JEGYZŐKÖNYV
Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. január 30án 17,30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendes
nyílt üléséről
Jelen vannak:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Farkas Imre polgármester,
Dr. Ecsedi András István,
Farkas András,
Jákli Ferencné,
Magyari Ferenc alpolgármester,
Stadler Gábor képviselők

Tanácskozási joggal:
1) dr. Jenei Zsuzsanna jegyző,
2) dr.Jászka Ernő a Dunaújvárosi Többcélú Kistérségi Társulás
képviseletében,
3) Megulesz Gabriella a Dunaújvárosi Vízgazdálkodási Társulat elnöke,
4) Vargáné Bíró Ildikó pénzügyi főmunkatárs
Igazoltan távol:
1) Radák Kálmán képviselő
I. Napirend előtt
Farkas Imre polgármester: köszöntöm a képviselőtestület rendes nyílt ülésén
megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket. Megállapítom, hogy a rendes nyílt
képviselőtestületi ülés a képviselők 6 tagjának jelenlétével határozatképes, a rendes nyílt ülést
megnyitom. Javaslatot teszek az ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítőire Stadler Gábor és
Magyari Ferenc képviselők személyében.
A Képviselőtestület a jegyzőkönyv hitelesítők személyével 6 igen szavazattal egyetértett.
Farkas Imre polgármester: javasolom a meghívóban feltüntetett napirendi pontok tárgyalását, a
következő módosítással: 15. napirendi pontként javasolom tárgyalni a Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását, 16. napirendi pontként pedig a
bejelentéseket. Megkérdezem, van-e egyéb napirendi pontra javaslat a képviselőtestület tagjai
részéről?
Mivel több napirendi javaslat nincsen, javasolom a napirend elhangzott módosítással történő
elfogadását. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a mai ülés napirendjét?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta
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3/2013.(I.30.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 13/2010.(XI.1.) ÖK. számú rendelete (továbbiakban: Rendelete) 4. §. (2)
d.) pontja alapján a polgármester által előterjesztett alábbi napirendi pontokat a Rendelete 4. §
(3) bekezdésében biztosított hatáskörében elfogadja:
NAPIREND
1. Dunaújvárosi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosítása
(családgondozó, gyermekjóléti, idősek nappali ellátása)
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: összevont bizottsági ülés
2. Megállapodás kötése a Dunaújvárosi Vizi Társulattal a térségi vízgazdálkodási
feladatok ellátására
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: összevont bizottsági ülés
3. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a tett polgármesteri
intézkedésekről
Előadó: Farkas Imre polgármester
4. Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előadó: dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
5. 2013. évi költségvetés tervezése
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: összevont bizottsági ülés
6. Iparűzési adóról szóló rendelet módosítása
Előadó: dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
Véleményezi: összevont bizottsági ülés
7. Kommunális adóról szóló rendelet módosítása
Előadó: dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
Véleményezi: összevont bizottsági ülés
8. Közoktatási Intézményfenntartó Társulás felbontása (új intézmény létrehozása,
ügyvédi megbízás)
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: összevont bizottsági ülés
9. Általános iskola átadásával kapcsolatos vagyonkezelési szerződés
Előadó: dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
Véleményezi: összevont bizottsági ülés
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10. LEADER Pályázat – Polgárőrség fejlesztése a déli térségben – térségi tanulmány
véleményezése
Előadó: Farkas Imre polgármester
11. Átmeneti-Otthon Program szociálisan nehéz helyzetbe került családok számára
Előadó: Farkas Imre polgármester
12. Közmeghallgatás összehívása
Előadó: Farkas Imre polgármester
13. Művelődési ház takarítói álláshelyének pályázati kiírása
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: összevont bizottsági ülés
14. Étkezési térítési díjakról rendeletalkotás
Előadó: dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
Véleményezi: összevont bizottsági ülés
15. Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előadó: dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
16. Bejelentések
- 282/2012.(XII.19.) ÖK. számú határozat (ügyfélkirendeltséggel kapcsolatos
megállapodás módosítás aláírására szóló polgármesteri felhatalmazás) módosítása
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. január 30.
II. Napirend tárgyalása
1.)Dunaújvárosi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosítása
(családgondozó, gyermekjóléti, idősek nappali ellátása)
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: felkérem dr. Jászka Ernőt, a Dunaújvárosi Többcélú Kistérségi
Társulás titkárát, hogy a megállapodás módosításáról tájékoztassa a képviselőtestületet.
Dr. Jászka Ernő a Dunaújvárosi Többcélú Kistérségi Társulás titkára (a továbbiakban: TKT
titkár): Tisztelt Képviselőtestület! Az előterjesztés azért került a képviselőtestület elé, mert a
Többcélú Kistérségi Társulások kiválását szabályozó törvény 2013. január 1-től hatályon kívül
helyezésre került. Egyúttal az új önkormányzati törvény társulásokra vonatkozó rendelkezései
hatályba léptek, amely szerint a már meglévő társulási megállapodásokat felül kell vizsgálni,
illetve az új jogszabályokhoz hozzá kell igazítani.
Ez azt jelenti, hogy azon túl, hogy a jogszabályi rendelkezéseknek eleget kell tenni, a társulási
megállapodás szövegében ami már hatályon kívül helyezésre került, azt nálunk is hatályon
kívül kellett helyezni, az ellátandó feladatok körét felül kell vizsgálni, és meg kell állapítani,
milyen feladatokat kívánunk ellátni a jövőben.

4
A Többcélú Kistérségi Társulást, ugyanúgy, mint az önkormányzatokat, jelentős mértékű
normatíva megvonás sújtja az idei évtől kezdődően, ezért áttekintettük a költségvetési törvényt,
megnéztük a normatívák lehívásának lehetőségeit és arra tettünk javaslatot, hogy új
feladatokkal bővüljön a társulás feladatköre. Ennek egy részét a tagönkormányzatoktól
szándékozunk átvenni, a fenntartói jogokat, más részét viszont ne, mert javaslatot tettünk olyan
szakfeladat ellátására, ami jelenleg nincs az önkormányzatoknál, például a családi napközi.
Felmerülhet a kérdés, miért tettünk erre javaslatot? Adatokat kértünk a tagönkormányzatoktól
az ellátás gazdaságosságára vonatkozóan. Kiderült, hogy mindenhol deficites a szakfeladatok
ellátása, ami azt jelenti, hogy az önkormányzatoknak sokkal nagyobb a ráfordítása, mint
amennyi normatívát tudnak eredményeztetni egyrészt, másrészt pedig a társulásban elláttatott
javasolt szakfeladatok után kistérségi kiegészítő normatíva jár. Tehát egyrészt a
tagönkormányzatok számára megtakarítást tudnánk eredményezni, másrészt a működtetésre
többlet normatívához jutnánk, aminek egy részét át tudnánk csoportosítani a jelenleg működő
gyermekotthon költségvetéséhez, ki tudnánk vele egészíteni.
Első körben a családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást céloztuk meg, egyrészt azért, mert
ennek nagyon jó a kistérségi normatívája, lakosságszám alapján szakfeladatonként jár. Elég jó
kiegészítő normatíva a lakosságszám alapján kerül megállapításra. Egyébként a társulásban
ellátott két szakfeladatra az alap normatíva is több, az alapképlet lakosságszámra vetítve
számolja ki a normatívát. A kistérségben jóval nagyobb a lakosságszám, mint ha az
önkormányzatok egyénileg valósítanák meg a feladatot. Másrészt azért gondoltunk a
családsegítésre és a gyermekjóléti szolgáltatásra, mert ez beruházást nem igényel. Arról van
szó, hogy a jelenleg foglalkoztatott családgondozókat átvenné a társulás kistérségi fenntartásba.
A szolgáltatás ellátása ugyanaz maradna, a körzet szintén marad, ugyanazokkal történne az
ellátás, csak a munkáltatójuk nem az önkormányzat lenne, hanem a kistérségi társulás. Ennyi
lenne a változás, nem igényelne beruházást az önkormányzatok részéről.
Családi napközire azért tettünk javaslatot egyrészt, mert a kialakítására a meglévő
gyermekotthonban lehetőség nyílna. Másrészt ilyen szolgáltatás nincs jelenleg önkormányzati
szinten, csak alapítványi szinten, a feladatot nem önkormányzat, hanem alapítvány látja el.
Amennyire én tudom, jól működik, van rá igény. Másrészt alapberuházásban alap átalakítással
meg lehetne oldani, ami azt jelenti, hogy a jelenlegi GYÁO irodahelyiségben kerülne
kialakításra. Az irodát pedig a jelenlegi nappali helyiségbe áttennénk. Két válaszfallal és egy
ajtóval megoldható lenne, melynek kis beruházás költsége van, külön hozzájárulást nem
igényel, a tartalék keretből meg lehetne oldani. Ez egyeztetésre került a működtetést
engedélyező hatósággal, illetve az ÁNTSZ-szel, működési engedélyt kapnánk rá. Itt is jelentős
mértékű többletnormatívát tudnánk lehívni, melynek fennmaradó hozamából szintén meg
tudnánk támogatni a gyermekotthon költségvetését, egy fő gondozót kellene felvenni, azonban
az alap és kistérségi normatíva nem kerülne teljes mértékben felhasználásra, maradna plusz
pénz, amit át lehet tenni a gyermekotthon költségvetésébe. Itt a fenntartói jogok átvételéről van
szó.
A továbbiakban két szakfeladatról szeretnék beszélni, az egyik az idősek nappali ellátása. Az
idősek nappali ellátására tettünk javaslatot azért, mert érkezett a kistérségbe ilyen igény a
polgármesterek részéről, Dunaújvárost leszámítva a kistérségben négy település kötelező
önkormányzati feladata. Ebből a négy településből kettő látja el, Baracs és Mezőfalva. Baracson
nem működik, mert nincs igénybe vevő, ennek okát nem tudjuk. Baracsnak évente jelentős
mértékű kiadása származik ennek a szakfeladatnak az ellátásából, bevétele viszont semmi.
Nagyvenyim és Rácalmás annak ellenére, hogy kötelező szakfeladat, nem biztosítják ezt a
szolgáltatást. Ezt mi folyamatosan be tudnánk vezetni és meg tudnánk valósítani,
Nagyvenyimen és Rácalmáson is, amellett, hogy megnéznénk, Baracsot hogyan lehetne
működőképessé tenni. Azt gondolom, hogy ezt meg lehet tenni. Több mint 150 %-os normatíva
jár rá, az önkormányzatok esetében 109.000 Ft/ellátott a normatíva, társulásban 163.000 Ft. Ez
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jelentős mértékű különbség. Új feladat kerülne megvalósításra, a lakossági közszolgáltatások
köre bővülne, amellett gazdaságosabbá tudnánk tenni a tagönkormányzatok számára. 30 főre
lehet megkérni működési engedélyt kistérségben, ami természetesen bővíthető, ha van rá igény,
folyamatosan meg tudnánk valósítani további településeken is. Ennek szintén nem jelentős a
beruházási igénye, az önkormányzat részéről, aki ebben részt kíván venni, annak kellene erre
alkalmas helyiséget biztosítani, amire működési engedélyt lehet kapni. Itt nem kell nagy
dologra gondolni, kell egy nappali helyiséget biztosítani, ahol az idősek hasznosan tudnák az
időt eltölteni, kártyázni tudnának, újságot olvasni. Egy-két helyiségre van szükség, ahova, ha
rosszul érzi magát az időskorú, le tud pihenni, ahol heverőt lehet elhelyezni, nemenként
elkülönített zuhanyozót kell biztosítani. Faluhelyen ez úgy szokott kinézni, hogy a művelődési
házban az erre alkalmas helyiségeket szokták kijelölni és a beruházási költség gyakorlatilag
nulla. Ugyanakkor valamennyi ráfordítási költsége van, mert nullára nem lehet kihozni, de
minimálisra lehet szorítani az önkormányzat költségeit. Ez megvalósítható. Több
polgármestertől érkezett erre vonatkozó jelzés, hogy az ő településükön lenne rá igény, közös
feladatellátásban meg lehetne valósítani a feladatot.
Szintén kötelező feladatellátás az önkormányzatok számára az idei évtől az óvodapszichológus.
Ennek társulásban történő ellátására szintén érkezett igény. Szeptember hónaptól lesz rá
normatíva, de egyelőre nem tudják megmondani, hogy mennyi és milyen módon kapja meg az
önkormányzat. Társulásban megvalósítható ez a feladat is. Ennek megint az lenne az előnye,
hogy közös feladatellátás esetén kevesebb szakember foglalkoztatására lenne szükség, ezzel
jelentős költségeket lehetne megtakarítani. Szakember foglalkoztatás úgy néz ki, hogy
intézményenként történik a szakember foglalkoztatása. Ha társulásban történik a feladatellátás,
akkor a gyerekek egynek számítódnak, itt már eleve csökken a ráfordítás. 500 gyermekig kell
0,5 főt, a felett egy főt kell alkalmazni. 2000 gyermek esetében is csak egy főt kell alkalmazni.
Dunaújvárosnak van X számú óvodája, de egy intézménynek számít, egy főt kell foglalkoztatni.
Jelenleg két óvodatársulás működik, ha fennmarad, az egész kistérségre 3,5 fő foglalkoztatása
szükséges, amennyiben megszűnik, akkor 5 fő szükséges. Ha mindenki saját maga akarja
megoldani, akkor a 9 települést tekintve ez 9 főt jelent, társulás esetében minimális, legalább 4
fő foglalkoztatását meg lehet takarítani. Ennyi lenne az előterjesztés lényege.
Farkas Imre polgármester: ezt a napirendi pontot az összevont bizottsági ülésen a bizottságok
előzetesen megtárgyalták. Egyetlen olyan kérdés merült fel, amire nem tudtuk a választ, ez most
tisztázódott, vagyis hogy ugyanazokkal az emberekkel meg lehet oldani a családsegítést és a
gyermekjóléti ellátást. Kérdésem lenne: mennyi tagi normatívát kellene nekünk fizetni?
Dr. Jászka Ernő TKT titkár: a javaslat 220 Ft/fő alapján került a Társulás elé beterjesztésre,
Előszállás Önkormányzatának a tavalyihoz képest 195.000 Ft-tal kellene többet fizetnie,
összességében 534.820 Ft-tal számoltunk. Ehhez képest a megtakarítás 5,7 millió forint lenne.
Farkas Imre polgármester: megkérdeztem az elnök urat, hogy az 5,7 millió forint hogyan jött
ki, elmondta, hogy a kiadásból, amit megadtunk, levonta belőle a normatívát. Akkor mennyibe
került ez nekünk? A tavalyi évben 5,7 millió forint volt a teljes kiadás a két helyre. Most ez az
összeg 6,2 millió forint. Ha levonom belőle a két normatívát, akkor is 4 millió forint felett van
a megtakarításunk.
Dr. Jászka Ernő TKT titkár: mi azokból az adatokból tudtunk számolni, amit az
önkormányzatoktól megkaptunk, a kiadásból levontuk a bevételt és ott ennyi lett a végösszeg.
Ha nem pontos, akkor nem mi néztük el, hanem nem pontos adatokat kaptunk. De ha nem ennyi,
hanem annyi, amennyit polgármester úr mondott, akkor is csak félmillió forint a
tagönkormányzati hozzájárulás.

6

Farkas Imre polgármester: akkor is nyolcszorosát nyernénk annak, mint amit tagi
normatívaként befizetünk.
Dr. Jászka Ernő TKT titkár: kiegészítésként még szeretném elmondani, hogy javaslat érkezett
közfoglalkoztatásra is a kistérségben, mint ahogyan ez már a tavalyi évben is történt. Ez nem
az önkormányzatok közfoglalkoztatására vonatkozik, hanem kifejezetten kistérségi
közfoglalkoztatás. A tavalyi évben nagy sikere volt a kéthónapos közfoglalkoztatásnak, 100 %os állami normatívája volt, tehát az állam teljes mértékben finanszírozta a költségeket. Ezen
belül tudtunk vásárolni eszközöket, kisgépeket, amelyek a mi tulajdonunkban maradtak, tehát
még ennyit is nyertünk rajta.
Farkas Imre polgármester: az összevont bizottsági ülésen még nem volt tudomásunk a tagi
normatíva összegéről, most már ismeretes az összeg, 534.000 Ft lesz, ennyit kell fizetni
normatívaként az idei évben. 6,2 millió forint terveztünk kiadásban. 960.000 Ft a két normatíva
összege.
Javasolom a képviselőtestületnek, hogy fogadja el a társulási megállapodás módosítását, az
előterjesztésben foglaltak és az ülésen elhangzott kiegészítés alapján, mert véleményem szerint
ez az önkormányzat számára igen kedvező, jelentős megtakarítást eredményez. Az összevont
bizottsági ülésen nagy hangsúlyt kapott az, hogy van mit ledolgoznunk a költségvetés
egyensúlyának megteremtése érdekében, ezzel a döntéssel a kiadások csökkenthetők.
Magyari Ferenc alpolgármester: kérdésem, hogy a gyermekjóléti szolgálat, ami jelenleg
Előszálláson van, az itt dolgozó családsegítő és családgondozó ugyanabban a beosztásban
maradna?
Dr. Jászka Ernő TKT titkár: így van.
Magyari Ferenc alpolgármester: tehát minden településen, ahol ilyen feladatot látnak el,
továbbra is változatlanul végezhetik ezt a munkát. A kistérségi és a helyi normatíva között
ekkora a különbség?
Dr. Jászka Ernő TKT titkár: igen, lakosságszám alapján szakfeladatonként jár a kistérségi
normatíva. Egészen pontosan 7,086 eFt, tehát 14 millió forint normatíva jár a két szakfeladatra,
ennyivel többet kap a kistérség az alapnormatívától. Eddig minden kistérség bevitte társulásba
a két szakfeladatot, mi azért nem, mert Dunaújvárosnak van erre egy nagy intézménye és nem
kívánta bevinni a társulásba. A társulási törvény alapján ez nem volt lehetséges. Most már
szabadon lehet társulni, nincsenek korlátok a feladatellátásban, nem kell, hogy Dunaújváros
behozza az intézményét. A hivatal szakembereivel le van egyeztetve, megkértek, számoljam ki,
mennyi lenne a többlet normatíva. 33 millió forinttal több normatívát tudnánk lehívni, ha
Dunaújváros intézménye is bekerülne a kistérségi társulásba. Az ellátási terület nem változna
sehol, mindenki ugyanazt a területet, ugyanazt a családot látná el, mint eddig.
Dr. Ecsedi András István képviselő: így van értelme, ráadásul spórolni is tudna az
önkormányzat ezzel. Én is javasolom a társulási megállapodás módosításának elfogadását.
dr. Jenei Zsuzsanna jegyző: mi a helyzet a belső ellenőrzéssel?
Dr. Jászka Ernő TKT titkár: erőltetik a belső ellenőrzést, mivel maradt kötelező feladatellátás,
de normatíva már nincsen rá. Itt sincsenek már jogszabályi korlátok, szabadon ellátható. Mi
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javasoljuk, hogy társulási szinten kerüljön ellátásra, azzal a különbséggel, hogy Dunaújváros
nem kéri, mert nekik van szakember gárdájuk, viszont az összes többi település, illetve, aki
csatlakozik a feladatellátáshoz, meg tudja pályáztatni, ki tudja választani a vállalkozó
személyét. Biztos, hogy sokkal költséghatékonyabb, mint ha minden önkormányzat egyedül
látná el ezt a feladatot. A társulást erre a célra találták ki, minél többen társulnak, annál
olcsóbban lehet ellátni a feladatokat. Kezdeményezték, hogy indulni kellene, de amíg nincs a
társulási megállapodás elfogadva, addig nem tudjuk megpályáztatni. De az elfogadást követően
megpályáztatjuk és külső szakemberrel el tudjuk látni ezt a feladatot.
Dr. Jenei Zsuzsanna jegyző: évi hány alkalommal történő ellenőrzés várható? Vagy marad évi
egyszeri, mint eddig?
Dr. Jászka Ernő TKT titkár: nem tudom megmondani, attól függ, melyik vállalkozó fogja
végezni a belső ellenőrzési munkát. A Társulási Tanács fogja tárgyalni a pályázókat és ő
választja ki, hogy kivel a leggazdaságosabb a feladat ellátása.
Farkas Imre polgármester: az 534.000 Ft-ban a belső ellenőrzés benne foglaltatik költségvetési
szinten?
Dr. Jászka Ernő TKT titkár: nincsen benne, mert nem tudjuk, mennyi lesz az ár.
Farkas Imre polgármester: ha találnak megfelelő szakembert a belső ellenőrzésre, annak
költségét a nyolc település önkormányzatának kell összeadni?
Dr. Jászka Ernő TKT titkár: igen.
Jákli Ferencné képviselő: ha létrejön a szerződés, van-e lehetőség arra, hogy a gyermekjóléti
szolgálat és a családsegítés esetében egyedileg kössön szerződést az önkormányzat vagy
általános szerződést kell kötni?
Dr. Jászka Ernő TKT titkár: nem kell szerződést kötni, saját fenntartásban történik a
megvalósítás.
Jákli Ferencné képviselő: az önkormányzatnak továbbra is rálátása lesz e két feladat ellátására,
csak a normatíva lesz magasabb?
Dr. Jászka Ernő TKT titkár: igen. A működést engedélyező hatóság kifejezetten megörült,
amikor megtudta, hogy egy rendszerbe szeretnénk a családgondozókat összefoglalni, mivel ez
szakmailag minőségi javulást eredményezne, ezt nem mi találtuk ki.
Jákli Ferencné képviselő: családi napközivel kapcsolatban tavaly megkérdeztem dr. Jászka
Ernő úrtól, amikor részt vett egy képviselőtestületi ülésen, hogy Előszálláson nem kívánnak-e
ilyet létrehozni, vagy ebben nem gondolkodtak-e. Milyen életkorú gyerekekben gondolkoznak?
Dr. Jászka Ernő TKT titkár: jogszabály határozza meg, 2-14 éves korú gyermekekben
gondolkozunk.
Jákli Ferencné képviselő: hány fős csoportok lennének?
Dr. Jászka Ernő TKT titkár: 5 fős csoportok.
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Jákli Ferencné képviselő: van családi napközis vezetőjük, aki elvégezte ezt a tanfolyamot?
Hiszen ez tanfolyamhoz kötött.
Dr. Jászka Ernő TKT titkár: úgy mondanám, „mezei” tanfolyamhoz kötött. Nem kell hozzá
felsőfokú végzettség, OKJ-s végzettség, csak egy sima tanfolyam. Ha még nem valósítjuk meg,
akkor nem lehet tanfolyamhoz kötni, nyilván meg fogjuk pályáztatni és akit alkalmasnak
ítélünk, azzal láttatjuk el a feladatot.
Jákli Ferencné képviselő: mekkora területnek kell lennie a gyermeklétszámot tekintve?
Dr. Jászka Ernő TKT titkár: 12,5 m2-es terület szükséges.
Jákli Ferencné képviselő: Nagykarácsonyban az átmeneti otthonban ez a terület rendelkezésre
áll?
Dr. Jászka Ernő TKT titkár: így van, hatalmas területünk van.
Jákli Ferencné képviselő: ezt értem, csak azt nem tudom, hogyan fog működni az átmeneti
otthon és a családi napközi? Együtt fog működni?
Dr. Jászka Ernő TKT titkár: igen.
Jákli Ferencné képviselő: jelenleg hányan vannak az átmeneti otthonban?
Dr. Jászka Ernő TKT titkár: 12 fő, két éve, szinte állandóan teljes a létszám az átmeneti
otthonban.
Jákli Ferencné képviselő: hány felnőttet foglalkoztatnak?
Dr. Jászka Ernő TKT titkár: a jogszabály szerinti 7 főt.
Farkas Imre polgármester: mikortól valósulhat meg a családi napközi?
Dr. Jászka Ernő TKT titkár: június 30-ától, addigra fel tudunk készülni a feladatellátásra. A
költségvetési törvény írja elő, hogy június 30-ától lehet.
Farkas Imre polgármester: akkor ez azt jelenti, hogy a költségek felét tudjuk megspórolni, tehát
2,4 millió forintot. De ennek ellenére is az a véleményem, hogy fogadjuk el a társulási
megállapodás módosítást. Remélem, nem úgy döntenek, hogy egyszer csak a járásba fog menni.
Dr. Jászka Ernő TKT titkár: a társulásban mi intézményi feladatokat látunk el, a járás viszont
közigazgatási feladatokat lát el.
Jákli Ferencné képviselő: volt-e előszállási alkalmazottjuk?
Dr. Jászka Ernő TKT titkár: igen volt, sőt ajánlottunk is fel egy előszállási hölgynek munkát,
de nem vállalta.
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Farkas Imre polgármester: beszéltünk arról, hogy az idősek napközi ellátására Előszálláson
esetleg tudnánk helyet adni, mivel van erre a célra alkalmas helyiségünk. 15 fő napközi ellátását
meg tudnánk oldani, a költségek 50-50 %-os vállalásával valakivel működtethető lenne.
Dr. Jászka Ernő TKT titkár: ezt lehet bővíteni, ha Előszállás Önkormányzata ad megfelelő
helyiséget, amire meg lehet szerezni a működési engedélyt, akkor a családi napközi itt is
megvalósítható, bővíthető a szakfeladat.
Dr. Jenei Zsuzsanna jegyző: időskorúak nappali intézményi ellátása szakfeladat, ez nálunk
nincsen, ezt nem tudjuk átadni ilyen formában.
Dr. Jászka Ernő TKT titkár: az nem baj, nem kötelező feladatellátás. Arra utaltam, hogy
folyamatosan, ahol kapunk erre megfelelő helyiséget, ott kialakítjuk. Nem az intézményt kell
átadni, hanem a fenntartói jogokat, az viszont később gátja lehet a bővítésnek, ha nincs átadva.
Farkas Imre polgármester: az előterjesztett határozati javaslat elfogadását kérem a
képviselőtestülettől. Kérdésem, ki az, aki egyetért a társulási megállapodás módosításával?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
4/2013.(I.30.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
1. Előszállás Nagyközség Önkormányzata, a Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi
Társulásának Társulási Megállapodását a Mötv. 146. § (1) bekezdésében foglalt jogszabályi
kötelezettség alapján felülvizsgálta, és a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően
módosítja, a mellékletben meghatározott, egységes szerkezetű Társulási Megállapodásban
foglalt feltételek szerint. A Mötv. rendelkezéseinek megfelelő módosítások hatályba lépése
2013. június 30.
2. Előszállás Nagyközség Önkormányzata, a gyermekjóléti szolgáltatás, a családsegítés,
valamint az időskorúak nappali intézményi ellátása szakfeladatok fenntartói jogát a
Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása részére átadja, 2013. június 30-ai
hatállyal. Az önkormányzat 2013. július 1-jétől kezdődően e szakfeladatokat a társulás
útján biztosítja.
3.

Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, az 1. pontban megjelölt egységes szerkezetű Társulási Megállapodásnak az
önkormányzat részéről történő aláírására, valamint a döntésnek a Társulási Tanácsban
történő képviseletére. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban foglalt
döntésnek megfelelően készítse elő az SZMSZ módosítását, és terjessze a képviselőtestület elé döntésre.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: Farkas Imre polgármester
Határidő: a Társulási Megállapodás aláírására: 2013. február 28.
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2.) Megállapodás kötése a Dunaújvárosi Vizi Társulattal a térségi vízgazdálkodási
feladatok ellátására
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: köszöntöm a Vízgazdálkodási Társulat igazgató asszonyát,
Megulesz Gabriellát, egyúttal átadom neki a szót.
Megulesz Gabriella a Vízgazdálkodási Társulat igazgatója (a továbbiakban igazgató): Tisztelt
Képviselőtestület! A Dunaújvárosi Vízi Társulat munkáját többnyire a lakosok, az itt élő
vállalkozók, minden érintett ismeri, hiszen 1970. óta létezik Vizi Társulat és minden évben
ellátjuk a közfeladatokat, ami itt a Lak-patakot, a Kossuth-telepi árkot érintette, ahol évente
tisztítást végzünk. Ezt a munkát saját erővel, saját dolgozókkal és közhasznú
foglalkoztatottakkal tudtuk végrehajtani. Előszálláson tavaly 5 főt foglalkoztattunk közhasznú
dolgozóként a Vízi Társulatnál.
A munkák egyik forrása a tavalyi évben a hektár-alapú befizetés volt, amit a Dunaújvárosi
Küldöttgyűlés határozott meg gazdálkodókra, önkormányzatokra, tehát a Vízi társulat tagjaira
polgári peres úton behajtható kötelezettséget jelentett. A másik forrás volt a közhasznú
foglalkoztatás. A harmadik forrás volt az állami támogatás, 7,8 millió forint, amit a
Belügyminisztérium biztosított a társulat részére. Összességében ezekből végezte a társulat a
feladatait 25 településen a Velencei-tótól Dunaföldvárig. A működési terület déli részén
helyezkedik el Előszállás, ahol a Lak-patak mellékágaival, a Kossuth-telepi árok és a
Nagykarácsonyi vízfolyás tartozik a társulat üzemeltetésébe. Ezek részben önkormányzati
tulajdonúak, illetve a Nagykarácsonyi vízfolyás állami tulajdonú vízfolyás. Az állami
támogatást állami tulajdonú vízfolyásokra tudjuk nagyrészt felhasználni.
2012. december 21-én lépett hatályba egy törvénymódosítás, ami a 2012. évben egyéb
támogatás jogcímen meghatározott hektár-alapú támogatást eltörölte és önkéntes támogatás
lépett a helyébe. A törvényhozó ezzel a törvénnyel a szolidaritás elvét törölte el és célszerűnek
látta, hogy ezt az elvet felváltsa a kár-haszon elmélet, tehát azt feltételezi, hogy ezeknek a
vízfolyásoknak a fenntartását a tagok önként is biztosítani fogják, hiszen érdekük fűződik
hozzá. Belterületen ez az érdek lehet vízkár elleni védelem, külterületen ez még fokozódik,
parlagfű elleni védelemmel, nádas terjedésének megakadályozásával, szántó területek
megtartása. A helyi sajátosságoktól függ, ki, hogyan tudja értelmezni ezt az elvet.
Ez azt jelenti, hogy innentől a tagokkal egyenként meg kell állapodnia a társulatnak, fel kell
mérni az igényeket. Ez sem most kezdődött, hiszen évek során már itt a képviselőtestület előtt
is megjelentem és folyamatos volt a kapcsolattartás, az igényfelmérés, őszi bejárást tartottunk.
Próbálom folyamatosan tartani a kapcsolatot azért, hogy a társulat is jobban végezhesse a
munkáját, mert ha nem kapunk visszajelzést, nem tudunk azon javítani.
Ezért hoztam a megállapodás-tervezetet a képviselőtestület elé, hogy a társulat szándékát
kifejezzem az irányba, hogy továbbra is szeretnénk együttműködni és a korábbi feladatellátást
szeretnénk biztosítani az önkormányzat részére, nagyrészt a belterületi Lak-patakra és Kossuthtelepi árokra koncentrálva.
El kell fogadnunk azt, hogy a külterületi vízfolyások fenntartásával kapcsolatban a
gazdálkodókkal kell megegyeznem. Ezt az elvet képviselem most, ezt tartom célszerűnek,
hiszen belterületen a haszonélvező a lakosság a feladatok ellátásában, akár gyom elterjedések
megakadályozásában, akár tiszta mederrel esztétikai látványban hozzájárul a lakosság jó
érzéséhez és nem utolsósorban a vízkárelhárítás szempontjából fontosak ezek a feladatok.
A megállapodás tervezetben a korábbi évnek megegyező mértékű 518.000 Ft-os mértékű
hozzájárulási javaslatot terjesztettem a képviselőtestület elé, korábbi mértékű feladatvállalással.
Az 5 fő közhasznú foglalkoztatást továbbra is tartom, viszont el kell mondanom, a Vízi
Társulatok számára jelenleg 4 hónap foglalkoztatást engedélyezett a Belügyminisztérium. Ezt
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a négy hónapot áprilistól júniusig időzítettük, bízunk benne, hogy félévkor, ha újabb lehetősége
lesz a társulatnak, akkor újra pályázni szeretnénk. Ennek a minisztériumi döntésnek az oka a
törvényi változás, bízunk benne, hogy folytatni tudjuk a tevékenységünket és foglalkoztatni
tudunk embereket. Ami a létszámot illeti, csökkenteni kell, tavaly 134 főt foglalkoztattunk,
most 67 fős létszámkeretet kaptunk a Belügyminisztériumtól. Ennek a 67 főnek az elosztásában
szerepet játszik az, hogy mennyire tudunk együttműködni az önkormányzatokkal és hogyan
tudunk megállapodni a feladat végzésében és az éves együttműködésben.
Farkas Imre polgármester: hány százalékos támogatást kaptak a közhasznúak foglalkoztatására,
milyen támogatás mellett lehet őket alkalmazni?
Megulesz Gabriella igazgató: a támogatás mértéke 100 %-os, de nem fogadják el támogatásnak
és saját erőként sem tüntethetjük fel az 1,5 %-s szakképzési hozzájárulást és a készpénzfelvételt.
Tehát inkább 90 %-os támogatást lehet mondani, mert vannak olyan költségek, amelyeket
támogatásban sem fogad el a Belügyminisztérium, viszont saját erőként sem kívánta, hogy
feltüntessük a pályázatban.
Farkas Imre polgármester: milyen egyéb bevételi forrása van a társulatnak?
Megulesz Gabriella igazgató: tulajdonképpen a tartalékaink vannak, illetve most van
kialakulóban, az önkormányzatokat kerestem meg és a kistérséget.
Farkas Imre polgármester: mi történik akkor, ha mindenki úgy dönt, hogy nincs semmi?
Megulesz Gabriella igazgató: 2011-ben volt olyan helyzet, hogy nem volt hektár-alapú kivetés,
akkor megkerestem a nagy gazdaságokat, általában sikerült megkötni a szerződéseket.
Vállalkozási alapon is elvégeztették azokat a munkákat, amelyek a vízfolyásokat érintették.
Most nem vagyunk vízfolyásokhoz kötve, bármilyen tevékenységet vállalkozási
tevékenységben el tudunk végezni. Van most is olyan érdeklődő, aki egy terület irtási munkáját
szeretné elvégeztetni, többször megkísérelte magánszemélyekkel, de nem boldogultak a
nádassal, velük vagyunk társulásban. Kisebb gazdaságoknak is vállalunk munkát, el kell
mennünk ebbe az irányban, kicsit más lesz a bevételi összetétel, de meg kell erősíteni a
vállalkozási tevékenységünket.
Farkas Imre polgármester: az összevont bizottsági ülésen a bizottságok ezt tárgyalták. Az
ajánlatban 518.160 Ft szerepel, mi 500.000 Ft-ot tettünk be a költségvetésbe a hozzájárulás
összegeként. A 2013. évi költségvetésünket még alakítani kell, de jelen állapotban 500.000 Ft
áll rendelkezésre.

Megulesz Gabriella igazgató: a pénzügyi ütemezésben a hozzájárulás megfizetését két részletre
bontottuk, és úgy határoztuk meg az ütemezést, hogy márciusi és októberi részletfizetésre van
mód, a kölcsönös bizalomra alapozva. Természetesen folyamatosan végezzük a munkát, de nem
kívánjuk, hogy az önkormányzat ezt feltétlenül előfinanszírozza.
Farkas Imre polgármester: a megállapodásban két formai problémát találtunk: a 2. oldalon a
táblázat alatt újrakezdődött a sorszámozás, az 5. pont helyett a 4. pont a helyes. Ugyanez a
probléma a 3. pontban is. A kapcsolattartó pedig részünkről Bertalan Imre műszaki főmunkatárs
lesz.
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Megulesz Gabriella igazgató: a formai hibát egy másik szerződésben észrevettem, úgy tűnik,
itt nem. A kapcsolattartó pedig azért fontos, mert szeretnénk, ha később dokumentálva lenne a
munka elvégzése, legyen egy olyan személy, aki leigazolja a munka elvégzését.
Farkas András képviselő: az 1. számú mellékletben 518.600 Ft szerepel, miközben a
költségvetésünk 500.000 Ft-ot tartalmaz. Ez nem jelent problémát?
Megulesz Gabriella igazgató: azt az összeget irányoztam elő, ami a 2012-es évben volt, 518.160
Ft-ot. Amikor a költségvetést mellétettem, nem pontosan ugyanazt az összeget hoztam ki. De
semmiképpen nem akartam többet, pár ezer forint eltérés van, de ez azért van, mert az egységár
van kiszorozva a mennyiséggel nem biztos, hogy ugyanazt az összeget adják.
Farkas Imre polgármester: az együttműködést biztosan meg tudjuk tartani, a jelenlegi állapot
szerint 500.000 Ft lesz az az összeg, amit biztosítunk erre a célra. Bízunk benne, hogy ezen az
összegen nem kell változtatnunk a költségvetésben, de amennyiben mégis változik, azt jelezni
fogjuk.
Jákli Ferencné képviselő: nagyon köszönöm és nagyon korrektnek tartom igazgató asszony
hozzáállását és a Vízi Társulat munkáját.
Farkas Imre polgármester: határozati javaslatom: a Képviselőtestület hatalmazza fel a
polgármestert, hogy a megállapodást aláírja. A jelenlegi információk szerint az összeg, amit
biztosítunk, 500.000 Ft. Kérem erről a képviselőtestület döntését. Kérdésem, ki az, aki egyetért
a határozati javaslattal?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
5/2013.(I.30.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
felhatalmazza Farkas Imre polgármestert a vízgazdálkodási
feladatok ellátására szóló - e határozat mellékletét képező megállapodás aláírására, melyben a szerződés tárgyát képező
500.000 Ft betervezésre került a 2013. évi költségvetésben.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. február 15. (a megállapodás aláírására)
3.) Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a tett polgármesteri
intézkedésekről
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
(dr. Ecsedi András István képviselő távozik az ülésteremből.)
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Farkas Imre polgármester: néhány kiegészítést szeretnék tenni az írásos tájékoztatóhoz:
megkeresett a diszkót üzemeltető személy. Korábban volt egy előzetes megegyezésünk, hogy
nem kívánjuk hetente disco tartását lehetővé tenni az ajánlatot tevő személlyel, de ezt inkább
határozatban erősítsük meg, ezt jegyeztem meg.
Megkeresett bennünket Nagykarácsony polgármestere és jegyzője, közös önkormányzati
hivatal megalakításával kapcsolatosan. Erről már volt egy egyeztetés január 15-én, ahol
megbeszéltük nagyvonalakban, milyen költségek várhatóak, mert sajnos, ha Nagykarácsonnyal
közös hivatal alakul, 3 millió forinttal kevesebb normatívát kapunk a hivatal működésére.
Igazából érdemi választ még nem kaptunk, Nagykarácsonyban is a mai napon tartják a
képviselőtestületi ülést, nem tudni, mit döntenek ezzel kapcsolatban.
Baracs és Kisapostag településekkel úgy döntöttünk, hogy a közoktatási társulást 2013.
augusztus 31-ével felbontjuk.
Zenész bált tartottak január 19-én. Ezt azért tartom fontosnak megemlíteni, mert néhány éve
már járunk bálokba, de ilyen jól sikerült bálon még nem voltam. Meg is egyeztünk a bálon
résztvevőkkel, hogy ebből hagyományt teremtünk.
A szennyvízcsatorna pályázatot benyújtottuk még az ünnepek előtt, a két ünnep között be is
érkezett, iktatták a 2013-as évre, így az elsők lettünk a szennyvízcsatorna pályázatot benyújtók
körében. Azóta kaptunk egy hiánypótlást, a hiánypótlás két dologra szól, egyik az engedélyes
terv, a másik a szennyvíztisztító terve. Az engedélyes tervet még nem kaptuk meg, de meg
fogjuk kapni a jövő hét folyamán. A szennyvíztisztító tervét be tudjuk nyújtani, az engedélyes
terv benyújtására pedig haladékot kérek.
Kérem a képviselőtestülettől a polgármesteri tájékoztató elhangzott kiegészítéssel történő
elfogadását. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a tájékoztatót?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
6/2013.(I.30.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
polgármester két ülés közötti eseményekről, tett intézkedésekről
szóló tájékoztatóját az ülésen elhangzott kiegészítéssel elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. január 30.
(Dr. Ecsedi András István képviselő visszatér az ülésterembe.)
4.)Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
dr. Jenei Zsuzsanna jegyző: nem kívánok a jelentéshez szóbeli kiegészítést tenni.
Farkas Imre polgármester: egyetlen észrevételt szeretnék tenni: a játszótér felújításával
kapcsolatban ma voltak helyszíni ellenőrzésen, nem biztos, hogy a pályázat megvalósul.
Kérem a képviselőtestülettől a jelentés elfogadását. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a jelentést?
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A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
7/2013.(I.30.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
a
241/2012.(XI.29.) ÖK. számú határozat,
242/2012.(XI.29.) ÖK. számú határozat,
243/2012.(XI.29.) ÖK. számú határozat,
245/2012.(XI.29.) ÖK. számú határozat,
249/2012.(XI.29.) ÖK. számú határozat,
252/2012. (XI.29.) ÖK. számú határozat,
254/2012.(XII.10.) ÖK. számú határozat,
260/2012.(XII.11.) ÖK. számú határozat,
262/2012.(XII.14.) ÖK. számú határozat,
271/2012.(XII.19.) ÖK. számú határozat,
276/2012.(XII.19.) ÖK. számú határozat,
277/2012.(XII.19.) ÖK. számú határozat,
278/2012.(XII.19.) ÖK. számú határozat,
279/2012.(XII.19.) ÖK. számú határozat
végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
Felelős: dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
Határidő: 2013. január 30.
5.) 2013. évi költségvetés tervezése
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: az összevont bizottsági ülésen a bizottságok a benyújtott
költségvetési tervezetet megtárgyalták. Amit lényegesnek tartok megjegyezni: mindenhol azt
halljuk az önkormányzatoktól, hogy sok feladatot elvittek, pénzt is elvittek, az iskolákat
elvitték, az önkormányzatok sokkal könnyebb helyzetben vannak. Szeretném hangsúlyozni,
hogy a tavalyi évben ilyenkor a költségvetés fő száma 239.663.000 Ft volt, az idén ez a szám
171.570.000 Ft. A kettő között 68.093.000 Ft-os különbség van, ami a tavalyi bevételünknek a
71,5 %-a. 28,5 %-kal kevesebb bevételünk lesz. Nem a saját bevételünk lett kevesebb, hanem
az átengedett bevételek, amit az állam elvett, ez az összeg jóval kevesebb az idén. Mindenki azt
mondja, ez azért van így, mert az iskolát elvitték, és ezáltal egy csomó tehertől
megszabadultunk. Az önkormányzat az iskola működéséhez 96 millió forintot tett hozzá, ezt
levonva még mindig 32 millió forint hiányzik. Egy fő köztisztviselő a hivatal állományából a
Járáshoz került, kb. 2 millió forint bérrel. A 32 millió forintból ezt a bért levonva még mindig
30 millió forint hiányzik a költségvetésből ugyanazon feladatok ugyanazon színvonalon való
ellátására. Így indulunk neki az idei évi költségvetés tervezésének, annak ellenére, hogy
kihoztuk úgy a költségvetést, hogy talán akkora hiányunk nem is lesz. Több olyan tétel szerepel
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a költségvetésben, amit beruházásra terveztünk, például szobor állítás, játszótér felújítás,
ÖKOTÁRS pályázat, víziközmű társulat érdekeltségi hozzájárulás, amivel esetleg
csökkenthető a hiány, de ezek együttes összege sem annyi, amennyi hiányunk van.
Első körben 10.241.000 Ft hiányzik ahhoz, hogy a költségvetésünk nullás legyen, és több olyan
dolog is felmerült, ami nem került betervezésre, tehát a költségvetést alakítanunk kell.
Előfordulhat, hogy a szobor pályázatot, amit elnyertünk, vissza kell mondanunk, ezzel 1,5
millió forintot spórolunk a költségvetésben. Az egyik hiánycsökkentési mód lehet, hogy a
tervezett beruházások egy részét nem valósítjuk meg, még így is lesz hiány, de a számokat
megpróbáljuk nullára kihozni.
Amit terveztünk még a 2013-as évben: 2,7 millió forintot terveztünk be a civil szervezetek
támogatására. Baracs Önkormányzatának az óvodai társuláshoz 1.731.000 Ft-tal hozzá kell
járulnunk, ami még változhat, mivel ha a normatíva nem megfelelően került kiszámításra,
előfordulhat, hogy ez az összeg még 1,8 millió forinttal emelkedni fog. Azt még szeretném
megjegyezni, hogy ha közös hivatal jön létre Nagykarácsonnyal, még kevesebb normatívát
kapunk, ezzel is számolni kell.
A Képviselőtestület számára az összevont bizottsági ülésen a bizottságok azt javasolták, hogy
az ott elhangzott módosítások kerüljenek bedolgozásra a költségvetés tervezetébe, és második
körben február 13-án ismételten tárgyalják meg a bizottságok és a képviselőtestület. Határozati
javaslatom: az összevont bizottsági ülésen elhangzott módosításokat bedolgozva a költségvetés
tervezetébe, újabb spórolási lehetőségeket feltárva, február 13-án rendes ülésen ismételten
tárgyalják meg a bizottságok, illetve a képviselőtestület. Kérdésem, ki az, aki egyetért a
határozati javaslattal?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
8/2013.(I.30.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az
összevont bizottsági ülésen elhangzott módosításokat a
költségvetés
tervezetében
átvezetve,
újabb
spórolási
lehetőségeket feltárva, 2013. február 13-án rendes ülésen
ismételten tárgyalni rendeli el a 2013. évi költségvetést a
bizottságok, illetve a képviselőtestület számára.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. február 13.
(rendes képviselőtestületi ülés, illetve összevont
bizottsági ülés elé terjesztésre)
6.) Iparűzési adóról szóló rendelet módosítása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Dr. Jenei Zsuzsanna jegyző: az iparűzési adóról szóló rendelet módosítása azért szükséges, mert
a helyi adókról szóló törvény változott 2013. január 1-től, és a formai változtatásokat, a
jogszabályhoz való igazítást szükséges a helyi rendeletben végrehajtani. Az iparűzési adó
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mértéke nem változik. Ezen kívül még annyi módosítás történne a rendeletben, hogy
egységesült az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén fizetendő adó mértéke.
Farkas Imre polgármester: az összevont bizottsági ülésen a bizottságok tárgyalták a
rendeletmódosítást és azt elfogadásra javasolják a képviselőtestületnek. Ezért kérem a
képviselőtestülettől a rendelet tervezet elfogadását. Kérdésem, ki az, aki egyetért a rendelet
módosításával?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
rendeletet alkotta:
ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
1/2013.(I.31.) önkormányzati
rendelete
a helyi iparűzési adóról szóló 17/2008.(XII.20.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet szövege teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
7.) Kommunális adóról szóló rendelet módosítása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Dr. Jenei Zsuzsanna jegyző: a kommunális adórendelet módosításának oka szintén a törvényi
változás, ezen adó mértéke sem változik, csupán a jogszabályi változások átvezetése történik
meg a rendelet módosítása során.
Farkas Imre polgármester: az összevont bizottsági ülésen a bizottságok szintén tárgyalták ezt a
rendeletmódosítást is és elfogadásra javasolják a képviselőtestületnek. Ezért kérem a
képviselőtestülettől a rendelet tervezet elfogadását. Kérdésem, ki az, aki egyetért a rendelet
módosításával?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
rendeletet alkotta:
ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
2/2013.(I.31.) önkormányzati
rendelete
a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 14/2008.(XII.20.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(A rendelet szövege teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
8.) Közoktatási Intézményfenntartó Társulás felbontása (új intézmény létrehozása,
ügyvédi megbízás)
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Farkas Imre polgármester: Baracson jártunk a pénzügyi főmunkatárssal és jegyző asszonnyal,
ahol tárgyaltunk az oktatási társulás jövőjéről. Arra a megállapításra jutottunk, hogy külön
kistérségi normatíva óvodákra nincsen, az iskolát kivették a társulásból, más feladatot nem
látunk, amire normatívát várhatnánk, ezért úgy döntöttünk, hogy a képviselőtestületek elé tárjuk
azt a javaslatot, hogy az oktatási társulást szüntessük meg. Ezért az előterjesztett határozati
javaslat elfogadását javasolom a képviselőtestületnek. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a
határozati javaslatot?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
9/2013.(I.30.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az
óvodai nevelés feladatellátást 2013. július 1. napjától önállóan
kívánja megoldani, továbbá kinyilvánítja, hogy a BaracsKisapostag-Előszállás Közoktatási Intézményi Társulást nem
kívánja jogi személyiségű társulássá alakítani. A Társulás
mindezek alapján 2013. június 30. napjával a törvény erejénél
fogva megszűnik.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
társulási megállapodás megszüntetésével és az ehhez kapcsolódó
dokumentumok elkészítésével Pintérné dr. Szekerczés Anna
ügyvédet bízza meg.
A társulás megszüntetésével járó költségek Előszállás
Nagyközség Önkormányzatára eső részét a 2013. évi
költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben biztosítja.
Felelős: 1. dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
2. Farkas Imre polgármester
Határidő: 1. 2013. február 15. kivonat megküldés
2. 2013. március 1. Pintérné dr. Szekerczés Anna
megbízása
Farkas Imre polgármester: Baracs Önkormányzatának köszönettel tartozunk azért, hogy
lehetővé tették Előszállás nagyközség oktatási intézményei számára a társuláshoz történő
csatlakozást. A társulás nem ment zökkenőmentesen, voltak súrlódások, de 16 millió forintot
spóroltunk éves szinten a társulásnak köszönhetően, ezért a gesztusért köszönettel tartozunk.
Szeretném, ha a képviselőtestület határozatban fejezné ki köszönetét.
Jákli Ferencné képviselő: én akkor nem támogattam a társulást, de úgy gondolom, az akkori
képviselőtestületnek is köszönet jár, hogy végigvitte ezt a csatlakozást, mert valóban igazuk
volt azoknak, akik azt mondták, hogy ebből igen is plusz bevétele származhat a falunak.
Farkas Imre polgármester: kérem a képviselőtestületet, Baracs Önkormányzata felé
határozatban fejezze ki köszönetét a társuláshoz történő csatlakozás lehetővé tételéért. Egyúttal
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szeretném megköszönni az előző képviselőtestület döntését, aminek köszönhetően lehetővé
vált, hogy az előző két évet viszonylag kevés mínusszal tudtuk végigvinni. Kérdésem, ki az,
aki egyetért a határozati javaslattal?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
10/2013.(I.30.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
köszönetét fejezi ki Baracs Község Önkormányzatának a
közoktatási társuláshoz történő csatlakozás lehetővé tételéért.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. február 25.
9.) Általános iskola átadásával kapcsolatos vagyonkezelési szerződés
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: mint arról mindenkinek tudomása van, az önkormányzat úgy döntött,
az iskola kezelését, fenntartói jogát átadja az államnak. A fenntartásra intézményfenntartói
központot hoztak létre, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ néven, velük vagyunk
folyamatos kapcsolatban. Ennek a központnak a helyi kirendeltsége Dunaújvárosban van. Az
intézmény átadása megtörtént, jelenleg a pontosítások történnek, különböző megállapodásokat
kell kötni, többek között vagyonkezelési szerződést kell kötni és aláírni, amely alapján az
iskolát átadja az önkormányzat működtetésre, használják és viselik annak minden költségét.
Bárki használhatja az iskolát ugyanúgy, mint eddig, ezt előzetesen jelezni kell az
intézményfenntartó központ felé. Erre szerződést fognak kötni, ennek valamennyi bérleti díja
lesz, de az önkormányzat számára a használat ingyenes. A rendezvényeket meg fogjuk tartani
továbbra is, de ezt előzőleg egyeztetni fogjuk a központtal. Az iskolások továbbra is
használatnak mindent, az épületet, az iskola előtt lévő parkot, a pályát.
Átadásra került nemcsak az iskola épülete, hanem az épület bal oldalán található szolgálati lakás
együttes is. Az önkormányzatra nézve ez annyiban jelent negatívumot, hogy az ezen
lakások használata után járó bérleti díj nem az önkormányzat számlájára érkezik be, de a
fenntartásukkal nekünk nem kell foglalkoznunk az idei évtől. A jobb oldalon lévő szolgálati
lakást leválasztottuk az iskola területéről, ez önkormányzati tulajdonban marad továbbra is,
tulajdonjoga a miénk marad.
Határozathozatal szükséges arról, hogy a vagyonkezelési szerződést a polgármester aláírhassa.
A vagyonkezelési szerződés tervezete jelenleg egyeztetés alatt áll, az általunk történt
kiegészítésekkel kapcsolatosan visszajelzés eddig nem érkezett, reméljük megfelelő lesz a
tartalma és aláírásra kerülhet. Amennyiben azonban az intézményfenntartó központ a
tartalmában lényeges változtatásokat kíván eszközölni, akkor a február 13-ai rendes
képviselőtestületi ülésen ismét a képviselőtestület elé terjesztem.
Farkas András képviselő: szolgálati lakások bérleti díja: ha a központba fizetik be, akkor ők
fogják meghatározni a bérleti díj összegét?
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Farkas Imre polgármester: valószínűleg igen.
Dr. Jenei Zsuzsanna jegyző: decemberben történt egy egyeztetés, úgy tűnik, egyelőre marad a
jelenlegi bérleti díj.
Farkas Imre polgármester: jelenleg azt tudjuk mondani, hogy minden marad, ahogyan volt
eddig, a használati díjak nem változtak. Úgy gondolom, hogy addig marad a jelenlegi állapot,
amíg nem lesz kellő idő foglalkozni a részletekkel, akkor viszont rendrakás kezdődik. Ezek az
árak változni fognak, az iskolák nem így fognak kinézni, és nem ennyi iskola marad.
Véleményem szerint ez Előszállást nem nagyon fogja érinteni, legfeljebb annyiban, hogy több
gyermek lesz az iskolában más falvakból. Megjegyzem, minden egyes átszervezés lényege a
spórolás, jelenleg azonban nem ezt látjuk.
Jákli Ferencné képviselő: a képviselőtestületnek sajnos nem volt más választása, mert a
költségvetés révén olyan anyagi helyzetbe hozták, hogy egyszerűen nem tudta volna fenntartani
az iskoláját.
Farkas Imre polgármester: az önkormányzat vállalhatta volna a működtetést, de akkor nem ott
tartanánk, hogy 10 millió forint a hiány, hanem 5-6 millió forinttal még több lenne, adót kellett
volna emelni, hogy legyen rá fedezet. Leírták, hogy az önkormányzat bevételt emelhet
adókivetéssel. Adonynak például 200 millió forint az építményadó bevétele éves szinten, van
olyan önkormányzat, aki meg is teszi ezt.
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, javasolom, hogy hatalmazzon fel a
képviselőtestület a vagyonkezelési szerződés aláírására. Kérdésem, ki az, aki egyetért a
javaslattal?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
11/2013.(I.30.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
felhatalmazza Farkas Imre polgármestert az általános iskola
átadásával kapcsolatos vagyonkezelési szerződés aláírására.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. február 25. (a szerződés aláírására)
10.) LEADER Pályázat – Polgárőrség fejlesztése a déli térségben – térségi tanulmány
véleményezése
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: egyetlen elírás szerepel a tanulmányban, egyéb vonatkozásban jónak
tartom. A három tanulmány tartalmában hasonló, a feladatok talán különbözőek, jó ötletek
vannak benne, jól hasznosítható anyag. A képviselőtestületnek a tanulmányt csupán
véleményeznie kell, javasolom elfogadásra, úgy gondolom, az elkészült tanulmány nagyban
fogja segíteni a három polgárőrség közös együttműködését, a közbiztonság fejlesztéséhez hozzá
fog járulni. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a tanulmányt?
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A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
12/2013.(I.30.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
„Polgárőrség fejlesztése a déli térségben” című tanulmányt
elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. január 30.
11.) Átmeneti-Otthon Program szociálisan nehéz helyzetbe került családok számára
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a levélből kiderül, hogy lakóházakat keresnek nehéz helyzetbe került
családok számára, mintegy 1-1,5 millió forintos vételárért. Kérik a polgármestereket, hogy saját
településükön derítsék fel az ilyen értékű ingatlanokat és vegyenek részt az együtt
gondolkodásban, itt nemcsak házvásárlásra gondolnak, hanem egyéb más vonatkozásban is.
Kérdésem, hogy részt vegyünk-e ebben a kezdeményezésben vagy sem? Nem tudok olyan
lakóingatlant a községben, ami ezért az árért megvásárolható lenne, annak ellenére, hogy
mintegy 50 lakóház jelenleg is eladó.
Jákli Ferencné képviselő: nem találtam a levélben olyan konkrétumot, amiről a
képviselőtestület döntést hozhatna.
Farkas Imre polgármester: dönthet úgy a képviselőtestület, hogy kérjünk még információkat,
felhatalmazhatja a képviselőtestület a polgármestert, hogy egyeztessen ebben az ügyben.
Határozati javaslatom: a képviselőtestület utasítsa a polgármestert, hogy további információk
gyűjtését tegye meg és több információval, konkrétumokkal ezt a napirendi pontot a következő
képviselőtestületi ülésen terjessze ismét a képviselőtestület elé. Kérdésem, ki az, aki elfogadja
a határozati javaslatot?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
13/2013.(I.30.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
utasítja Farkas Imre polgármestert, hogy a szociálisan nehéz
helyzetbe került családok számára szervezett átmeneti otthon
programmal kapcsolatosan további információk gyűjtését tegye
meg és konkrétumokkal a következő ülésen terjessze ismét a
képviselőtestület elé.
Felelős: Farkas Imre polgármester
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Határidő: 2013. februári rendes nyílt képviselőtestületi ülés
12.) Közmeghallgatás összehívása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a közmeghallgatást 2013. február 7-én 17,30 órai kezdettel
szeretném megtartani. Előtte 17,00 órakor Viziközmű Társulati Közgyűlést kívánok összehívni,
ahol szeretnék tájékoztatást adni arról, mi várható az idén és hogyan fog változni a társulat
vagyona. Azért javasolom egy napon a két rendezvényt megtartani, mert félő, ha két különböző
napon tartanánk, a részvétel nagyon alacsony lenne. Remélem, hogy a folyamatos
nemtetszésemet kifejezve hatást tudok gyakorolni az emberekre és eljönnek a közgyűlésre,
illetve a közmeghallgatásra.
Magyari Ferenc alpolgármester: a mai napon sajnos nem jutottunk el a költségvetés
tárgyalásával addig, ameddig szerettünk volna. Február 13-át jelöltük meg a következő testületi
ülés időpontjaként. Ahhoz közelebbi időpontot kellene keresni a közmeghallgatás megtartására,
mert nem biztos, hogy megfelelő állapotba tudjuk hozni a költségvetést.
Farkas Imre polgármester: azért gondoltam a két költségvetési forduló között megtartani a
közmeghallgatást, mert elvileg a költségvetés összeállításakor ki kell kérni a lakosság
véleményét, ami ez idáig nem volt gyakorlat, mert minden évben március hónapban voltak a
közmeghallgatások. Ezért gondoltam előbbre hozni az időpontját. Javasolom továbbra is
február 7-ét a közmeghallgatás megtartására, így az ott elhangzó lakossági javaslatokat be
tudjuk dolgozni a költségvetésbe. Kérdésem, ki az, aki egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
14/2013.(I.30.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
közmeghallgatást hív össze 2013. február 7-én 17,30 órai
kezdettel a Kossuth Lajos Művelődési Ház nagytermébe.
Napirend:
1.) Beszámoló a 2012-es év eredményeiről
Előadó: Farkas Imre polgármester
2.) 2013. év költségvetése
Előadó: Farkas Imre polgármester
3.) Egyebek
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. február 7.
(a közmeghallgatás összehívására)
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13.) Művelődési ház takarítói álláshelyének pályázati kiírása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a művelődési házban a takarító határozott idejű szerződése lejárt
2012. december 31-ével. Akkor nem hoztunk ez ügyben döntést, jelenleg nincs takarító a
művelődési házban, közhasznú dolgozó segítségével tudjuk elláttatni a feladatot. Pályázatot
kell kiírni takarítói állásra, erről szükséges a képviselőtestületnek döntést hoznia, mivel 2013.
március 1-től be kell tölteni az álláshelyet. Javasolom tehát pályázati felhívás megjelentetését.
Kérdésem, ki az, aki egyetért a pályázati felhívással?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
15/2013.(I.30.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Közalkalmazottak
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet takarító
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Fejér megye, 2424 Előszállás, Balatoni utca 31.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: takarítási
feladatok.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: 8 általános
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: büntetlen előélet igazolása, önéletrajz,
iskolai végzettséget igazoló dokumentumok
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2013. március 1.
napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. február 22.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Jenei Zsuzsanna nyújt, a 06/25/484802/14-es telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
- postai úton, a pályázatnak Előszállás Nagyközség Önkormányzata címére történő
megküldésével (2424 Előszállás, Fő tér 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
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adatbázisban szereplő azonosító számot: 262/2013., valamint a munkakör megnevezését:
takarító.
- személyesen: dr. Jenei Zsuzsanna, Fejér megye, 2424 Előszállás, Fő tér 3.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Szóbeli meghallgatásokat követően a képviselőtestület dönt, aki fenntartja az eredménytelenné
nyilvánítás jogát, és 4 hónap próbaidőt határoz meg.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. február 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- Előszállási Kábeltévé – 2013. február 6.
- Előszállás Nagyközség Önkormányzat honlapja – 2013. február 6.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.eloszallas.hu honlapon
szerezhet.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. február 28.
(az elbírálásra)
14.) Étkezési térítési díjakról rendeletalkotás
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: étkezési térítési díjakról már rég nem alkottunk rendeletet, mivel az
iskola vonatkozásában Baracs Önkormányzatának jogköre volt. Amikor létrejött a közoktatási
társulás, mi is meghoztuk a térítési díjakra vonatkozó rendelkezést, közben kiderült, hogy ezt
Baracs Önkormányzatának kell megállapítania. 2013. január 1-től azonban az önkormányzat
feladata a közétkeztetés, a gyermekétkeztetés is, ezért ennek jogköre visszakerült hozzánk,
nekünk kell meghatározni. Az étkezési térítési díj összege nem változik, csupán rendeletet kell
alkotni róla. Kérem a képviselőtestülettől ezért az előterjesztett rendelet-tervezet elfogadását.
Kérdésem, ki az, aki elfogadja a rendelet-tervezetet?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
rendeletet alkotta:
ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
3/2013.(I.31.) önkormányzati
rendelete
a gyermekjóléti szolgáltatás keretében nyújtott személyes gondoskodást nyújtó
étkeztetés intézményi térítési díjáról
(A rendelet szövege teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
15.) Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Farkas Imre polgármester: 2013. január 1-től felálltak a járási hivatalok, Előszálláson járási
ügyfélkirendeltség jött létre, ahova egy főt a polgármesteri hivatal létszámából átadtunk. Ezen
kívül volt egy üres álláshelyünk, ami nem került betöltésre, ezért a hivatal szervezeti és
működési szabályzatában létszámcsökkentést javasolok 9 főről 7 főre. Ezzel módosulna a
szabályzat, illetve a hatáskörök kerülnének a helyükre. Kérem erről a képviselőtestület döntését.
Kérdésem, ki az, aki egyetért a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának
módosításával?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
16/2013.(I.30.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 117/2012. (V.31.) ÖK. számú határozatát
(továbbiakban: SzMSz) az alábbiak szerint módosítja:
Az SzMSz III. 1. pontja a következők szerint módosul:
„1. A Hivatalban 7 köztisztviselői álláshely van:
- jegyző
- 2 igazgatási munkakör, mely az alábbiak szerint oszlik:
a) anyakönyvvezetői feladatok, pályázat-, továbbképzések figyelése, személyes
anyagok kezelése, népesség nyilvántartási feladatok, szociális ügyek,
b) iktatás, jegyzőkönyvvezetés
c) 1 műszaki munkakör (közbiztonsági referens, műszaki ügyek, szociális étkeztetés,
házi segítségnyújtás)
- 3 pénzügyi munkakör, mely az alábbiak szerint oszlik:
a) költségvetés tervezése, intézmények,
b) adóügyek, pénztár,
c) főkönyvelés”
Az SzMSz VI. pontja a következők szerint módosul:
„A Hivatal az alapító okiratban, valamint jelen szervezeti és működési szabályzatban
meghatározott jogszabályon alapuló állami, valamint az önkormányzat munkájának
megszervezéséhez, az önkormányzati testületek döntéseinek megfelelő előkészítéséhez,
végrehajtásához szükséges feladatokat látja el.
- Személyzeti ügyek intézése körében:
- A hivatal köztisztviselőivel kapcsolatos személyzeti feladatok ellátása, valamint egyes
személyzeti feladatok ellátása azon közalkalmazottak tekintetében, amelyeknél a
polgármester a munkáltatói jogok gyakorlója, így különösen: a Hivatal dolgozói
személyi anyagának kezelése és vezetése,
- kinevezések, közszolgálati jogviszony megszüntetések, vezetői és egyéb megbízások
előkészítése,
- számítógépes nyilvántartás vezetése a dolgozókról, és igény szerint adatszolgáltatás,
- a nyugdíjazásokkal kapcsolatos munkáltatói feladatok előkészítése,
- a szakmai képzés, továbbképzés, alapvizsga, szakvizsga szervezése, a közszolgálati
dolgozók kedvezményes vasúti igazolványával kapcsolatos feladatok ellátása,
- változásjelentések elkészítése minden hónapban a MÁK felé,
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- családi pótlék, GYES, GYED, anyasági segély igénylésével kapcsolatos feladatok
ellátása,
- szabadság-nyilvántartás vezetése,
- vagyonnyilatkozattal kapcsolatos feladatok ellátása,
- teljesítményértékeléssel kapcsolatos feladatok ellátása,
- közszolgálati nyilvántartás, KÖZIGTAD jelentés elkészítése,
- foglalkozás-egészségügyi vizsgálat megszervezése a köztisztviselők tekintetében.
-

Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok:
- Az önkormányzat vagyonával kapcsolatos döntések előkészítése, döntések
végrehajtása, szerződések előkészítése,
- vagyonrendelet aktualizálása,
- vagyon nyilvántartása a jogszabályokban és vagyonrendeletben foglaltak szerint,
- vagyonkataszteri nyilvántartás karbantartása.

Titkársági feladatok:
- Titkársági feladatok ellátása a polgármester, alpolgármester és jegyző számára,
- az önkormányzati honlap karbantartása érdekében folyamatos kapcsolattartás az
üzemeltetővel,
- a polgármester hatáskörébe utalt katasztrófavédelmi feladatok előkészítése,
közreműködés azok végrehajtásában,
- önkormányzati rendezvények szervezésében történő közreműködés.
-

-

A választásokkal, népszavazással, népi kezdeményezéssel kapcsolatos feladatok

- Ügykezelői feladatok:
- Az iratkezelési szabályzatban meghatározott ügykezelői feladatok ellátása
(számítógépes iktatás, irattározás, selejtezés),
- Hatósági statisztikai és egyéb statisztikai adatszolgáltatás
- Levéltárral való kapcsolattartás.
-

Belső ellenőrzés megszervezésével kapcsolatos feladatok
kontrollrendszer működtetése körében:
a.) megfelelő
- kontrollkörnyezet,
- kockázatkezelési rendszer,
- kontrolltevékenységek,
- információs és kommunikációs rendszer,

ellátása

a

belső

b.) A FEUVE, az ellenőrzési nyomvonala kockázatkezelés, a kontrollkörnyezet,
a kontroll tevékenységek, az információ és kommunikáció, a monitoring, a
szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje szabályzatban való rögzítése.
Ügyfélszolgálati feladatok ellátása körében:
- folyamatos ügyfélfogadás biztosítása,
- ügyirat átvétel,
- hiánypótlási nyomtatvány azonnali átadása, ügyfél teljes körű tájékoztatása az adott
ügytípusra vonatkozóan,
-

-

Önkormányzati és jegyzői hatáskörbe tartozó szociális ügyek intézése
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-

Jegyzői gyámhatósági feladatok ellátása

-

Oktatással kapcsolatos feladatok körében:
- Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjjal kapcsolatos feladatok,
- Helyi önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos feladatok,
- Rendeletmódosítások tervezetének elkészítése.

-

Jegyző hatáskörébe tartozó adóigazgatási feladatok ellátása

-

Közreműködés az állategészségügyi és eb-rendészeti feladatok ellátásában:

- Eljáró kóbor ebek befogásának elrendelése,
- az állattartásról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerinti önkormányzati
ügyekben az eljárás lefolytatása,
- állatvédelmi ügyekben a jegyző hatáskörébe tartozó eljárás lefolytatása,
- vadkár ügyekben szakértő kirendelése,
-

Rágcsálóirtással kapcsolatos feladatok ellátása

-

Növényvédelmi hatósági feladatok ellátása

-

Jegyzői hatáskörbe tartozó kereskedelmi igazgatási feladatok ellátása

-

Hagyatéki ügyek intézése

-

Elsőfokú birtokvédelmi hatóságként a birtokháborítási ügyekben a Magyar Köztársaság
Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 191-192. §-ban foglaltak szerinti
jegyzői hatáskörbe tartozó eljárást lefolytatja, döntésre előkészíti az ügyben hozott
határozatokat, intézkedik a határozat végrehajtásáról.

Anyakönyvi feladatok ellátása körében:
- születés, házasságkötés, haláleset anyakönyvezése,
- anyakönyvi kivonatok kiállítása, az anyakönyvek naprakész vezetése,
- ellátja az 1993. évi LV. a magyar állampolgárságról szóló törvényben írt hatósági
feladatok teljesítését,
- közreműködik az állampolgársági eskü megszervezésében, az állampolgársági
okmányok előkészítésében,
- állampolgársági kérelmekkel kapcsolatos feladatok teljesítése,
- családi eseményekkel kapcsolatos ünnepségek bonyolítása, közreműködik
házasságkötéseknél,
- ellátja a névváltozással kapcsolatos ügyeket,
- teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat.
-

-

Népesség-nyilvántartási feladatok

-

Lakásépítési kamattámogatáshoz igazolások elkészítése

-

Az iroda feladatkörébe tartozó ügyekben előterjesztések elkészítése, döntések
végrehajtása, szociális tárgyú önkormányzati rendeletek módosításának előkészítése,
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-

Környezettanulmány készítés az iroda feladatkörébe tartozó ügyek intézéséhez,
valamint egyéb megkeresésekre

-

Az önkormányzat gazdasági programtervezetének, költségvetési koncepciójának
elkészítése,

-

Az önkormányzat éves költségvetési javaslatának, valamint a költségvetési
rendelettervezetének elkészítése,

-

Az elfogadott költségvetésről információszolgáltatás

-

A költségvetési rendeletnek megfelelően a költségvetési szervek pénzellátása,

-

Kötelező évközi és éves pénzforgalmi és mérlegjelentések elkészítése,

-

Költségvetési beszámolók és zárszámadási rendelet elkészítése,

-

Valamennyi költségvetési előirányzatot, önkormányzati kötelezettségvállalást érintő
bizottsági és képviselőtestületi előterjesztés véleményezése,

-

A bizottság, ill. a képviselőtestület folyamatos tájékoztatása az önkormányzat
költségvetési helyzetéről,

-

Előirányzat-felhasználás nyilvántartásának vezetése a kötelezettségvállalási program
keretében, információ nyújtása a kötelezettségvállaláshoz,

-

Szerződések, megrendelések, számlák nyilvántartása,

-

Állami normatív támogatás igénylése, módosítása, elszámolása,

-

Lakossági közműfejlesztési támogatás visszaigénylése, kérelmek összegyűjtése,

-

Beruházások nyilvántartása, aktiválása,

-

Adóbevallások elkészítése,

-

Rendszeres és eseti segélyek kifizetése, ill. utalása,

-

Bérjegyzék feldolgozása,

-

Képviselői tiszteletdíjak, egyéb megbízási díjak, költségtérítések, egyéb juttatások
számfejtése, intézkedés azok kiutalására.

Önkormányzati és Szervezési feladatok:
- A testület és szervei – polgármester, bizottságok, polgármesteri hivatal –
önkormányzati működésével összefüggő munkájának szervezése,
- képviselőtestület részére munkájukhoz szükséges technikai feltételek biztosítása,
- a képviselőtestületi munka előkészítése, a hivatali szervezeti egységek ezzel
kapcsolatos feladatainak koordinálása,
-
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- A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei által készített anyagok véglegesítése,
stilizálása, postázása, a város honlapján történő megjelentetése,
- A képviselőtestület által alkotott rendeletek, határozatok kihirdetése, megjelentetése,
a végrehajtás figyelemmel kísérése,
- a képviselőtestület határozatai, rendeletei, jegyzőkönyvei nyilvántartása,
- a határozat-nyilvántartás alapján jelentések készítése a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról,
- jegyzőkönyv készítése a képviselőtestület ülését követő 15 napon belül,
- Az előterjesztések honlapon történő megjelentetése érdekében intézkedés.
Településfejlesztési és beruházási feladatok:
- fejlesztéssel kapcsolatos koncepciók kidolgozása,
- fejlesztési programok készítésében való közreműködés (vízrendezés, közművek,
útépítés, területfejlesztés, intézmény-hálózat stb.),
- pályázatok műszaki előkészítése, (terveztetés, engedélyeztetés, költségbecslések
elkészítése),
- építéssel kapcsolatos pályázatokhoz szükséges tervek készíttetése, engedélyek
beszerzése,
- pályázatok elkészítése, beadása, támogatási szerződések megkötésében való
közreműködés,
- közútkarbantartás, felújítás,
- az éves költségvetés beruházással kapcsolatos fejezeteinek tervezésébe való
közreműködés, a beruházási és felújítási javaslat szöveges indokolása,
- a beruházásokkal, fejlesztésekkel kapcsolatos teendők, programok kidolgozása,
- terveztetés, pályáztatás, ajánlatkérés, szerződések előkészítése,
- a beruházásokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások előkészítésében,
lebonyolításában való közreműködés, az eljárások dokumentálása,
- kapcsolattartás a közbeszerzési eljárás lebonyolításával megbízott személlyel (céggel),
- feladatkörébe tartozóan a szakbizottságok, illetve a képviselőtestület elé terjesztendő
anyagok előkészítése, a meghozott döntések végrehajtása,
- adott beruházásokkal kapcsolatosan beruházási számításokat végez (beruházás,
hatékonyság, gazdaságosság, elérhető eredmények, működési kihatások),
- elkészíti a beruházással kapcsolatos kötelezettségvállalást megalapozó
dokumentumokat,
- folyamatosan ellenőrzi a szerződéses feladatellátók tevékenységét, elszámolását.
-

-

Településrendezési feladatok:
- A települést érintő területrendezési tervek, valamint a szomszédos települések
fejlesztéssel és szabályozással kapcsolatos dokumentumainak véleményezése, szakmai
együttműködés biztosítása,
- A nagyközség településrendezési eszközeinek elkészíttetése, a településrendezési
tervek Étkv. 9. § szerinti véleményezési eljárásának lefolytatása, felügyelet, a
tervkészítés nyilvánosságának biztosítása, a tervezőkkel, a véleményezési eljárás
résztvevőivel történő kapcsolattartás, egyeztetés

- Környezetvédelmi feladatok körében:
- A jegyző környezetvédelmi hatósági jogkörébe tartozó feladatok ellátása,
- folyékony és szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos feladatok,
zajvédelemmel,
levegőszennyezéssel,
környezet-egészségüggyel,
természetvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása,
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Közterület-felügyeleti feladatok ellátása körében:
- közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve
útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése,
- a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység
megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve
szankcionálása,
- közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében, a
közrend, a közbiztonság védelmében, az önkormányzati vagyon védelmében, a
köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében.
-

- Oktatási és egészségügyi igazgatással kapcsolatos feladatok körében:
- óvodai felvétellel kapcsolatos fellebbezések elbírálásának előkészítése,
- közoktatási, közművelődési intézmények működési szabályzatainak jóváhagyásra
történő előkészítése,
- intézmények törvényességi ellenőrzésben való részvétel,
- szakterületet érintő képviselőtestületi előterjesztések tervezetének elkészítése,
- szakterületet érintő rendelet tervezetek előkészítése,
- pályázatok előkészítésében, lebonyolításában való közreműködés szükség szerint,
- egészségügyi feladat-ellátási szerződések előkészítése, területmódosítási feladatok
előkészítése.
-

Településüzemeltetési feladatok körében:
- Parkgondozási feladatok ellátása (intézmények, főbb közlekedési út, játszóterek és
környéke, temetőhöz vezető utak, alkalmi rendezvények területe),
- Intézményekben kisebb karbantartási feladatok elvégzése,
- választások alkalmával a szavazókörök berendezése,
- rendezvények szervezése,
- telepengedélyezés,
- vásár, piac felügyelete.

Pályázatok előkészítésével kapcsolatos feladatok:
- Európai uniós, regionális, nemzeti és egyéb pályázati kiírások figyelemmel kísérése,
- a pályázatok előkészítésének koordinálása, részvétel a pályázat összeállításában,
- kapcsolattartás a pályázatírókkal, részükre adatszolgáltatás,
- a költségvetésben rendelkezésre álló pályázati önrész előirányzatok, a nyertes
pályázati előirányzatok cél szerinti felhasználásának figyelemmel kísérése.
-

A hivatalban foglalkoztatott dolgozók konkrét feladatainak leírását a munkaköri leírások
tartalmazzák.”
Felelős: dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
Határidő: 2013. január 30.

16.Bejelentések
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1./ 282/2012.(XII.19.) ÖK. számú határozat (ügyfélkirendeltséggel kapcsolatos
megállapodás módosítás aláírására szóló polgármesteri felhatalmazás) módosítása
Farkas Imre polgármester: az ügyfélkirendeltséggel kapcsolatos határozat módosítása
szükséges. Megegyeztünk a járási hivatallal, annyi történt, hogy átadtuk az iroda bútorait, a
gépeket. Ez annyiban változik, hogy kirendeltség működik Előszálláson, a kirendeltség
vezetője a volt szociális ügyintéző maradt, aki ugyanazt a feladatot látja el, mint eddig. A
korábban e tárgyban hozott határozatot annyiban szükséges módosítani, illetve a korábbi
határozatunkat pontosítani, hogy ezt a területet rendelkezésre bocsájtjuk és használhatják.
Dr. Jenei Zsuzsanna jegyző: az üzemeltetési szerződésben foglaltak szerint arányosan fognak a
kirendeltség működése kapcsán felmerülő költségekhez hozzájárulni.
Farkas Imre polgármester: az ügyfélkirendeltség működése során felmerülő költségekhez a
járás hozzá fog járulni, ebből plusz bevételünk lesz. Azzal, hogy a kirendeltség itt helyben van,
a lakosok saját ügyeik intézését el tudják itt helyben indítani, nem kell beutazniuk
Dunaújvárosba. Nem sok ilyen kirendeltség működik, hiszen csak itt van Előszálláson,
Mezőfalván és Nagyvenyimen. Nagykarácsonyból és Daruszentmiklósról is ide be lehet jönni,
el lehet indítani az ügyeket, nem kell beutazni a városba a járási hivatalba. A kirendeltség
létrejöttét sikerült kiharcolnom, amelynek nagyon örültem. Javasolom a korábban hozott
282/2012.(XII.19.) ÖK. számú határozat módosítását. Kérdésem, ki az, aki egyetért a határozat
módosításával?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
17/2013.(I.30.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
282/2012.(XII.19.) önkormányzati képviselőtestületi határozatát
a következők szerint módosítja:
Az „az ügyfélkirendeltség felállításáról szóló megállapodás
módosítást” szövegrész helyébe a „a járások kialakításával
kapcsolatos, Fejér Megyei Kormányhivatallal 2012. október 25én kötött megállapodás módosítását, amely arra irányul, hogy a
hivatkozott megállapodás alapján a Kormányhivatal ingyenes
használatába adott ingatlanrészben az Önkormányzat ügysegéd
elhelyezése helyett ügyfélkirendeltség kialakítását biztosítja a
Dunaújvárosi Járási Hivatal számára” szövegrész lép.
Felelős: dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
Határidő: 2013. január 31.
(a Fejér Megyei Kormányhivatalhoz történő
továbbításra)
Farkas Imre polgármester: mivel több napirendi pont a mai rendes nyílt ülésen nincsen, így az
ülést 19,40 órakor bezárom.
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