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1. Megnyitó
Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő
és megnyitja az ülést.
Hitelesítőknek kinevezi Dr. Bálint Szilviát és Mgr. Csizmadia Zoltánt, jegyzőkönyvvezetőnek pedig
Józsa Renátát.
Egyhangúlag elfogadva.
Program:
Mivel a sport és kultúrális SZB jelentései nem voltak leadva a KH-ba, így nem kerültek be a
tárgyalási programba. Polgármester asszony javasolja a program megváltoztatását a köv. képpen:
1) Megnyitó és a program beterjesztése – otvorenie a program zasadnutia
2) Határozatok teljesítése a 2/2012 sz. jegyzőkönyv alapján, valamint a régebbi határozatok
ellenőrzése – plnenie predošlých uznesení na základe zápisnice OZ č. 2/2012 a z minulých období
3) Iskolaügyi SZB jelentése – hlásenie školskej komisie pri OZ
4) Mezőgazdasági SZB jelentése – hlásenie poľnohospodárskej komisie pri OZ
5) Sportbizottság jelentése – hlásenie športovej komisie pri OZ
6) Kulturális SZB jelentése – hlásenie kultúrnej komisie pri OZ
7) Pénzügyi SZB jelentése: HÉR az oktatási intézmények finanszírozására-javaslat, audítori jelentés a
2011-es gazd. év zárásához, Dr. Skačáni Aladár: szerződésmódosítási javaslat, Polgármester asszony
fizetése – hlásenie finančnej komisie pri OZ: návrh VZN o financovaní škôl a školských zariadení,
audítorská správa k hospodárení za rok 2011, návrh dodatku k náj. zmluve- Aladár Skačáni, MUDr.
a plat Starostky obce
8) Piactér átépítése: árajánlatok értékelésének eredménye – Rekonštrukcia trhoviska: výsledok
vyhodnotenia cenových ponúk
9) Egyéb, vita – ostatné, diskusia
10) Szociális SZB jelentése – hlásenie sociálnej komisie pri OZ
11) 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 többször 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!!
Polgármester asszony elmondja, hogy a Kultúrminisztériumba pályázatot nyújtott be a tájház
felújítására – kiértékelés még nem volt
Óvoda: A konyha részen beázik a tető
Kazánházba befolyik a víz
Szeméttárolók elbontása
Az épület csurgái, valamint a külső falak rossz állapotban vannak
Ennek kapcsán Polgármester asszony elmondja, hogy a Környezetvédelmi minisztérium
Enviromentális alapjához a pályázatot benyújtotta - kiértékelés még nem volt
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.
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Könyvtár: függönyökre lenne szükség
Sport és kultúrközpont: Ablakok állaga nem jó!
WC-k, zuhanyzók csempéinek rendbetételére is szükséges lenne!
Polgármester asszony tájékoztatja a jlenelévőket, hogy a sportrészen az egyik zuhanyzó teljes
felújítása megtörént.
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.
5c/2/2010 –Neushvandtner tartozása: vagyoni kimutatást kérni róla, amennyiben nincs vagyona más
végrehajtónak adni a tartozást behajtásra – a tartozónak nincs vagyona
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.
Megérkezett Pintér József képviselő. Jelenlévő képviselők száma: 9.
___________________________________________________________________________
2010. december 27-től hozott határozatok:
20/2/2011 – Jóváhagyja független szakértői vélemény kérését a C bérlakás kivitelezéséről- NEAR
k.f.t. árpilis 15-ig eltávolítja a bejelentett hibákat
52b/4/2011 –Megbízza a Polgármester asszonyt, hogy tárgyaljon a gazdálkodókkal a határi utakat
lezáró sorompók elhelyezése ügyében.- további feladat
66/7/2011- Megbízza Németh Géza képviselőt az alistáli temetőben található örökmécses
gondozásával – folyamatos 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
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 -A MASLEN k.f.t. írásos jelentése megérkezett (mellékelve) – tov. feladat
a köv. ülésre
95b/12/2011- Feladatul adja a reklámhirdetések lepecsételését abban az esetben, ha az illetéket már
megfizették- folyamatos feladat
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
foglalkozzon az ÖK-további feladat
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 - a kérvényező tavaszig kért
haladékot
128/14/2011 –Jóváhagyja tárgyi teher beírását vázrajz alapján a Mäsocentrum-nak, a jelenlegi
bejáróból kialakítva 6 m szélességben - folyamatban
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141a/15/2011- Jóváhagyja a 110/2 sz. parc. egyenes eladását 25 m² nagyságban a Nyugatszlovákiai
villanyművek részére trafóállomás kiépítésére – tov. feladat a 2012-es év második félévére
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 a 2012-es év
második félévére
141c/15/2011 – Jóváhagyja, hogy az átírással kapcsolatos költségeket a vevő térítse –tov. feladat
a 2012-es év második félévére
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 a 2012-es év második félévére
142/15/2011 – meghatározta, hogy a becslési eredmény alapján fog az eladási árban dönteni
(Vendégh Zsolt: bejárat létesítése) – tov. feladat a 2012-es év második félévére
145a/16/2011 –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- tov. feladat
148/16/2011 – Jóváhagyja a 110/2 sz parc. részleges bérbeadását Csölle Magdolnának azzal
a feltétellel, hogy saját költségére biztosítsa be a működéshez szükséges feltételeket.
158b/17/2011 –Feladatul adja a Hunyadi Mátyás szobor feliratának mielőbbi kijavítását – árajánlat
kérése megtörtént – a munka elvégezve
162a/17/2011 – Megbízza a sprotbizottságot, hogy a köv. ÖK ülésre adjanak javaslatot a kiemelkedő
sportolókra minden sporttevékenységben- további feladat
162b/17/2011 –Jóváhagyja az „Év sportolója“ cím átadását a falualapítási emléknapok keretén belültovábbi feladat
1/1/2012 – Jóváhagyja a 2008-2010-es években elfogadott határozatok teljesítésének ellenőrzését
kéthavonta - folymatos feladat
2/1/2012 –Kitűzi a Népművészeti Fesztivál időpontját: 2012. szeptember 29, abban az esetben ha
a pályázat nem lesz sikeres, a költségvetésben szereplő összeget kéri átcsoportosítani a falunapi
kiadásokhoz – további feladat
6/1/2012 –Jóváhagyja, hogy a jövőben a szociális SZB jelentései a kérvényekkel együtt az ÖK-i ülés
legutolsó pontjában legyenek tárgyalva a nyilvánosság kizárásával – folymatos feladat
11/1/2012 -Jóváhagyja a bérleti szerződés megkötését az Alistáli Közbirtokossággal a javaslat alapján
folyamatban
13/1/2012 –Jóváhagyja a bérleti szerződés megkötését az ECORI p.t.-vel úgy, hogy a bérlet
időtartama: 2012. december 31- folyamatban
14/1/2012 - Jóváhagyja a bérleti szerződés megkötését az Ifi-klubbal úgy, hogy a bérlet időtartama:
2012. december 31. - folyamatban
15/1/2012 - Jóváhagyja a bérleti szerződés megkötését a Református Egyházzal úgy, hogy a bérlet
időtartama: 2012. december 31., és a III. bekezdés 2. pontja így szóljon: “Az energiaköltséget
a bérbeadó állja“ - teljesítve
17/1/2012 –Megbízást ad a gáz-, villany- és vízórák állásának negyedéves ellenőrzésére az összes
bérbeadott épületekben, valalmint a szennyvíztisztító állomáson – folyamatos feladat
18/1/2012 –Feladatul adja az árajánlatok kikérését az építkezési munkák elvégézésére a piactér
átépítésére a tervdokumentáció alapján - teljesítve
28/2/2012 –Tudomásul veszi az iskolák és oktatási intézmények tevékenységéről szóló jelentéseket
az iskolai év első félévében.
29/2/2012 – Tudomásul veszi az iskolaügyi SZB jelenetését.
30/2/2012 – Tudomásul veszi a kultúrális SZB jelentését.
31/2/2012 – Feladatul adja a KH-nak az 1. módosítási javaslat kidolgozását a bérleti szerződéshez
(Dr. Skačáni Aladár) úgy, hogy az magába foglalja az energiaköltségek elszámolási módját. Az
orvossal való egyeztetés után a javaslat kerüljön az ÖK elé jóváhagásra – lásd a pénzügyi SZB
jelentését
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32/2/2012 –Feladatul adja az oktatási intézmények vezetőinek, hogy 2012. március 20-ig írásban
véleményezzék a HÉR javaslatot az oktatási intézmények finanszírozásával kapcsolatban- teljesítve
és lásd a pénzügyi SZB jelentését
33/2/2012 –Evidálja Zuzana Kočiová kérvényét, mivel a piactér átépítés alatt áll- teljesítve.
34/2/2012 – Jóváhagyja a civilvédelemmel kapcsolatos feladatokat a 2012-es évre.
35/2/2012 – Jóváhagyja Cseh Viola kultúrális SZB-a lépését márc.1-től Sátor Zoltán helyett.
36/2/2012 – Jóváhagyja hogy az ápolószolgálaton belül a szerződések megkötésekor legyen betartva
az 5/2009 sz. HÉR.
37/2/2012 – Jóváhagyja a szociális juttatások odaítélést a jegyzőkönyv alapján - teljesítve
38/2/2012 –Jóváhagy 20,- Eur pénzbeli támogatást a Szlovák invalidus szövetség részére - kiutalva.
39/2/2012 – Tudomásul veszi a szociális SZB jelentését.
40/2/2012 – Tudomásul veszi a Főellenőr állásfoglalását a szociális gondoskodás terén.
Egyhangúlag elfogadva.

3. Iskolaügyi SZB jelentése
Kelo Éva, a SZB elnöke ismerteti jelentésüket (mellékelve). A SZB március 19-én ülésezett.
A SZB foglalkozott az oktatási intézmények oktató-nevelő munkájával: tanulmányi versenyek,
prózamondó verseny, bibliaverseny és számos rendvezvényeken való eredményes részvétel.
Az óvodába 18 gyermeket írattak be a szülők.
Foglalkoztak a márc. 28-i pedagógusnap szrevezésével - 69 pedagógus kapott meghívást.
Kiemelten értékelték a REAI és a Te Deum Laudamus kórus előadását a márc. 15-i
megemlékezésen, ahol a falu lakossága nagyon szép számban vett részt.
Foglalkoztak továbbá azzal a javaslattal, ami szabályozná az oktatási intézmények finanszírozását.
Kelo Éva, a SZB elnöke felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy a Bethlen Gábor Alapítvány kiírta a
„Szülőföldön magyarul“ c. pályázatát a 2011/2012-es évre. Benyújtási határidő: április 30.

4. Mezőgazdasági SZB jelentése
Nagy József, a SZB elnöke ismerteti jelentésüket (mellékelve). A SZB március 21-én ülésezett.
A SZB foglalkozott a fakivágásra kiadott engedélyekkel a község területén, a hulladékgazdálkodással
valamint helyszíni szemlét tartottak Gárdony utcán Hideghéty Péter előtt a lassítósáv átalakítása
miatt.
Polgármester asszony a lassítósáv átalakításával kapcsolatban elmondja, hogy szerinte megkerülhető,
nem kellene még 1 szegélyt eltávolítani.
Kelo Éva képviselő kérdezi, hogy a SZB a kutyatartással kapcsolatban felmésért készített, de
a felmérés eredménye nem került az ÖK elé. Kéri a SZB elnökét, hogy számoljon be.
Nagy József elmondja, hogy a felmérés eredményét írásban leadták a KH szakelőadójának.

5. Sportbizottság jelentése
Sátor Zoltán, a SZB tagja ismerteti jelentésüket (mellékelve). A SZB március 21-én ülésezett.
Áttekintették az egyes sportszakosztályok tevékenységét.
Mrhal Jiří beszámolt a karate szakosztály eredményes tekévenységéről: Ollári Csaba a nyílt magyar
bajnokságon aranyérmet szerzett.
Folytatódott a szociális helyiségek felújítása a Kultúr és sportközpontban: az egyik zuhanyzó és
toalett új burkolatot kapott és kicserélték az elkorhadt ablakokat is.

6. Kultúrális SZB jelentése
Németh Géza, a SZB elnöke ismerteti jelentésüket (mellékelve). A SZB március 13-án ülésezett.
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A SZB foglalkozott :
- márc. 16-i előadás szervezési kérdéseivel Kérész Gyula részvételével
- Zenei napok rendezvénysorozat:
- április 11. – Költészet napja 17,00 órai kzedettel a MAI koncerttermében
- április 15. – Járási nótaénekes találkozó
- április 21. – Év hangja
- április 25. – nevelői koncert a barokk kor jegyében a MAI koncerttermében
- április 29. – koncert a Református templomban
A CSEMADOK h.sz. elnöke tájékoztatta a jelenlévőket, hogy március 31-én a helyi kultúr és
sportközpontban rendezik meg a CSEMADOK járási konferenciáját.

5. Pénzügyi SZB jelentése
HÉR az oktatási intézmények finanszírozásáról-javaslat, audítori jelentés a 2011-es gazd. év
zárásához, Dr. Skačáni Aladár: szerződésmódosítási javaslat, Polgármester asszony fizetése
Zsemlye Dezső, a SZB elnöke ismerteti jelentésüket (mellékelve). A SZB március 20-án ülésezett.
HÉR az oktatási intézmények finanszírozására: javaslat – a SZB ismételten foglalkozott a javaslattal,
valamint az egyes intézmények állásfoglalásaival összhangban a jóváhagyott költségvetéssel.
Audítori jelentés a 2011-es gazd, év záráshoz – a SZB átnézte a jelentést
Dr. Skačáni Aladár: Szerződésmódosítási javaslat– a SZB ismételten foglalkozott a már egyeztetett
szerződésmódosítás javaslattal.
Polgármester asszony fizetése – a nemzetgazdasági átlagbér változásából kifolyólag emelkedik
a fizetés.

8. Piactér átépítése – árajánlatok értékelésének eredménye
Polgármester asszony elmondja, hogy a mai napon ülésezett a közbeszerézési bizottság a 3/2011-es
számú belső irányelv és az ÖK 18/1/2012 sz. hat. alapján.
A piactér átépítése céljából 6 alistáli vállakozó írásban lett megszólítva árajánlat készítésére mind a 2
építészeti rész kivitelezésére. Az 1. rész a piactér betonalapozása és a járda ,a 2. rész pedig a szociális
épület és mérnöki hálózat kiépítése.
Mindkét építészeti részre 1-1 árajánlatot kaptunk, mégpedig a STAVEXAT DŠ k.f.t.-től.
Az 1. rész kivitelezési ára adóval együtt: 19.758,18 Eur a 2. részé pedig 13.807,20 Eur.
A községi költségvetésben 23.000,- Eur a tervezett kiadás erre az akcióra. Mivel, az átépítés az
árajánlat alapján 33.565,38 Eur-ba kerülne, szükséges lenne a költségvetés módosítása. A szerződés
javaslatok így nem kerülnek most tárgyalásra – sürgősen foglalkozni kell a piactér átépítésével, mivel
az ottani vállakozóknak nincs engedélyük az árusításra.

9. Egyéb, vita
Kelo Éva, képviselő elmondja, hogy biztonsági okokból szükséges lenne az iskolaudvar első felében
a meglévő drótkerítés (Dobos Ferenc és Kiss Rudolf telkei felől) cseréje betonkerítésre, ami kb. 1820 m-es szakasz.
Polgármester asszony elmondja, hogy a közös építészeti hivatallal a problémák lassan megoldódnak:
a tagság egy bizottságot hoz létre, akik betekintést kapnak a hivatal pénzügyi gazdálkodásába,
valamint a hivatali munkába. Nagy sok a régi, intézetlen beadvány, amivel eddig a hivatal nem
foglalkozott.
A továbbiakban elmondja, hogy a július 13.-14. tervezett falunap Biatorbágy képviseletének nem
nagyon felel meg. Június 23-án lesz aláírva a testvértelepülési egyezmény Biatorbágyon. Mivel az
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alistáli falunapra még semmi nincs lefoglalva, megrendelve,kérné az időpont módosítását június 29.30.-ra természetesen úgy hogy ha ez Győrszentivánnak is megfelene.
Továbbá elmondja, hogy áprilisi hónap folyamán nagyszabású falu-takarítást tervez a helyi
tömegszervezetek, intézmények segítségével, és kéri, hogy a képvsielők is minnél nagyobb számban
vegyenek részt. A pontos időpontot hangosbemondón keresztül fogja tudatni.
Polgármester asszony megköszöni a lakosság részvételét és bejelenti, hogy a továbbiakban zártkörű
ülést folytat a testület.

10. Szociális SZB jelentése – kérvények megtárgyalása
A SZB március 20-án ülésezett. A SZB elnöke, Dr. Bálint Szilvia részletesen elemezte a bizottság
javaslatait az egyes témakörökben a képviselők felé (lásd a SZB jelentését).

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

SZB – szakbizottság
MAI – Művészeti alapiskola
CMAI – Corvin Mátyás alapiskola
REAI – Református Alapiskola

Az ÖK 3/2012 sz. ülésén elfogadott határozatok
Prijaté uznesenia na zasadnutí OZ č. 3/2012
Alistál község önkormányzata:
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Štále:
41/3/2012 – berie na vedomie hlásenie školskej komisie pri OZ.
Tudomásul veszi az iskolaügyi SZB jelentését.
Za: 9
Zdržal sa: 0

Proti: 0

Schvaľuje starostka obce, Éva Csóka: ..........................................................................................
42/3/2012 – schvaľuje, že ak občan, ktorý vyrúbi strom a nevie kam vysadiť v rozhodnutím
stanovené množstvo náhradných stromov, môže uhradiť hodnotu náhradných stromov, ktoré
vysadia pracovníci OcÚ na vybranú oblasť.
Jóváhagyja, hogy azon személyek akik nem tudják hová kiültetni a pótlásként megállapított fákat,
lehetőségük legyen kifizetni a fapótlást, amelyet a KH dolgozói ültetnek el az erre kiválasztott
területen.
Za: 9
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Schvaľuje starostka obce, Éva Csóka: .................................................................................................
43/3/2012 – ukladá pracovníkom OcÚ, aby cez miestny rozhlas upozornili obyvateľov na zákaz
zapaľovania ohňa na území obce.
Feladatul adja a KH dologozóinak, hogy a hangosbemondón keresztül figyelmzetetve legyen
a lakosság a tűzgyújtási tilalomra a község területén.
Za: 9
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Schvaľuje starostka obce, Éva Csóka: ...................................................................................................
44/3/2012 – ukladá pracovníkom OcÚ, aby cez miestny rozhlas boli občania informovaný
o separovanom zbere odpadov.
Feladatul adja a KH dologóinak, hogy a hangosbemondón keresztül informálni a lakosságot
a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségére.
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Zdržal sa: 0

Proti: 0

Schvaľuje starostka obce, Éva Csóka: .................................................................................................
45/3/2012 – schvaľuje, aby Peter Hideghéty občan na ul. Gárdonyskej na vlastné náklady
uskutočnil skrátenie spomaľovacieho prahu o 1 diel bez poškodenia povrhu vozovky.
Jóváhagyja, hogy Hideghéty Péter Gárdony utcai lakos a saját költségére elvégezze a lassítósáv
lerövidétését úgy, hogy az úttestben kár ne keletkezzen.
Za: 8
Zdržal sa: 1
Proti: 0
Schvaľuje starostka obce, Éva Csóka: .................................................................................................
46/3/2012 – schvaľuje, aby na budúce rokovanie komisie športu pri OZ boli pozvaní
zástupcovia Mládežníckeho klubu a spolu pripravili minifutbalový turnaj.
Jóváhagyja, hogy a köv. sportbizottsági ülésre meghívást kapjanak az Ifi-klubb képviselői és közösen
készítsék elő a kispályás labdarúgó bajnokságot.
Za: 9
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Schvaľuje starostka obce, Éva Csóka: ..........................................................................................
47/3/2012 – berie na vedomie hlásenie športovej komisie pri OZ.
Tudomásul veszi a sprotbizottság jelentését.
Za: 9
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Schvaľuje starostka obce, Éva Csóka: .................................................................................................
48/3/2012 – berie na vedomie hlásenie kultúrnej komisie
Tudomásul veszi a kultúrális SZB jelentését.
Za: 9
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Schvaľuje starostka obce, Éva Csóka: ..................................................................................................
49/3/2012 – Schvaľuje VZN o určení výšky normatívneho príspevku na prevádzku a mzdy
školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti obce na rok 2012.
Jóváhagyja az oktatási intézmények finanszírozíásáról szóló HÉR-t a 2012-es évre.
Za: 8
Zdržal sa: 1
Proti: 0
Schvaľuje starostka obce, Éva Csóka: .................................................................................................
50/3/2012 – berie na vedomie audítorskú správu k ročnej účtovnej závierky k 31.12.2011.
Tudmásul veszi az audítori jeletést a 2011-es gazd. év zárásához.
Za: 9
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Schvaľuje starostka obce, Éva Csóka: ..........................................................................................
51/3/2012 – schvaľuje doplnok č. 1 k pôvodnej zmluve o prenájme zubnej ambulancie s MUDr.
Aladárom Skačánim s účinnosťou od 1. apríla 2012.
Jóváhagyja az eredeti bérleti szerződés 1. módosítását a fogászati rendelő bérletére Dr. Skačáni
Aladárral 2012. április 1-től.
Za: 9
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Schvaľuje starostka obce, Éva Csóka: ..........................................................................................
52/3/2012 – zrušuje uznesdenie č. 76e/8/2011 o plate starostky obce od 1.6.2011.
Megszünteti a 76e/8/2011 sz. hat.-ot a Polgármester asszony fizetésének meghatározásáról 2011. jún.
1.-től vonatkozólag.
Za: 9
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Schvaľuje starostka obce, Éva Csóka: ..........................................................................................
53/3/2012 – Schvaľuje mesačný plat pre Starostku obce vo výške: 1.557,- Eur od 1.1.2012.
Jóváhagyja a Polgármester asszony havi fizetését: 1.557,- Eur magasságban 2012. január 1-től.
Za: 9
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Schvaľuje starostka obce, Éva Csóka: ..........................................................................................
54/3/2012 – berie na vedomie výsledok verejného obstarávania pre rekonštrukciu trhoviska.
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Tudomásul veszi a közbeszerzés eredményét a piactér átépítésére.
Za: 9
Zdržal sa: 0

Proti: 0

Schvaľuje starostka obce, Éva Csóka: ..................................................................................................
55/3/2012 – zmení termín obecných dní na 29.-30. júna 2012 v tomto prípade ak to vyhovuje
zastupiteľstvu Győrszentiván.
Módosítja a falunap dátumát 2012. június 29.-30-ra, abban az esetben , ha Győrszentiván
képviseletének is megfelel.
Za: 9
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Schvaľuje starostka obce, Éva Csóka: ....................................................................................................
56/3/2012 – schvaľuje návrhy sociálnej komisie OZ vo veci poskytnutia resp. odmietnutia
sociálnej dávky podľa zápisnice.
Jóváhagyja a szociális juttatások odaítélését ill. elutasítását a jegyzőkönyv alapján.
Za: 9
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Schvaľuje starostka obce, Éva Csóka: ....................................................................................................
v Dolnom Štále/Alistálon: 29.03. 2012
Zapisovateľka/ Jegyzőkönyvvezető: ……………………………………
Účtovníčka Obecného úradu:
Renáta Józsaová
Overovatelia/hitelesítők:

…………………………………….
Sylvia Bálinotvá, MUDr.

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

