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1. Megnyitó
Polgármester asszony köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 7 képviselő és megnyitja
az ülést.
Hitelesítőknek kinevezi Dr. Bálint Szilviát és Mgr. Csizmadia Zoltánt, jegyzőkönyvvezetőnek pedig
Józsa Renátát.
Egyhangúlag elfogadva.
Program:
1) Megnyitó és a program beterjesztése – otvorenie a program zasadnutia
2) Határozatok teljesítése a 14,15/2011 sz. jegyzőkönyvek alapján – plnenie predošlých uznesení
3) Szociális SZB jelnetése – hlásenie sociálnej komisie pri OZ
4) Mezőgazdasági SZB jelentése + HÉR a helyi adókról és illetékekről – hlásenie poľnohospodárskej
komisie pri OZ a VZN o miestnych daniach a poplatkoch
5) Pénzügyi SZB jelentései + költségvetés javaslat a 2012-es gazd. évre, kérvények, piactér elrendezési
terve – hlásenie finančnej komisie pri OZ+ návrh rozpočtu na rok 2012, žiadosti, zámer na vytvorenie
trhoviska pred kultúrno-športovým strediskom
6) Egyéb, vita – ostatné, diskusia
- bírósági ülnökök választása – voľba súdnych prísediacich
- Polgármester asszony premizálása május 31-ig – stanovenie prémie Starostky do 31. 5. 2011
- Községi vagyon leltározásának elrendelése – nariadenie inventarizácie obecného majetku
7) Zárszó – záver
Egyhangúlag elfogadva.

2. Határozatok teljesítése
Régebbi határozatokban meghatározott feladatok:
122/8/2008 – a műfüves pálya elhelyezéséről tovább tárgyal az ÖK– 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
3/2/2010 -Elfogadja a jegyzékben feltüntetett javítási munkák elvégzését az anyagi lehetőségekhez
mérten és kéthavonta ellenőrzi, hogy mely hibák lettek eltávolítva- folyamatosan.
Tájház: Potyog a fal
A villanyvezeték nem szakszerűen lett megjavítva, gyulladásveszélyes!!
Óvoda: A konyha részen beázik a tető
Bejárati ajtók cseréje – a szerződés alapján folyamatban
Kazánházba befolyik a víz
Szeméttárolók elbontása
Az épület csurgái, valamint a külső falak rossz állapotban vannak
Ennek kapcsán Polgármester asszony elmondja, hogy a pályázat beadásra került.
Iskola: A kémény lebontása után a fal nem lett kijavítva – határozat van rá: 53/7/2009
Tűzoltó szertár: A külső festés válik le, pedig nemrég lett csinálva.
Könyvtár: függönyökre lenne szükség
Megérkezett Ollé Tibor képviselő.
Sport és kultúrközpont: Az épület nagytermének teteje beázik – a szerződés értelmében a szigetelési
munkák elvégezve és hivatalosan átvéve
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 ismételten felszólítva a tartozás rendezésére. Az össztartozása: 3.869,30 Eur.
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5c/2/2010 – OSCAR BOGNÁR és Neushvandtner tartozásai: vagyoni kimutatást kérni róluk,
amennyiben nincs vagyonuk más végrehajtónak adni a tartozásukat behajtásra – részben teljesítve
mivel OSCAR BOGNÁR tartozása könyvelési leírásra került a 126/14/2011 sz. hat. alapján
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- NEAR-ral
nov. 23-ára van tervezve a tárgyalás
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- a SZB a feladatot elvégezte
Megérkezett Nagy József képviselő.
58c/5/2011 – Jóváhagyja a múzem felújítását a falualapítási emléknapra – lehetőség szerint-további
feladat.
Polgármester asszony elmondja, hogy a Kultúrminisztérium felhívására pályázatot fogunk benyújtani
a tájház felújítására.
66/7/2011Megbízza Németh Géza képviselőt az alistáli temetőben található örökmécses
gondozásával – folyamatos feladat
Polgármester aszony elmondja, hogy az alistáli temetőben a világháborús emléktábláktól ellopták
a mécsest- rendelt újat: cca. 20,- Eur.
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 megtörtént, a többi helyen további feladat
67c/7/2011 –A CMAI igazgatóságával együtt keresni a lehetőségeket az iskolai sportpálya felújítására
pályázatok útján –további feladat
69c/7/2011-Jóváhagyja az akadálymentes közlekedés kialakítását a gyógyszertárnál-tov. feladat
Polgármester asszony elmondja, hogy az egészségügyi központ épületének felújítási pályázatát
benyújtottuk – várunk az eredményre
70a/7/2011- Jóváhagyja a vízelnyelő árok kialakítását a Hunyadi Mátyás és Csendes utcákban az
esővíz elvezetésére. A KH épületének esőcsatorna vizének elvezetését az árkokba(László Árpád
kérvénye)-részben teljesítve: a szükséges anyag megvásárolva
74a/8/2011 –Jóváhagyja a lassítósáv felére csökkentését Gárdony utcán Hideghéty Péter telkével
szemben útkarbantartói munkák keretén belül -tov. feladat
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 pontosítására, de még nem válaszolt
74c/8/2011 – Jóváhagyja a Kertész utcán lévő akácfacsökök eltávolítását, vagy eltakarását – lehetőség
szerint (gumiabroncsok – virágok)- teljesítve
95b/12/2011- Feladatul adja a reklámhirdetések lepecsételését abban az esetben, ha az illetéket már
megfizették- folyamatos feladat
95c/12/2011 –Feladatul adja a községi hivatalnak, hogy az úrnatemető kialakítási feltételinek nézzen
utána- lásd a mezőgazdasági SZB jelentését
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95d/12/2011 –Felszóltítja a SUGAR HILL k.f.t. ügyvezetőjét, hogy az áru ki- és berakodását
a Komáromi út felől oldja meg- írásban felszólítva, az iratokat leadták, a törvényeknek
megfelelően működnek és az engedély alapján használják a bejáratot a Hunyadi Mátyás utca
felől.
95f/12/2011 – 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 illetőentovábbi feladat
95g/12/2011 –Feladatul adja a mezőgazdasági SZB-nak, hogy adjanak javaslatot az 5/2008 sz. HÉR a
helyi adók, helyi illetékek szabályozására-lásd a mezőgazdasági SZB jelentését
102/12/2011 –Feladatul adja a péznügyi SZB-nak, hogy újra foglalkozzanak a BLACK HAWK p.t.
bérleti szerződésével, és a köv. ülésre adjanak konkrét javaslatot – lásd a pénzügyi SZB jelentését
103/12/2011 –Jóváhagyja a bérleti szerződés 1. módosítását (bérelt terület nagysága) G & G ICE –
Gayer Ivett részére : fagyizó és büfé működtetése – a bérlő még nem írta alá a szerződést
105/12/2011 –Feladatul adja, hogy az ARRABONA ETECS csatlakozási lehetőségével még ebben az
évben foglalkozzon az ÖK-további feladat
111/12/2011 –Feladatul adja az összes szakbizottságnak, hogy az októberi ülésre írásban adják le
a 2012-re szóló költségvetés tervezetet a saját szakaszukon – teljesítve
115/14/2011- Jóváhagyja az iskolai körzet kialakításáról szóló HÉR-t.
116/14/2011 –Jóváhagyja a 16/9 sz. parcella szétméretése után a terület eladását a kérvényezőnek:
Vendégh Zsoltnak bejárat céljából. A költségeket a kérvényező állja- folyamatban
117/14/2011 –Tudomásul veszi a monitori jelentés a költségvetés féléves teljesítéséhez.
118/14/2011 –Jóváhagyja a költségvetés teljesítését 2011. szept. 30-hoz a főellenőr állásfoglalásával
együtt.
119/14/2011 –Elutasítja a 2011. szept. 30. szerződést. A kérvényező: Németh Zsolt a 2009062601 sz.
adásvételi szerződés értelmében fizesse le a terület teljes vételárát: 1.424,80 Eur-t, utána a község
megszünteti a tárgyi terhet és szabadon rendelkezhet a kérvényező a saját telkével.
120/14/2011 –Elutasítja Rásó Gyula kérévnyét további terület bérlésére a piactéren.
121/14/2011 –Jóváhagyja a Corvin Mátyás AI közvilágításának korszerűsítését az iskola költségére és
a rákötést a községi hálózatra - folyamatban
122/14/2011 –Jóváhagyja a szerződés megkötését a PHC-STAV k.f.t-vel 4.141,98 Eur értékben az
óvoda bejárati ajtóinak cseréjére azzal a feltétellel, hogy az előző évben elmaradt munkákat is elvégzi.
123/14/2011 – Jóváhagyja a 3. költségvetési intézkedést 6.000,- Eur átsorolását a beruházási tételekből
egyenes kiadásba a 10. Programban: bejárati ajtók cseréje és tetőszigetelés javítása az óvodánál.
124/14/2011 Köszönettel elfogadja az ajándékozott földterületeket 1.608,03 m² nagyságban, 639,63
Eur értékben Sebő Máriától- folyamtaban
125/14/2011- Jóváhagyja a bérleti szerződés megkötését a fogászati rendelő bérbeadására MUDr.
Skačáni Aladár részére.
126/14/2011 –Jóváhagyja az OSCAR BOGNAR vállalat tartozásának könyvelési leírását 4.465,06 Eur
értékben - teljesítve
127/14/2011 –Jóváhagyja a szerződés megkötését a Palaservis k.f.t. vállalattal a kultúr és sportközpont
tetőszigetelésének javítására 7.442,60 Eur értékben - teljesítve
128/14/2011 –Jóváhagyja tárgyi teher beírását vázrajz alapján a jelenlegi bejáróból kialakítva 6 m
szélességben folyamatban
129a/14/2011 –Jóváhagyja Rásó Gyula kérvényét a sport és kultúrközpont előtti zöldövezet
használatára 10 m széles és 20 m hosszú terület nagyságában okt. 19-től nov.2-ig október 30.
kivételével, valamint dec. 8-tól dec. 23-ig. az idevonatkozó illeték ellenében.
129b/14/2011 –Jóváhagyja a bérletet a leendő kérvényezőknek a fent említett időpontokban és az
idevonatkozó illeték ellenében – folyamatos feladat
130/14/2011 –Tudomásul veszi a sportbizottság jelentését.
131a/14/2011 –Jóváhagyja a kultúrális SZB költségvetési tervezetének bedolgozását a 2012-es gazd. év
költségvetésébe.
131b/14/2011 –Tudomásul veszi a kultúrális SZB jelentéseit.
132/14/2011 -Jóváhagyja a „Múlt és jövő“ c. pályázat kiírását a beterjeszett feltételek mellett. A község
a 2012-es évi költségvetésében biztosítja a 400,- Eur-t a nyertesek díjazására, 2011-ben a 100,- Eur
merítését erre az akcióra a költségvetésből felfüggeszti.
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133a/14/2011 –Jóváhagyja a szociális SZB költségvetési tervezetének bedolgozását a 2012-es gazd. év
költségvetésébe.
133b/14/2011 –Jóváhagyja a Nyugdíjas klub és Nyugdíjas szervezet költségvetési tervezetének
bedolgozását a 2012-es gazd. év költségvetésébe.
133c/14/2011 – Jóváhagyja a hiányzó ablakdeszka felszerelését a Nyugdíjas klubban-folyamatban
133d/14/2011 –Elutasítja az UNICEF pénzbeli támogatási kérvényét.
133e/14/2011 –Tudomásul veszi a szociális SZB jelentését.
134/14/2011 –Tudomásul veszi a Főellenőr állásfoglalását az ápolószolgálattal kapcsolatban.
135a/14/2011 – Jóváhagyja az iskolaügyi SZB-ba történő cserét: Mgr. Édes Enikő helyére Mgr. Oros
Márta kerül.
135b/14/2011 –Tudomásul veszi az iskolaügyi SZB jelentését.
136a/14/2011 –Jóváhagyja az urnatemető helyének kijelőlését terepszemle keretén belül az alistáli
temetőben –lásd a mezőgazdasági SZB jelentését
136b/14/2011 –Tudomásul veszi a mezőgazadasági SZB jelentését.
137/14/2011 –Jóváhagyja a Főellenőr munkatervét a 2011-es évre.
138/14/2011 – Tudomásul veszi a jelentést a Gárdony utcai építkezési telekekről.
139/14/2011 –Jóváhagyja a testvérvárosi kapcsolat kialakítását Biatorbágy városával- további feladat.
140a/15/2011 – Jóváhagyja az egyenes eladást Ing. Sebő Gyulának: parc.sz.: 772/1 területnagyság:
1963 m² a Felistáli kataszterben –tov. feladat
140b/15/2011 – Jóváhagyja az adásvételi szerződés megkötését a köv. feltételekkel: eladási ár a becslés
alapján: 1.417,- Eur, amit készpénzben azonnal kell fizetni, valamint az átírással kapcsolatos
költségeket a vevő téríti – tov. feladat
141a/15/2011- Jóváhagyja a 110/2 sz. parc. egyenes eladását 25 m² nagyságban a Nyugatszlovákiai
villanyművek részére trafóállomás kiépítésére – tov. feladat
141b/15/2011 – Jóváhagyja az előszerződés megkötését tárgyi teher beírása nélkül 10,- Eur/m²-i
áron.(amennyiben a becslés szerinti ár magasabb, akkor a becsült áron) – tov. feladat
141c/15/2011 – Jóváhagyja, hogy az átírással kapcsolatos költségeket a vevő térítse –tov. feladat
141d/15/2011 – feladatul adja a KH-nak, hogy a bérlőt és az albérlőt értesítse ki az előszerződés
aláírásáról és mondja fel a bérleti szerződést – tov. feladat
142/15/2011 – meghatározta, hogy a becslési eredmény alapján fog az eladási árban dönteni (Vendégh
Zsolt: bejárat létesítése) – tov. feladat
143a/15/2011 – feladatul adják a képviselőknek, hogy a saját elképzeléseiket a piactér elrendezésére
adják be a KH-ba – lásd a pénzügyi SZB jelentését
143b/15/2011 – feladatul adja az összes SZB-nak, hogy a beadott terveket véleményezzék – lásd a
pénzügyi SZB jelentését

3. Szociális SZB jelentése
Dr. Bálint Szilvia, a szociális SZB elnöke ismerteti jelentésüket (mellékelve). A SZB november 11-én
ülésezett. A bizottság ülésén részt vett a Polgármester aszony is, aki informálta a jelenlévőket az
egészségügyi központ felújítására benyújtott pályázatról.
A SZB tagjai foglalkoztak az ápolószolgálattal: szeretnék, ha a jövőben az ápolószolgálat elbírálásánál
a KH ill. a Közös hivatal szakelőadóján kívül legyen jelen legalább 1 SZB tag és a Polgármester
asszony.
A továbbiakban a beérkezett kérvényekkel foglalkozott a SZB.
1./ Egy kétgyermekes anya kér 2 gyermeke részére a kedvezményes étkeztetést és 1 gyermeke
részére a napközi otthon látogstási költségeinek 50%-os térítését – javasolják nov. 1-től jan. 31-ig.
2./Házaspár kér 2 gyermeke részére a kedvezményes étkeztetést ill. a napköziotthon költségeihez
való hozzájárulást – javasolják 3 hónapra.
3./ Egyedül élő édesanya kéri beteg gyermeke részére a kedvezményes étkeztetést dec. 1-től javasolják
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4./ Család kér támogatást visszatérítendő szociális kölcsön formájában közüzemi számlák (gáz,
villany) befizetésére – javasolják a szociális kölcsön folyósítását a villanyszámla befizetésére
törlesztési naptár alapján.
Zsemlye Dezső képviselő kérdezi, hogy miért támogatunk olyan személyeket, akiknek tartozásuk van
a falu felé?
Polgármester asszony elmondja, hogy a szociális kölcsönökkel tartozó személyek folyamatosan
felszólítást kapnak a KH-tól, hogy mielőbb rendezzék az adósságukat. A nagyobb összegű
kölcsönszerződések már eleve tartalmazták a törlesztési naptárt – amit sajnos nagyon kevés személy
tart be.
Községünk Főellenőre méltányolja a SZB humánus intézkedéseit de ez hosszútávon nem fog működni.

4. Mezőgazdasági SZB jelentése + HÉR a helyi adókról és illetékekről
Nagy József, a mezőgazdasági SZB elnöke ismerteti jelentésüket (mellékelve). A SZB november 8-án
ülésezett.
Foglalkozatak az urnapark helyének kijelölésével – a SZB az ÖK 136a/14/2011 sz. hat. értelmében
terepszemlét tartottak az alistáli temetőben az urnapark helyének kijelölése végett.A SZB tagjai a 134/4
és a 660/2 sz. parc. halottasház felőli részén lévő zöld sávot javasolják az urnapark lértrehozására, de
mivel a 660/2 sz parc. tulajdonjoga nem tisztázott, kérik a KH-t, hogy nézzen utána a telekrendezésnek.
Polgármester asszony ezzel kapcsolatban elmondja, hogy a Kataszeri hivatalban utánanézett a z említett
területeknek: a 660/2 sz. parc. a helyi Mezőazgdasági szövetkezet használja a 134/4 sz. parc. pedig
Torma József és Torma Béla a használói.
A továbbiakban foglalkoztak a helyi adókról és illetékekről szóló HÉR-rel – javasolják az ebadó 20%os emelését a 2. rész 8. §-nak 2. bekezédésben: Ebadó családi ház udvarán: 4,- Eur, lakásban közös
udvarral: 6,- Eur és lakásban udvar nélkül: 8,- Eur. A szemétdíjat 0,012 Eur/lit. összegre
javasolják csökkenteni (lásd a pénzügyi SZB jelentését).
Foglalkoztak a piactér átrendezésével is: a 4 beterjesztett rajz közül egyiket sem támogatják. Javasolják
meghagyni a mostani elrendezést és az árokrendszer visszaállítását helyezik előtérbe.

5. Pénzügyi SZB jelentései: költségvetés javaslat a 2012-es gazdasági évre,
kérvények, piactér elrendezési terve
Zsemlye Dezső a SZB elnöke ismerteti jelentéseiket (mellékelve). A SZB november 9-én és 15-én
ülésezett.
1./ HÉR a helyi adókról és illetékekről – A SZB egyetért a mezőgazdasági SZB módosítási
javaslataival.
Polgármester asszony módosítási javaslatot tesz a HÉR I. rész: földadó részének 3. §-a 1. Pontjában az
5 kategória helyett maradna az eredeti 8.
2./ Költségvetés a 2012-es évre - kétszeri tárgyalás után sikerült a költségvetés bevételi és kiadási
részét egyenlővé alakítani.
Folyó bevételek
778.800,Folyó kiadások
553.866,Beruházásos bevételek
321.457,Beruházásos kiadások
376.759,Pénzügyi műveletek
37.532,Pénzügyi műveletek
47.830,Iskolaügy bevételei
307.160,Iskolaügy kiadásai
466.494,Összesen:
1.444.949,Összesen:
1.444.949,Polgármester asszony elmondja, hogy a beadott kérvények az I. tervezetbe bedolgozásra kerültek,
a kiadás 196. 868,- Eur-ral meghaladta a bevételi részt, így sajnos faragni kellett a kiadásokon. A helyi
szervezetek csökkentett támogatással számoljanak. Lehetőségeink nagyon korlátozottak: mind a 15
kiadási programot az idei évhez vizsonyítva csökkentenünk kellett.
Németh Géza képviselő elmondja, hogy sajnálja hogy a tavalyi szint alatt van a tervezett költségvetés.
Községünk Főellenőre szóban értékelte a beterjeszett anyagot: a törvények és rendelkezések
betartásával lett a tervezet elkészítve, kiegyensúlyozottra.
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3./ Csölle Magdolna kérvénye: területbérlésre (110/2 sz. parc.)- a SZB javasolja a terület bérbeadását
azzal a feltétellel, hogy a kérvényező saját költségére biztosítsa be a működéshez szükséges
feltételeket.
4./ SEMPOL kérvénye: klimatizációs raktárhelyiségek építése - a SZB javasolja pozitív állásfoglalás
kiadását
5./ Bereczky József kérvénye: közvilágítás bővítése – a SZB nem javasloja, mivel magánterületen nem
finanszírozhatja a közvilágítás szerelését.
6./Piactér rendezési terve - a SZB elemezte a 4 féle javaslatot és hosszas vita után javasolja a 2. számút
elfogadásra.
7./ BLACK HAWK bérleti szerződése – a SZB kitart az ök 76a/8/2011 sz. határozata mellett.
8./ Hegyi György kérvénye: közvilágítás bővítése - a SZB javasolja a bővítést 2012-ben
Polgármester asszony elmondja, hogy tárgyalt a kérvényezővel és szeretné ha a köv. ülésen
visszatérne rá a SZB.

6. Egyéb, vita
1./ Bírósági ülnökök választása
Polgármester asszony elmondja, hogy az előző ülnökök mandátuma lejárt és szükséges új személyek
választása. Javaslata: Nagy József és Horváth Tamás.
2./ Polgármester asszony premizálása május 31-ig
A premizálás a törvény és a HÉR alapján titkos szavazással történik 0-50%-ig.
Számlálóbizottság összetétele: Mgr. Csizmadia Zoltán, Ollé Tibor és Zsemyle Dezső.
A képviselők mindegyike üres lapra írja javaslatát. A számlálóbizottság összegűjti és kijelenti, hogy
a Polgármester aszony prémiuma május 31-ig 8,77%.
3./ Községi vagyon leltározásának elrendelése
Polgármetser asszony javasolja a községi vagyon leltározását elvégezni november 28. – december 2.
között.
4./ Egyéb: Teherforgyalom – Polgármester asszony elmondja, hogy előrelépés van ez ügyben az
aláírásgyűjtés hatására: védett terület lett községünk: az I/63-as Főútról nem térhetnek le a kamionok.
Az idevonatkozó tiltótáblákat az útkezelő vállalat fogja elhelyezni.
Térfigyelő kamerák - árajánlatot kért vállakozóktól, mivel a berendezések nem megfelelőek. 1.149,Eur árajánlatot a Polgármester asszony elfogadta és engedélyt adott a munkák elvégzésére. A meglévő
kamerákat átfog kelleni helyezni a jövőben. November 21-től a kamerarendszer felügyelete 24 órás
intervallban történik 12 órás váltással.
Kataszer rendezés – Polgármester asszony elmondja, hogy az érintettek levélben voltak kiértesítve –
a KH-ban meglehet tekintetni a térképet az új kimérésre.
Piactér elhelyezése – Rásó Katalin és Takács Marián vállakozók nemtetszésüket fejezik ki a piactér
átrendezésével kapcsolatban: sérelmezik, hogy ők csak fizetik a magas bérletet, de beleszólásuk nincs
az elrendezésbe. Tavasz óta húzódik már a piactér léte, ezidáig 3 alkalommal kellett áthelyezniuk
a standjaikat. Szeretnének a konkrét építkezési tervdokumentáció előkészítésénél jelen lenni.
Ezzel kapcsolatban a Polgármester asszony ismételten feleleveníti az I/63-as Főút melletti piactér
működését a kezdetektől fogva: a rendezetlen parkolást, a balesetveszélyes közlekedést valamint
a piactéren árusítók rendezetlen és helytelen működését. Elmondja hogy a piactér rendezésével
áprilistól nem jutott dűlőre a testület. A piaci rendtartársól szóló HÉR-t megváltoztattuk, tehát tartsuk is
magunkat ahhoz.
Szűcs Éva az ECORI PT elnöke felhívja a figyelmet, hogy használt ruhaneműk gyűjtése folyik
a klubhelyiségükben naponta este 5 órától 7 óráig a hét folyamán.

12. Zárszó
A Polgármester asszony megköszönte a megjelenést és az ülést berekesztette.
Rövidítések: ÖK – önkormányzat
SZB – szakbizottság
KH - községi hivatal
HÉR – helyi érvényű rendelet
PT – polgári társulás

Az ÖK 16/2011 sz. ülésén elfogadott határozatok

Zápisnica OZ č. 16/2011

Strana 7 z 8

Prijaté uznesenia na zasadnutí OZ č. 16/2011
Alistál község önkormányzata:
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Štále:
144a/16/2011 – schvaľuje navrhnuté sociálne príspevky pre odkázaných v bode 1., 2., 3., a 4.
Jóváhagyja a javasolt szociális támogatások odayítélését a rászolrultak részére az 1., 2., 3., és 4. pont
alapján.
144b/16/2011 – berie na vedomie hlásenie sociálnej komisie pri OZ.
Tudomásul veszi a Szociális SZB jelentését.
Za: 9
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Schvaľuje starostka obce, Éva Csóka: ..........................................................................................
145a/16/2011 – poverí Starostku, aby začala jednanie s PD Dolný Štál a s rodinou Torma
o vysporiadní vlastníckych vzťahov parc. č. 660/2 a 134/4 v k.ú. Dolný Štál.
Megbízza a Polgármester asszonyt , hogy kezdjen tárgyalásokat a Mezőgazdasági szövetkezettel és a
Torma családdal a tulajdonviszonyok rendezésére a 660/2 és 134/4 sz. parcellákon az alistáli
kataszterben.
145b/16/2011 – berie na vedomie hlásenie poľnohospdárskej komisie pri OZ.
Tudomásul veszi a SZB jelentését.
Za: 9
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Schvaľuje starostka obce, Éva Csóka: ..........................................................................................
146/16/2011 - schvaľuje VZN č. 9/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady s nasledovnými úpravami:
- v § 3 bod 1.: kategórie pozemkov členia na 8
- v § 8: bod 2a: 4,- Eur bod 2b: 6,- Eur a bod 2c: 8,- Eur
- v § 18 bod 1./ Obec stanovuje sadzbu poplatku vo výške 0,012 Eur/lit.
- v § 20 bod 1./ obec určuje spôsob platenia na základe platovného výmeru za 26 odvozov
určeného ako frekvencia odvozu v obci na rok 2012
- v § 20 bod 4./ Odpadové vrece môže zakúpiť poplatník, ktorý má uhradený poplatok
podľa § 19 a § 20 ods 1, alebo poplatník jednočlennej domácnosti minimálne 12 ks za 12,Eur.
Jóváhagyja a 9/2011 sz. HÉR-t a helyi adókról és illetékekről a köv. módosításokkal:
- 3 § 1. bek.: földterületek kategorizálása 8
- 8 § 2 pontjai: 2a: 4,- Eur, 2b: 6,- Eur, 2c: 8,- Eur
- 18 § 1. pontja: A község 0,012 Eur/lit. illetéket szab meg.
- 20 § 1. pontja: az éves illeték 26 szemételvitelre szól a 2012-es évre.
- 20 § 4. pontja: Szemetes zsákot vehetnek azon személyek akik az éves szemét díjat befizették
a 19 és 20 § alapján, valamint az 1 személyes háztartások minimálisan 12 db-ot 12,- Eur.
Za: 9
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Schvaľuje starostka obce, Éva Csóka: ..........................................................................................
147/16/2011 – schvaľuje rozpočet na rok 2012.
Jóváhagyja a 2012-es gazdasági év költségvetését.
Za: 9
Zdržal sa: 0

Proti: 0

Schvaľuje starostka obce, Éva Csóka: ..........................................................................................
148/16/2011 – schvaľuje prenájom časti parc. č. 110/2 pre Magdalénu Csölleovej s tým, aby
podmienky prevádzkovania predajne zabezpečila podľa platných noriem na vlastné náklady.
Jóváhagyja a 110/2 sz parc. részleges bérbeadását Csölle Magdolnának azzal a feltétellel, hogy saját
költségére biztosítsa be a működéshez szükséges feltételeket.
Za: 9
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Schvaľuje starostka obce, Éva Csóka: ..........................................................................................
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149/16/2011 – dáva záväzné stanovisko k výstavbe klimatizovaného skladu podľa projektovej
dokumentácie pre SEMPOL a.s. .
Jóváhagyja a pozitív állásfoglalás kiadását klimatizált raktárhelyiségek építésére az építkezési terv
alapján a SEMPOL vállalatnak.
Za: 9
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Schvaľuje starostka obce, Éva Csóka: ..........................................................................................
150/16/2011 – nemôže vyhovieť žiadosti, nakoľko na vlastnom pozemku majiteľ musí zabezpečiť
osvetlenie.
Nem tud eleget tenni a kérvényezőnek, mivel magánterületen nem finanszírzohatja a közvilágítás
szerelését.
Za: 9
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Schvaľuje starostka obce, Éva Csóka: ..........................................................................................
151/16/2011 – schvaľuje návrh č. 2 na umiestnenie trhoviska zohľadnením miestnych
podmienok.
Jóváhagyja a piactér áthelyezését a területi adottságok figyelmebe vételével a 2. számú terv alapján.
Za: 7
Zdržal sa: 2
Proti: 0
Schvaľuje starostka obce, Éva Csóka: ..........................................................................................
152/16/2011 – za prísediasich volí nasledovné osoby: Jozef Nagy a Tomáš Horváth.
Bírósági ülnököknek választja Nagy Józsefet és Horváth Tamást.
Za: 9
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Schvaľuje starostka obce, Éva Csóka: ..........................................................................................
153a/16/2011 – volí komisiu pre sčítanie tajných hlasov na premizáciu starostu: Zoltán Csizmadia
Mgr., Tibor Ollé a Dezider Zsemlye.
Számlálóbizottságot választ a köv. összetételben: Mgr. CSizmadia Zoltán, Ollé Tibor és Zsemlye
Dezső
153b/16/2011 – schvaľuje odmenu vo výške 8,77 % za obdobie: 01.01.-31.05.2011 pre starostku
obce.
Jóváhagyja a prémiumot 8,77%-ban a Polgármester asszony részére 2011.januuár 1-től május 31-ig.
Za: 9
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Schvaľuje starostka obce, Éva Csóka: ..........................................................................................
154/16/2011 – určí termín vykonania fyzickej inventarizácie obecného mejtku v období: 28.11.2.12.2011.
Kitűzi a községi vagyon leltározásának időpontját: november 28.-december 2.
Za: 9
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Schvaľuje starostka obce, Éva Csóka: ..........................................................................................
v Dolnom Štále/Alistálon: dňa: 24. 11. 2011
Zapisovateľka/ Jegyzőkönyvvezető: ……………………………………
Účtovníčka Obecného úradu:
Renáta Józsaová
Overovatelia/hitelesítők:

…………………………………….
Sylvia Bálintová, MUDr.

……………………………………..
Zoltán Csizmadia, Mgr.

