Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2545 Dunaalmás, Almási u. 32.
Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015
Iktatószám: DA/20-43/2021.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2021. július 7-én Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő —testületének
16:30 órakor kezdődő rendkívüli ülésén.
Helye: Csokonai Művelődési Ház Nagyterme
lelen vannak:

Ollé Árpád polgármester
Kun Lajos alpolgármester
Maros Géza képviselő
Domján Viktor képviselő
Komáromi Norbert képviselő

Távollévő képviselők:

Czérna Zoltán Tiborné képviselő
Baranya Gábor képviselő

MeEhívottak és jelen vannak:

Makay Tibor a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal
Dunaalmási Kirendeltségének vezetője

Ollé Árpád polgármester: 16:30 órakor megnyitja az ülést. Köszönti a megjelent
képviselőket és a meghívott vendégeket, megállapítja, hogy a testület határozatképes,
mert a 7 képviselő közül 5 fő Jelen van, Czérna Zoltán Tiborné és Baranya Gábor egyéb
elfoglaltságaik miatt vannak távol. Amennyiben ellenvetés nincs, kéri, hogy döntsenek a
napirendek elfogadásáról. Döntéshozatalban részt vevők száma S fő, kéri, hogy aki a
napirendi ponttal
Pihenő tó mederrendbetételéről (szóbeli előterjesztés alapján)
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó; Makay Tibor kirendeltség-vezető

-

egyetért, az kézfeltartással jelezze

A jelenlévő 5 képviselő egyhangú, 5 igen szavazattal elfogadja a mai ülés napirendjét és
az alábbi határozatot hozza.

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2021. (VII.7.)
határozata a 2021. július 7-ei testületi ülésen tárgyalandó napirendi pont
meghatározásáról

Pihenő tó mederrendbetételéről (szóbeli előterjesztés alapján)
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető

Határidő: azonnal
Felelős: Ollé Árpád polgármester

Napirendi pont:

Pihenő tó mederrendbetételéről
Domján Viktor képviselő elmondja, hogy ő azt sürgetné, hogy a tómeder kikotrásra
kerüljön minél előbb. Augusztustól kezdenek ezen a területen a kerékpárút kivitelezői,
addigra készen lenne a kotrás, szikkadna annyit az iszap is, hogy át lehessen szállítani a
tervezett helyére. A területen mindenképpen munkálatok fognak folyni, szét lesz tárva.
Makay Tibor kirendeltség-vezető megkérdezi, hogy beszélt-e Molnár Jánossal a
padkaszedéssel kapcsolatban?
Domján Viktor képviselő elmondja, hogy nem beszélt vele, mert szerinte inkább Jónás
Gáborral kellene beszélni, mert neki ugyanolyan gépe van, mint Molnár Jánosnak, csak
lánctalpasban. Elmondja, hogy elképzelhető, hogy meg kell emelni a kútháznak a tetejét
a kerékpárút tervezett szintjéhez. Így akár a tó szintjét is meg lehetne emelni, és egy
sokkal szebb tavat is ki lehetne alakítani.
Kun Lajos alpolgármester elmondja, hogy össze kellene rakni a pontos költségvetést.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy az idei évre a költségvetés fejlesztési
célú kerete nagymértékben felhasználásra kerül, a maximális felhasználható összeg,
amit a munkákra az idei évben felhasználhatunk az bruttó 4,5 millió Ft.
Domján Viktor képviselő elmondja, hogy ez legalább 4-5 millió Forint lenne. Függ
attól, hogy mennyi kavics megy bele, lesz-e csövezés benne, mennyibe fog kerülni a geo
textília.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy összefoglalva akkor lesz egy rézsűkotrás, egy
mederkotrás, egy becsövezés, egy átszállítás, arra egy földráterítés, egy geo-textillel való
fedés, munkadíj és még egy kavicsozás és deszkázás.
.

Kun Lajos alpolgármester megkérdezi, hogy ha mindezt megcsinálták, akkor vajon
változik-e a helyzet?
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Maros Géza képviselő elmondja, hogy ezt a pénzt abban a tudatban kell elkölteniük,
hogy a sok munka végeztével lehet, hogy újra elő fog bukkanni a növény valahol.
Domján Viktor képviselő elmondja, hogy szerinte ezért kellene mindenképpen
becsövezni. Szerinte lehetne humusszal is tölteni az alját.
Kun Lajos alpolgármester elmondja, hogy ő lebetonozná az alját. Szerinte ez egyszerre
sokba kerülne, viszont hosszú távú megoldás lehetne. Nem szeretné, ha rövid távon újra
kéne kezdeni az egész kotrást.
Domján Viktor képviselő szerint nem kell majd újra kotorni. Elmondja, hogy a
hatóságok nem biztos, hogy engednék a betonozást. Abban viszont igazat ad nekik, hogy
nem szabadna sietni a feltöltéssel.
Kun Lajos alpolgármester elmondja, hogy mindenképpen be kellene kamerázni a
területet.
Domján Viktor képviselő elmondja, hogy nem számít veszélyes hulladéknak az iszap és
a növény, csak élővíz mellé nem kerülhet, így átszállíthatják a tervezett helyére, a
büfésor mögötti Káposztásnak hívott területre.
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 határozati javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete .../2021. (VlI.7.) határozata
a Pihenő tó mederrendbetételéről
.

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. A 4603 hrsz-ú ingatlanon található Pihenő tó mederkotrását, rézsű szedését, és a
kitermelt iszap elszállítását ártalmatlanítását elvégzi.
2. A munkákra nettó 2 000 000 Ft-ot biztosít a fejlesztési célú kiadásainak terhére.
3. Felhatalmazza a polgármestert az ajánlatok bekérésére, a vállalkozó
kiválasztására és a vállalkozói szerződés megkötésére.
Határidő: 2021. július 20.
Felelős:

-

Ollé Árpád polgármester

egyetért, az kézfeltartással jelezze

A jelenlévő 5 képviselő egyhangú, 5 igen szavazattal elfogadja a határozati javaslatot és
az alábbi határozatot hozza.
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Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
határozata Pihenő tó mederrendbetételéről

59/2021.

(Vll.7.)

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. A 4603 hrsz-ú ingatlanon található Pihenő tó mederkotrását, rézsű szedését, és a

kitermelt iszap elszállítását, ártalmatlanítását elvégzi.
2. A munkákra nettó 2 000 000 Ft-ot biztosít a fejlesztési célú kiadásainak terhére.
3. Felhatalmazza a polgármestert az ajánlatok bekérésére, a vállalkozó
kiválasztására és a vállalkozói szerződés megkötésére.
Határidő: 2021. július 20.
Felelős:

Ollé Arpád polgármester

Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy további hozzászólás hiányában megköszönte
a jelenlévőknek a részvételt és az ülést 17:32 órakor berekesztette.

K.m.f.

Ollé Arp d
polgármester

dt’Horváth Józ$f
jegyzőj(

