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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL
ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ZÁPISNICA – JEGYZŐKÖNYV
12/2015
Spis č. / Ikt. sz.2015/222Napísaná v priebehu zasadnutia obecného Felvéve az önkormányzat ülésén a községi hivatal
zastupiteľstva, konaného dňa 10.12.2015 tanácstermében 2015. december 12-én
v zasadačke obecného úradu
Prítomní
Jelenlévők
Poslanci obecného zastupiteľstva
Önkormányzati képviselők:
1. Bálintová Sylvia, MUDr.
1. MUDr. Bálint Szilvia
2. Csóka Éva
2. Csóka Éva
3. Mgr. Édes Árpád
3. Édes Aprád, Mgr.
4. Fazekas Ferenc
4. Fazekas František
5. Józsa Melinda
5. Józsa Melinda
6. Lőrincz Roland
6. Lőrincz Roland
7. Nagy József
7. Nagy Jozef
8. Bc. Tóth Anita
8. Tóth Anita, Bc.
9. Zsemlye Dezső
9. Zsemlye Dezider
Polgármester:
Horváth Tamás
Starosta obce : Tomáš Horváth
Főellenőr: Ing. Török József
Hlavný kontrolór : Ing. Jozef Török
Igazoltan
hiányzó képviselők: Fazekas Ferenc
Ospravedlnení poslanci : Fazekas František, Éva
Csóka
Éva,
Édes Árpád
Csóka
Neospravedlnení poslanci:
Igazolatlanul hiányzó képviselők:
Za obecný úrad: Ing. Zuzana Domonkosová
Község hivatal képv.: Domonkos Zsuzsanna
vymenovaná za zapisovateľku
kinevezett jegyzőkönyvvezető
Pozvaní hostia: Meghívott
vendégek: Obyvatelia obce
Falu
lakói
1. Otvorenie zasadnutia
Predsedajúci, Tomáš Horváth, starosta obce 1. Az ülés megnyitása
oznámil, že Obecné zastupiteľstvo bolo zvolané Az ülést vezető Horváth Tamás polgármester
riadne a že všetci poslanci obecného zastupiteľstva kijelentette, hogy az önkormányzat soron következő
boli na toto písomne včas pozvaní podľa Štatútu ülésének összehívása a község alapszabályzatának
obce. Ďalej konštatuje, že z celkového počtu 9 megfelelően időben, írásban történt meg. Továbbá
poslancov je prítomných 5* poslancov, teda megállapítja, hogy a testület 9 tagjából megjelent 5*
zasadanie Obecného zastupiteľstva je v zmysle § 12 képviselő, tehát az önkormányzati ülés a SZNT
ods. 2 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 369/1990 sz. községi önrendelkezésről szóló
zriadení v znení neskorších zmien uznášania törvényének hatályos változatával összhangban, annak
12. §. 2. bek. alapján határozatképes.
schopné.

*neskorší príchod: Józsa Melinda
OZ súhlasilo s menovaním overovateľov:
MUDr. Syliva Bálintová, Roland Lőrincz

a programom zasadnutia

*később érkezett: Józsa Melinda

Az ÖK egyetért a kinevezett hitelesítőkkel:

MUDr. Bálint Szilvia, Lőrincz Roland
és az ülés programjával
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1. Hitelesítők, jegyzőkönyvvezető és a program elfogadása
Program :
1. Hitelesítők, jegyzőkönyvvezető és a program elfogadása
2. Határozatok teljesítésének ellenőrzése
3. Pénzügyi szakbizottság javaslatai
Költségvetési javaslat 2017-18 időszakra
Területfejlesztési terv (UPN) – véleményezések alapján szükséges változtatások,
javaslat
4. Egyéb
Hitelesítők: MUDr. Bálint Szilvia, L5őrincz Roland
Jegyzőkönyvvezető: Domonkos Zsuzsanna
Egyhangúlag elfogadva

2. Határozatok ellenőrzése
Régebbi határozatok
38/3/2015 – telekcsere a közbirtokossággal – szerződés aláírva –- a közgyűlésének határoazta
hiányzik- folyamatban
44/3/2015 - agglomerációs társulás létrehozása Bögellő községgel (szennyvízhálózat) - tov.
feladat
48/5/2015 - a) Jóváhagyja az ingatlaneladást - Hídvég utcai kertek - Farkas Miklósék, Józsáék
rendezték - az átíráshoz szükséges az E tulajdonlap szerint érintettek beleegyezése a vázraj
beírásához – minden jóváhagyás beérkezett
108/8/2015 - Egyetért a közbeszerzés elkezdésével, melynek költsége 300 euró, a közvilágítás
rekonstrukciójára - további feladat, jelenleg 1000 lakosig vannak a kiírások
114/9/2015 – beleegyezik a telekcserébe Osvald Róberttel, a cserével kapcsolatos kiadásokat a
kérvényező fizeti – még nem készíttetett vázrajzot, folyamatban
127/10/2015 - jóváhagyja a terület bérbeadását a sportklub előtt a HÉR alapján azzal a
feltétellel, hogy a kérvényező a saját költségére megteremti a vállalkozáshoz szükséges
feltételeket
- lásd a 133/11/2015 -ös határozatot
129/10/2015 - jóváhagyja a kért földterület: a felistáli kataszterben lévő 1123 sz. parcella 68m²
nagyságban – eladását Hatina Ilona részére 10,- Eur/ m² áron. Az eladással kapcsolatos illetéket
a vevő téríti. - kiértesítve, szerződés elküldve, nem jelentkezett azóta
132/11/2015 ÖK jóváhagyja, hogy a napközi a HÉR alapján kiszámított és az iskola kérvénye
alapján már megemelt összeget, vagyis 29 030 eurót kapja meg 2015-ben. - teljesítve
133/112015 Önkormányzat belegyezését adja a rákötéshez a sportklub szennyvíztartályára, a
szociális helyiségek bérletére, többi vezetéket a vállalkozó oldja meg - értesítve
Jóváhagyja Gajer Ivett vállalkozó bérleti szerződésének meghosszabbítását 10 évre –
szerződés elkészítve

134/11/2015

135/11/2015
a) Jóváhagyja a helyi adókról és illetékekről szóló helyi érvényű rendeletet - érvényben
b) jóváhagyja a hulladékok kezeléséről szóló helyi érvényű rendeletet - érvényben
c) jóváhagyja az előszerződés megkötését a Naturpack szervezettel - folyamatban
136/11/2015

Elfogadja a költségvetés ¾ éves telejésítését
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137/11/2015 Jóváhagyja a 2015. évi költségvetés III. módosítását - érvényben
138/11/2015 Jóváhagyja a 2016. évre előterjesztett költségvetést és tudomásul veszi a
főellenőr állásfoglalását – kiegészíteni állásfoglalásait
139/11/2015
- érvényben

Jóváhagyja a község gazdasági és szociális fejlesztési tervét 2015-2020 időszakra

Jóváhagyja a főellenőr premizálására tett titkos szavazás eredménye alapján a
jutalmazást ¾ évre 6,428% magasságban

140/11/2015

141/11/2015 Tudomásul veszi a kulturális szakbizottság jelentését és a 2016-os évi
programtervezetét
Kinevezi a leltárbizottságot a 2015. év végi leltár elvégzésére: Zsemlye Dezső elnök,
Lőrincz Roland, Józsa Melinda, Csizmadia Zoltán – leltár előkészítve, dec. 14-től kezdődik

142/11/2015

Teljesítés a 138/11/2015 határozat feltöltésével tudomásul véve.

Pénzügyi szakbizottság javaslatai
December 7-i jegyzőkönyv alapján zsemlye Dezső, a bizottság elnöke ismerteti a javaslatokat
-

Költségevetés tervezet a 2017-18-as időszakra
Egyhangúlag (mellette 6)

Község területfejlesztési terve:
Javaslat a változtatásokra – jegyzőkönyv szerint
G1 – csökkenteni a terület ¼-ére a felsőbb szervek megkötésével
D3 – építkezésre 20 ár területet,
E6 - építkezésre 20 ár területet
D2 - építkezésre 20 ár területet
F2 – kihagyni
F3 - építkezésre 1 ha területet a szurokgyárral szemben
F4 – kihagyni, területet meghagyni eredeti állapotában
F5 – kihagyni
E5 – kihagyni
E4 – kihagyni
E3 - építkezésre 20 ár területet, többit meghagyni eredeti állapotban
E1 – kihagyni
E2 - építkezésre 2x 20 ár területet
infrastruktúrát az összes extravilánban levő területre a beruházó alakítsa ki!
Egyhangúlag (mellette 6)
Gyűjtés Nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthonban élő gyermekek
javára összegyűlt 420 – magasságban, tudomásul véve
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Egyéb
Kamerák – projekt szerint folyamatban, továbbá kultúrháznál és az ökoudvaron
Posta, Felistál, Gárdony – lakópark mellett
Téli sózásra a község felkészült, traktorhoz van berendezés
Polgármester köszöni a képviselők egész évi munkáját, kellemes ünnepeket.

Uznesenia Obecného zastupiteľstva na 12. zasadnutí OZ dňa
Az önkormányzat 12. ülésén elfogadott határozatok
č. uzn.

Alistál Község
Obecné zastupiteľstvo Önkormányzata
Dolný Štál ....
Text

Hlasovanie

Tudomásul veszi a
Za/Mellette 5
2017-18-as
időszak Proti/Ellene 0
költségvetését
Zdržal sa/
Tartózkodott 0

144/11/ Jóváhagyja a pénzügyi
szakbizottság
2015
javaslatait
a területfejlesztési terv
változtatására

Schvaľuje zmeny
k návrhu územného
plánu podľa návrhu
finančnej komisie (v
prílohe a texte)

Zapísala/lejegyezte: Ing. Domonkos Zsuzsanna
Overovatelia / Hitelesítők:
Mudr. Bálint Szilvia
Lőrincz Roland

Tomáš
Horváth,
starosta obce

Berie na vedomie
143/11/
rozpočet na obdobie
2015
2017-18

V Dolnom Štále, dňa 10. decembra 2015
Alistálon, 2015 december 10-én

Schvaľuje:

Egyhangúlag
jednohlasne
(za/mellette 6
)
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