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Zápisnica OZ č. 7/2017
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL
ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ZÁPISNICA – JEGYZŐKÖNYV
7/2017
Spis č. / Ikt. sz. OU 242/2017-7
Napísaná v priebehu zasadnutia obecného
zastupiteľstva, konaného dňa 18. 07. 2017

Felvéve az önkormányzat ülésén a községi hivatal
tanácstermében 2017. július 18-án

Prítomní
Poslanci obecného zastupiteľstva
1. Bálintová Sylvia, MUDr.
2. Csóka Éva
3. Édes Arpád, Mgr.
4. Fazekas František
5. Józsa Melinda
6. Lőrincz Roland
7. Nagy Jozef
8. Tóth Anita, Bc.
9. Zsemlye Dezider

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

Starosta obce : Tomáš Horváth

Polgármester: Horváth Tamás

Hlavný kontrolór : Ing. Jozef Török
Ospravedlnení poslanci : , Arpád Édes, Mgr.,
Fazekas František a Melinda Józsa

Főellenőr: Ing. Török József
Igazoltan hiányzó képviselők: Mgr. Édes Árpád,
Fazekas Ferenc és Józsa Melinda

Neospravedlnení poslanci: Za obecný úrad: Renáta Józsaová
vymenovaná za zapisovateľku
Pozvaní hostia: Obyvatelia obce

Igazolatlanul hiányzó képviselők: Község hivatal képv.: Józsa Renáta
- kinevezett jegyzőkönyvvezető
Meghívott vendégek: Falu lakói

1. Otvorenie zasadnutia
Predsedajúci, Tomáš Horváth, starosta obce
oznámil, že Obecné zastupiteľstvo bolo zvolané
riadne a že všetci poslanci obecného zastupiteľstva
boli na toto písomne včas pozvaní podľa Štatútu
obce. Ďalej konštatuje, že z celkového počtu 9
poslancov je prítomných 6 poslancov, teda
zasadanie Obecného zastupiteľstva je v zmysle §
12 ods. 2 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien uznášania
schopné.

1. Az ülés megnyitása
Az ülést vezető Horváth Tamás, polgármester,
kijelentette, hogy az önkormányzat soron következő
ülésének összehívása a község alapszabályzatának
megfelelően időben, írásban történt meg. Továbbá
megállapítja, hogy a testület 9 tagjából megjelent 6
képviselő, tehát az önkormányzati ülés a SZNT
369/1990 sz. községi önrendelkezésről szóló
törvényének hatályos változatával összhangban, annak
12. §. 2. bek. alapján határozatképes.

OZ súhlasilo s menovaním overovateľov:
Jozef Nagy a Anita Tóth, Bc.
a doplnením programom zasadnutia

Az ÖK egyetért a kinevezett hitelesítőkkel:
Nagy József és Bc. Tóth Anita
és az ülés kibővített programjával
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1. Hitelesítők, jegyzőkönyvvezető és a program elfogadása
Program:
1. Hitelesítők, jegyzőkönyvvezető és a program elfogadása
2. Költségvetési módosítás a jóváhagyott beruházásokhoz
3. Közterület-használati kérvények (Antal József-tópart, Kozmér Béla-piactér)
4. Falunap – szervezési feladatok megtárgyalása
5. Egyéb – Csölle Mihály kérvénye
Az ÖK egyetért az ülés kibővített programjával, a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők kinevezésével.
Mellette: 5, tartózkodik: 1 képviselő
2. Költségvetési módosítás a jóváhagyott beruházásokhoz
Polgármester elmondja, hogy a jóváhagyott beruházások elkezdéséhez az előző ülésen elfogadott
határozatok alapján szükséges az idei költségvetést módosítani (javaslat mellékelve). A 2. javaslat
tartalmazza a közmegvilágításra, az öko-udvaron lévő szemét eltakarítására, az öko-udvar kerítése,
valamint traktor vásárlásra elnyert pályázatokat, valamint a tűzoltószertár és öko-udvar felújítási
tervdokumentációjának kifizetését és 3 utca aszfaltozását. A 2. módosítás 194.179,- Eur emelést tesz ki a
bevételi és kiadási oldalon is.
Továbbá szóba kerül a szennyvíztisztító állomás átemelőinek felújítása, a csatornahálózat átvizsgálása.
Csóka Éva és Zsemlye Dezső képviselők kitartanak az mellett, hogy foglalkozni kell ezzel a problémával
is.
Az önkormányzat jóváhagy 1.579,- Eur-t felhasználásra a rezervaalapból az öko-udvaron lévő szemét
eltakarítására, mint 5% önrészt.
Az önkormányzat jóváhagyja a 2017-es évi költségvetés 2. módosítását a beterjesztés alapján.
3. Közterület-használati kérvények (Antal József-tópart, Kozmér Béla-piactér)
Antal József-tópart – meglévő síremlék (fakereszt) cseréje sírkőre
Az önkormányzat egyetért sírkő elhelyezésére a tóparton.
Mellette: 0, tartózkodik: 0, ellene: 6
Az önkormányzat elutasítja Antal József kérvényét, hogy a tópartra síremléket, sírkövet helyezzen el.
Kozmér Béla-piactér
Az előző ülésen hozott 53/6/2017 sz. hat. értelmében Polgármester elmondja, hogy Juhász Márta nem
tart igényt piaci árusítóhelyre a piactéren. Ezáltal Kozmér Béla kérvényezőnek bérbe lehetne adni.
Kozmér Béla elmondja, hogy jobb szeretne elől gyorsbüfét üzemeltetni a sajtos mellett. Tárgyalt Bartalos
úrral is, de nagyon magas bérleti díjat ajánlott neki. Ha nem lehet elől, akkor a hátsó helyen még
gondolkodna a kérvényező és legkésőbb 1 hónap múlva választ adna.
Az önkormányzat a hátsó piaci-árusítóhelyet 1 hónapos határidővel tartja Kozmér Béla kérvényezőnek.
4. Falunap – szervezési feladatok megtárgyalása
Polgármester szeretettel meghívja a képviselőket a XXV. Falunapokra. Testvértelepüléseink is
képviseltetni fogják magukat a 3 napos rendezvénysorozaton. Ismételten felvázolja a programot.
5. Egyéb
Csölle Mihály kérvénye – családjával községi bérlakásban lakik a Gárdony utcán. Évek óta problémát
okoz a konyhafal felázása, penészesedése. Több esetben saját költségén festett ki és fertőtlenített. A
konyhabútor (ami a lakás tartozéka volt) tönkrement, így kicserélték. Most azt kéri, hogy a község
fizesse át a bútor és a beépített gépek árát: 1.600,- Eur-t.
Az önkormányzat kéri a kérvény feltöltését az eredeti számlákkal a kiadásokról a pénzügyi SZB
következő ülésére.
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Uznesenia Obecného zastupiteľstva na zasadnutí OZ č. 7/2017
Az önkormányzat 7/2017 sz. ülésén elfogadott határozatok
č.
uzn.

60/7/
2017

61/7/
2017

62/7/
2017

63/7/
2017

64/7/
2017

Text
Obecné zastupiteľstvo
Dolný Štál ....

Alistál Község
Önkormányzata

Hlasovanie
Szavazás

Schvaľuje
prevod z rezervného fondu do
rozpočtu
vo
výške
1.579,- Eur, na vykrytie
vlastných nákladov vo
výške 5% na likvidáciu
smetí zb. dvora
Schvaľuje 2. úpravu rozpočtu roka 2017
podľa
predloženého
návrhu.

Jóváhagy
1.579,felhasználásra
a
rezervaalapból
az
ökoudvaron
lévő
szemét
eltakarítására,
mint
5%
önrészt

-

Odmieta žiadosť Jozefa Antal na umiestnenie
hrobového pomníka pri
jazere.

elutasítja
Antal
József
kérvényét, hogy a tópartra Mellette/ za 0
síremléket,
sírkövet Ellene/ proti 6
helyezzen el.
Tartózkodott/
zdržal sa 0

-

rezervuje trhové miesto do 1 mesiaca vzadu na
trhovisku pre Vojtecha
Kozmér.

a hátsó piaci-árusítóhelyet 1
hónapos határidővel tartja
Kozmér Béla kérvényezőnek

žiada doplniť žiadosť Michala
Csölle
o hodnoverné doklady
preukazujúce
hodnotu
nákladov
kuchynskej
linky a zariadení na
ďalšie
zasadnutie
finančnej komisie pri
OZ.

kéri a kérvény feltöltését az
eredeti
számlákkal
a
kiadásokról a pénzügyi SZB
következő ülésére.

-

-

-

Schvaľuje:
Tomáš
Horváth,
starosta obce

Mellette/ za 6
Ellene/ proti 0
Tartózkodott/
zdržal sa 0

Jóváhagyja a 2017-es évi
Mellette/ za 6
költségvetés 2. módosítását a
Ellene/ proti 0
beterjesztés alapján
Tartózkodott/
zdržal sa 0

Mellette/ za 6
Ellene/ proti 0
Tartózkodott/
zdržal sa 0

Mellette/ za 6
Ellene/ proti 0
Tartózkodott/
zdržal sa 0

V Dolnom Štále, dňa 18. 07. 2017
Alistálon, 2017. 07. 18.
Zapísala/lejegyezte: Józsaová Renáta

…………………………………………

Overovatelia / Hitelesítők:

……………………………………………..
Nagy Jozef

…………………………………………..
Bc. Tóth Anita

