JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2013. február 7-én 17,30 órai kezdettel Előszálláson a Kossuth Lajos Művelődési
Házban megtartott közmeghallgatásról.
Jelen vannak:
1)
2)
3)
4)
5)

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

vendég: kb. 50 fő előszállási lakos.
Igazoltan távol:
1.) Jákli Ferencné képviselő,
2.) Radák Kálmán képviselő
Tanácskozási joggal:
1) dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
I. Napirend előtt
Farkas Imre polgármester köszöntöm a közmeghallgatáson megjelenteket.
Farkas Imre polgármester: megállapítom, hogy a közmeghallgatás 7 főből 5 fő jelenlévő
képviselővel határozatképes, két képviselő távol van. A közmeghallgatás napirendi pontjai:
1./ Beszámoló a 2012-es év eredményeiről
2./ 2013-as év költségvetése, elvégzendő feladatok, tervek
3./ Egyebek.
Javasolom a meghívóban feltüntetett napirendi pontok tárgyalását.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
napirendet fogadja el:
18/2013.(II.7.) 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:
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NAPIREND
1./ Beszámoló a 2012-es év eredményeiről
Előadó: Farkas Imre polgármester
2./ 2013-as év költségvetése, elvégzendő feladatok, tervek
Előadó: Farkas Imre polgármester
3./ Egyebek
Előadó: Farkas Imre polgármester
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. február 7.
Farkas Imre polgármester: javaslatot teszek a közmeghallgatásról készülő jegyzőkönyv hitelesítőire dr. Ecsedi András István és Stadler Gábor képviselők személyében.
A Képviselőtestület a jegyzőkönyv hitelesítők személyével 5 igen szavazattal egyetértett.
II. Napirend tárgyalása
1./ Beszámoló a 2012-es év eredményeiről
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: szeretném tájékoztatni a közmeghallgatáson résztvevőket a 2012. év
költségvetésének alakulásáról.
Bevételek:
2012. évi bevételi főösszeg: 293.391.000 Ft.
2012. december 31-én a pénzkészlet összege 21.187.000 Ft volt.
Magánszemélyek kommunális adója: 9.900.000 Ft + 1.100.000 Ft kintlévőség.
Iparűzési adóbevétel: 21.000.000 Ft,
Gépjármű adóbevétel: 13.133.000 Ft.
Személyi jövedelemadó összege 55.400.000 Ft, ennek helyben maradó része: 19.878.000 Ft.
Tehát összesen 293 millió forint volt a 2012. évi bevétel, 21 millió forint pedig a pénzkészletünk
december 31-én.
Mint arról mindenkinek tudomása van, a kormány az önkormányzatok adósságállományát
konszolidálta, minden önkormányzat pénzintézménnyel szembeni tartozását a kormány
átvállalta. Önkormányzatunk esetében egyetlen ilyen tartozásunk volt, mégpedig hitelfelvétel,
a Dunaföldvári Takarékszövetkezetnél, ennek utolsó részlete, 2,5 millió forint volt esedékes
2012. negyedik negyedévében, amit ki is fizettünk. Ami tartozást 14.931.000 Ft összegben
konszolidált az állam, az a folyószámlahitelünk volt. Az önkormányzat kimerítette a
folyószámlahitel keretét, mert tudta, hogy az állam azt kifizeti.
KEOP pályázati elszámolás: egy pályázatunk, a csatorna beruházás előkészítő pályázata
legutolsó fázisában van, március hónap elején le fog záródni, ennek összege 18.300.000 Ft.
Étkezési térítési díjak bevétele 31 millió forint.
Bevételek összesen: 293.391.000 Ft.
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Kiadások:
Kiadási főösszeg: 269.000.000 Ft.
Vannak áthúzódó kifizetések, amelyeket most fizetünk ki.
Személyi juttatások főösszege: 61 millió forint,
Munkaadói járulék összege: 15 millió forint,
Dologi kiadások összege: 68 millió forint,
Intézményi működési támogatás (Baracsi Közoktatási Társulás): 52 millió forint,
Különböző hozzájárulások összege: 4 millió forint.
Átmeneti segély összege: 231.000 Ft,
Temetési segély: 210.000 Ft.
Beruházási kiadások: gyalogátkelőhely pályázat önrésze 1.337.000 Ft,
LEADER tanulmányok összege: 1,6 millió forint.
Petőfi utcai, Báránytelepi feljáró, támfal építése: 1,5 millió forint.
KEOP pályázathoz tartozói bevételként jelentkező összeget is ki kellett fizetni, ennek összege:
17.834.000 Ft.
Beszerzésre került 1 db fűkasza + hiteltörlesztés, ezt ténylegesen kifizettük.
Szintén beszerzésre került egy Citroen Berlingo gépjármű, 500.000 Ft összegben.
Összességében elmondható, hogy pozitívan zárta a költségvetést az önkormányzat.
A továbbiakban szeretném tájékoztatni a megjelenteket arról, hogy milyen intézkedések,
események történtek a 2012-es évben.
Elindult a helyi újság, „Előszó-Kisbíró Helyett” elnevezéssel. A tavalyi évben négy alkalommal
jelent meg. Idén március hónapban jelenik meg először. Úgy érzem, hogy sokan forgatják az
újságot.
Készíttettünk évi naptárt, ragaszkodtam ahhoz, hogy még december hónapban kapják kézhez a
lakosok. Akármerre jártam a faluban, a házakban ki volt függesztve a naptár, úgy gondolom,
örülnek neki az emberek.
Két Leader pályázatot valósítottunk meg: egyik a zsebtérkép elkészítése, aminek nagy haszna
van, rendőrségnek, intézmények adtunk belőle, mivel korábban nem volt olyan térkép, amin
minden utca és intézmény fel lett volna tüntetve. 1200 példányban készült el, 800 példány még
van belőle.
Említettem, hogy vásároltunk egy gépjárművet, ezt már régóta terveztük, hiszen az ebédek
kihordása eddig kerékpárral történt, ami nem volt jó megoldás.
Gyalogátkelőhely megépítése: nagy szükség volt rá, mert a falu egyik legforgalmasabb
kereszteződéséről van szó. A megépült gyalogátkelőhelyet a rajta közlekedők 90 %-a most már
helyesen használja, kissé nehéz volt megszokni, hogy van gyalogátkelő. Úgy gondolom, hogy
a közlekedők testi épségének megóvása érdekében valamennyi védettséget biztosít.
Támfal megépítése: a Báránytelepi feljárónál megépítettük, kitisztítottuk az átereszt, és támfal
épült, ami elég széles. Az átereszt és a támfalat a dunaújvárosi katasztrófavédelmi igazgatóság
ellenőrizte és rendben találta.
Szintén tavaly történt meg a Cifrakert felújítása, pályázati segítséggel, az anyagi támogatást az
önkormányzat adta hozzá. Látszik, hogy teljesen más lett a Cifrakert hangulata, jobb érzés oda
kimenni. A felújítás kapcsán igen nagy összefogásra tett szert a falu lakossága a tavalyi évben.
Ezen kívül folyamatosan biztosítottuk a kéthetenkénti gyermek-szakorvosi rendelést, illetve a
nőgyógyászati szakrendelést. Decemberben mikuláscsomagokat készítettünk a gyerekeknek,
szintén decemberben a 70 éven felüli lakosok ajándékcsomagot kaptak. Működtettük a
közintézményeket, kisebb fejlesztésekkel. Az iskola hátsó részén ereszcsatorna-csere történt,
az óvodába számítógépet vásároltunk, a művelődési házban lámpacsere és parketta-felújítás
történt, az óvodakonyha ebédlőjébe új székeket, asztalokat vásároltunk. A polgármesteri
hivatalba szintén számítógép került beszerzésre. Eleget tettünk az egészségügyi minimum-
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felszerelésekkel kapcsolatos követelményeknek, a fogorvosi rendelőbe 400.000 Ft összegben
kerültek ilyen eszközök beszerzésre. A védőnőhöz magzati szívhangmérőt vásároltunk.
Mint arról bizonyára mindenki hallott, kialakult a járási rendszer, ami 2013. január 1-jével
felállt. Előszállásról egy főt kellett a polgármesteri hivatal létszámából átadni a járásba. Először
arról volt szó, hogy mindenki marad a helyén, semmi változás nem történik, aztán kiderült,
hogy mégsem így lesz, elviszik a személyt, az irodához tartozó bútorokkal együtt. Sikerült a
járási kirendeltséget megvalósítani, így ezen túl a szomszédos településekről Előszálláson is
lehet intézni azokat az ügyeket, amelyek a járás hatáskörébe tartoznak. Ugyanaz a személy
maradt a kirendeltségben, aki korábban a hivatalban a szociális ügyeket intézte. Mezőfalván és
Nagyvenyimen van a környéken még ilyen kirendeltség.
Megtörtént az iskola átadása, az önkormányzatnak előzőleg nyilatkoznia kellett, hogy kívánjae tovább üzemeltetni az iskolát vagy sem. Úgy nyilatkoztunk, hogy nem kívánjuk üzemeltetni,
így az állam átvette a fenntartását és üzemeltetését. Az átadás nem megy zökkenőmentesen, a
tagintézmény-vezetővel megállapodtunk abban, ha szüksége van valamire az iskolának és nincs
ellátmánya, természetesen az önkormányzat segítséget nyújt.
Van egy jelenleg is fennálló oktatási társulás, Baracs és Kisapostag Önkormányzatával, amelyet
módosítani kellett az iskola átadása miatt, társulásunk január 1-től már csak az óvoda
vonatkozásában van. Az óvodára január 1-től társulási normatíva nem jár, így felesleges
társulásban működtetni, ezért úgy döntött a három érintett önkormányzat, hogy a társulást meg
fogja szüntetni. Az óvodát önálló intézményként újra létrehozzuk, és Előszállás
Önkormányzatához fog tartozni.
Az önkormányzat a társulás létrejöttekor vállalta, hogy a társulásban egy személy bérét fizeti a
Baracsi hivatalban, aki az előszállási oktatási intézmények ügyeit intézi. Az idéntől is kellett
volna fizetni ennek az egy ügyintézőnek a bérét, én azonban kifogásként jeleztem, hogy nem
hiszem, hogy csak a mi ügyeinkkel foglalkozik, és hogy nem vagyunk hajlandóak fizetni tovább
a bérét, ebben az ügyben azonban nem jutottunk dűlőre a két önkormányzattal. A közoktatási
társulást csak a tanév kezdete előtt, augusztus 1-től lehet felbontani, viszont a két önkormányzat
hozzájárult ahhoz, hogy az egy ügyintéző bérét megosztva fogjuk fizetni, ez
önkormányzatunknak 227.000 Ft-os kiadást jelent, az idei évet érintő 8 hónapra 1/10-ét kell a
korábbi összegnek kifizetnünk.
Ami még eredmény volt: a Dunaújvárosi Többcélú Kistérségi Társulásnak Előszállás
Önkormányzata is tagja, a másik 8 településsel együtt. A társulási megállapodás módosítását a
január 30-ai képviselőtestületi ülésen elfogadtuk, ennek alapján a gyermekjóléti szolgáltatást, a
családsegítést, idősek nappali ellátását, közfoglalkoztatást, gyermekek családi napközijét a
társulás feladatkörébe betettük. Amennyiben úgy látja jónak az önkormányzat, hogy ezen
feladatok átadásával a kiadások csökkenthetők, lehetősége lesz a szakfeladatokat átadni. A
kistérség ezekre a feladatokra plusz normatívát kap, míg az önkormányzat nem. Ezzel a
kiadások csökkenni fognak. Vannak még bennem kételyek a számokat illetően, de ha valóban
spórolni lehet, a feladatokat átadjuk a kistérségnek, és onnantól ő fogja ezeket működtetni. A
feladatok ellátása továbbra is a jelenlegi formában történik majd, ha átadásra kerülnek, de
onnantól az önkormányzatnak beleszólása nem lesz.
Ami még a tavalyi évben elindult, az közös önkormányzati hivatal alakítása, 2000 fő alatt
ugyanis önálló polgármesteri hivatal nem működhet, a 2000 fő alatti településeknek más
településhez kell csatlakoznia. Jelen esetben Előszálláshoz Nagykarácsony község fog
csatlakozni. Nagykarácsony Önkormányzata egyszer már határozott ebben a kérdésben, aztán
más megoldásban gondolkodtak, a legutóbbi álláspont szerint Nagykarácsony község hozzánk
szeretne csatlakozni. A nagykarácsonyi polgármesteri hivatal dolgozói Előszállás Közös
Önkormányzati Hivatalához fognak tartozni, innen kapják a bérüket, több feladatot közösen
fogunk ellátni. A közös hivatal alakításával járó költségeket a két önkormányzat közösen fogja
vállalni, ez Előszállás Önkormányzatának 4 millió forintos plusz kiadást fog jelenteni. Az állam

5
úgy gondolta, ha összegyűjti a hivatalokat, az kevesebb kiadást jelent, mintha külön
működnének. Azt nem tehetjük meg, hogy elutasítjuk Nagykarácsonyt, kötelesek vagyunk őket
fogadni. Ha nem jönne létre közös hivatal, a hivatal működéséhez 1 millió forintot kellene
hozzátenni, így a közös hivatal esetében viszont 4-5 millió forintot kell hozzátenni. Lehetne azt
mondani, hogy ne fizessen Előszállás Önkormányzata egy fillért sem, fizessen Nagykarácsony
minden költséget, így is hozzá lehetne állni ehhez a kérdéshez. De az is igaz, hogy minden, ami
az önkormányzaté, az egyben az államé. Sajnos a közös hivatal alakításához szükséges plusz
költség a mi költségvetésünket sújtja, ennyivel kevesebbet tudunk a beruházásokra fordítani.
Ennyit szerettem volna elmondani a 2012-es évről.
2./ 2013-as év költségvetése, elvégzendő feladatok, tervek
Farkas Imre polgármester: néhány szót szeretnék szólni a kiadásokról és bevételekről:
Bevételek:
A 2013-as év tervezett költségvetési bevétele 182 millió Ft, a 2012-es évben ez az összeg 239
millió forint volt, mintegy 60 millió forint a különbség, jóval kevesebb támogatást kap az
önkormányzat, mint tavaly.
Mire terveztünk az idei évben?
- a kommunális adó összege nem változott, 11 millió forint,
- az iparűzési adó tervezett összege 17 millió forint,
- gépjárműadó tervezett összege 52 millió forint, ennek 60 %-át elviszi az állam,
- az állami támogatások összege 53 millió forint,
- szociális támogatások összege 13 millió forint,
- étkezési térítési díjak tervezett összege 19 millió forint.
Kiadások:
Mínuszos költségvetést nem lehet készíteni, mi tavaly sem terveztünk ezzel, sőt hitelt sem
vettünk fel a tavalyi évben. 182 millió forint a kiadási főösszeg, ugyanannyi, mint a bevétel.
- személyi juttatások tervezett összege 61 millió forint,
- járulékok tervezett összege 15 millió forint,
- dologi kiadások tervezett összege 62 millió forint,
- átmeneti segély tervezett összege 200.000 Ft,
- temetési segély, köztemetés tervezett összege 250.000 Ft,
- rendszeres támogatás tervezett összege 1 millió forint,
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás tervezett összege 19 millió forint,
- lakásfenntartási támogatás tervezett összege 4.800.000 Ft.
Beruházási kiadások: érdekeltségi hozzájárulásra az önkormányzati ingatlanok vonatkozásában
1 millió forintot terveztünk. Leader pályázatra 600.000 Ft-ot, Van egy pályázat, amit
megnyertünk 2012-ben és még nem használtunk fel, az a falunap megrendezésére elnyert
pályázat, erre 1,1 millió forintot nyertünk, 300.000 Ft önrészt terveztünk hozzá.
Szobor pályázat: 2012 decemberében volt egy olyan ötlet, hogy a kastély épülete elé szobrot
szeretnénk állítani Hagyó-Kovács Gyula egykori jószágkormányzó emlékére. Erre pályázatot
nyújtottunk be decemberben, a pályázat sikeres volt, 2,5 millió forintot nyertünk. Erre
önrészként 1,5 millió forintot terveztünk.
Amiről szintén döntött a képviselőtestület, hogy a Báránytelepen lévő keresztet behozzuk a
központba, ennek költsége 400.000 Ft lesz.
Beterveztünk egy buszmegálló megépítésének költségét, a buszmegálló a Balatoni utca
legvégén kerülne felállításra, 500.000 Ft-os költséggel.
Koncessziós bevételre 1,2 millió forintot terveztünk.
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ÖKOTÁRS Pályázat 2. lépcsőjeként a Balatoni út mentén fásításra, közösségi terek
kialakítására nyújtottunk be pályázatot.
Csatorna előkészítő pályázat egyetlen költsége, amit még ki kell fizetni, 3,3 millió forint. A
nagy csatorna beruházás teljes közbeszerzési eljárását előzetesen megfelelőségi vizsgálaton kell
átengedni. Ezt kell lefolytatni, február végére ígérték, hogy megtörténik, ebben több
szakhatóságnak kell közreműködnie. Ha ez megtörténik és kifizetjük, akkor ezzel az előzetes
előkészítő pályázatot lezárjuk. Április hónapban el tudjuk számolni és azt követően
belekezdhetünk a nagy csatorna beruházásba.
Urnafal felállítása a temetőben: már a tavalyi költségvetésbe is beterveztük, de nem valósult
meg. Az idei évi költségvetésbe szintén beterveztük az urnafal felállítását, még nem készült el,
de a tavasszal el fog készülni.
Óvodakonyha bejárati ajtócseréjére 85.000 Ft-ot terveztünk.
Szeretnék még egyszer visszatérni az évenkénti támogatás összegének változására. 2013-ra 63
millió forinttal kevesebb támogatást kapunk, mint egy évvel korábban, és ebből a kevés pénzből
kell ugyanazokat a feladatokat megoldani, mint tavaly. Tavaly bevételként 239 millió forintot
terveztünk, a kiadás 249 millió forint volt. Ez volt a tavalyi első körös költségvetési tárgyalás
eredménye. Elfogadásra végül 245 millió forint került, ami pedig realizálódott, az 269 millió
forint volt. Az idén első körben 171 millió forinttal indultunk, 63 millió forint a különbség,
amivel kevesebb támogatást kapunk az idén. A bevételi főösszeg végül 182 millió forint lett.
Mindenki azt mondja, jobban jártak az önkormányzatok, mert az iskola kikerült a
fenntartásukból. Tavaly 58 millió forintot tettünk hozzá az intézmények működéséhez. Egy
évben 36 millió forintot kellene hozzátenni az iskola működéséhez. 15 millió forinttal kevesebb
a költségvetés, ez az összeg hiányzik ahhoz, hogy ugyanazon a színvonalon tudjunk működni,
de ennél inkább csak több. 239 millió forintot az idén biztosan nem érjük el, elég nehéz
„szülések” után tudtunk eljutni odáig, hogy majdnem elfogadásra kerüljön a költségvetés.
Előbb-utóbb a támogatások összege még kevesebb lesz, ez a magánvéleményem. A járási
rendszer nem azért alakult ki, hogy ne vigyenek be oda előbb-utóbb mindent. Előbb-utóbb az
óvodák is átkerülnek az államhoz, és végül az önkormányzat a temetőről és a közvilágításról
fog dönteni, semmi másról. Sokkal kevesebb feladata lesz, sokkal kevesebb pénze, mert
mindent központosítani fognak.
Ami várható 2013-ban: beadtunk egy pályázatot a Szöglet kertben lévő játszótér felújítására.
Ennek összegét biztosítanunk kell a költségvetésben. Nem tudom, minek kellene jobban
örülnünk, annak, ha megnyerjük vagy annak, ha nem. Ez május hónapban kiderül. Teljesen új
játszótér kerülne kialakításra, fásítással. Én bízom abban, hogy elnyerjük a pályázatot.
Szobor felállítása: erre 1,5 millió forintot terveztünk a költségvetésben, a pályázatot
megnyertük, a jövő héten fogunk döntést hozni arról, hogy megvalósítsuk-e vagy sem. Ha
rajtam múlik, a szobor felállításra kerül és a falunapon átadjuk.
Csatorna pályázat tervezett összege – amit benyújtottunk - 1,78 millió forint. Az önrész a
Viziközmű Társulaton keresztül biztosítva lesz, ennek összege 118,5 millió forint. Ez az összeg
azért változott, mert a támogatás 95 %-os lett. Első körben szilárd burkolatú utak helyreállítását
nem lehetett megigényelni, a 61-es főutat a művelődési háztól és a Nagykarácsonyi út teljes
hosszát nekünk kellett volna teljes költségen helyreállítani. Tavaly lehetőséget adtak rá, hogy
ennek költségére is pályázzunk. Ha a tavalyi évben adjuk be a pályázatot, ettől a lehetőségtől
elestünk volna, a pályázat ugyanis ezt korábban nem tartalmazta.
Kondi park kialakítása: nem tudom, jelenleg hogyan áll ez az ügy, ugyanis egy vállalkozó
nyújtotta be a pályázatot. Minden szükséges iratot rendelkezésre bocsátottunk, arról nincs
tudomásom, hogy a pályázatot elnyerte-e vagy sem. A kondi park a Teleház kertjében épülne
meg. A kondi park kialakítása turisztikai látványossághoz kötött, erre a kastélyt jelöltük meg,
ahhoz kapcsolódóan kellett a kondi parkot kialakítani. Ha megvalósulna, színesítené a
központot.
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Amin érdemes gondolkozni: alternatív energia-pályázatok. Az önkormányzatnak egyre
kevesebb pénzből kell gazdálkodnia, ha a bevételek növelésére nincs lehetőség, ezt csak úgy
tudja megvalósítani, hogy a kiadásokat kell csökkenteni. Erre egyik megoldásként kínálkoznak
az alternatív energia-pályázatok, napkollektort, napelemet elhelyezni az intézményeken, ezzel
csökkenthető lenne az áramkiadás. Jelen esetben 3,3 millió forintos költséggel két napelem
együttes kerülne elhelyezésre az óvoda és az önkormányzat épületének tetején, ezzel lehetne
spórolni. Ez egyelőre még nem szerepel a költségvetésben, a képviselőtestület elé fogom
terjeszteni, és dönteni fogunk arról, hogy érdemes-e pénzt beleinvesztálni.
Amit folyamatosan figyelemmel kísérek, az a belterületi utak helyreállítására szóló pályázati
kiírások. Ha a csatorna beruházás megvalósul, azt követően az utak állapotával kell foglalkozni.
Ha előkészítő pályázat lenne, ezt jövőre el kellene kezdeni ahhoz, hogy a csatorna pályázat
befejezését követően az utakat helyre tudjuk állítani. Sajnos az utakat illetően kaotikus állapot
alakult ki a községben. Ezt a munkát olyan szintre kell hozni, hogy legalább előkészítő
pályázatot, terveket tudjunk rá készíteni.
Kastély jövője: ezt sohasem fogom feladni, valamit kezdeni kell a kastély épületével, de
pénzünk nincsen rá. Új és új ötletek érkeznek, de valahogy mindig elakad a megvalósítás. Több
ötlet van arra, hogy mit lehetne kezdeni a kastéllyal, akár magántőke bevonásával is, de az
problémát jelent, hogy a kastély épülete nem az önkormányzat tulajdona.
Árkok állapota: a katasztrófavédelmi igazgatóság jelezte, hogy március hónap környékén az
árkokat ellenőrizni fogja. Az önkormányzat kezelésében lévő árkokat tavaly október-november
hónapban ellenőrizték, rendben találták. Az ellenőrzés következő részében a lakossági
árokrendszert fogják ellenőrizni. Erre vonatkozóan a lakosság részére korábban felszólításokat
küldtünk ki, hogy az árkokat mindenki tegye rendbe. Megkérdeztem a katasztrófavédelmi
igazgatóságot, hogy büntetni fognak-e. Közölték, hogy a jogászok jelenleg a jogi háttér
kidolgozásával foglalkoznak, ha ez meglesz, fényképet készítenek az árkokról, és amelyik
állapota nem megfelelő, a felvételt elküldik a jogi osztályra és kiküldik a büntetést tartalmazó
csekket. Ezért kérem a tisztelt lakosságot, hogy kezdjék el az árkok kitisztítását, nehogy
büntetés legyen belőle. Szeretném megjegyezni, hogy én, mint polgármester sajnos nem tudok
semmit tenni a jövőben annak érdekében, hogy a büntetést lecsökkentsék.
Lakossági megkeresés érkezett az ügyben, hogy riasztót szereltek be a lakásba és bocsássak
rendelkezésre olyan telefonszámot, amelyre a riasztót rá tudják irányítani. Ilyen telefonszám
jelenleg nincsen. El kell gondolkozni azon, ha van olyan személy, aki vállalja, hogy hajlandó
havi x összeget áldozni, hogy legyen erre a feladatra kijelölt személy, akkor ezt megszervezem.
Ehhez tudnom kell, hány személy igényli ezt, 100 lakóház esetében már jelenthet akkora
összeget, hogy valaki ezt a feladatot főállásban elvállalja. Helyben lakó személyt kellene
keresni, aki vállalja azt, hogy szolgálatot tart, lenne egy telefonszám és ő három percen belül
ott lenne a riasztott épületnél. Érdemes ezt végiggondolni. Köszönöm, hogy meghallgattak,
várom a jelenlévők kérdéseit, véleményét, javaslatát.
Hozzászólások
Dr. Bodolai György hatósági állatorvos, előszállási lakos: nagyon értékes volt a polgármesteri
beszámoló, jó tudni ezeket a számokat.
Néhány témában szeretnék tájékoztatást adni. Kutya chip: minden ellenkező híresztelés ellenére
nem vonták vissza, nem szüntették meg, nincs határidő-módosítás, 2013. január 1-től életben
van ez a rendelkezés. Kérem, aki még nem tett eleget a rendelkezésnek, ejtse meg azt. Előbbutóbb ellenőrizni fogják ezt is, és egyébként pedig állampolgári kötelesség, mint bármi más.
Tájékoztatást szeretnék adni élelmiszer-előállítással kapcsolatosan. Nagykarácsony községben
megnyílt egy vágóbolt. Régen a környező településeken volt vágóhíd, ezek különböző okok
miatt bezártak. Ebből sok mindent lehet profitálni, a tulajdonosokkal egyezkedve. Talán a
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vidéki élet távlati dolgai között szerepelni kellene, hogy az élelmiszereket honnan szerzik be a
lakosok. Közintézmény és bárki más is vásárolhat ebben a vágóboltban húst, vagy akár levághat
ott állatot.
Deák Ferencné előszállási lakos: azt olvastam, hogy 60 %-kal megemelték a gyermekétkeztetés
normatíváját vagy tervezik megemelni. Kérdésem lenne, hogy ez az emelés hová kerül, mert
állami intézménnyé vált az iskola és az étkeztetés ott történik? 60 %-ban meg fogják emelni,
annak érdekében, hogy egészséges ételeket egyenek a gyerekek. Ez a pénz hová kerül, az
intézményhez vagy hova?
Farkas Imre polgármester: nem hallottam róla, de ha a normatívát megemelik, nekünk kell
emelni.
Vargáné Bíró Ildikó a polgármesteri hivatal pénzügyi főmunkatársa: a tavalyi összeghez képest
megemelték.
Farkas Imre polgármester: ez az összeg helyben marad. A közétkeztetés önkormányzati feladat,
ide fizetik a térítési díjat a gyermekek étkeztetése után. Eddig az étkezési térítési díjat Baracs
Önkormányzatának számláztuk - a társulásból adódóan – és Baracs Önkormányzata benyújtotta
a törlesztést. Most az intézményfenntartó központhoz fogjuk számlázni, de ez a pénz mindig itt
marad és csak az étkeztetésre fordítható, semmi másra.
Deák Ferencné előszállási lakos: állami feladattá vált az iskolák működtetése, a
gyermekétkeztetés ellenben nem vált állami feladattá. Ezért kérdeztem, hogy hova lesz leosztva
a normatíva.
Farkas Imre polgármester: korábban nem volt világos és tisztázott kérdés, hogy ki is étkeztet,
ez végül tisztázódott, az önkormányzat étkeztet, ő igényli a normatívát, helyben marad a pénz.
Baranya Gábor előszállási lakos: igaz-e a hír, hogy a szemétszállítási díjat csökkentik?
Farkas Imre polgármester: ezt nem mi csökkentjük, ugyanaz a kategória, mint a gáz és a villany,
10 %-os csökkentést kell elérni. Nem tudom, hol tartunk ez ügyben, még a szolgáltatók sem
tudják. Elvileg a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás egységes
tarifadíjat kell, hogy alkalmazzon. Valamilyen kedvezményeket kell kiharcolni, de ez nem a 10
%. Ha az fog történni, mint az áramdíj esetében, akkor kötelesek lesznek csökkenteni a díj
összegét. Nem tudom, ez az ügy jelenleg hogyan áll, ugyanis semmiféle értesítést nem kaptunk
róla, csak azt tudjuk, ami a médiában elhangzott. Ugyanezt mondják a vízdíj esetében, ez
ügyben beszéltem az üzemeltetővel, nem tudja, hogyan fogja megoldani, hogy -10 %-ból
gazdálkodjon. Ez jól hangzik, csak a kivitelezése ütközik nehézségekbe.
Baranya Gábor előszállási lakos: a szemétszállítás ürítésének gyakorisága nem csökkenthető?
Farkas Imre polgármester: a szolgáltatónak kötelessége minden héten egyszer végigjárni a
község minden utcáját és összegyűjteni a szemetet. Mondhatjuk azt, hogy ezt nem akarjuk, egy
hónapban csak egyszer szeretnénk üríttetni, de a szolgáltatónak akkor is hetente jönnie kell és
ennek költségét valakinek ki kell fizetni, mert törvény írja elő a heti egyszeri ürítést. Hiszen a
szolgáltató nem tudhatja azt, hogy én személy szerint ezt az egy alkalmat mikor szeretném
kihasználni.

9
A legnagyobb probléma az, hogy európai uniós előírás van arra, hogy az elszállított
szemétmennyiségnek hány százaléka kerülhet a földbe és ez a százalék egyre csökken, az összes
többi szemetet újra kell hasznosítani. Az újrahasznosításnak, a szemét szétválogatásának
hatalmas költsége van, ez kerül rengeteg pénzbe, ennek beruházása, fenntartása, ezt sajnos a
lakosok fizetik meg. Elmondták a falugyűlésen is, hogy örüljünk annak, hogy „csak ennyi” a
szemétszállítási díj, mert tőlünk nyugatabbra még magasabb a díj. De ott a bérek is többszöröse
az itteni béreknek. Minden évben sajnos sokkal drágább lesz a szemétszállítási díj.
Lehet mérgelődni a magas költség miatt, de ha már egy emberi életet megmenthetünk, már
megérte. Tehetünk azért, hogy a környezetet óvjuk. Az a véleményem, hogy sok ezt a
szemétszállítási díjat kifizetni, és úgy érzi az ember, hogy nem is veszi igénybe a szolgáltatást,
de a jövőnk érdekében tesszük ezt.
Mindenkinek lehetősége lesz arra, hogy havonta a szelektív hulladékgyűjtést igénybe vegye,
lesznek hulladékgyűjtő szigetek is. A szemetet újrahasznosítják, amiből bevétel származik,
ennyivel csökkenhet a szemétszállítási díj összege.
Dr. Ecsedi András István képviselő: kérem polgármester urat, tájékoztassa a lakosságot arról,
hogy a járási hivatalhoz milyen ügyekkel lehet fordulni.
Farkas Imre polgármester: a jó hír az, hogy amit eddig el lehetett intézni itt helyben, ezután is
el lehet. A járási hivatalok felállításakor kezdetben volt olyan probléma, hogy itt helyben a
lakcímváltozást nem lehetett elintézni. Most már ezt is lehet helyben intézni és szinte majdnem
minden ügyet visszahelyeztek a jegyző hatáskörébe, mindent el lehet helyben intézni, ha a járási
hivatalhoz tartozik, ha nem.
Azért nem kívántam erre kitérni a beszámolómban, mert nem kell beutazni Dunaújvárosba a
járási hivatalba ügyet intézni, mindent el lehet a helyi polgármesteri hivatalban is intézni.
Ugyanis helyi ügyfélkirendeltség működik, ahol az ügyeket el lehet indítani, az ügyintézési idő
kicsit meghosszabbodik, mivel van olyan ügy, amelyben a kérelmet be kell vinni a járásba és
ott intézik tovább, ez pedig több időt vesz igénybe.
Simon István előszállási lakos: kérdésem, van olyan hely a faluban ahol még árok sincsen,
akkor hogyan oldjuk meg a vízelvezetést?
Farkas Imre polgármester: ahol nincs árok, azzal az a probléma, hogy nem tudom, ott egyáltalán
volt-e valamikor. Arról is meg kell bizonyosodni, hogy a betemetett árok alatt van-e valamilyen
közmű. Ha például vízcső megy ott, akkor 70 cm-es árkot nem lehet ásni. Konkrét esetre lehet
konkrét választ adni. Ki előtt van a probléma?
Simon István előszállási lakos: ha én a lakóházam előtt végig kiásom az árkot, a szomszédos
lakóházak előtt viszont nincs árok, a víz mind hozzám fog visszafolyni, ennek nagyon fogok
örülni.
Farkas Imre polgármester: az eső arra jó, hogy látszik, merre folyt a víz régen, ott valószínűleg
árok volt. A csatorna pályázat kapcsán felmérték a falut, a tervezőtől kérhetünk árajánlatot arra
vonatkozóan, hogy a belvízrendezést mennyiért végeznék el. Nagy munkát nem igényel, hiszen
ismerik a terepviszonyokat.
Simon István előszállási lakos: az utcák két irányba lejtenek, nem tudja az ember megállapítani,
honnan, merre lejt, mert nincs árok. Valakinek ki kellene menni és megnézni ezeket az utcákat.
Mindezt azért szerettem volna elmondani, hogy ne ásson mindenki össze-vissza, a
polgármesteri hivatal nyújtson ebben segítséget.
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Deák Ferencné előszállási lakos: más településeken ennyire rossz állapotú utcák, mint nálunk,
nincsenek. Nemigen látom azt, hogy a súlyadó valamennyi részét az utakra költötték volna.
Farkas Imre polgármester: amennyiben nincs több hozzászólás, a közmeghallgatást 19,00
órakor bezárom.
kmf.
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