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1. Megnyitó
Jelen van 8 képviselő.
Polgármester asszony köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy a jelenlévő képviselők száma 8
és megnyitja az ülést.
Hitelesítőknek kinevezi Nagy Józsefet és Németh Gézát, jegyzőkönyvvezetőnek pedig Józsa
Renátát.
Egyhangúlag elfogadva.
Program:
1) Megnyitó és a program beterjesztése – otvorenie a program zasadnutia
2) Határozatok teljesítése –8,9,10/2011 sz. jegyzőkönyvek – plnenie predošlých uznesení
3) Sportbizottság jelentése – hlásenie športovej komisie pri OZ
4) Iskolaügyi SZB jelentése - hlásenie školskej komisie pri OZ
5) Kulturális SZB jelentése – hlásenie kultúrnej komisie pri OZ
6) Szociális SZB jelentései - hlásenia sociálnej komisie pri OZ
7) Mezőgazdasági SZB jelentése – hlásenie poľnohospodárskej komisie pri OZ
8) Pénzügyi SZB jelentése + bérleti szerződés javaslatok, költségvetés teljesítése és
módosítása, HÉR-k módosítása valamint a község alapszabályzatának és ülésezési
rendjének módosítása, kérvények - hlásenie finančnej komisie pri OZ+ návrhy
nájomných zmlúv, plnenie rozpočtu a I. úprava rozpočtu, úpravy VZN, šatútu obce a
rokovacieho poriadku a žiadosti
9) Egyéb, vita – ostatné, diskusia
A községi rendelők festése. szerződésjavaslat – maľovanie ambulancií zdravotného
strediska: návrh zmluvy
Jelentés a bérlakások állapotáról – hlásenie o stavu nájomných bytov
10) Zárszó – záver
A program egyhangúlag elfogadva

2. Határozatok teljesítése
Régebbi határozatokban meghatározott feladatok:
122/8/2008 – a műfüves pálya elhelyezéséről tovább tárgyal az ÖK– bizottságok javaslatot tettek
– tov. feladat
53/7/2009 – iskolai kéménybontás(CSEKO) –A bontásnál keletkezett károk felszámolását (fal
kijavítását) szintén tartalmazta a szerződés – írásban és szóban felszólítva a szerződés
értelmében-a munka még nincs elvégezve betegségre való tekintettel
Németh Géza képviselő megjegyzi, hogy ez a munka már 2 éve húzódik, jó lenne ha már
elvégezné a kivitelező.
3/2/2010 -Elfogadja a jegyzékben feltüntetett javítási munkák elvégzését az anyagi
lehetőségekhez mérten és kéthavonta ellenőrzi, hogy mely hibák lettek eltávolítvafolyamatosan.
Egészségügyi központ:
Fogorvos: Kishelységben a javítás után nem lett megoldva a gumizás és a festés- teljesítve
Tájház: potyog a fal
A villanyvezeték nem szakszerűen lett megjavítva, gyulladásveszélyes!!
Óvoda: A konyha részen beázik a tető
Bejárati ajtók cseréje
Kazánházba befolyik a víz
Szeméttárolók elbontása
Az épület csurgái, valamint a külső falak rossz állapotban vannak
Iskola:
A kémény lebontása után a fal nem lett kijavítva – határozat van rá!
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Tűzoltó szertár: A külső festés válik le, pedig nemrég lett csinálva.
Könyvtár:
függönyökre lenne szükség
Sport és kultúrközpont: Az épület nagytermének teteje beázik!!
Ablakok állaga nem jó!
WC-k, zuhanyzók csempéinek rendbetételére is szükséges lenne!
5a/2/2010 -Felmondani a FRUTIES-szal a kútra szóló bérleti szerződést, valamint felszólítani a
tartozás rendezésére. Amennyiben nem rendezi , bíróságra adni.- a hat. részben teljesítve :
felmondva a szerződés és felszólítva a tartozás rendezésére. Az össztartozása: 3869,30 Eur.
5c/2/2010 – OSCAR BOGNÁR és Neushvandtner tartozásai: vagyoni kimutatást kérni róluk,
amennyiben nincs vagyonuk más végrehajtónak adni a tartozásukat behajtásra – folyamatban
11b/2/2010- Jóváhagyja a volt KH épületének utca felőli oldala tatarozását tavasszal –
bedolgozva a 2011-es évi jóváhagyott költségvetésbe – a kőművesmunkák, festés, bádogos
munkák elvégezve az az épületen körbe - teljesítve
23/3/2010 –Jóváhagyja a telekcserét 4,5 ha terjedelemben 1:1 arányban Józsa László részére
gabonaraktár és logisztikai központ kiépítésére a beterjesztett javaslat alapján. Valamint a
szerződés javaslat 5. pontját kibővíteni a következővel: csak a megadott építkezés kezdődhet el 1
éven belül. Ellenkező esetben a területek cserélődjenek vissza- telekcsere beírva júl. 17-én: az
építkezés még nem kezdődött el, csak a véleményeztetés az építkezési engedély kiadásához
24/3/2010–Jóváhagyja a telekcserét a Mäsocentrummal - telekcsere beírva júl. 12-én.- az
építkezés még nem kezdődött el, csak a véleményeztetés
58/6/2010 –A környező falvakkal közösen tárgyalni a vízművekkel a szerződés
megváltoztatásáról, valamint keresni a pénzforrásokat a kanalizációs rendszer javítására –
Polgármester aszony elmondja, hogy sajnálatos módon csak a mi községünkkel volt használati
szerződés kötve, a többi falut ez nem érinti.
___________________________________________________________________________
2010. december 27-től hozott határozatok:
20/2/2011 – Jóváhagyja független szakértői vélemény kérését a C bérlakás kivitelezéséről- C
bérlakás hibáinak eltávolítása folyamatban van a NEAR k.f.t. által
30c/3/2011 –kitűzi a „Falualapítási emléknap” dátumát 2011. július 2-ra-megtörtént
37/3/2011 Feladatul adja a KH belső előírásainak átdolgozását a Főellenőr jelentésével
összhangban-lásd a pénzügyi SZB jelentését
46/4/2011 – Mäsocentrum kérvényével tovább foglalkozik.
49b/4/2011 –Jóváhagyja a 474/2 sz. parc. szétmérését tárgyi teher beíratásra a gázvezetékek
korrózió elleni védelmének kiépítéséhez- lásd a 83/8/2011 sz. hat.
52a/4/2011 – Jóváhagyja a földmunkák megkezdését az Erdőhát utcában: vízelvezető árkok,
valalmint vízelnyelő kialakítására- tejesítve
52b/4/2011 –Megbízza a Polgármester asszonyt, hogy tárgyaljon a gazdálkodókkal a határi
utakat lezáró sorompók elhelyezése ügyében.- további feladat
52c/4/2011 –Megbízza a mezőgazdasági SZB tagjait, hogy a bejelentő ívek alapján helyszíni
szemlét tartsanak a kutyatartóknál- további feladat
58a/5/2011 –Díszpolgárrá avatja Kérész Gyulát a falualapítási emléknap alkalmából-teljesítve
58b/5/2011 –Meghívja az összes díszpolgárt a falualapítási emléknapra-teljesítve
58c/5/2011 – Jóváhagyja a múzem felújítását a falualapítási emléknapra – lehetőség szerinttovábbi feladat
60c/5/2011 –Feladatul adja bérleti szerződés kidolgozását mind a két bérlő részére Ref. EI és Ifiklub)- folyamatban
60f/5/2011 – Jóváhagyja a nem merített szabadság kifizetését 2 részletben: az 1. és 2. Félévbenfolyamatban
64/6/2011 – Kéri, hogy a Szlovákiai gázművek adják meg a bejáráshoz szükséges terület
nagyságát a köv. ülésre. Lásd a 83/8/2011 sz. hat.
66/7/2011- Megbízza Németh Géza képviselőt az alistáli temetőben található örökmécses
gondozásával – folyamatos feladat
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67b/7/2011–Jóváhagyja az öreg kinti vasjátékok leszerelését a falu területén. Kivételt képeznek
a sportpályán lévő játékok. A leadott vashulladék árából pedig felújítani, kijavítani az óvoda
területén lévő kinti játékokat – az óvodánál a játékok leszerelése megtörtént,a homokozó és
mászoka ki lett cserélve
Németh Géza képviselő ennek kapcsán elmondja, hogy a Hunyadi Mátyás utcán levő parkban
a ping-pong asztal veszélyes, mivel betonból van, a sarkai le vannak törve. Az ottani játékokkal
is gondok vannak: repednek, törnek. Sajnálja, hogy a szőkőkút nem üzemel.
67c/7/2011 –A CMAI igazgatóságával együtt keresni a lehetőségeket az iskolai sportpálya
felújítására pályázatok útján.
69c/7/2011-Jóváhagyja az akadálymentes közlekedés kialakítását a gyógyszertárnál-tov. feladat
70a/7/2011- Jóváhagyja vízelnyelő árok kialakítását a Hunyadi Mátyás és Csendes utcákban az
esővíz elvezetésére. A KH épületének esőcsatorna vizének elvezetését az árkokba(László Árpád
kérvénye)-a Hunyadi Mátyás utcán megoldva, Csendes utca folyamatban
72a/8/2011 -Tudmásul veszi a Kultúrközpont kihasználtságáról szóló jelentést az I. félévben.
72b/8/2011 –Tudomásul veszi a kultúrális SZB jelentését.
73/8/2011 –Tudomásul veszi az iskolaügyi SZB jelentését.
74a/8/2011 –Jóváhagyja a lassítósáv felére csökkentését Gárdony utcán Hideghéty Péter telkével
szemben útkarbantartói munkák keretén belül -tov. feladat őszre
74b/8/2011 – Kéri, hogy a kérvényező MASLEN k.f.t. pontosítsa kérvényét a reklámtábla
elhelyezésével kapcsolatban (anyaga, mérete...) a Felistáli 9 bérlakás épületére – írásban
felszólítva a kérvény pontosításáa, de még nem válaszolt
74c/8/2011 – Jóváhagyja a Kertész utcán lévő akácfacsökök eltávolítását, vagy eltakarását –
lehetőség szerint (gumiabroncsok – virágok)- tov. feladat
74d/8/2011 – Jóváhagyja, hogy a Kőláb utcán Pethő László telkével szemben az árok
biztonságossá tételét a közlekedés szepmontjából (tűzvédelmi csap)-teljesítve.
75/8/2011 –Tudomásul veszi a sportbizottság jelentését, azzal a feltétellel, hogy a köv. ülésen
foglalkozni kell a női futballcsapat eredményeivel.
76a/8/2011 –Jóváhagyja a bérleti szerződés megkötését a BLACK HAWK PT-sal a köv.
változással az I. rész 8. pontjában: A bérlő felel azért, hogy a lőszer ne kerüljön ki a lőtér
területéről. Ezt a tényt kötelese miden alkalommal ellenőrizni. Abban az esetben, ha mégis
kikerül a lőszer és szennyeződést okoz, kötelesek azt azonnal eltávolítani – a szerződés nincs
aláírva, lásd a pénzügyi SZB jelentését.
76b/8/2011 –Jóváhagyja a bérleti szerződés megkötését az ECORI PT-sal úgy, hogy a bérlet
időtartama: 2012. június 30.- teljesítve
76c/8/2011 –Jóváhagyja a bérleti szerződés megkötését az ALI-BI PT-sal úgy, hogy a bérlet
időtartama: 2012. június 30.- teljesítve
76d/8/2011 –Jóváhagyja a piaci rendtartásról szóló HÉR-t a pénzügyi SZB módosítási
javaslataival.- a módosítás bedolgozva
76e/8/2011 –Megállapítja a Polgármester assszony havi fizetését 1.523,- Eur magasságban 2011.
június 1-től-teljesítve
76f/8/2011 Kéri a bejárat: a 16/1 sz. parcella konkrét szituációs tervét és meghívja Vendégh
Zsoltot a köv. ülésre.- tov. feladat
77a/8/2011- Jóváhgyja a Tőnyei kataszterben lévő 80/129 sz. telek egyenes eladását.
77b/8/2011 - Jóváhagyja a megfelelő indokot: ez a telek közútról nem megközelíthető és
a szomszédok lemondtak a telek megvásárlásáról.
77c/8/2011 –Kinyilvánítja azon szándékát, hogy a 80/129 sz. parcellát eladja a kérvényezőknek:
Vendégh Péter és nejének.
78a/8/2011 –Jóváhagyja a község 2010-es évi zárszámadását és az egészéves gazdálkodást
feltétel nélkül.
78b/8/2011 –Jóváhagyja a község monitori jelentését a 2010-es évre feltétel nélkül.
78c/8/2011 –Jóváhagyja a gazdasági eredményből keletkezett hiány: 25.834,- Eur kifedését
a község tartalékalapjából.
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78d/8/2011 –Tudomásul veszi a Főellenőr állásfoglalását a község 2010-es évi zárszámadásához.
79/8/2011 –Jóváhagyja a pozitív állásfoglalás kiadását az építkezési tervdokumentációhoz:
Kertészeti központ“ , a biztonsági feltételek, valamint az érintett szervek által szabott feltételek
betartása mellett az építkező saját költségére.- teljesítve
80/8/2011 –Jóváhagyja a bérelti szerződés átdolgozását a G & G ICE részére-lásd a pénzügyi
SZB jelentését.
81/8/2011 –Feladatul adja a leendő bérlőknek (Fő utca 85 h.sz.: Református egyház – Ifjúsági
klub) a szerződéstervezeteket véleményezzék és utána a község képviseletével adjanak konkrét
javaslatot- augusztus 30-án volt megbeszélés, ahol az Ifjúsági klub vezetősége és a Polgármester
asszony vett részt.
82/8/2011 –Tudomásul veszi a Főellenőr jelentését az elvégzett ellenőrzésekről az I. félévben és
egyetért az intézkedésekkel.
83/8/2011 –Jóváhagyja a szerződések megkötését a Szlovákiai Gázművekkel a gázvezetékek
korrózió elleni védelmének kiépítésére.- teljesítve
84/8/2011 –Tudomásul veszi a Főellenőr felmondását 2011. 08. 31-hez.
85/8/2011 –Feladatul adja a főellenőri tisztség pályázati feltételeinek kidolgozását a köv. ÖK
ülésre- teljesítve
86/9/2011 –Meghatározza a főellenőr munkaviszonyát 20%-ban 2011. szept. 1.-i belépéssel.
87/9/2011 –Kijelenti , hogy a főellenőr-választás 2011. augusztus 23-án lesz a meghatározott
feltételekkel-teljesítve
88a/9/2011 – Feladatul adja a KH-nak a főellenőri munkakörbe való pályázat kiírásának
nyilvánossá tételét a község hirdetőtábláján, honlapján, a helyi hangosbemondón keresztül és az
Új Szó c. napilapban - teljesítve
88b/9/2011 – A beadványok értékelése (borítékok felbontása) 2011. augusztus 11-én 14,00
órakor lesz a KH-ban a Polgármester asszony, Mgr. Csizmadia Zoltán, Kelo Éva, Németh Géza
és Zsemlye Dezső képviselők részvételével-megtörtént
88/10/2011 – Jóváhagyja a 2/2011 sz. költségvetési intézkedést a kiadási tételek módosítására:
Program 1: 01.1.1.6 – 610-620 tétel: -2.000,- Eur
Program 7: 04.5.1.3 – 630 tétel:
+2.000,- Eur- teljesítve , bedolgozva a költségvetésbe
Határozatok teljesítése – (Mellette:8 - egyhangúlag)

3. Sportbizottság jelentése
Sátor Zoltán, a sportbizottság tagja ismerteti jelentésüket (mellékelve). A SZB augusztus 24-én
ülésezett.
Kiértékelték a falualapítási emléknapon végzett munkát:
-futalista szervezését vállalták, ami sikeresen lezajlott: több mint 100 személy vett részt 3-tól 66
éves korig.
- polgármesteri kupáért 9 csapat 92 résztvevővel küzdött
A SZB tagjai beszámolót kértek az egyes sportszakosztályok vezetőitől az eddig kifejtett
tevékenységükről: Both Róbert a sportszervezet, Domonkos Gyula az ALI-BI túrakerékpáros
klub, Zsemlye Dezső a női labdarúgó csapat és Mrhal Jiří a karate szakosztály tevékenységéről
számolt be (beszámolók mellékelve).

4. Iskolaügyi SZB jelentése
Kelo Éva, a SZB elnöke ismerteti jelentésüket (mellékelve). A SZB augusztus 30-án ülésezett.
Ismertette a jelenlévőkkel, hogy az ünnepélyes tanévnyitó szept. 5-én lesz minden oktatási
intézményben. Az óvodába 50 gyermeket várnak 3 csoportban, a CMAI-ba 189 diákot várnak
12 osztályba. A 0. osztályban 8 tanuló az 1. osztályban pedig 13 tanuló kezdi az új iskolaévet.
Előzetes felmérések alapján a napközi otthonba 70 gyermek jelentkezett és amennyiben ez a
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létszám marad ill. emelkedni fog, még egy napközis csoport kialakítására lesz szükség.
Elemezték az oktatásai intézmények I. féléves gazdálkodását is. A REAI intézménye idén
ünnepli megalakulásának 20. évfordulóját. A tanévet 48 diákkal kezdik akik 7 osztályban
tanulnak. 2 napközis csoport biztosítja a gyermekek felügyeletét. A MAI-ba kb. 160-165
gyermekkel számolnak.
Foglalkoztak a tandíj, ill. étkeztetési díj szabályozásáról szóló HÉR-rel. Javasolják, hogy az
óvoda és napközi otthon tandíja egységes legyen: 3,50Eur/hónap.
Az Ifjúsági klub elnöke beszámolt az eddigi tevékenységükről, tagságuk létszáma már
meghaladta a 60 főt. Sajnos az épület bérleti szerződését még nem írták alá, mivel az
egyeztetések folynak a tornatermet illetően.

5. Kulturális SZB jelentése
Németh Géza, a SZB elnöke ismerteti jelentésüket (mellékelve). A SZB augusztus 26-án
ülésezett.
A SZB elnöke elmondja, hogy kiértékelték a falualapítási emlékünnepség programját: a
lakosság körében pozitív a vélemény. Foglalkoztak a „Múlt és jövő” irodalmi és történelmi
pályázat kiírásával, amit az októberi hónapban tesznek közzé. A pályázat kiértékelése 2012
márciusában lesz. A továbbiakban értékelték a nyári tábor programjait: 19 gyermek vett részt a 2
hetes napközis táborban a CMAI épületében. A tábor július 4-től július 15-ig tartott, naponta
7,30 órától 16,00 óráig. Biztosítva volt a tízórai és az ebéd. Ebben az évben a nyári tábor
Nagyszombat megye támogatásával valósult meg.: kézműves foglalkozásokkal tarkították a
gyermekek mindenapjait. A SZB úgy véli, hogy a jövőben még szélesíteni kellene ezt a fajta
táborozási lehetőséget.
A SZB elnöke elmondja, hogy szeptember 23-án a kultúr és sportközpontban színházi előadás
lesz a szarvai amatőr színjátszók közreműködésével. Előkészületben van az október 6.-i
megemlékezés, ahol a CMAI diákjai adnak most műsort.
A baráti kapcsolatok ápolása is napirendre került és bíznak abban, hogy a jövőben még
szorosabbra fonódik ez a kapcsolat Biatorbágy, Győrszentiván és falunk közt.
Októberi hónapban tervezik azon személyek kitüntetését, akik önzetlenül kivették részüket a köz
javára fordított munkából.
A SZB elnöke javasolja, hogy a módosított nyelvtörvénnyel összhangban szólítsuk meg a helyi
vállalkozókat az információk közlésére magyar nyelven.

6. Szociális SZB jelentései + kérvények
Dr. Bálint Szilvia, a SZB elnöke ismerteti jelentéseiket (mellékelve). A SZB. július 20-án és
augusztus 23-án ülésezett. Foglalkoztak a beérkezett szociális jellegű kérvényekkel.
1. öt nehéz szociális körülmények közt élő alapiskolás gyermek részére javasolják a
kedvezményes étkeztetést és a napközi díjának 50%-os térítését a tanév végéig
2. Egy gyermek részére a napközi díjának 50%-os térítését a tanév végéig – SZB javasolja
3. 3 gyermekét egyedül nevelő anya kér 200,- Eur visszatérítendő szociális kölcsönt – SZB
javasolja a visszafizetést 12 részletben.
A SZB átnézte az ápolószolgálatról szóló HÉR-t, foglalkozott a iskoladíjakról és étkeztetési
díjakról szóló HÉR-rel, valamint a szociális kölcsönök részletfizetését is áttekintették. Jelenleg a
nem visszafizetett kölcsönök magassága 1839,- Eur, amit az önálló szakelőadó írásos
felszólításokkal próbál behajtani.
Továbbá foglakoztak az ápoltak állapotával, az ápolási mérték megállapításával. Szorgalmaznák,
hogy az ápolószolgálat mértékének elbírálása községi alkalmazottal történne.
UNICEF kérvénye – a SZB 30,- EUR támogatást javasol.
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7. Mezőgazdasági SZB jelentése
Nagy József, a SZB elnöke ismerteti jelentésüket (mellékelve). A SZB augusztus 31-én ülésezett.
A SZB foglalkozott a 4/2007 sz. temetői rendtartással szóló HÉR-rel a reklámhirdetések
szabályozására. Javasolják a változást a 6 § 7. bekezdésénél.
A szemétgazdálkodás szakaszán megállapították, hogy kirívó különbség nincs a szemét
mennyiségében az előző évhez viszonyítva. Javasolja, hogy a szemétszelektálás folyamatosan
legyen propagálva a lakosság felé.
1./ Drevenka Ilona helyi lakos kérvényt nyújtott be urnatemető kialakítására a temetőben : a SZB
kéri hogy a KH nézzen utána a lehetőségeknek.
2./ TOP Electronik, k.f.t.-elektronikai hulladék és gumiabroncsok elszállítása- A SZB nem
javasolja elfogadni, mivel van érvényes szerződés az ANEO k.f.t.-vel.
Polgármester asszony felhívja a figyelmet, hogy a TOP Electronik k.f.t. nem csak az elektronikai
hulladékot de a gumiabroncsokat is elszállítaná. Az öko-udvaron nagy területet foglal el a
használt gumiabroncs, mivel eddig erre nem volt cég, aki elszállította volna. Kéri, hogy a SZB
foglalkozzon ezzel a problémával.
Németh Géza képviselő elmondja, hogy sokan élősködnek a községen: van olyan háztartás, ahol
6 kuka is van.
Szűcs Éva lakos elmondja, hogy a szemétdíj emelését már javasolta, mivel aki szelektálja a
hulladékát, annak nincs 6 kukányi szemete.

8. Pénzügyi SZB jelentése + bérleti szerződés javaslatok, költségvetés
teljesítése és módosítása, HÉR-k módosítása valamint a község
alapszabályzatának és ülésezési rendjének módosítása, kérvények
Zsemlye Dezső a SZB elnöke ismerteti jelentésüket (mellékelve). A SZB augusztus 30-án
ülésezett.
1./ A község alapszabályzatának módosítása – a SZB javasolja
2./ AZ ÖK tárgyalási rendjének módosítása – a SZB javasolja
Németh Géza képviselő javasolja, feltölteni a 13 § 4. ponntal: az ÖK jegyzőkönyvek a
nemzetiségi kisebbség nyelvén: magyarul is legyenek vezetve.
3./ A községi vagyonnal való gazdálkodásról szóló HÉR módosítása – a SZB javasolja
4./ A község pénzeszközeivel való gazdálkodásról szóló HÉR módosítása – a SZB javasolja
5./ HÉR a községi vagyon minimális bérleti díjainak szabályozásáról - a SZB javasolja
6./ HÉR az iskoladíjak és étkeztetési díjak szabályozásáról – a SZB javasolja
Polgármester asszony elmondja, hogy az iskolaügyi SZB szerint a napközi otthonba beíratott
gyermeklétszám: 74. Javasolja, hogy a tandíj ezen a szakaszon legyen 4,- Eur/hó, mivel a NO
nevelőinek létszámát bővíteni kellene.
A képviselők szavaznak: Mellette: 0 – a javaslat nem lett határozat.
7./ Lőtér bérleti szerződésének módosítása – a lőtér bérlője, Németh Zsolt a BLACK HAWK PT
nevében szerződésjavaslatot nyújtott be. A SZB összehasonlítva a jóváhagyott szerződéssel
megállapította, hogy a javasolt módosítások nem szükségesek, és kitart a jóváhagyott szerződés
mellett, amit az ÖK a 76a/8/2011 sz. hat. hagyott jóvá.
A PT elnöke, Németh Zsolt, elmondja, hogy eddig probléma volt, hogy a lőszer átjutott az
alistáli temetőbe. Szeretné, ha a javaslatát a testület elfogadná.
8./ G and G ICE (fagyizó és büfé) bérleti szerződésének I. módosítása – a SZB javasolja a
szerződés kibővítését a bérelt terület nagyságának megváltozására
9./ Horváth Béla magánvállalkozó festő gazd. szerződése – a szerződés a községi orvosi rendelők
és gyógyszertár festését tartalmazza rendelők szerint. A SZB megállapítja, hogy a munkálatok
már a szerződés jóváhagyása előtt elkezdődtek.
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Polgármester asszony elmondja, hogy a testületnek tudomása volt a fogászati és nőgyógyászati
rendelők állapotáról, az elfogadott határozatokról, valamint az éves költségvetés tartalmazta ezen
rendelők festési költségeit. Az orvosok részéről számtalan kérvény érkezett javítási
munkálatokra, de sajnos eddig a testület nem foglalkozott behatóan ezzel a problémával. 9
vállalkozó lett megszólítva a festési, javítási munkák elvégzésére árajánlatkérés céljából.
Horváth Béla magánvállalkozó árajánlata minősült a legmegfelelőbbnek, így a munka
elvégzésével meg lett bízva. A munka értéke a szerződés szerint nem haladja meg a község
pénzügyi gazdálkodásáról szóló HÉR idevonatkozó pontját.
Zsemlye Dezső elmondja, hogy mivel volt időközben rendkívüli ÖK ülés a szerződést le lehetett
volna tárgyalni a munkák elkezdése előtt.
10./ MUDr. Skačáni – szerződésjavaslat a fogászati rendelő bérlésére- a SZB javasolja a bérleti
szerződés elfogadását úgy, hogy a bérlet kezdete legyen megállapítva és rögzítve a szerződésben.
Polgármester asszony elmondja, hogy Dr. Skačáni szept. 19-tól tudna rendelni heti 2 alkalommal
és 2 helyiséget bérelne.
Nagy József képviselő úgy tudja, hogy hétfőn, azaz szept.5-én érkezett a KH-ba egy másik
kérvény is Dr. Orsovics Katalintól.
Polgármester asszony elmondja, hogy a kérvény szept. 5-én érkezett a fogászati rendelő
bérbevételére. A kérvénye nagyon általános, nem lehet tudni, hogy a rendelőt ki fogja berendezni
és hogy mikortól tudná bérelni, mivel a Fogászati kamarán az engedély intézése 3 hónapot vesz
igénybe. Sajnos telefonon nem tudott a kérvényezővel beszélni.
Horváth Tamás, lakós a pénzügyi SZB tagja, elmondja, hogy szept. 16-tól tudna működni, a
rendelőt is felszerelné, biztosítókkal szerződne és 40 órát tudna rendelni hetente.
Polgármester asszony elmondja, hogy Dr. Skačáni már végeztetett bizonyos munkálatokat a
leendő rendelőben, ha más lesz a döntés a testület ezzel számoljon.
Nagy József javasolja, hogy rendkívüli ÖK ülés legyen jövő héten: felvenni Dr. Orsovics
Katalinnal is a kapcsolatot, adjanak konkrét javaslatot.
Polgármester asszony szavaztat Dr. Skačáni szerződésére: Mellette: 0 – a javaslat nem lett
határozat.
11./ ARRABONA ETECs Győr – csatlakozási lehetőség – A SZB több információt kér
Polgármester asszony javasolja, hogy még ebben az évben foglalkozzon vele a testület.
12./ Almási Lajos és neje kérvénye: telekvásárlás udvar kialakítása céljából – a SZB nem
javasolja a 80/29 sz. prac. részbeni eladását, mivel építkezési teleknek van minősítve.
13./ Falunapi elszámolás – a SZB javasolja az elfogadását, azzal a kitétellel, hogy a jövőben
kevesebb legyen a reprezentációs költség.
Polgámester asszony elmondja, hogy a község ebben az évben fennállásának 900. évfordulóját
ünnepelte, és ennek kapcsán volt magasabb a reprezentációs költség.
14./ Költségvetés teljesítése az I. félévben – a SZB tagjai javasolják a jóváhagyást.
15./A 2011-es gazd. év költségvetésének I. módosítása – a SZB javasolja a módosítás
elfogadását a köv. javaslatokkal:
12. Program 12.1.2.
08.1.0./642: 400,08.1.0./635: 600,12.1.6.
08.1.0./634: 350,08.1.0./633: -350,16./ OTP bank: bankautomata elhelyezése – tovább keresni a lehetőségeket.
Polgármester asszony elmondja, hogy a Gárdony utcai bérlakások villanyvezeték
tulajdonjogának átruházására szükséges ÖK határozat. Érték: 8.900,- EUR, amit a Nyugatszlovákiai Villamos művek fognak átfizetni a községnek.

9. Egyéb, vita
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1./ Községi rendelők festése – lásd a 8.programpont 9.bekezédést
2./ Bérlakások állapotáról jelentés
Polgármester asszony felkéri Domonkos Zsuzsanna mérnöknőt, hogy számoljon be a bérlakások
állapotáról (mellékelve).
3./ Ifjúsági klub bérleti szerződése
Augusztus 30-án volt megbeszélés de sajnos szervezési okokból kifolyólag a REAI képviselői
nem vettek részt. Polgármester asszony javasolja, hogy szept. 10-én a két érintett fél minél
nagyobb létszámban találkozzon 19,30 órakor egy közös megbeszélésen.
A továbbiakban a Polgármester asszony beszámol, hogy a munkahivatal felé kérvényt nyújtott be
védett munkahelyek kialakítására a térmegfigyelő rendszer üzemelésére. Elmondja, hogy az
árkolás folyamatosan készül: betonozás folyik még az Erdőhát utcán, és végig a kiemelt
részeken.
A kamionforgalommal kapcsolatban elmondja, hogy kérvényt nyújtott be a teherforgalom
kitiltására, de sajnos nincs alátámasztva a forgalom nagysága (járművek száma) és
kormányszinten foglalkoznak már ezzel a problémával, így a kerület nem hagyta jóvá
kérésünket. Az állami rendőrséget is kértük a gyakoribb forgalomellenőrzésre, de addig míg
baleset nem történik nem tartják indokoltnak.
Kelo Éva képviselő kéri, hogy a községi hirdetőtáblákon legyen feltüntetve, hogy csak fizetett
reklámot lehet kiragasztani és ezt a KH–ban kell intézni.
Polgármester asszony tájékoztatja a jelenlévőket, hogy alkalmazott cserék történtek bizonyos
szakaszokon: 1 óvodapedagógus anyasági szabadságra ment, helyettesítő pedagógus van felvéve
80%-ban, a KH-ban 50%-os munkaviszonyba jött kiszolgáló személy, mivel az előző munkás
munkaképtelenné vált. 1 csökkentett munkaképességű munkás pedig jobb állást talált magának.
Kelo Éva képviselő elmodnja, hogy a Gárdony utcai építkezési telkek adásvételi szerződése
tartalmazza azt, hogy a tulajdonos 1 éven belül kötelezi magát az építkezés megkezdésére. Kéri,
hogy a szakelőadó a köv. ülésre adjon tájékoztatót a szerződésekkel kapcsolatban.

10. Zárszó
A Polgármester asszony megköszönte a megjelenést és az ülést berekesztette.
Rövidítések: ÖK – önkormányzat
KH - községi hivatal
PT – polgári társulás
IT - iskolatanács

SZB – szakbizottság
HÉR – helyi érvényű rendelet
CMAI – Corvin Mátyás Alapiskola

Prijaté uznesenia na zasadnutí OZ č. 12/2011
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Štále:
Alistál község önkormányzata:
91/12/2011 – berie na vedomie hlásenie športovej komisie pri OZ.
Tudomásul veszi a sportbizottság jelentését.
Za: 8
Zdržal sa: 0

Proti: 0

Schvaľuje starostka obce, Éva Csóka: ..........................................................................................
92/12/2011 – berie na vedomie hlásenie školskej komisie pri OZ.
Tudomásul veszi az iskolaügyi SZB jelentését.
Za: 8
Zdržal sa: 0

Proti: 0
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Schvaľuje starostka obce, Éva Csóka: ..........................................................................................
93a/12/2011 – ukladá, aby na základe upraveného zákona o použití jazyka národnostných
menšín aby boli požiadaní právnícke a fyzické osoby o možnosti podania informácií
zákazníkom aj v maďarskom jazyku.
Feladatul adja, hogy a módosított nyelvtörvény alapján felhívni a jogi és fizikai személyek
figyelmét a magyar nyelv használatára.
Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Schvaľuje starostka obce, Éva Csóka: ..........................................................................................
93b/12/2011 – berie na vedomie hlásenie kultúrnej komisie pri OZ.
Tudomásul veszi a kulturális SZB jelentését.
Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Schvaľuje starostka obce, Éva Csóka: ..........................................................................................
94a/12/2011 – schvaľuje navrhnuté sociálne príspevky pre odkázaným v bode 1., 2. a 3.
Jóváhagyja a javasolt támogatások odaítélését a rászorultak részére az 1., 2. és 3. pont alapján.
94b/12/2011 – žiada aj naďalej informovať členov soc. komisie pri OZ o stanovení výšky
a miery opatrovateľskej služby pre nových žiadateľov. Poverí hlavného kontrolóra, aby
podľa platných zákonov prešetril úkon opatrovateľskej služby.
Kéri, hogy a szociális SZB tagjai továbbra is informálva legyenek az új ápoltak ápolási
mértékéről. Valamint megbízza a főellenőrt, hogy az idevontakozó törvények értelmében nézze
át az ápolószolgálat elbírálását.
94c/12/2011- schvaľuje finančný príspevok vo výške: 30,- EUR pre UNICEF.
AZ UNICEF részére jóváhagy 30,- EUR pénzbeli támogatást.
94d/12/2011- berie na vedomie hlásenia sociálnej komisie.
Tudomásul veszi a szociális SZB jelentéseit.
Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Schvaľuje starostka obce, Éva Csóka: ..........................................................................................
95a/12/2011- schvaľuje zmenu vo VZN č. 4/2007 v § 6, odsek 7.
Jóváhagyja a változást a 4/2007 sz. HÉR 6 § 7. bekezdésében.
95b/12/2011- ukladá opečiatkovať každý vyvesený reklamný leták a inzerát po úhrade
poplatku.
Feladatul adja a reklámhirdetések lepecsételését abban az esetben, ha az illetéket már
megfizették.
95c/12/2011 – ukladá obecnému úradu, aby informovali o vytvorení urnového pohrebiska
v cintoríne.
Feladatul adja a községi hivatalnak, hogy az úrnatemető kialakítási feltételinek nézzen utána.
95d/12/2011 – vyzýva konateľa SUGAR HILL s.r.o., aby nakladanie a vykladanie tovaru
zabezpečil z Komárňanskej cesty.
Felszóltítja a SUGAR HILL k.f.t. ügyvezetőjét, hogy az áru ki és berakodását a Komáromi út
felől oldja meg.
95e/12/2011 – berie na vedomie hlásenie poľnohospodárskej komisie.
Tudmásul veszi a mezőgazdasági SZB jelentését.
95f/12/2011 – ukladá poľnohospodárskej komisie pri OZ, aby v tomto roku zaoberali
s ponukou TOP Electronik, s.r.o. na obder elektroodpadu a pneumatík.
Feladatul adja a mezőgazdasági SZB-nak, hogy még ebben az évben foglalkozzanak a TOP
Electronic k.f.t. ajánlatával az eletronikai hulladék és a gumiabroncsok elszállítását illetően.
95g/12/2011 – ukladá poľnohospodárskej komisie pri OZ, aby zaoberali (podali návrh na
zmenu) VZN č. 5/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
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Feladatul adja a mezőgazdasági SZB-nak, hogy adjanak javaslatot az 5/2008 sz. HÉR a helyi
adók, helyi illetékek szabályozására.
Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Schvaľuje starostka obce, Éva Csóka: ..........................................................................................
96/12/2011 – schvaľuje štatút obce Dolný Štál.
Jóváhagyja a község alapszabályzatát.
Za: 7
Zdržal sa: 1

Proti: 0

Schvaľuje starostka obce, Éva Csóka: ..........................................................................................
97/12/2011 – schvaľuje rokovací poriadok OZ v Dolnom Štále s doplnením § 13: 4.
Zápisnice OZ sa vedú aj v jazyku národnostných menšín: po maďarsky.
Jóváhagyja az ÖK ülésezési rendjét a köv. feltöltéssel a 13 §-ban: 4. Az ÖK jegyzőkönyvek a
nemzetiségi kisebbség nyelvén: magyarul is legyenek vezetve.
98/12/2011 – schvaľuje VZN o zásadách hospodárenia s majetkom obce Dolný Štál.
Jóváhagyja a községi vagyonnal való gazdálkodásról szóló HÉR-t.
99/12/2011 – schvaľuje VZN o zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
Dolný Štál.
Jóváhagyja a község pénzeszközeivel való gazdálkodásról szóló HÉR-t.
100/12/2011 – schvaľuje VZN o určení minimálnej sadzby nájomného za nebytové
priestory a za pozemky vo vlastníctve obce a v správe organizácií v jej zriaďovacej
pôsobnosti.
Jóváhagyja a községi vagyon minimális bérleti díjainak szabályozásáról szóló HÉR-t.
101/12/2011 – schvaľuje VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v ZŠ o výške príspevku , za pobyt dieťaťa v MŠ, na čiastočnú úhradu nákladov
školského klubu detí a o výške práspevku na čiatočnú úhradu nákladov na činnosť v ZUŠ a
ŠJ
Jóváhagyja az iskoladíjak és étkeztetési díjak szabályozásáról szóló HÉR-t.
102/12/2011 – ukladá finančnej komisie pri OZ, aby znova zaoberali s nájomnou zmluvou
o. z. BLACK HAWK a na nasledovné rokovanie OZ podali konkrétny návrh.
Feladatul adja a péznügyi SZB-nak, hogy újra foglalkozzanak a BLACK HAWK p.t. bérleti
szerződésével, és a köv. ülésre adjanak konkrét javaslatot.
Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Schvaľuje starostka obce, Éva Csóka: ..........................................................................................
103/12/2011 – schvaľuje dodatok č. 1 ( prepočet prenajatej plochy) k nájomnej zmluve G
and G ICE: Iveta Gayerová – predaj zmrzliny a bufet.
Jóváhagyja a bérleti szerződés 1. módosítását (bérelt terület nagysága) G and G ICE – Gayer
Ivett részére : fagyizó és büfé működtetése.
Za: 7
Zdržal sa: 0
Proti: 0
1 poslanec nie je prítomný pri hlasovaní.
Schvaľuje starostka obce, Éva Csóka: ..........................................................................................
104/12/2011 – ukladá zvolávať mimoriadne zasadnutie OZ na budúci týždeň na vyriešenie
nájmu a ordinácie zubnej ambulancie za účasti oboch lekárov.
Feladatul adja rendkívüli ÖK ülés öszehívását a jövő hétre a fogászati rendelés és bérlet
megoldására a 2 orvos jelenlétében.
105/12/2011 – ukladá zaoberať s možnosťou členstva v združení ARRABONA v tomto
roku.
Feladatul adja, hogy az ARRABONA ETECs csatlakozási lehetőségével még ebben az évben
foglalkozzon az ÖK.
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106/12/2011 – odmieta žiadosť o odpredaj časti parc. č. 80/29 pre Ľudovíta Almási a manž.
Elutasítja Almási Lajos és neje kérvényét a 80/29 sz. parc. részbeni megvételére.
107/12/2011 – berie na vedomie vyúčtovanie nákladov obecných dní .
Tudomásul veszi a falunap költségeinek elszámolását.
Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Schvaľuje starostka obce, Éva Csóka: ..........................................................................................
108/12/2011 – schvaľuje plnenie rozpočtu k 30.06.2011 bez výhrad.
Elfogadja a költségvetés teljesítését az I. félévben kitétel nélkül.
Za: 7
Zdržal sa: 0
Proti: 0
1 poslanec nie je prítomný pri hlasovaní.
Schvaľuje starostka obce, Éva Csóka: ..........................................................................................
109/12/2011 – schvaľuje I. úpravu rozpočtu v roku 2011 s navrhnutými zmenami
v programe 12.
Jóváhagyja a 2011-es gazd. év költségvetésének I. módosítását a javasolt változásokkal a 12.
Programban.
110/12/2011 – schvaľuje prevod vlastníctva elektrického vedenia nájomných bytov na ulici
Gárdony za 8.900,- Eur pre ZE, a.s.
Jóváhagyja a Gárdony utcai bérlakások villanyvezetékek tulajdonjogának átvezetését 8.900,- Eur
értékért a Nyugat-szlovákiai villamosművek részére.
111/12/2011 – ukladá všetkým komisiám OZ, aby na októbrové rokovanie podali písomný
návrh rozpočtu jednotlivých úsekov a inštitúcií na rok 2012.
Feladatul adja az összes szakbizottásgnak, hogy az októberi ülésre írásban adják le a 2012-re
szóló költségvetés tervezetet a saját szakaszukon.
Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Schvaľuje starostka obce, Éva Csóka: ..........................................................................................
Zapisovateľka/ Jegyzőkönyvvezető: ……………………………………
Účtovníčka Obecného úradu:
Renáta Józsaová
Overovatelia/hitelesítők:

…………………………………….
Jozef Nagy

……………………………………..
Géza Németh

