetési feladatok
ellátására az Étel-Posta Bt.-vel kötött vállalkozási szerződés módosításáról döntött. A
szerződésmódosítás aláírásra került. A június 26-ai rendes ülésen a képviselő testület a
56/2019. (Vl.26.) határozatával beiskolázási támogatást nyújtott az Önkormányzat és az
óvoda munkavállalói részére, akik családi pótlékra jogosító gyermeket nevelnek. A
támogatás kifizetése megtörtént. A június 26-ai rendes ülésen a képviselő testület a
58/2019. (VI.26.) határozatával értékesítette az 5714/1 hrsz-ú ingatlanát Tatai Kornél
részére. Az adásvételi szerződés aláírásra került, a vételárat a vevő megfizette. A június
26-ai rendes ülésen a képviselő testület a 59/2019. (VI.26.) határozatával a Pihenő tó
többletmunkáinak elvégzéséről döntött. A munkák megkezdődtek, az anyagok
beszerzése megtörtént, a befejezés várhatóan október vége. A július 31-ei rendkívüli
ülésen a képviselő testület a 62/2019. (VII.31.) határozatával szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódóan nyújtott be támogatás igénylést. A támogatást az
önkormányzat elnyerte. A július 31-ei rendkívüli ülésen a képviselő testület a 66/20 19.
(VlI.31.) határozatával a Pihenő tó kútfoglalása fölé fa tetőszerkezet kiépítéséről döntött.
A tetőszerkezet elkészült. A Magyar Falu Program keretében kiírásra kerülő
támogatások közül két támogatásra nyújtottuk be anyagunkat. A belterületi utak
felújítására, melyből a Béke utca útburkolatának felújítását céloztuk meg. A támogatás
mértéke 17 millió forint. A Hivatal belső felújítására, fűtés és elektromos rendszerének
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korszerűsítésére is nyújtottunk be támogatási igényt a Magyar Falu Program keretében,
melynek összege 30 millió forint. Támogatói döntés mindkét pályázat esetében
novemberben várható. Bölcsőde kialakítására nyújtottunk be támogatási kérelmet a
TOP pályázati rendszer keretében. A bölcsőde a Neszméllyel közös tulajdonú
gyógyszertár épületében kerülne kialakításra úgy, hogy a gyógyszertár is megmaradna
egy kisebb alapterülettel. A támogatás mértéke 60 millió forint. 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. (IX.25j határozata a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak
eseményeiről szóló tájékoztató elfogadásáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta
eltelt időszak eseményeiről szóló tájékoztatót.
-

egyetért, az kézfeltartással jelezze

~ szavázattál ~ és
az alábbi határozatot hozza.

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 74/2 019. (IX.25.)
határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi
ülés óta eltelt időszak eseményeiről szóló tájékoztató elfogadásáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta
eltelt időszak eseményeiről szóló tájékoztatót.

9. Napirendi pont:
Egyebek
a) Tájékoztatás folyamatban lévő
(Szóbeli előterjesztés alapján)

munkákról,

pályázatokról

Ollé Árpád polgármester elmondja, a bölcsődei pályázattal kapcsolatban, ha valakit
érdekel a tervdokumentációt meg tudja mutatni, de nem akart ennyi mindent e-mailben
körbe küldeni. A pályázat végső összege több mint 80 millió forint, de ebből lejön a
közbeszerzési eljárás költsége valamint még egyéb költségek, így kb. 63 millió forint
marad a bölcsőde kialakításra. A meglévő gyógyszertár nem része a projektnek. A
megvalósulás érdekében a Bölcsődék Országos Egyesületével is szerződnie kellett az
önkormányzatnak, ők biztosítanak majd egy szakértőt. Azt nem lehet még tudni, mikor
bírálják el a pályázati anyagot. Az energetikai felújítás lassan de halad, az általános
iskolánál le kellett állítani a munkát. A fűtéskorszerűsítés hibátlanul sikerült. Azóta a
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kivitelező kifizetésre is került. A nyílászárók cseréje és a párkányok felhelyezése kb.
90%-ban megtörtént. Már csak azok a párkányok nem kerültek cserére, amik a
tetőtérben fából készültek. Ezek pótlását az őszi szünetben szeretnék elvégezni.
Kecskeméti József képviselő elmondja, hogy az iskola déli részét lefóliázták és így nem
lehet órát tartani olyan fülledt bent a levegő. Kérdezi, hogy nem lehetne ezzel
kapcsolatban valamit csinálni.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a fűtést kellene levenni kicsit. A kivitelezőtől
az emberei végzettségét igazoló dokumentumokat bekérték, de ez még folyamatban van.
A hivatalnál az akadálymentes feljáró nincs még kész, pár darab párkány hiányzik
valamint a földszinti mosdó kiépítése. A lábazati szigetelés még nincs levakolva illetve a
padlás még nincs leszigetelve. A pihenőtónál a második pályázatot is megnyerte az
önkormányzat.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy a Geodéta elkészítette a rajzokat,
felmérte a tavat. Ezeket továbbította a tervezőnek, műszaki ellenőrnek, várja a
visszajelzést hogy ez elég e a kész terv elkészítéséhez vagy sem. A műszaki átadás
átvételhez ez mindenképpen szükséges. Sok munka hátravan még, Domján Viktor
képviselővel kell majdegyeztetni.
Vajas Zoltán képviselő kérdezi, mi a helyzet az orvosi rendelős fűtéssel.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy meglepő módon elindult a fűtés, de
vannak olyan radiátor egységek, ahova nem jut el megfelelően a meleg víz. A ml
esetünkben a bekért végzettségi dokumentumokból kiderült, hogy a szigetelést végző
alkalmazott anyagmozgatói végzettséggel rendelkezik, ezért csak az egy kőműves
végzettséggel rendelkező személy csinálhatja a szigetelést. Elvileg Szegedről érkezik
még szakember, hogy a szigetelésben segítsen. A kivitelező egyik alvállalkozója már ki
lett fizetve, így kiutalásra kerül a következő részszámla. A végszámla pedig csak akkor
egyenlíthető ki, ha az összes alvállalkozó ki van fizetve, amit igazolniuk is kell.

Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a gázóra már az orvosi rendelőnél
felszerelésre került, viszont az elektromos bekötés még várat magára.

b) Vadvirág dalkör támogatási kérelme
alapján)

(szóbeli előterjesztés

Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a vadvirág dalkör támogatási kérelmet
nyújtott be az önkormányzathoz. Egyenruhát szeretnének vásárolni, 15 főre, ami kb.
225 000 Ft-ba kerülne.

Kecskeméti József képviselő elmondja, hogy minden községi rendezvényen ott
vannak, színvonalas műsort adnak elő mindig.

Makay Tibor kirendeltség-vezető kérdezi, hogy mióta működik ezen a néven a dalkör.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy nem rég óta.
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Kecskeméti József képviselő elmondja, hogy ez a nyugdíjas club énekkara, csak
hivatalosan most már vadvirág dalkör.
Kun Lajos alpolgármester kérdezi, bogy milyen ruhát szeretnének venni.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy egységes ruhát szeretnének mindenkinek a
fellépésekre.
Czérna Zoltán Tiborné képviselő kérdezi, mennyi lenne pontosan az összeg.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy 225 000 Ft.
Czérna Zoltán Tiborné képviselő elmondja, bogy szerinte kapják meg a támogatást rá.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy amennyiben nincs ellenvetés, kéri, bogy
döntsenek a határozati javaslat elfogadásáról. Döntéshozatalban részt vevők száma 6 Fő,
kéri, hogy aki a beterjesztett határozati javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő;testülete .../2019. (JX.25J határozata a_~,
W&IF~jRii~kör fellépő Ríh~ megvásárlásához szükséges támogatásról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. A Vadvirág Dalkör részére 225 000 Ft támogatást nyújt a fellépő ruha
megvásárlására. A támogatás kifizetésére a költségvetés államháztartáson kívüli
juttatások kiadásai biztosítanak fedezetet.
2. Felhatalmazza a polgármestert a támogatás kifizetésére, szerződés aláírására
-

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 75/2019. (IX.25.)
határozata a Vadvirág dalkör fellépő ruha megvásárlásához szükséges
támogatásról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. A Vadvirág Dalkör részére 225 000 Ft támogatást nyújt a fellépő ruha
megvásárlására. A támogatás kifizetésére a költségvetés államháztartáson kívüli
juttatások kiadásai biztosítanak fedezetet.
2. Felhatalmazza a polgármestert a támogatás kifizetésére, szerződés aláírására

c) Önkormányzati gépkocsik szervizelése
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy kértek árajánlatot. Az első ajánlatban
szerepel az olajcsere, szűrőcsere, rendszámvilágítás csere, üzemanyagszűrő csere és
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olajszűrő csere. Ezek összesen bruttó 92 206 Ft-ba kerülnek. Ezeket mindenképpen meg
kell csinálni. A másik árajánlatban alkatrészek vannak, a kuplung főhenger, a
munkahenger cseréje, tengelykapcsoló főhenger, lámpafoglalatok, pótfék lámpa. Ebben
az árajánlatban szerepel, a hátsó rugópár cseréje, amit egy Székesfehérvári cégtől meg
tudnak rendelni és így olcsóbb lenne.
Kun Lajos alpolgármester elmondja, hogy mindenképpen ki kelt cserélni, mert az egyik
el van törve.
Ollé Árpád polgármester elmondja, bogy a Székesfehérvári cégnél a rugókat le tudják
gyártani.
Kun Lajos alpolgármester elmondja, hogy erősített rugót fognak itt legyártani, 62 000
+ Áfa összegért. Az autónak lejárt a műszaki vizsgája, ami meg lett hosszabbítva. El lett
véve a szakszervizbe, hogy állapítsák meg, mit kell rajta megcsinálni, bogy átmenjen a
műszakin. Lett az autóra két gumi rendelve, és az üléshuzat is meglett varratva.
Ollé Árpád polgármester elmondja, bogy megrendeli akkor a rugókat, és a jövő hétre
azt le tudják gyártani, addig meg végeznek az Esztergomi szervizben. Komáromban
pedig beszerelik a rugót és a műszakit is megcsinálják.

________________

Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, bogy a Suzuki Vitara személygépkocsi
műszaki vizsgája is lejár. Most alkalom lenne vonóhorog felszerelésére, és azzal együtt
leműszakiztatni. A vonóhoroggal együtt a vizsga bruttó 200 000 Ft-ba kerülne.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy hasznos lenne a vonóhorog az utánfutó és az
útszóró vontatmány húzására. 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. (IX.25.] határozata az
önkormányzat tulajdonában lévő gépkocsik szervizeléséről.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
3. A tulajdonában lévő Ford Transit tehergépkocsi kötelező szervizelését, és
műszaki vizsgára történő felkészítését elvégezteti, melyre bruttó 500000 Ft-ot
biztosít az általános tartalékok terhére.
4. A tulajdonában lévő Suzuki Vitara személygépkocsi műszaki vizsgára történő
felkészítésére, és vonóhoroggal történő ellátására bruttó 200 000 Ft-ot biztosít az
általános tartalékok terhére.
5. Felhatalmazza a polgármestert a szervizelési munka megrendelésére, a műszaki
vizsgák lebonyolítására.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: 2019. október 11.
-

.

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 76/2019. (IX.25.)
határozata az önkormányzat tulajdonában lévő gépkocsik szervizeléséről.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. A tulajdonában lévő Ford Transit tehergépkocsi kötelező szervizelését, és
műszaki vizsgára történő felkészítését elvégezteti, melyre bruttó 500 000 Ft-ot
biztosít az általános tartalékok terhére.
2. A tulajdonában lévő Suzuki Vitara személygépkocsi műszaki vizsgára történő
felkészítésére, és vonóhoroggal történő ellátására bruttó 200 000 Ft-ot biztosít az
általános tartalékok terhére.
3. Felhatalmazza a polgármestert a szervizelési munka megrendelésére, a műszaki
vizsgák lebonyolítására.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: 2019. október 11.

Kecskeméti József képviselő elmondja, hogy az iskolai ebédeltetéssel nagy problémák
vannak. A gyerekek létszáma 96 fő. Előbb utóbb el kell azon gondolkodni, hogy az
iskolában kell kialakítani étkezőt. A tízóraival kapcsolatban is folyamatosan jönnek a
visszajelzések.
Makay Tibor kirendeltség-vezető kérdezi, hogy mi a gond.
Kecskeméti József képviselő elmondja, hogy az adag, nincs rendesen becsomagolva az
étel. A vállalkozótól azt a választ kapták, hogy ők nem tudják megoldani a tízórai
kiosztását.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy úgy tudnák biztosítani, ha a gyerekek
átmennének az óvodába, de az időben nem megoldható. Azzal a tízóraival van a baj, amit
úgy kell kiporciózni.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy meg kell vizsgálni, hogy kötelező e, a
tízórai adása.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy össze kell hívni egy megbeszélést, ahol
tisztázzák, milyen tízórai felelne meg, ami könnyen kiosztható.

d) Községüzemeltetési feladatkoordinátori feladatok ellátásáról
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy Fürst Péter kérte munkaszerződése
közös megegyezéssel történő megszüntetését, ezáltal nincs falugondnok. Kun Lajos
alpolgármesterrel közösen beszéltek Lévai Ferencné tornaterem gondnokkal, hogy
besegítene-e a falugondnoki feladatok elvégzésében. Az autóval tudná vinni Faddi
Károlyt, minimális munkát el is tudna végezni. A beszerzéseket is el tudná intézni. A
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fizetését, ami minimálbér, fel lehetne emelni a szakképzett minimálbérre. Megbízási
díjat is kaphatna ezért a plusz munkáért.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a férfimunkákat nem tudja elvégezni.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, bogy akkor a Károly fog pakolni, de az
autóval a fa kiszállítást is meg tudják oldani. A téli síkosság mentesítést így is meg kell
oldani, mert valakinek kell járnia a hótoló autóval. Nehéz erre az álláshelyre embert
találni, aki ennyi pénzért megcsinálja. Kérdezi mi a vélemény.
Czérna Zoltán Tiborné képviselő elmondja, hogy szerinte ki kell próbálni. Télre
viszont valakit kell találni a síkosság mentesítésre.
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. (IX.25.) határozata a
községüzemeltetési feladatkoordinátori feladatok ellátásáról.
Dünáálf’íáiKö~s€g OnkörínáúViat Kéj*Fsélő-testülété
1. A megüresedett községüzemeltetési feladatkoordinátori feladatok ellátására az
önkormányzat saját munkavállalóját, Lévai Ferencné tornaterem gondnokot
bízza meg 2019. október 1. napjától 2019. december 31. napjáig.
2. A munkakör ellátásának idejére a megbízási díjat 50 000 Ft-ban állapítja meg.
3. Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő; 2019. októberi.
-

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 77/2019. (IX.25.)
határozata a községüzemeltetési feladatkoordinátori feladatok ellátásáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. A megüresedett községüzemeltetési feladatkoordinátori feladatok ellátására az
önkormányzat saját munkavállalóját, Lévai Ferencné tornaterem gondnokot
bízza meg 2019. október 1. napjától 2019. december 31. napjáig.
2. A munkakör ellátásának idejére a megbízási díjat 50 000 Ft-ban állapítja meg.
3. Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: 2019. október 1.
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e) Közösségszervezői feladatok ellátásáról
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy a művelődési házban sincs senki
most, mivel Geszler Anita is kérte munkaszerződése közös megegyezéssel történő
megszüntetését. Pályázati támogatás van még rá.
Baranya Gábor képviselő kérdezi, hogy mi legyen a művelődési házzal.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy kell oda alkalmazott, olyan
finanszírozást kap az önkormányzat, ami ezt előírja. Újra meg kellene hirdetni az állást
vagy elővenni az előző pályázók anyagait és megkeresni őket, hogy érdekli e őket még az
állás.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a TOP-os pályázatban, amit az önkormányzat
nyert Tatával
együtt,
hogy megbízási
szerződéssel
tudnak alkalmazni
közösségszervezőt, de csak két órás foglalkoztatásban. Beszélt a Sütő Hajnalkával, hátha
elvállalná ezt a pár órás megbízást.

10. Nauirendi DOnt:
.._.»Iszpoigá&CímésYro_DunaalmásemIékplakett~odaítélése~(~ártjl~5_
keretében )
-

afenti napirendet a képviselő-testület zárt űlés keretében tárgyalja, melyről külön
jegyzőkönyv készül.

Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy további hozzászólás hiányában megköszönte
a jelenlévőknek a részvételt és az ülést 17:45 órakor berekesztette.

rfl71(~’

0t&kí~ cOiL~
dr. Kórósi Emőke

Ollé Arpád
polgármester

jegyző
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