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1. Megnyitó
Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 7 képviselő
és megnyitja az ülést.
Megérkezett Zsemlye Dezső képviselő. Jelenlévő képviselők száma: 8.
Hitelesítőknek kinevezi Kelo Évát és Nagy Józsefet, jegyzőkönyvvezetőnek pedig Józsa Renátát.
Egyhangúlag elfogadva.
Program:
1) Megnyitó és a program beterjesztése – otvorenie a program zasadnutia
2) Határozatok teljesítése a 3/2012 sz. jegyzőkönyv alapján – plnenie predošlých uznesení na základe
zápisnice OZ č. 3/2012
3) Mezőgazdasági SZB jelentése – hlásenie poľnohospodárskej komisie pri OZ
4) Iskolaügyi SZB jelentése – hlásenie školskej komisie pri OZ
5) Főellenőr jelentése a községi támogatások (dotációk) elszámolásáról a 2011-es évben – hlásenie
Hlavného kontrolóra o vyúčtovaní dotácií z obecného rozpočtu v roku 2011
6) Pénzügyi SZB jelentése: költségvetés teljesítése 2012.3.31-hez, javaslat a költségvetés 1.
módosítására elsősorban a szennyvízhálózat és piactér kiadásaival kapcsolatban,
csereszerződésjavaslatok: Alistáli Közbirtokosság ś Mezőgazdasági Szövetkezet, MASLEN k.f.t.
levele, javaslat a 10/2011-es sz.HÉR 3. részének módosítására: parkolás és közterülethasználat,
felistáli bérlakás javítása: tetőszerkezet, szigetelés – hlásenie finančnje komisie pri OZ: plnenie
rozpočtu k 31.3.2012, návrh na 1. úpravu rozpočtu v prvom rade na vykrytie nákladov kanalizačnej
sieťe a prestavby trhoviska, zámenné zmluvy: Pozemkové spoločenstvo Dolný Štál a PD Dolný Štál,
list od MASLEN s.r.o., návrh VZN o užívaní verejného priestranstva, oprava izolácie strechy 9
bytovej jednotky Horný Štál
7) Egyéb, vita – sportbizottság beszámolója, eskettető kinevezése, beszámoló az elnyert
pályázatokról, területfejlesztési terv folyamatának elindítása - ostatné, diskusia: referát športovrej
komisie pri OZ, vymenovanie sobášiacich, správa o schválených dotáciach, začatie plánu územného
rozvoja
sportbizottság beszámolója,
10) Szociális SZB jelentése – hlásenie sociálnej komisie pri OZ
11) Zárszó – záver
Egyhangúlag elfogadva.

2. Határozatok teljesítése
41/3/2012 – Tudomásul veszi az iskolaügyi SZB jelentését.
42/3/2012 –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 – folyamatos feladat
43/3/2012 – Feladatul adja a KH dologozóinak, hogy a hangosbemondón keresztül figyelmzetetve
legyen a lakosság a tűzgyújtási tilalomra a község területén- teljesítve
44/3/2012 –Feladatul adja a KH dologóinak, hogy a hangosbemondón keresztül informálni
a lakosságot a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségére- folyamatos feladat
45/3/2012 – Jóváhagyja, hogy Hideghéty Péter Gárdony utcai lakos a saját költségére elvégezze
a lassítósáv lerövidétését úgy, hogy az úttestben kár ne keletkezzen.
46/3/2012 –Jóváhagyja, hogy a köv. sportbizottsági ülésre meghívást kapjanak az Ifi-klubb képviselői
és közösen készítsék elő a kispályás labdarúgó bajnokságot.
47/3/2012 - Tudomásul veszi a sprotbizottság jelentését.
48/3/2012 – Tudomásul veszi a kultúrális SZB jelentését.
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49/3/2012 – Jóváhagyja az oktatási intézmények finanszírozíásáról szóló HÉR-t a 2012-es évre.
50/3/2012 – Tudmásul veszi az audítori jeletést a 2011-es gazd. év zárásához.
51/3/2012 –Jóváhagyja az eredeti bérleti szerződés 1. módosítását a fogászati rendelő bérletére Dr.
Skačáni Aladárral 2012. április 1-től – szerződésmódosítás aláírva, az energiafogyasztók
lejelentve.
52/3/2012 – Megszünteti a 76e/8/2011 sz. hat.-ot a Polgármester asszony fizetésének
meghatározásáról 2011. jún. 1.-től vonatkozólag.
53/3/2012 Jóváhagyja a Polgármester asszony havi fizetését: 1.557,- Eur magasságban 2012. január
1-től.
54/3/2012 – Tudomásul veszi a közbeszerzés eredményét a piactér átépítésére.
55/3/2012 – Módosítja a falunap dátumát 2012. június 29.-30-ra, abban az esetben , ha Győrszentiván
képviseletének is megfelel.
56/3/2012 –Jóváhagyja a szociális juttatások odaítélését ill. elutasítását a jegyzőkönyv alapján.
Zsemlye Dezső képviselő kéri az 54/3/2012 sz hat. szavazási eredményét javítani a köv. képpen:
mellette: 8, tartózkodik: 1.
Egyhangúlag elfogadva.

3. Mezőgazdasági SZB jelentése
Nagy József, a SZB elnöke ismerteti jelentésüket (mellékelve). A SZB április 17-én ülésezett.
Foglalkoztak a temetők karbantartásával, szemétgazdálkodással, valamint a beterjesztett HÉR
javaslattal a közterület használatról.
Foglalkoztak a műfüves pálya elhelyezéséről a 122/8/2008 sz. hat. értelmében.
Zsemlye Dezső képviselő elmondja, hogy minden településen a sportlétesítmények területén van
a műfüves pálya kialakítva, hogy mindenkinek hozzáférhető legyen.
Megérkezett Ollé Tibor képviselő. Jelenlévő képviselők száma: 9.

4. Iskolaügyi SZB jelentése
Kelo Éva, a SZB elnöke ismerteti jelentésüket (mellékelve). A SZB április 18-án ülésezett.
A SZB foglalkozott az oktatási intézmények oktató-nevelő munkájával: tanulmányi versenyek, és
számos rendvezvényeken való eredményes részvétel. Áttekintették az intézmények gazdálkodását
márc.31-ig a költségvetéssel összhangban.
Az óvoda mellett működő szülői szövetség anyagi támogatásával felújították a kinti játszóparkot.
Megköszönték a a márc. 28-i pedagógusnap sikeres lebonyolítását.
Az intézmények készülnek az Anyák napi ünnepségre (május 6.). A „falusi gyermeknap“ beolvadna
a falunapba és ennek keretén belül gazdagabb gyermekprogramokkal szeretne a gyerkeknek
kedveskedni, mivel az intézmények június 1-én megtartják a gyermeknapot.

5. Főellenőr jelentése a községi támogatások (dotációk)
elszámolásáról a 2011-es évben
Községünk Főellenőre a munkaterve alapján elvégezte a községi támogatások (dotációk)
elszámolásának ellenőrzését az 1/2008 sz. HÉR értelmében (jelentés mellékelve).
A 2011-es évben 19 szervezet kapott községi támogatást. Az érvényes rendelet értelmében a köv.
hiányosságokat rója fel:
- hiányzik a becsületbeli nyilatkozat, hogy a szervezetnek nincs tartozása a község felé,
- Szlovákiai Horgászszövetség Nyárasdi szervezete és a Római katolikus egyház: későn adták le az
elszámolást
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- Önkéntes Tűzoltó Testület (ÖTT): nem támogatott árucikket vásárolt a folyósított támogatásból
254,52 Eur értékben
Az 1/2008 sz. HÉR alapján mind a 3 esetben a támogatást vissza kellene szolgáltatni.

6. Pénzügyi SZB jelentése
Zsemlye Dezső, a SZB elnöke ismerteti jelentésüket (mellékelve). A SZB április 18-án ülésezett.
Költségvetés teljesítése 2012. március 31-hez – a SZB átnézte a teljesítést.
A 2012-es költségvetés 1. módosítása: javaslat – A SZB tagjai aprólékosan elemezték az egyes
módosítási javaslatok szükségességét, valamint figyelembe vették a már adott teljesítés mértékét. Az
1. módosítási javaslat nagyrészét a piactér átépítése valamint a szennyvízhálózat költségeinek
fedezését tenné ki.
Polgármester asszony ismételten elmondja a piactér mostani működését: a vállakozóknak nincs
a községtől engedélyük a piaci árusításra, valamint hivatkozik a már jóváhagyott határozatokra:
átépítés szükségessége, építkezési tervdokumentáció kidolgoztatása, árajánlatok kikérése,
közbeszerzés eredménye. A módosítás taglalná az építkezéshez szükséges pénzösszeg költségvetési
emelését. Kijelenti, hogy ha a módosítás nem lesz jóváhagyva a beterjesztés alapján, akkor 2012.
május 1-i hatállyal a piacteret megszünteti.
A képviselők hosszas vita után szavaznak.
Javaslat: Ök jóváhagyja a 2012-es költségvetés I. módosítását a beterjesztett javaslat alapján.
Mellette: 4, ellene: 3, tartózkodik: 2
A javaslat nem lett határozat.
Zsemlye Dezső javasolja, hogy erre a pontra legyen visszatérve.
Csereszerződés javaslat – Alistáli Közbirtokosság – vízelnyelő létesítmények kialakítására
Csereszerződés javaslat – Alistáli Mezőgazdasági Szövetkezet– alistáli temető bővítésére
MASLEN k.f.t. levele – reklámfelület bérlete a Felistáli 9 lakás oldalán – lásd a 74b/8/2011-es sz.
hat.
Felistáli bérlakások tetőszerkezetének javítása – a SZB javasolja az árajánlat alapján a javítási
munkák elvégzését a bérlakás karbantartási alapjából.
A 10/2011-es sz HÉR 3. részének módosítása- javaslat: A SZB aprólékosan átnézte a javaslatot.
Zsemlye Dezső kéri a képviselőket, hogy SZB-i szinten foglalkozzanak a képviselők jutalmazásáról
szóló HÉR-el: javaslatok kidolgozása.

7. Egyéb, vita
1/ Sportbizottság beszámolója
Pintér József a SZB elnöke elmondja, hogy a SZB foglalkozott a már fejvetett „grund-foci“
szervezésével, indításával a nyári időszakban. Várják a csapatok jelentkezését május 31-ig, után
felállítják a játékszabályokat. Gondolkoztak a műfüves pálya elhelyezésén is, de sajnos nem jutottak
közös nevezőre a SZB tagjai.
2/ Esketettő kinevezése
Polgármester asszony elmondja, hogy a körzeti hivatal kérésére reagálva javasolja eskettető
kinvezezését Sátor Zoltán személyében.
Dr. Bálint Szilvia képviselő javasolja még Kelo Éva kinevezését is, mivel az előző időszakban is
eskettető volt.
3/ Beszámoló az elnyert pályázatokról
Polgármester asszony elmondja, hogy az Enviromentális Alaptól sikerült pályázat útján 16.042,EUR-t elnyerni az eddig kialkított árkok formálására, valamint új árkok kialakítására.
A munkálatokat június végéig el kell végezni és benyújtani az elszámolást. E munkák elvégzéséhez
sikerült 8 munkást felvenni közhasznú munkák keretén belül a Munkahivatal támogatásával.
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a Belügyminisztériumhoz benyújtott pályázaton sikerült 2.000,- Eur-t elnyerni, amin a helyi
tűzoltótestületnek fogunk szivattyút, védőöltözetet és egyéb kiegészítőket vásárolni.
4/Területfejlesztési terv folyamatának elindítása
Polgármester asszony elmondja, hogy szükséges lenne már a területfejlesztési terv folyamatának
elindítása, mivel ezt is toljuk magunk előtt. A költségek 80%-át lehetne pályázati úton elnyerni, de
mivel pályázni csak az év elején lehet, kellene az ÖK jóváhagyása a folyamat elindítására.
5/ Testvértelepülési kapcsolatok
Polgármester asszony elmondja, hogy április 27-én meghívást kapott a község Győrszentivánba,
a Váci Mihály napokra. A CMAI igazgatósága, Polgármester asszony és Németh Géza képviselő vesz
részt ezen a látogatáson.
A Biatorbágyi ÖK készül a fogadásunkra június 23-24-én. Május 5-én Alistálon fogadnánk
a küldöttségüket és pontosítanánk a falunap forgatókönyvét.
Kelo Éva, az édekvédelmi SZB nevében elmondja, hogy átnázték a beadott vagyonnyilatkozatokat
(Polgármester asszony és CMAI igazgatónője), mindent rendben találtak. A továbbiakban kérdezi
a Főellenőrt, hogy kinek kell leadni vagyonnyilatkozatot?
6./ Költségvetés 1. módosítása
Az ÖK ismételten foglalkozik a 2012-es év költségvetésének módosításával. A tárgyalás már csak
a piactér átépítési költségeire szorítkozik. Polgármester asszony elmondja, hogy a módosításnak meg
kell történnie a piactér átépítési költségei nélkül is: az oktatási intézmények finanszírozása miatt.
Javasolja, hogy a költségvetés csökkentve legyen 22.180,- EUR-ral, ami magába foglalná a piactéri
bevételeket és kiadásokat egyaránt. Hosszas vita után ismételten szavazásra kerül sor.
Kelo Éva képviselő kérdezi, hogy mikor fog megjelenni az „Alistáli értesítő“ ?
Polgármeszer asszony elmondja, hogy a jövő hét folyamán már a lakosság kezében lesz az újság.
Németh Géza képviselő kéri, hogy a falu kérvényezze a község magyar nyelvű feliratának
kihelyezését a vasútállomásra.
Polgármester asszony elmondja, hogy egy cég pályázati lehetőséget kínál támogatások elnyerésére
kimondottan külföldi partnertelepüléssel rendelkezőknek. Lehetne pályázni pl. a 2013-as falunapra,
de a pályázatot már idén be kellene nyújtani június 1-ig, aminek az ára: 1.200,- EUR áfával.
Javaslat: Az ÖK jóváhagyja pályázat kidolgozását a 2013-as falunapra.
Mellette 4, tartózkodik: 5
A javaslat nem lett határozat.
Polgármester asszony megköszöni a lakosság részvételét és bejelenti, hogy a továbbiakban zártkörű
ülést folytat a testület.

8. Szociális SZB jelentése – kérvények megtárgyalása
A SZB április 19-én ülésezett. A SZB elnöke, Dr. Bálint Szilvia részletesen elemezte a bizottság
javaslatait az egyes témakörökben a képviselők felé (lásd a SZB jelentését).

9. 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
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Az ÖK 4/2012 sz. ülésén elfogadott határozatok
Prijaté uznesenia na zasadnutí OZ č. 4/2012
Alistál község önkormányzata:
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Štále:
57/4/2012 – schvaľuje umiestnenie umelo-trávnatého ihriska do areálu Základnej školy M.
Korvína. (viď uzn. 122/8/2008)
Jóváhagyja a műfüves pálya elhelyezését a Corvin Mátyás Alapiskola területén (lásd a 122/8/2008-as
sz.hat.)
Za: 6
Zdržal sa: 0
Proti: 2
Schvaľuje starostka obce, Éva Csóka: ..........................................................................................
58/4/2012 – berie na vedomie hlásenie poľnohsopodárksej komisie pri OZ.
Tudomásul veszi a mezőgazdasági SZB jelentését.
Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
1 poslanec nie je prítomný pri hlasovaní – 1 képviselő nincs jelen a szavazáskor
Schvaľuje starostka obce, Éva Csóka: .................................................................................................
59/4/2012 – schvaľuje aby oslava „Deň detí“ bola uskutočnená v rámci obecných dní.
Jóváhagyja, hogy a gyermeknap a falunap keretén belül legyen megtartva.
Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
1 poslanec nie je prítomný pri hlasovaní – 1 képviselő nincs jelen a szavazáskor
Schvaľuje starostka obce, Éva Csóka: ...................................................................................................
60/4/2012 – berie na vedomie hlásenie školskej komisie pri OZ.
Tudomásul veszi az iskolaügyi SZB jelentését.
Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
1 poslanec nie je prítomný pri hlasovaní – 1 képviselő nincs jelen a szavazáskor
Schvaľuje starostka obce, Éva Csóka: .................................................................................................
61/4/2012 – poverí starostku na vykonanie nápravných opatrení na úseku poskytnutia
a nevhodného vyúčtovania dotácií z roku 2011 v zmysle VZN č. 1/2008 pre DHZ.
Megbízza a Polgármester asszonyt, hogy az 1/2008 sz. HÉR értelmében korekciós intézkedéseket
tegyen a 2011-es évben folyosított és nem megfelelően elszámolt dotációk területén: ÖTT.
Za: 8
Zdržal sa: 1
Proti: 0
Schvaľuje starostka obce, Éva Csóka: .................................................................................................
62/4/2012 – schvaľuje správu o výsledku následnej finančnej kontroly na úseku dodržiavania
VZN č. 1/2008: poskytovanie dotácií z obecného rozpočtu za rok 2011.
Jóváhagyja a Főellenőr jelentését az utólagosan elvégzett ellenőrzésről: az 1/2008 sz. HÉR betartása
a dotációk folyosítására a 2011-es évben.
Za: 9
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Schvaľuje starostka obce, Éva Csóka: ..........................................................................................
63/4/2012 – schvaľuje plnenie rozpočtu k 31.03.2012 bez výhrad.
Jóváhagyja a költségvetés teljesítését 2012. máricus 31-hez feltétel nélkül.
Za: 9
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Schvaľuje starostka obce, Éva Csóka: .................................................................................................
64/4/2012 – schvaľuje zverejnenie zámeru o prevode nehnuteľnosti v prospech Pozemkového
spoločenstva Dolný Štál
Jóváhagyja az ingatlancsere-szándék közzétételét az Alistáli Közbirtokosság javára.
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Schvaľuje starostka obce, Éva Csóka: ..................................................................................................
65/4/2012 – schvaľuje výmenu pozemkov s Pozemkovým spoločnstvom Dolný Štál s priamym
prevodom bez udania hodnoty. Poplatky spojené so zámenou pozemkov hradia v rovnakom
pomere.
Jóváhagyja az ingatlancserét az Alistáli Közbirtokossággal, egyenes átvezetéssel, ellenérték nélkül.
Az átvezetési költségeket közösen fedezik.
Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
1 poslanec nie je prítomný pri hlasovaní – 1 képviselő nincs jelen a szavazáskor
Schvaľuje starostka obce, Éva Csóka: .................................................................................................
66/4/2012 – schvaľuje zverejnenie zámeru o prevode nehnuteľností v prospech
Poľnohospodárskeho družstva Dolný Štál
Jóváhagyja az ingatlancsere-szándék közzétételét az Alistáli Mezőgazdasági Szövetkezet javára.
1 poslanec nie je prítomný pri hlasovaní – 1 képviselő nincs jelen a szavazáskor
Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Schvaľuje starostka obce, Éva Csóka: ..........................................................................................
67/4/2012 – schvaľuje výmenu pozemkov s Poľnohospodárskym družstvom Dolný Štál
s priamym prevodom bez udania hodnoty. Poplatky spojené so zámenou pozemkov hradí obec.
Jóváhagyja az ingatlancserét az Alistáli Mezőgazdasági Szövetkezettel, egyenes átvezetéssel,
ellenérték nélkül. Az átvezetési költségeket a község fedezi.
Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
1 poslanec nie je prítomný pri hlasovaní – 1 képviselő nincs jelen a szavazáskor
Schvaľuje starostka obce, Éva Csóka: ..........................................................................................
68/4/2012 – schvaľuje uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom reklamnej plochy na 9 b.j.
Horný Štál s firmou MASLEN s.r.o. Mesačné nájomné činí 50,- Eur.
Jóváhagyja a bérleti szerződés megkötését a MASLEN k.f.t.-vel reklámfelület bérletére a Felistáli 9
lakás oldalára. Havi bérleti díj: 50,- Eur.
Za: 9
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Schvaľuje starostka obce, Éva Csóka: ..........................................................................................
69/4/2012 – Schvaľuje uzavretie zmluvy na odstránenie vád na 9 b.j. Horný Štál podľa
skutočného stavu s tým, že úhrada bude uskutočnená z fondu údržby.
Jóváhagyja a szerződés megkötését a hibák eltávolítására a Felistáli 9 bérlakáson az árajánlat alapján.
A munkadíj a bérlakás karbantartási alapjából lesz finanszírozva.
Za: 9
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Schvaľuje starostka obce, Éva Csóka: ..........................................................................................
70/4/2012 – schvaľuje VZN na užívanie verejného priestranstva podľa návrhu.
Jóváhagyja a közterület használatról szóló HÉR-t a beterjesztés alapján.
Za: 7
Zdržal sa: 1
Proti: 0
1 poslanec nie je prítomný pri hlasovaní – 1 képviselő nincs jelen a szavazáskor
Schvaľuje starostka obce, Éva Csóka: ..................................................................................................
71/4/2012 – menuje do funkcie sobášiaceho poslancov Zoltána Sátor a Evu Kelovú.
Kinevezi eskettetőnek Sátor Zoltán és Kelo Éva képviselőket.
Za: 9
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Schvaľuje starostka obce, Éva Csóka: ....................................................................................................
72/4/2012 – poverí starostku na začatie procesu plánu územného rozvoja.
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Megbízza a Polgármester asszonyt a területfejlesztési terv folyamatának elindításával.
Za: 9
Zdržal sa: 0

Proti: 0

Schvaľuje starostka obce, Éva Csóka: ....................................................................................................
73/4/2012 – berie na vedomie hlásenie komisie ohcrany verejného záujmu.
Tudomásul veszi az érdekvédelmi SZB jelentését.
Za: 9
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Schvaľuje starostka obce, Éva Csóka: ....................................................................................................
74/4/2012 – poverí Hlavného kontrolóra, aby podal informáciu o tom, že kto musí podať
majetkové priznanie u samosprávy.
Megbízza a Főellenőrt, hogy adjon tájékoztatást arról, hogy kinek kell vagyonnyilatkozatot beadnia
az önigazgatás területén.
Za: 9
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Schvaľuje starostka obce, Éva Csóka: ....................................................................................................
75/4/2012 – schvaľuje 1. úpravu rozpočtu na rok 2012 podľa návrhu.
Jóváhagyja a 2012-es évre szóló költségvetés 1. módosítását a javaslat alapján.
Tudomásul veszi az érdekvédelmi SZB jelentését.
Za: 6
Zdržal sa: 3
Proti: 0
Schvaľuje starostka obce, Éva Csóka: ....................................................................................................
76/4/2012 – schvaľuje návrhy sociálnej komisie pri OZ vo veci poskytnutia sociálnych dávok
podľa zápisnice.
Jóváhagyja a szociális juttatások odaítélését a jegyzőkönyv alapján.
Za: 9
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Schvaľuje starostka obce, Éva Csóka: ....................................................................................................
77/4/2012 – berie na vedomie hlásenie sociálnej kommisie pri OZ.
Tudomásul veszi a szociális SZB jelentését.
Za: 9
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Schvaľuje starostka obce, Éva Csóka: ....................................................................................................
v Dolnom Štále/Alistálon: 27.04. 2012
Zapisovateľka/ Jegyzőkönyvvezető: ……………………………………
Účtovníčka Obecného úradu:
Renáta Józsaová
Overovatelia/hitelesítők:

…………………………………….
Eva Kelová

……………………………………..
Jozef Nagy

