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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL
ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ZÁPISNICA – JEGYZŐKÖNYV
7/2016
Spis č. / Ikt. sz.OU 275/2016-7
Napísaná v priebehu zasadnutia obecného
zastupiteľstva, konaného dňa 13.12.2016
Prítomní
Poslanci obecného zastupiteľstva
1. Bálintová Sylvia, MUDr.
2. Csóka Éva
3. Édes Aprád, Mgr.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fazekas František
Józsa Melinda
Lőrincz Roland
Nagy Jozef
Tóth Anita, Bc.
Zsemlye Dezider

Starosta obce : Tomáš Horváth

Felvéve az önkormányzat ülésén a községi hivatal
tanácstermében 2016. december 13- án
Jelenlévők
Önkormányzati képviselők:
1. MUDr. Bálint Szilvia
2. Csóka Éva
3. Mgr. Édes Árpád
4. Fazekas Ferenc
5. Józsa Melinda
6. Lőrincz Roland
7. Nagy József
8. Bc. Tóth Anita
9. Zsemlye Dezső
Polgármester: Horváth Tamás

Hlavný kontrolór : Ing. Jozef Török
Ospravedlnení poslanci :
Főellenőr: Ing. Török József –
Neospravedlnení poslanci: Igazoltan hiányzó képviselők:
Za obecný úrad: Ing. Zuzana Domonkosová
Igazolatlanul hiányzó képviselők: vymenovaná za zapisovateľku
Község hivatal képv.: Domonkos Zsuzsanna
Pozvaní hostia: - kinevezett jegyzőkönyvvezető
Obyvatelia obce
Meghívott vendégek: 1. Otvorenie zasadnutia
Falu lakói
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 9* poslancov, teda megállapítja, hogy a testület 9 tagjából megjelent 9
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
schopné.
12. §. 2. bek. alapján határozatképes.

*neskorší príchod:

OZ súhlasilo s menovaním overovateľov:
Fazekas František, Józsa Melinda

a programom zasadnutia

*később érkezett:
Az ÖK egyetért a kinevezett hitelesítőkkel:
Fazekas Ferenc, Józsa Melinda
és az ülés programjával
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Hitelesítők, jegyzőkönyvvezető és a program elfogadása
Program :
1. Hitelesítők, jegyzőkönyvvezető és a program elfogadása
2. Ajánlat a gyalogos átkelő megvilágítására
3. Határozatok teljesítésének ellenőrzése
4. Szociális szakbizottság
5. Sportbizottság jelentése
6. Kulturális szakbizottság
7. Pénzügyi szakbizottság javaslatai,
- költségvetés 2017-19, óvoda kérvénye, főellenőri jelentés
8. Egyéb - Sebő Gyula kérvénye
Az ÖK egyetért a kinevezett hitelesítőkkel

Egyhangúlag elfogadva

Gyalogos átkelők projekt bemutatása
Molnár Attila ENEL cég képviseletében ismerteti a projektet
Fenti megvilágítás
Útba beépített megvilágítás
Lefestés – foszforeszkálós anyaggal
Figyelmeztető tábla – villogó sárga lámpával
Működtető tápegység, villanyvezeték
Tervezet elkészítése jóváhagyásra a közlekedési hatóságoknál
Építő munkák, kommunikáció feltörése, visszaállítási munkák

Határozatok ellenőrzése
Régebbi határozatok
38/3/2015 – telekcsere a közbirtokossággal – szerződés aláírva –- a közgyűlés határozatát még
mindig nem adták le- folyamatban, írásban fel lettek szólítva, szóban jelezték, hogy az aláírások
hitelesítése folyik, ismételten rá kellene kérdezni, hogy szeretnék-e a cserét, és mikorra lesznek
meg az aláírások – év végi ülésre
44/3/2015 - agglomerációs társulás létrehozása Bögellő községgel (szennyvízhálózat) – jelenleg
nincs pályázati lehetőség
108/8/2015 - Egyetért a közbeszerzés elkezdésével, melynek költsége 300 euró, a közvilágítás
rekonstrukciójára - jelenleg nincs aktuális pályázati kiírás
31/3/2016 - Javasolja, hogy a község önerőből készítsen korlátot a Gárdony utcai földszinti
bérlakások teraszára – folyamatban, aki kérvényezte, annak már el lett végezve
36/4/2016 meghirdeti az 510/11 t.sz. kert, 92 m2 eladását Alistál kataszterben
Nagy Rozália, Nagy Tibor, Nagy Árpád – még nem írták alá a szerződést – Zsemlye Dezső –
miért nincs aláírva
38/4/2016 Jóváhagyja Soóky Ferenc bérlakásában az üvegcserét a karbantartási alapból–
kiértesítve, még nem hozta be a számlát
48/5/2016
b) Felhatalmazza a polgármestert, hogy készíttesse el a hulladékosztályozó
engedélyezéséhez szükséges tanulmányt, folyamatban
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51/5/2016 - Az új temetőrész kerítésére erősített drótkerítést javasol a jóváhagyott költségvetés
magasságáig, előzetes árfelmérés - folyamatban
53/5/2016 – Jóváhagy a betonépítésű fekvőrendőrök kialakítása a Gárdony utcán a kérvényezők
javaslata szerint - Folyamatban –
55/5/2016 - Jóváhagyva az autóabroncsok átvételéről szóló szerződés módosítását a DRON
vállalattal -Folyamatban, tárgyalás alatt – Nagy József alpolgármester vállalta a tárgyalást –
januárban várható
56/5/2016 - Feladatul adja az önkormányzatnak, hogy a legközelebbi ülésen tárgyalja meg a tető
felújítására beadott árajánlatokat a református iskola 85 h.sz. épületéhez, a 110/2 sz. parcellán –
tov. feladat
61/6/2016 - Jóváhagyja a helyi adókról és illetékekről szóló általános érvényű rendeletet 2017.
január 1-i hatálybalépéssel. – érvényben, teljesítve
62/6/2016 -Jóváhagy a CMAI napközi otthon működésére 790 eurót az ablakok cseréjére és
1157,50 eurót bérköltségre a község rezervaalapjából felhasználni. -teljesítve
63/6/2016 - Megkéri a polgármestert, hogy a következő ÖK ülésre terjesszen be árajánlatokat
az alapiskola szennyvízátdobójának felújítására - folyamatban
64/6/2016 - Jóváhagyja a költségvetés teljesítését 2016. szept. 30-hoz
65/6/2016 - Javasolja a 2017-19 -es időszak költségvetési tervének kifüggesztését - telejsítve
66/6/2016 -Jóváhagyja a pénzügyi szakbizottság javaslatait:
-

a szakbizottságok adjanak le javaslatokat a saját szakterületükön, valamint a beruházások
terén a költségvetés összeállításhoz
a bizottság javaslatot kér az óvoda igazagatónőjétől a költségvetés kifedéséhez a bérek
megoldásához - teljesítve

67/6/2016 -Javasolja helyi érvényű rendeletben megszabni a szociális szállás díját 3,60 euró/
nap összegben - teljesítve
68/6/2016 -tudomásul veszi a szociális szakbizottság szeptember 22. és október 17. kelt.
Jegyzőkönyveit
a) jóváhagyja a szociális szakbizottság a javaslatát a kérvényező 2 gyermekének támogatására a
napközis tandíj 50%-nak kifedésére - teljesítve
69/6/2016 - Jóváhagyja a fogászati rendelő bérbeadásának meghirdetését gazdasági tárgyalás
formájában egészségügyi kihasználásra, a SKADENT bérleti szerződésének letelte után,
legkésőbb 2017. március 1-től.
70/6/ 2016
Jóváhagyja a polgármester javaslatát a leltározó bizottság tagjainak kinevezésére: Édes Árpád,
Lőrincz Roland, Csizmadia Zoltán
71/6/2016 Egyetért a tetőjavítással a református iskola régi épületén, mint faluházán 2017
tavaszán az addig lefolytatásra kerülő piackutatás eredménye alapján.
Egyhangúlag elfogadva

Szociális és egészségügyi szakbizottság
Tóth Anita ismerteti a bizottság tevékenységét.
Javaslat a költségvetéshez: 150 € kiadás bedolgozása ápoltak látogatására
Egyhangúlag
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Sportbizottság jelentése
Józsa Melinda ismerteti a sportbizottság jegyzőkönyvét.
Sportszervezet vezetősége, futballteljesítmény …
Karatékák sikerei
Javaslatok a költségvetéshez, tornaterem, iskolai pálya, Hunyadi Mátyás utcai játszótér játékainak
felújítása, diákközpont ablakai, kanalizációs rendszer, kultúrközpont berendezésének felújítása
Zsemlye Dezső: játszótérre van tervezve, iskolai pálya felújítását javasolja brigádmunkában
megoldani
Édes Árpád – mióta a pálya rendszeresen kaszálva van, javult a helyzet. Mivel a teljes
felületcserére nincs lehetőség, a gödrök betemetésével kell megoldani, esetlegesen a gyerekeket
is be lehet vonni technika órák keretében
Polgármester: benőtt ágak tisztításában a falu is segített, öntözni is kellene a pályát, de eltűnt a
vízpumpa
Tornaterem külsős használói – bérlők - ajánlották, hogy a vizet megoldják, de valami gond adódott
– bérleti díjjal a község nem találkozik, nincs információ a felhasználásról
- diákközpont felújítása – iskola kért rá pénzt
- tetőt fel kellene mérni
- parketta cserélve van
- iskola nem jelezte a falu felé, hogy beázik a tornaterem
- kanalizációs rendszer – átdobó javításának felmérése folyamatban van, költségvetés részét
fogja képezni
- az iskola szennyvizének szívatásában a falu saját géppel segít, mióta erre lehetősége van
- kultúrközpontra asztalok székek vásárlása tervezve van, színpad csiszolva lesz és festve,
valamint ventilátor van tervezve – pénzügyi bizottság is foglalkozott vele, javaslatában van
Sportbizottság jelentése tudomásul véve - egyhangúlag

Kulturális szakbizottság
Lőrincz Roland ismerteti a közelmúltban megtörtént kulturális programokat, valamint a terveket
2016. év végéig.
2017-es évi programtervezet ismertetése – írásban benyújtva, jóváhagyva – egyhangúlag

Pénzügyi szakbizottság javaslatai
Zsemlye Dezső, ismerteti a bizottság által javasolt 3. Költségvetés-módosítást és a költségvetést
2017-re – az előző ülésen beterjesztett javaslathoz további észrevételek és javaslatok lettek
bedolgozva
Csóka Éva : 6. program, hulladékgazdálkodás – milyen időszakhoz van a valós teljesítés
Költségvetés módosításának elfogadása – egyhangúlag
Jobbágy Henrietta kérvénye – munkatöltet emelésére – nem az önkormányzat hatásköre
Bizottság javasolja, hogy a polgármester oldja meg a túlórák kifizetését, illetve amennyiben
hétvégi munka van, hétközben kevesebbet dolgozzon a hivatalban
Polgármester – a munkatöltetet neki kell megoldani, de a pénzeszközöket a képviselőtestület
hagyja jóvá. Szeretné, ha a költségvetés teljesítésénél esetleges túllépés nem okozna problémát.
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Javaslat: törvénynek megfelelő módon személyi értékeléssel megoldani – a munkatöltet emelését
nem javasolja az önkormányzat – egyhangúlag
Megvilágítás –
Kidolgoztatni egy átkelőt, először is a piactérnél, hogy konkrét összeget lásunk.
Csóka Éva határozati javaslat: döntse el a testület, hogy legyen-e foglalkozva az átjárókkal
Határozat: következő pénzügyi bizottságra még meghívni a cég képviseletét és az információk
alapján foglalkozni vele
Mellette – 6
Ellene 3
CMAI kérvénye, javasolt 660 euró emelése 900 euróra a 2016-os költségvetés módosításához –
egyhangúlag jóváhagyva
Katolikus egyház kérvénye –
Az árajánlatot a tartósság figyelembe vételével kérték
Munkagépeket nem tartalmaz
A munka még nincs megrendelve
Kérés: készíthetné-e helyi vállalkozó. Ez ellen nincs ellenvetés, ha úgy fog kinézni, ahogy meg
van tervezve
Id. Berényi Zoltán – függetlenül attól, hogy milyen elemeket fog tartalmazni a bútor, kérnék az
építkezés támogatását
4 258 euró a katolikus egyháznak az építkezés támogatására jóváhagyva – egyhangúlag
Minimális bérletek összegének jóváhagyása - HÉR – egyhangúlag
Költségvetési javaslat 2017-re
Csóka Éva – bizottság nem javasolta az utak javítását? Kéri, hogy 2017-ben legyen foglalkozva
az utak javításával
Polgármester: a szakbizottság foglalkozott az utak javításával, a két legrosszabb útról (Kengyel
u., Erdőhát u.) tárgyalt, de nem javasolta a beterjesztett költségvetés módosítását.
Csóka Éva javasolja, hogy a rezervaalapból legyen a költségvetésben tervezve összeg az utak
felújítására.
Úgy tudja, 45 ezer euró javaslat van kidolgozva. Biztosabb lenne, ha már a költségvetésbe be
lenne dolgozva
Zsemlye Dezső – a bizottság foglalkozott Csóka Éva képviselő beadványával, de abban a
formában nem tudott vele egyetérteni
Az utak javítására javasolja januárban megtenni a javaslatot, amikor ismert lesz, hogy pontosan
mennyi marad a rezervaalapban
Főellenőr állásfoglalása a költségvetéshez:
Megállapítja, hogy a költségvetés az előírásoknak megfelelően van kidolgozva, a törvénynek
megfelelően ismertetésre került 15 nappal a jóváhagyás előtt – javasolja a költségvetés elfogadását
a 2017-es évre és a 2018-19-es évek javaslatát tudomásul vételre.
Óvoda költségvetési kérvényével későbbiekben foglalkozni.
Egyelőre a jelenlegi normatíva alapján van kidolgozva.
Februárig kell jóváhagyni a 2017-es évi normatíváról szóló rendeletet.
Költségvetés jóváhagyása a bizottság által beterjesztett formában
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Önkormányzat kéri, hogy az óvoda igazgatónője az eredeti kérésnek megfelelő javaslatot adjon
le, mivel nem egy ilyen kérvényt várt el a testület.
Édes Árpád – utak javítása mégiscsak jó lenne, ha bekerülne a költségvetésbe
Polgármester – javasolja, hogy a 2018-ra tervezett összeg legyen áthelyezve 2017 –re
Javaslat rezervaalapból áthelyezni 45 000 euró legyen betervezve két útszakasz javítására.
Egyhangúlag
Költségvetés jóváhagyása a 45 000 euró módosítással jóváhagyva
2018-19-re beterjesztett költségvetés tudomásul vétele – egyhangúlag

Egyéb
Sebő Gyula kérvénye - önkormányzat egyetért a kamerák és a világítás elhelyezésének
tervezetével
Egyhangúlag
Csóka Éva - területfejlesztési terv milyen stádiumban van?
Mai nap adta át a kivitelező a változtatásokkal átdolgozott terveket.
Bálint Szilvia – gyűjtőszigetek áthelyezésével kapcsolatosan – Fő utcán nem tartja megfelelőnek
Felistáli úton javasolja visszaállítani
Kéri, hogy esetleg legyen kevesebb karácsonyfa állítva, de azok legyenek szépen feldíszítve
Polgármester: azért van 3 karácsonyfa, hogy minden falurésznek legyen fája, égők még lesznek
pótolva.
Fő utca – a gyűjtősziget áthelyezése egyelőre átmeneti megoldás, mert ott van a kamera, át kell
gondolni majd, hogy hova lehet tenni
Azért szükséges a kamerák közelébe rakni, hogy figyelni lehessen, kik hordják ide a szemetet,
mert még Pozsonyból is hoztak.
Főellenőr premizálása: a főellenőr éves jutalmazása titkos szavazás átlagából 9 % magasságban
a szavazóbizottság által megállapítva - jóváhagyva
Édes Árpád – meghívja a jelenlévőket az ádventi hangversenyre
Polgármester köszöni az egész éves munkát és kellemes ünnepeket kíván a megjelenteknek.
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Uznesenia Obecného zastupiteľstva na zasadnutí OZ č. 7/2016
Az önkormányzat 7/2016 sz. ülésén elfogadott határozatok
č.
uzn.

72/7/
2016

73/7/
2016

Text
Obecné zastupiteľstvo
Dolný Štál ....
navrhuje v rozpočte na rok
2017 počítať s výdavkami
na návštevu opatrovaných
v celkovej výške 150 eur
za rok
b) berie na vedomie hlásenie
sociálnej komisie
Berie na vedomie hlásenie
komisie športu
a)

Alistál Község
Önkormányzata

Hlasovanie
Szavazás

javasolja a 2017-es évi
költségvetésben az ápoltak
látogatására 150 euró éves
kiadással számolni
b) tudomásul veszi a
szociális szakbizottság
jelentését
Tudomásul veszi a sportbizottság
jelentését
a)

Za 9
Proti 0
Zdržal sa 0

Za 9
Proti 0

75/7/
2016

76/7/
2016

77/7/
2016

78/7/
2016

79/7/
2016

Berie na vedomie hlásenie
kultúrnej komisie a súhlasí
s navrhnutým programom na
rok 2017
Dáva za úlohu finančnej
komisie, aby na ďalšie
zasadnutie
pozvali
predstaviteľov firmy ENEL
a podľa získaných poznatkov
dali návrh na OZ ohľadom
osvetlenie priechodov pre
chodcov na Komárňanskej
ceste
Schvaľuje III. úpravu rozpočtu
na rok 2016 (v tom aj zvýšenie
rozpočtu ŠKD v ZŠMK na 900
eur)
Neschvaľuje
zvýšenie
finančných prostriedkov na
rozšírenie pracovnej náplne vo
funkcii kultúrneho referenta
Schvaľuje finančnú podporu
vo výške 4258 eur pre Rímskokatolícku cirkev – Farnosť
Dolný Štál – na stavbu fary
Schvaľuje VZN, ktorým sa
určujú minimálne sadzby
nájomného

Tudomásul veszi a kulturális
szakbizottság jelentését és
egyetért a 2017-es évi
programtervezettel
Feladatul adja a pénzügyi
szakbizottságnak, hogy következő
ülésükre hívják meg az ENEL cég
képviselőit, és az információk
ismeretében tegyenek javaslatot az
önkormányzatnak a Komáromi úti
gyalogos átkelők megvilágításával
kapcsolatban
Jóváhagyja a 2016-os évi
költségvetés III. módosítását
(magában foglalja a CMAI napközi
otthon költségvetésének emelését
900 euróra)
Nem hagy jóvá költségvetésemelést a kultúrfelelősi munkakör
kibővítésére

Za 9
Proti 0
Zdržal sa 0

Za 6
Proti 3
Zdržal sa 0

Za 9
Proti 0
Zdržal sa 0
Za 9
Proti 0
Zdržal sa 0

Jóváhagy 4258 euró támogatást a
katolikus egyháznak az alistáli
plébánia építésére

Za 9
Proti 0
Zdržal sa 0

Jóváhagyja a minimális bérleti
díjakról szóló helyi érvényű
rendeletet

Za 9
Proti 0
Zdržal sa 0

80/7/
2016

a)

Schvaľuje rozpočet na rok
2017 podľa predloženého
návrhu
so
zmenou:
z rezervného
fondu
preradiť 45 000 eur na

Tomáš
Horváth,
starosta obce

Zdržal sa 0

74/7/
2016

Schvaľuje:

a)

Jóváhagyja a beterjesztett
költségvetést 2017- re azzal
a változtatással, hogy a
rezervaalapból 45 000 eurót
áthelyez községi utak
felújítására

Za 9
Proti 0
Zdržal sa 0

8/8
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81/7/
2016

82/7/
2016

rekonštrukciu miestnych
komunikácií
b) Berie na vedomie návrh
rozpočtu na obdobie
2018-19,
s preradením
rekonštrukcie alíc na rok
2017

b) Tudomásul veszi a 2018- 19
-es évek költségvetési
javaslatát az utak
javításának előrehozatalával
2017-re

Súhlasí
s umiestnením
verejného osvetlenia a kamier
v cintoríne Horný Štál podľa
návrhu J. Sebő.

Egyetért a közmegvilágítás és
kamerák elhelyezésével a felistáli
temetőben Sebő Gyula javaslata
szerint.

Schvaľuje premizáciu polročnú
hlavného kontrolóra vo výške 9
% za rok 2016.

Jóváhagyja a főellenőr jutalmazását
2016-ra 9 % magasságban.

Za 9
Proti 0
Zdržal sa 0
Za 9
Proti 0
Zdržal sa 0

V Dolnom Štále, dňa 13.12.2016
Zapísala/lejegyezte: Ing. Domonkosová Zuzana……………………………………………
Overovatelia / Hitelesítők:
……………………………………………..
Fazekas Ferenc

…………………………………………..
Józsa Melinda

