1/9
Zápisnica OZ č. 1/2016

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL
ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ZÁPISNICA – JEGYZŐKÖNYV
1/2016
č.j. / OU 275/2016 -1
Napísaná v priebehu zasadnutia obecného Felvéve az önkormányzat ülésén a községi hivatal
zastupiteľstva, konaného dňa 03.03.2016 tanácstermében 2016. március 3-án
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:
Ospravedlnení poslanci :
Igazolatlanul hiányzó képviselők:
Neospravedlnení poslanci:
Község hivatal képv.: Domonkos Zsuzsanna
Za obecný úrad: Ing. Zuzana Domonkosová
- kinevezett jegyzőkönyvvezető
vymenovaná za zapisovateľku
Meghívott vendégek: Pozvaní hostia: Falu lakói
Obyvatelia obce
1.
Az ülés megnyitása
1. Otvorenie zasadnutia
Az
ülést vezető Horváth Tamás polgármester
Predsedajúci, Tomáš Horváth, starosta obce
kijelentette,
hogy az önkormányzat soron következő
oznámil, že Obecné zastupiteľstvo bolo zvolané
riadne a že všetci poslanci obecného zastupiteľstva ülésének összehívása a község alapszabályzatának
boli na toto písomne včas pozvaní podľa Štatútu megfelelően időben, írásban történt meg. Továbbá
obce. Ďalej konštatuje, že z celkového počtu 9 megállapítja, hogy a testület 9 tagjából megjelent 9*
poslancov je prítomných 9* poslancov, teda képviselő, tehát az önkormányzati ülés a SZNT
zasadanie Obecného zastupiteľstva je v zmysle § 369/1990 sz. községi önrendelkezésről szóló
12 ods. 2 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom törvényének hatályos változatával összhangban, annak
zriadení v znení neskorších zmien uznášania 12. §. 2. bek. alapján határozatképes.
*később érkezett: schopné.

*neskorší príchod: OZ súhlasilo s menovaním overovateľov:
Nagy József, Bc.Tóthová Anita

a programom zasadnutia

Az ÖK egyetért a kinevezett hitelesítőkkel:

Nagy József, Bc. Tóth Anita
és az ülés programjával
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1. Hitelesítők, jegyzőkönyvvezető és a program elfogadása
Program :
Program :
1. Hitelesítők, jegyzőkönyvvezető és a program elfogadása
2. Határozatok teljesítésének ellenőrzése
3. Főellenőri jelentések
4. Pénzügyi szakbizottság javaslatai
2015-ös év költségvetésének kiértékelése
Leltárbizottság jelentése
Kérvény Balck hawk
5. Szociális szakbizottság jelentése
6. Kulturális szakbizottság jelentése
7. Testvértelepülési szerződések (Ludas – Szerbia, Csíkpálfalva – Románia)
8. HÉR módosítása – plakátok ragasztása választásokkal kapcsolatosan
9. Egyéb – sportbizottság jelentése
Hitelesítők:
Jegyzőkönyvvezető: Domonkos Zsuzsanna
Egyhangúlag elfogadva

2. Határozatok ellenőrzése
Régebbi határozatok
38/3/2015 – telekcsere a közbirtokossággal – szerződés aláírva –- a közgyűlés határozatát még
mindig nem adták le- folyamatban
44/3/2015 - agglomerációs társulás létrehozása Bögellő községgel (szennyvízhálózat) – jelenleg
nincs pályázati lehetőség - 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, szerződsések bejegyezve - teljesítve
108/8/2015 - Egyetért a közbeszerzés elkezdésével, melynek költsége 300 euró, a közvilágítás
rekonstrukciójára - további feladat, jelenleg nincs aktuális pályázati kiírás
114/9/2015 – beleegyezik a telekcserébe Osvald Róberttel, a cserével kapcsolatos kiadásokat a
kérvényező fizeti – még nem készíttetett vázrajzot, a tulajdonjog sincs rendezve amennyiben március végéig nem rendezi a tulajdonjogot és a kimérést, az ÖK megszünteti
a határozatot
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 - kiértesítve
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. - szerződés megkötve, teljesítve
142/11/2015 Kinevezi a leltárbizottságot a 2015. év végi leltár elvégzésére: Zsemlye Dezső elnök,
Lőrincz Roland, Józsa Melinda, Csizmadia Zoltán – leltár előkészítve, dec. 14-től kezdődik - Leltározási
jelentés mellékelve - teljesítve

143/11/2015 Tudomásul veszi a 2017-18-as időszak költségvetését
144/11/2015 Jóváhagyja a területfejlesztési terv módosításait a pénzügyi szakbizottság
javaslatai szerint – elküldve bedolgozásra - teljesítve
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Egyhangúlag elfogadva

Főellenőr jelentései
2015- ös évi költségvetés elemzése, állásfoglalás – informatív jelleggel
Teljes elemzést a zárszámadáshoz fog beterjeszteni.
A képviselőtestület tudomásul veszi a főellenőr jelentését a 2015-ös évi költségvetés
teljesítéséhez
Egyhangúlag
Általános érvényű helyi rendeletek ellenőrzése – képviselőtestület jóváhagyja a főellenőr
jelentését
Egyhangúlag
Határozatok és jegyzőkönyvek ellenőrzése - képviselőtestület jóváhagyja a főellenőr jelentését a
2015-ös évi képviselői ülések jegyzőkönyveinek ellenőrzéséről
8 mellette
1 tartózkodott
2015 – jelentés a 2015-ös évi ellenőrzési tevékenységről – képviselőtestület jóváhagyja a
főellenőr jelentését a 2015-ös évi ellenőrző tevékenységről
Egyhangúlag
A 307/2014 sz. törvény értelmében beadott észrevételekről szóló jelentés – ilyen beadvány a
főellenőr felé nem történt – képviselőtestület tudomásul veszi a jelentést
Egyhangúlag
Főellenőr ellenőrzési terve 2016 – ra – Képviselőtestület jóváhagyja a főellenőr 2016-os évre
beterjesztett munkatervét
Egyhangúlag

Pénzügyi szakbizottság javaslatai
2016. február 16 –i jegyzőkönyv alapján Zsemlye Dezső, a bizottság elnöke ismerteti a
javaslatokat
Költségvetés teljesítése
Csóka Éva – hulladékgazdálkodás – teljesítés, túlmerítéssel a bizottság foglalkozott-e vele, hogy
a jövőre nézve, hol kellene csökkenteni
Zsemlye Dezső – gyűjtőudvarra kihordott szemét teszi ki a többletet. A kamera által már voltak
észrevételek – az illetőt figyelmeztették
További szemét a gyűjtőszigetek körül lerakott egyéb hulladékból keletkezik
Nagy József - az ökoudvar mellett lerakott zöldhulladék fel lett dolgozva, itt viszont
megtakarítottunk, mivel nem kellett minden munkát kifizetni
Csóka Éva megjegyzése a 3. jóváhagyott költségvetéshez 7. programban:
7.1.1. 633 41 , 800 euro helyett 1141 eurónak kellene lenni
7.1.1. 633 111 579 euro helyett 238 – jóváhagyva, egyhangúlag
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11. program, kultúra – energiafogyasztás – kéri szétírva gáz, villany, telekommunikáció
– polgármester átadta a kimutatást
Polgármester tudatja, hogy a villanytelep az első negyedévben magas összegekkel számlázta az
előleget – ezt lejjebb kellett venni.
A villanyművek a szerződés alapján emelték meg az előleget, de sikerült elintézni, hogy
visszavegyék, elszámoláskor a túlfizetést visszakaptuk
Zsemlye Dezső – bejárati ajtónál reklamációt érvényesíteni kell, úgy tudja nem volt szerződés
Csóka Éva közli, hogy megrendelő alapján voltak a munkák elvégezve, az átadási protokoll
tartalmazza a jótállásról szóló megegyezést
Képviselőtestület a 2015-ös évi költségvetés teljesítését a 7. programhoz tett megjegyzéssel
elfogadja – egyhangúlag
zsemlye Dezső ismerteti a leltárbizottság jelentését
mellékelve

- selejtezett leltártárgyak jegyzéke

Képviselőtestület elfogadja a leltárbizottság jelentését – egyhangúlag elfogadva
Leírások – elfogadva - egyhangúlag
Megj. – Csóka Éva kérdezi, hogy a temetőben megoldott-e a hangosítás, ha az erősítő ki lett
selejtezve?
Polgármester: a régi, rossz erősítő lett leírva. Kábel javítva volt. Lesznek korszerűbb hangszórók
feltéve a halottas házra.
Black Hawk polgári társulás kérvénye – 450 euró a verseny támogatására, névsor nincs feltöltve
Csóka Éva 300 eurót javasol – mellette 2, ellene 5, tartózkodott 2
ÖK jóváhagy 450 euró támogatáts versenyre (névsor benyújtása nélkül) – mellette 5, ellene 3,
tartózkodott 1

Szociális szakbizottság
Tóth Anita – tájékoztatja a testületet a 2015 decemberi ülésről
Februári jegyzőkönyv ismertetése (mellékletben)
Önkormányzat egyetért a szociális szakbizottság javaslataival –

- kedvezményes étkezés, kérvény elutasítása
- 2016-os évi munkaterv – tudomásul vételre
- Tevékenységről szóló jelentés – tudomásul vételre
Egyhangúlag

Kulturális szakbizottság
Lőrincz Roland ismerteti a jegyzőkönyv alapján a következő időre tervezett programokat
és a kultúrház kihasználtságát az elmúlt évben
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Csóka Éva – község által támogatott akciók között a diszkók jótékonysági céllal voltak, ez idén
is lesz-e?
Polgármester: idén nem kérte ingyen a vállalkozó a termet, de a községet továbbra is támogatni
fogja
Képviselőtestület a bizottság jelentését egyhangúlag elfogadja

Testvértelepülési szerződések
Vajdaság – Ludas község - szerződés jóváhagyva - egyhangúlag
Románia – Csíkpálfalva – szerződés jóváhagyva - egyhangúlag
A kapcsolatok alapján közös pályázatot nyújtottunk be.
Egyelőre a szerződéskötés postán keresztül történik meg. Szerződések megerősítésére
ünnepélyes keretek közt fog megtörténni
További tervek – Prága környéki kitelepített magyarokkal felvenni a kapcsolatot, kopjafaállítás
a temetőbe és szerződéskötés
Csóka Éva – Maradékkal is ápolni a kapcsolatokat, költségvetés összefüggésében odafigyelni,
mert nem tudunk minden évben pályázati pénzekhez jutni

Helyi érvényű rendelet
Választási plakátok ingyenes kifüggesztése – ingyenes a megjelölt kijelölt helyeken
HÉR jóváhagyása - Egyhangúlag

Sportbizottság jelentése
Józsa Melinda ismerteti a futballcsapatok sikereit és munkáját
sportbizottság jelentése - tudomásul véve - egyhangúlag

Egyéb
Kerékpárút –szerződésjavaslat a terület bérletére Nagyszombat megyétől
Vita a megyei utak karbantartásáról:
Alistálban a megyei utak karbantartására egyelőre nincs konkrét ígéret, az előző időszakban 2.
számú prioritás volt (a nádszegi híd után), majd kimaradt
Csóka Éva – az MKP-nál erről írásbeli anyagnak is kellene lenni
Édes Árpád – a templom repedés is összefügghet az út minőségével
Szerződési javaslat nagyszombat részéről – 0,20 euró/m2,
Javaslat képviselők részéről: tovább egyezkedni
Nagy József javaslata – az árat csak egy évre lekötni, ha nagyon szükséges
Polgármester - megpróbál tovább egyezkedni – ha dönteni kell, összehívja a testületet
Temető bővítése – higiénia jóváhagyása megvan
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Urnatemető kialakításával kapcsolatosan –, Zsemlye Dezső az üres helyeket javasolja betonlapokkal befedni
Javaslat volt előző évben a halottasház melletti részűben kialakítani az urnatemetőt, valamint
azokon a helyeken, ahol nem lehet hagyományos módon temetni.
A temető bővítésére szánt terület földalapból való kivételét a képviselőtestület jóváhagyja – j –
egyhangúlag
Tájékozató – felistáli temetőnél éjszakai garázdálkodás történt, tetteteseket elfogták
Az eltulajdonított kegytárgyakat is megtalálták.
Lámpa került a halottasházra, valamint a temetőbe is lesz világítás
Lakossági megjegyzés (Némethné) – betongyűrű a kerítésnél van – a kerítésen lyuk van
Polgármester – temetőgondnokkal megbeszéli, hogy a kerítés is legyen rendbetéve
Anyagi kár 1600-1700 euró – kamerák megrongálásából eredően
Képviselői kérdés: Csóka Éva kérdezi, hogy a bankautamata idén megvalósul-e
Horváth Tamás – szerződést várjuk
Csóka Éva – pályázatokkal kapcsolatosan érdeklődik
Polgármester – tavalyi pályázatokat elutasították. Idén a tornaterem lett külön beadva, ezután az
óvoda lesz még beadva
Édes Árpád –temetésekkel kapcsolatos megjegyzés– az egyház részéről szeretnék kivárni a
temetés végét, viszont a temetések folyamata nagyon lassú. Utóbbi temetésen a temetkezési
vállalkozó azt mondta, hogy a családdal megegyeztek, hogy az eső miatt nem fogják megvárni a
temetés végét, viszont a családot úgy tájékoztatták, hogy a pappal egyeztek így.
Polgármester – a temetőgondnokságra van szerződése a községnek, ezzel kapcsolatos
hiányosságra már felszólította a vállalkozót. Sajnos, a temetési szertartásokra nem a falunak van
szerződése, ez a gyászfelek megrendelése alapján történik, temetkezési vállalkozót ők fizetik és
választják ki.
Némethné – Komáromi úti lakos ismételten kéri az útmenti rész javítását Fazekasék előtt.
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Uznesenia Obecného zastupiteľstva na 1/2016. zasadnutí OZ dňa
Az önkormányzat 1/2016 sz. ülésén elfogadott határozatok
č.
uzn.

1/1/
2016
2/1/
2016

3/1/
2016
4/1/
2016

5/1/
2016

6/1/
2016
7/1/
2016

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

Berie na vedomie
hlásenie hlavného
kontrolóra o plnení
rozpočtu r. 2015
Schvaľuje hlásenie
hlavného kontrolóra
o kontrole zápisníc OZ,
za r. 2015

Schvaľuje hlásenie
hlavného kontrolŕa o
kontr lnej činnosti
v roku 2015
Schvaľuje hlásenie
hlavného kontrolóra
o kontrole VZN za rok
2015

tudomásul veszi a
főellenőr jelentését a
2015-ös évi költségvetés
teljesítéséhez
jóváhagyja a főellenőr
jelentését a 2015-ös évi
képviselői ülések
jegyzőkönyveinek
ellenőrzéséről

jóváhagyja a főellenőr
jelentését a 2015-ös évi
ellenőrző tevékenységről

jóváhagyja a főellenőr
jelentését az általános
érvényű helyi
rendeletekről – 2015
évre
Berie na vedomie
tudomásul veszi a
hlásenie hlavného
főellenőr 307/2014 sz.
kontrolóra o podaniach törvény értelmében
v zmysle zák. 307/2014 beadott észrevételekről
szóló jelentését
Shvaľuje plán práce
Képviselőtestület
hlavného kontrolóra na jóváhagyja a főellenőr
rok 2016
2016-os évre
beterjesztett munkatervét
Schvaľuje opravu
Jóváhagyja
a
plnenia rozpočtu:
költségvetés
7.1.1 633 111 – 238 teljesítésének javítását:
eur (namiesto 579)
7.1.1 633 111 – 238 euró
7.1.1.633 41 – 1141 (579 euró helyett)
eur
7.1.1.633 41 – 1141 euró
(namiesto 800)
(800 euró helyett)

8/1/

Schvaľuje plnenie
rozpočtu za rok 2015

Elfogadja a 2015-ös évi
költségvetés teljesítését

Schvaľuje:

Hlasovanie

Tomáš
Horváth,

Szavazás

starosta obce
egyhangúlag
jednohlasne
mellette -za

8

ellene-proti

0

tartózkodott –
zdržal sa

1

egyhangúlag
jednohlasne

egyhangúlag
jednohlasne

egyhangúlag
jednohlasne

egyhangúlag
jednohlasne

egyhangúlag
jednohlasne

egyhangúlag
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2016
9/1/
2016

10/1/
2016

a) schvaľuje vyradenie
inventárnych
predmetov
b) schvaľuje správu
inventarizačnej
komisie
Schvaľuje dotáciu pre
obč. združenie BLACK
HAWK vo výške 450
eur na organizovanie
súťaže

jednohlasne

a) jóváhagyja a
leltártárgyak selejtezését
b) elfogadja a
leltárbizottság jelentését

egyhangúlag
jednohlasne
egyhangúlag
jednohlasne

jóváhagy a Black Hawk mellette -za
polgári társulás részére
450
eurót
verseny
támogatására
ellene-proti
tartózkodott –
zdržal sa

a) súhlasí
s odmietnutím
/2016
žiadosti o dotáciu
na stravovanie
b) berie na vedomie
plán práce sociálnej
komisie na rok
2016
c) berie na vedomie
hlásenie o činnosti
sociálnej komisie
11/1

12/1/

súhlasí so správou
kultúrnej komisie

a) egyetért a
kedvezményes étkezési
kérvény elutasításával a
szociális szakbizottság
javaslata szerint
egyhangúlag
b) tudomásul veszi a
szociális szakbizottság
jednohlasne
2016-os évi munkatervét
c) tudomásul veszi a szoc.
szakbizottság
tevékenységről szóló
jelentést
elfogadja a kulturális egyhangúlag
szakbizottság jelentését
jednohlasne

2016
13/1/
2016

14/1/
2016

15/1/
2016

Schvaľuje zmluvu
o partnerskej
spolupráci s obcou
Šupljak - Ludas
z vojvodinskej oblasti
Serbie
Schvaľuje zmluvu
o partnerskej
spolupráci s obcou
Pauleni-Ciuc Csíkpálfalva
z transylvanskej
oblasti Rumunska

jóváhagyja a
testvértelepülési
szerződést a szerbiai,
vajdasági – Ludas
községgel

Schvaľuje VZN
o vylepovaní plagátov

jóváhagyja a plakátok
kifüggesztéséről szóló
általános helyi érvényű
rendeletet

jóváhagyja a
testvértelepülési
szerződést a romániai,
erdélyi – Csíkpálfalva
községgel

egyhangúlag
jednohlasne

egyhangúlag
jednohlasne

egyhangúlag
jednohlasne

5

3

1
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16/1/
2016

Berie na vedomie
hlásenie športovej
komisie

17/1/
2016

Schvaľuje zmenu
užívania
poľnohospodárskeho
pozemku parc. č. 2124
v k.ú. Horný Štál podľa
priloženého plánu na
rozšírenie cintorína
Dolný Štál

tudomásul veszi
a sportbizottság
jelentését
jóváhagyja a
mezőgazdasági terület
átminősítését a 2124 sz.
parcellából a felistáli
kataszterben az alistáli
temető bővítésére
a mellékelt rajz szerint

egyhangúlag
jednohlasne
egyhangúlag
jednohlasne

V Dolnom Štále, dňa 03.03.2016
Alistálon, 2016.márc. 3 -án
Zapísala/lejegyezte: Ing. Domonkos Zsuzsanna …………………………………………..
Overovatelia / Hitelesítők:

Nagy József
Bc. Tóth Anita

