JEGYZŐKÖNYV
Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 14én 17,00 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,
Magyari Ferenc alpolgármester,
Radák Kálmán,
Stadler Gábor képviselők

Tanácskozási joggal:
1) dr. Jenei Zsuzsanna jegyző,
2) Szerencse Jánosné a Patakparti Tagóvoda tagintézmény-vezetője,
3) Vargáné Bíró Ildikó pénzügyi főmunkatárs
Igazoltan távol:
1) Jákli Ferencné 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 Farkas András és
Radák Kálmán 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: két további napirendi pont tárgyalását javasolom, 5. napirendi
pontként a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal külön megállapodás megkötését, 6.
napirendi pontként az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását, 7.
napirendi pontként pedig a bejelentéseket. Megkérdezem, van-e egyéb napirendi pontra javaslat
a képviselőtestület tagjai részéről?
Stadler Gábor képviselő: a bejelentések keretében szeretném kikérni a képviselőtestület
véleményét arról, hogy a székely-zászló kihelyezésre kerüljön-e az önkormányzat épületére.
Farkas Imre polgármester: javasolom a napirend elhangzott módosításokkal, illetve Stadler
Gábor képviselői javaslatával történő elfogadását. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a mai ülés
napirendjét?
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A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
23/2013.(II.14.) 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. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a tett polgármesteri
intézkedésekről
Előadó: Farkas Imre polgármester
2. Jelentés a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előadó: dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
3. 2013. évi költségvetési rendelet elfogadása
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Kulturális, Szociális és Sportbizottság
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
4. Civil szervezetek számára meghatározott költségvetési keretösszeg felosztása
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Kulturális, Szociális és Sportbizottság
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
5. Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal külön megállapodás megkötése
Előadó: Farkas Imre polgármester
6. Előszállás Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
Előadó: Farkas Imre polgármester
7. Bejelentések
- Gépjármű-használatról szóló szabályzat elfogadása
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Kulturális, Szociális és Sportbizottság
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
- Székely-zászló kihelyezése az önkormányzat épületére
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. február 14.
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II. Napirend tárgyalása
1.) Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a tett polgármesteri
intézkedésekről
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: az előző képviselőtestületi ülés január 30-án volt, azóta nem sok
minden történt, de amit fontosnak tartottam, azt a tájékoztatóban leírtam. Néhány intézkedést,
eseményt szeretnék kiemelni.
Február 11-én Nagykarácsonyban jártunk jegyző asszonnyal közös önkormányzati hivatal
megalakításával kapcsolatosan, február 12-én pedig Székesfehérváron felkerestük dr.
Szekerczés Anna ügyvédnőt a szüksége iratok elkészítése ügyében.
Tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy a főiskolán az összes levelezős órámat pénteki napra
tették át, így a holnapi napra, 15-ére, és az azt követő hét péntekére, 22-ére, valamint március
5-ére szabadságot szeretnék kivenni.
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás a tájékoztatóval kapcsolatosan, kérem a
képviselőtestülettől annak elfogadását, valamint szabadságom kivételéhez történő
hozzájárulást. Kérdésem, ki, az aki elfogadja a javaslatot?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
24/2013.(II.14.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
polgármester két ülés közötti eseményekről, tett intézkedésekről
szóló tájékoztatóját az ülésen elhangzott kiegészítéssel elfogadja,
valamint hozzájárul a polgármester február 15-ei, február 22-ei és
március 5-ei szabadság igénybevételéhez.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. február 14.
2.) Jelentés a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a napirendi pont előterjesztője jegyzőnő, megkérdezem, kíván-e
szóbeli kiegészítést tenni?
Dr. Jenei Zsuzsanna jegyző: nem kívánom kiegészíteni a jelentést.
Farkas Imre polgármester: amennyiben nincs kérdés, hozzászólás a jelentéshez, kérem annak
elfogadását. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a jelentést?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
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25/2013.(II.14.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
a
8/2013.(I.30.) ÖK. számú határozat,
14/2013.(I.30.) ÖK. számú határozat,
18/2013.(I.30.) ÖK. számú határozat
végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
Felelős: dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
Határidő: 2013. február 14.
3.) 2013. évi költségvetési rendelet elfogadása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: először, mint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülésen is tettük,
Baracs Község Önkormányzata által a Patakparti Tagóvoda 2013. évi költségvetésére tett
javaslatról kell döntést hozni. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a költségvetési javaslatot
jóváhagyásra javasolta a képviselőtestületnek. Ezért kérem, hogy a képviselőtestület vegye
tudomásul a költségvetés tartalmát. Kérdésem, ki az, aki egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
26/2013.(II.14.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
Baracs Község Önkormányzata által a Patakparti Tagóvodára
vonatkozó 2013. évi költségvetést tudomásul veszi.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. február 28.
(Baracs Község Önkormányzata értesítésére)
Farkas Imre polgármester: a költségvetési rendelet-tervezetet előzetesen a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság megtárgyalta, kérem a bizottság elnökét, ismertesse a bizottság
véleményét.
dr. Ecsedi András István képviselő, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: az előterjesztett
módosításokat a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta és a 2013. évi költségvetésről
szóló rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
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Farkas Imre polgármester: a költségvetési rendelet-tervezet főbb számait szeretném ismertetni:
A bevételi főösszeg 2013. évben 182.810.000 Ft. Itt szeretném megjegyezni, hogy 2012-ben
242 millió forintos bevételi és kiadási főösszeggel fogadtuk el a költségvetést, pontosan 60
millió forinttal kevesebb az idei évi főösszeg a tavalyihoz képest. Ha az iskola működtetéséhez
szükséges 36 millió forintot levonjuk a 60 millió forintból, még mindig hiányzik 24 millió
forint, holott a 2013-as évben a 2012. évihez hasonlóan ugyanazon a színvonalon ugyanazokat
a feladatokat kell ellátnunk, 24 millió forinttal kevesebb pénzből.
- Működési bevétel:
163.570.000 Ft,
- Felhalmozási bevétel:
1.240.000 Ft,
- Pénzmaradvány felhasználás:
18.000.000 Ft,
Kiadási főösszeg:
- Személyi juttatások:
- Munkaadót terhelő járulékok:
- Dologi kiadások:
- Társadalom-és szoc.pol.juttatások:
- Működési pénzeszköz átadás:
- Felhalmozási kiadás:
- Költségvetési szervek támogatása:

182.810.000 Ft,
40.553.000 Ft,
10.432.000 Ft,
57.564.000 Ft,
2.266.000 Ft,
6.620.000 Ft,
9.410.000 Ft,
55.965.000 Ft.

Engedélyezett létszám az önkormányzatnál: 25 fő.
Polgármesteri Hivatal bevételeinek, kiadásainak főösszege 55.965.000 Ft.
Mindez még az előszállási önkormányzatra vonatkozik, és nem tartalmazza a közös
önkormányzati hivatal költségvetését. Február 18-án együttes ülésen dönt Előszállás és
Nagykarácsony Önkormányzatának Képviselőtestülete a közös önkormányzati hivatalról szóló
megállapodás megkötéséről és ennek függvényében fogjuk módosítani a 2013. évi
költségvetést. A Közös Önkormányzati Hivatal 2013. március 1-jével fog létrejönni.
Megkérdezem a képviselőtestület tagjait, van-e a költségvetéssel kapcsolatosan kérdés,
vélemény, észrevétel?
Radák Kálmán képviselő: most sem értek egyet és korábban sem értettem egyet azzal, hogy a
1,5 millió forintos szoborpályázat a 2013. évi költségvetés beruházási költségének közel 15 %át elvigye, amikor a buszmegállókra 500.000 Ft-ot, utak felújítására 1,9 millió forintot
terveztünk. Elsősorban az a célunk, hogy az itt élők jobban érezzék magukat, nem gondolom,
hogy a közérzetük ettől a szobortól jobb lenne, ettől nem fogják jobban érezni magukat.
Egyfajta pazarlásnak érzem, hogy 1,5 millió forintot ilyenre kiadjunk. Nem a szobor
felállításával van problémám, hanem azzal, hogy a költségvetésünkből 1,5 millió forintot ilyen
célra kiadunk, ez pazarlás. Feltételezem, az emberek többsége számára mindegy, hogy van-e
ez a szobor vagy sem. Úgy érzem, hogy egy kisebb társadalmi csoport érdeke ennek a szobornak
a létrehozása. Ez az 1,5 millió forint „böki a csőrömet”, ez a vélemény, ezelőtt x hónappal is ez
volt a véleményem és most is ez.
Farkas Imre polgármester: ez az 1,5 millió forint már nem 1,5 millió forint, hanem csak 1,2
millió forint, mivel 300.000 Ft-tal lecsökkentettük. Amennyiben képviselő úr úgy gondolja,
szavazhat erről a képviselőtestület. A költségvetés készítésekor elmondtam, ha a testület úgy
dönt, hogy a szobor ne készüljön el, a pályázatot vissza lehet mondani. Erre a mai napig nyitott
vagyok. Ha a képviselőtestület így döntött volna, akkor nem fektettem volna energiát a pályázat
elkészítésébe. Az összeget a költségvetés készítésekor is elmondtam.
Azt gondolom, ez a személy sokat tett a múltban ezért a faluért, és a gazdaságában megszerzett
pénz nemcsak itt került elköltésre. Volt rá lehetőség, amikor ötletként ez felmerült, hogy a
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pályázatot ne nyújtsuk be, de ha úgy gondolja a képviselőtestület, fordítsuk buszmegálló
építésre ezt a pénzt, én ennek is látom realitását. Minden előkészületet megszüntetek,
megkeresem a szobor készítőjét, aki ingyen elkészítette a gipszmintát, kifizetjük az eddig
felmerült költséget és befejeztük az egészet. Kérem, hogy foglaljon ebben állást a
képviselőtestület és döntsön erről.
Radák Kálmán képviselő: úgy gondolom, ha a közösségnek fontos, a közösség hozzáteheti a
részét, az önkormányzat is hozzátesz egy bizonyos részt. Akinek a szívéhez közel állt ez a
személy, az járuljon hozzá a szobor elkészítéséhez és felállításához. Nálunk gazdagabb
településeknél, például Rácalmáson adományokból fogják összeadni egy szobor felállításához
szükséges pénzt, holott az a település sokkal gazdagabb, mint Előszállás.
Ez a magánvéleményem, több hónappal ezelőtt is ez volt. Az utakra tervezett 1,9 millió
forinthoz hozzá lehetne tenni ezt a pénzt , tudom, nem fogjuk megváltani a további egymillió
forinttal sem az utak állapotát, de azt gondolom, ennek a pénznek van más helye is.
Dr. Ecsedi András István képviselő: szeretném, ha a szobor elkészülne és szeretném
hangsúlyozni, hogy a közmeghallgatáson erről is szó volt, senkinek nem volt ellenvetése, a falu
lakossága tudott erről.
Radák Kálmán képviselő: továbbra is fenntartom a véleményemet. Ha megszavazza a
képviselőtestület, a szobor felállításra kerül, nincs vele probléma.
Farkas Imre polgármester: lehet ragozni azt, hogy kell-e ez a szobor. Amit Radák képviselő úr
mondott, teljesen ésszerű. Nyitott vagyok rá, hogy költhetjük másra is ezt a pénzt. Kicsit
kellemetlen lesz visszamondani a szobor készítését. Kérem, hogy minden képviselő mondja el
a véleményét, ne csupán kettőnk véleménye hangozzon el. Ha úgy gondolja a képviselőtestület,
hogy buszmegálló épüljön ebből a pénzből, átcsoportosítjuk a pénzt és nem kérjük a szobor
elkészítését. Még nem köteleztük el magunkat semmire, telefonon vissza tudom mondani a
felkérést.
Stadler Gábor képviselő: én az elejétől fogva támogatom a szobor felállítását, a véleményem
nem változott. Szó volt róla, hogy esetleg nem bronzból fog elkészülni, de én akkor vetettem
fel, ha költünk rá, bronzból legyen, adjuk meg a tiszteletet, maradandó anyagból legyen. Úgy
gondolom, hogy az éves költségvetésnek talán 0,5 %-a ez az összeg, akkor ennyit szántunk a
múltunkra, a kultúrára. Az ember nemcsak kenyérrel él, vissza kell fordulni a múltba, meg kell
keresni a gyökereinket, ezzel foglalkozni kell és törődni vele.
Farkas András képviselő: ez a pénz nemcsak a szobor elkészítésére és felállítására kerül
felhasználásra, hanem ezzel együtt virágosítás, parkosítás is történik. Ott van az iskola, a
kastély, a templom, a falu lakossága szeretné, ha ott szép park alakulna ki. Ezt valahol el kell
kezdeni, ez is része lehetne, így is lehet nézni. Ez a falunak egy szép része lehetne, amire büszke
lehet a település. Valahol el kell kezdeni. Sokkal több pénzt is fogunk rá költeni, mint ez az 1,2
millió forint, csak legyen rá pénzünk.
Radák Kálmán képviselő: a távolsági busz megállójában szétázik az ember, a buszmegálló
megépítése közérzet-javító lehet az itt élők számára.
Farkas Imre polgármester: ebben igaza van képviselő úrnak, de a buszmegálló megépítésében
is úgy kell gondolkodnunk, hogy „atom-biztos” legyen. Szemléletbeli változásra is szükségük
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lenne az embereknek, nem lehet buszmegállónak kacsalábon forgó palotát építeni, de sajnos ezt
kell tenni, mert különben tönkreteszik.
A hely, ahol a szobor felállítását tervezzük, veszélyességi szempontból ki van téve sok
mindennek és nagyon bántana, ha miután a bronzszobor felavatásra és átadásra kerül, néhány
hét múlva eltűnne. Hajlandó vagyok arra, hogy napoljuk el ezt a kérdést, nem is biztos, hogy
ezt most meg kell valósítani, mert a pályázat lehetőséget ad arra, hogy jövőre is meg lehessen
építeni.
Farkas András képviselő: akkor napoljuk el, kérjük ki a következő közmeghallgatáson a
lakosság véleményét és döntse el a falu lakossága. Én egyébként támogatom a szobor
felállítását, egy ékessége lehetne a településnek.
Radák Kálmán képviselő: lehet jótékonysági akciót is szervezni, amit ezt célozná meg. Amikor
azt mondtam, hogy mások is járuljanak hozzá, többek között erre gondoltam. Például a néptánc
csoport előadását biztosan szívesen megnézné a közönség. Korábban is történt már ilyen
gyűjtés. Az önkormányzatnak valóban hozzá kell tennie valamekkora részt, de ezt az összeget
túlzónak tartom, ha a többi részt a közösség hozzáadja, akkor jobban el tudom képzelni és
ezáltal sokkal jobban magáénak érzi és jobban óvja, mint ha csak kap valamit, ez a véleményem.
Farkas Imre polgármester: az lesz a vége, amit Radák Kálmán képviselő úr mondott, hogy miért
kellett szobrot állítani, amikor ilyen szűkös a költségvetés. El tudom fogadni, hogy amikor
minden rendben lesz, akkor építsünk szobrot.
Radák Kálmán képviselő: szeretném megjegyezni, hogy ezt nekem senki nem sugallta, ez a
magánvéleményem. Akkor is ez volt, amikor még a lakosság erről nem is tudott, hogy ilyen
szándéka van a testületnek.
Stadler Gábor képviselő: nagyságrendi ugrás van a két dolog között, buszmegállókra, utakra
akarjuk költeni ezt a pénzt, szeretném hangsúlyozni, hogy egy buszmegálló megépítése kerülne
ennyi pénzbe. Ne sugalljuk azt, hogy az összes buszmegállót ebből a pénzből meg lehet
valósítani. Ne ferdítsük el a dolgokat.
Radák Kálmán képviselő: csak példaként említettem a buszmegállót, az utakat is felhoztam
példaként.
Stadler Gábor képviselő: egy buszmegállót lehetne építeni ebből a pénzből, nem az összes
buszmegállót, ezt hangsúlyozni kell. Ha az emberek vennének „téglajegyet” vagy gyűjtés lenne,
biztos, hogy jobban magukénak éreznék, ha valamilyen erőfeszítést tennének ebbe az irányba.
Farkas Imre polgármester: ez a része a dolognak elhalt ötlet, vagy megoldja az önkormányzat
vagy nem valósul meg. Az emberek túlnyomó többsége azt sem tudja, ki volt ő. A lakosság 10
%-a foglalkozna ezzel a gondolattal, a többi ember nem. Azon, hogy adjanak hozzá bármit is,
50-60 ember gondolkodna, ebből pedig nem lehetne megvalósítani.
Javasolom, hogy vegyük ki a költségvetésből az 1,2 millió forintot, és tegyük át ezt a pénzt
buszmegálló építésre. Nézzük meg, milyen megvalósítási határideje van ennek, bár szeretném
megjegyezni, hogy ez a személy az idén 125. éve született, az idén lenne 10 éve díszpolgár,
ezért szerettem volna a szobor felállítását az idei évben megvalósítani. Ennek ellenére
javasolom, vegyük ki a költségvetésből ezt a pénzt és fordítsuk más célra.
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Stadler Gábor képviselő: nyilván azért nem foglalkoznak vele az emberek, mert mögöttünk van
egy olyan rendszer, ahol nem volt erről szó.
Radák Kálmán képviselő: kérem, hogy polgármester úr tegye fel szavazásra a kérdést.
Farkas Imre polgármester: kérdésem a képviselőtestület tagjaihoz: a szobor pályázat maradjone benne a 2013. évi költségvetésben? Kérem erről a képviselőtestület döntését.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
27/2013.(II.14.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
úgy határoz, hogy a 2013. évi költségvetésnek tartalmaznia kell a
szobor pályázatra tervezett 1,2 millió forintot.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. február 14.
Farkas Imre polgármester: tehát a kérdés eldőlt, mindazok mellett, hogy teljesen egyetértek
azzal, amit Radák Kálmán képviselő úr mondott.
Amennyiben a 2013. évi költségvetéshez több kérdés, hozzászólás nincsen, kérem a
képviselőtestületet, fogadja el a 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetet. Kérdésem, ki az,
aki elfogadja a 2013. évi költségvetés tervezetét?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
rendeletet alkotta:
Előszállás Nagyközség Önkormányzata
Képviselőtestületének
4/2013. (II.15.)
önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetésről
(A rendelet szövege teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
4.) Civil szervezetek számára meghatározott költségvetési keretösszeg felosztása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a keretösszeg felosztását
megtárgyalta és az előterjesztést elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Szerepel a
táblázatban olyan összeg, amit már tavaly sem használt fel a szervezet, lehetséges, hogy az idén
sem kívánják felhasználni.
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Radák Kálmán képviselő: a szervezetek többsége elszámolt a tavalyi keretösszeggel, azonban
néhány szervezet mellett nem látom az „elszámolt” feliratot, ők elszámoltak és csupán
véletlenül lemaradt a felirat vagy nem számoltak el a kapott összeggel?
Vargáné Bíró Ildikó pénzügyi főmunkatárs: minden szervezet elszámolt a kapott összeggel.
Farkas Imre polgármester: tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy a Faluszépítő Egyesület
nem használta fel a kapott támogatást.
Stadler Gábor képviselő: lesz fásítással kapcsolatos pályázat, javasolom, abba tegyük bele a
Faluszépítő Egyesület számára javasolt összeget, mivel már tavaly sem vették fel a pénzt.
Farkas Imre polgármester: az előterjesztés alapján javasolom a képviselőtestületnek, hogy
fogadja el a civil szervezetek számára javasolt összegeket. Kérdésem, ki az, aki egyetért a
javaslattal?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
28/2013.(II.14.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat

1.)

Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
a 2013. évi költségvetésében a civil szervezetek támogatását a
következőképpen határozza meg:
- Hagyományőrző Nyugdíjas Klub:
- Előszállási Aikido Klub (táborok szervezése):
- Sportegyesület:
- Rozmaring Nyugdíjas Klub:
- Mozgássérültek Egyesülete:
- Horgászegyesület:
- Ifjúsági Klub:
- Polgárőrség:
- Gyermek-és Ifjúsági Alapítvány:
- Faluszépítő Egyesület:
- Előszállási Televízió:
+ (csatornabérlet)
- Évzáró Néptánc Gála + Játszóház
- Néptánc tábor:
- Mikulás futás:
- Idősek Napja:
Mindösszesen:

2.)

40.000 Ft,
100.000 Ft,
700.000 Ft,
30.000 Ft,
30.000 Ft,
30.000 Ft,
40.000 Ft,
150.000 Ft,
200.000 Ft,
20.000 Ft
200.000 Ft
300.000 Ft,
100.000 Ft,
30.000 Ft,
30.000 Ft,
200.000 Ft,
2.200.000 Ft

A támogatási összegek 2013. március hónaptól kerülnek
kifizetésre.
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3.)

A keretösszeg fedezete a 2013. évi költségvetés Működési
célú pénzeszköz átadás költséghely.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. március hónaptól folyamatos

5.) Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal külön megállapodás megkötése
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: szinte már minden egyes képviselőtestületi ülés egyik napirendi
pontjaként döntést kell hozni az iskola átadása kapcsán, mert mindig felmerül valamilyen
tisztázandó probléma.
A korábbi megállapodásban az 1482 hrszámon átadott ingatlanok között szerepel szolgálati
lakás is, ennek egy részét 2 fő bérli. Az Intézményfenntartó Központ nem igazán szeretne
ezekkel a lakásokkal semmit kezdeni, ezért kérte, állapodjunk meg abban, hogy maradjon
továbbra is az önkormányzaté. Úgy gondoltuk, hogy érdemes erről külön megállapodást kötni,
hiszen az ebből származó bérleti díj az önkormányzat számára bevételt jelent.
Ezért javasolom a képviselőtestületnek, járuljon hozzá a szolgálati lakásokra vonatkozó külön
megállapodás megkötéséhez és hatalmazza fel a polgármestert a megállapodás aláírására.
Kérdésem, ki az, aki egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
29/2013.(II.14.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
hozzájárul külön megállapodás megkötéséhez a Szöglet kert 1.
szám alatt lévő szolgálati lakások önkormányzat részére történő
átadása vonatkozásában, egyúttal felhatalmazza Farkas Imre
polgármestert a külön megállapodás aláírására.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. február 28.
(a külön megállapodás aláírására)

6.) Előszállás Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
Farkas Imre polgármester: ez a napirendi pont azért került a képviselőtestület elé, mert 2012ben az önkormányzat helyi lapot indított. Döntöttünk arról, hogy az újságban hirdetéseknek is
helyt adunk. Eddig azonban nem tudtuk a hirdetési igényeket érvényesíteni, mert az
önkormányzat tevékenységi körében nem szerepelt erre vonatkozó szakfeladat, így nem tudtuk
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volna a hirdetés díját számlázni. Ezért tevékenységi körrel kell bővíteni az önkormányzat
szervezeti és működési szabályzatának 1. számú függelékében szereplő szakfeladatokat. Ezzel
lehetőséget biztosítunk, ha bárki hirdetni szeretne, 10.000 Ft + ÁFA/hirdetési oldal áron ezt
megteheti. Ezzel bevételi lehetőséget is teremtünk, hiszen az újság kiadásának költsége ezzel
csökkenne.
Kérem a képviselőtestületet, hogy a szakfeladatok körét az „581900 Egyéb kiadói tevékenység”
szakfeladattal bővítse és ezzel módosítsa a szabályzatot. Kérdésem, ki az, aki egyetért a
javaslattal?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
30/2013.(II.14.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 151. §
(2) bekezdésében foglaltak alapján Előszállás Nagyközség
Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 13/2010.(XI.1.) önkormányzati rendeletének 1.
számú függelékét az alábbiak szerint módosítja:
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az
önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
13/2010.(XI.1.) önkormányzati rendeletének 1. számú függelékét
kiegészíti a következő szakfeladattal:
Tevékenység típusa
alaptevékenység

szakfeladat megnevezés
581900 Egyéb kiadói tevékenység

A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a szakfeladatok változásával
kapcsolatos bejelentési kötelezettség megtételéről haladéktalanul
gondoskodjon.
Felelős: dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
Határidő: 2013. február 25.
(a Magyar Államkincstár felé történő továbbításra)

7.) Bejelentések
1./ Gépjármű-használatról szóló szabályzat elfogadása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a szabályzatot szintén tárgyalta,
azt elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. A szabályzat megalkotása azért vált
szükségessé, mivel 2012. november hónapban beszerzésre került egy gépkocsi, ennek
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használatáról pedig szabályzatban kell rendelkezni. A szabályzat mindenre kiterjedő, az abban
foglaltak szerint történik a jármű használata.
Magyari Ferenc alpolgármester: a bizottsági ülésen elhangzott az egyik képviselő részéről, hogy
a szabályzat nagyon alapos és részletes, ezzel én is egyetértek.
Farkas Imre polgármester: a bizottsági ülésen az is elhangzott, hogy a jármű használata
vonatkozásában minden a szabályzatban foglaltak szerint történjen. Ha bármilyen kára
keletkezik az önkormányzatnak, az a használó felelőssége lesz.
Kérem a képviselőtestülettől a szabályzat elfogadását. Kérdésem, ki az, aki egyetért a
szabályzatban foglaltakkal?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
31/2013.(XII.14.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
gépjármű-használatról szóló szabályzatot elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. február 14.
2./ Székely-zászló kihelyezése az önkormányzat épületére
Radák Kálmán képviselő: e téma tárgyalásakor nem kívánok a teremben tartózkodni és szavazni
sem szeretnék róla, ezért most távozom a teremből.
Stadler Gábor képviselő: mindenki ismeri ennek történetét, a székelyeknek igencsak nehéz
sorsuk van kint Romániában, ezért sok önkormányzat kiteszi a székely-zászlót, hogy ezzel
kifejezze szolidaritását, hiszen ők is a magyar nemzet részei. Szeretném kérni, hogy Előszállás
Önkormányzata csatlakozzon a többi önkormányzathoz, és fejezze ki ezt az érzést azzal, hogy
kihelyezi a zászlót az önkormányzat épületére. A székely-zászló költségét képviselői
illetményemből szívesen átvállalom, csupán helyet kellene neki teremteni az önkormányzat
épületének homlokzatán. Erre irányul az előterjesztésem. Ki ért vele egyet és ki nem?

Dr. Ecsedi András István képviselő: van egy ismerősöm, aki zászlókészítéssel foglalkozik,
megkeresem őt, kérünk egy zászlót, ennek költségét pedig én fogom állni.
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Farkas András képviselő: azzal, hogy mi szolidárisak vagyunk és kitesszük a zászlót, lehet,
hogy ártunk a székelyeknek, ezzel lovat adunk a román nacionalisták alá, nem biztos, hogy ez
jó lesz a székelyeknek. Tudomásul kell venni, hogy Románia egy másik ország, másik
törvények vonatkoznak az ottani lakosokra, ezzel lehet, hogy ellenkező hatást fogunk elérni.
Dr. Ecsedi András István képviselő: egy nemzeti jelképről van szó, minden nemzet kitűzheti.
Farkas Imre polgármester: az, hogy egy nemzeti jelkép mit takar, biztosan van jogilag
megfogalmazott jelentése. A székelyek részei voltak Magyarországnak, különálló nemzet volt
a székely nemzet, erdélyi fejedelemség volt. Javasolom, állapodjunk meg abban, hogy úgy
járuljunk hozzá a zászló kihelyezéséhez, ha ennek jogi akadálya nincsen.
Megfontolnám azt, amit Farkas András képviselő úr mondott, hogy nyilvánvalóan együtt
érzünk velünk, határozatban ki lehet fejezni, hogy lelkiekben kitettük a zászlót. Sajnos
Szerbiában sem sokkal jobb a helyzet ezen a területen, amikor ott jártam, az ottaniak elmondták,
hogy sok olyan intézkedés van, amit itt Magyarországon meghoznak és ott kint az rájuk nézve
negatív hatást vált ki. Ők ott kint kisebbségben vannak, az adott törvények vonatkoznak rájuk.
Ha ez tömegesen megjelenik, akkor igen, de tényleg el kell azon gondolkozni, hogy meglépjüke vagy sem, mindamellett, hogy teljesen egyetértek vele.
Javasolom, olyan határozatot hozzon a képviselőtestület, hogy lelkiekben egyetértünk vele és
támogatjuk a székelyek törekvéseiket, mint kitenni egy zászlót és annak rossz szájíze legyen.
Ez a magánvéleményem.
Dr. Ecsedi András István képviselő: ez országos mozgalom, nem fogunk vele ártani a
székelyeknek. A zászlót beszerzem és megérdeklődjük, hogyan tették ki mások.
Farkas Imre polgármester: kérem a képviselőtestület döntését: ki az, aki egyetért Stadler Gábor
felvetésével, mely szerint a székely-zászló kerüljön kihelyezésre az önkormányzat épületének
homlokzatára a másik két zászló mellé?
A Képviselőtestület 2 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
32/2013.(XII.14.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
Stadler Gábor képviselő felvetését, mely szerint a székely-zászló
kerüljön kihelyezésre az önkormányzat épületének homlokzatára,
elutasítja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. február 14.
Farkas Imre polgármester: a döntés nem kapta meg a szükséges többségi szavazatot, de a
gesztus nemes volt. Mindenki lelkében egyetért vele. Ha úgy alakul a helyzet és szükség van
rá, a következő képviselőtestületi ülésen visszatérünk rá. Sajnos elképzelni sem tudjuk, mit
élnek át kint a helyi kisebbségek. Sajnos nemcsak Erdélyben, délvidéken és felvidéken is ez a
helyzet.
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Amennyiben kérdés, észrevétel nincsen, a rendes nyílt ülést 18,30 órakor bezárom.
kmf.

Farkas Imre
polgármester

dr. Jenei Zsuzsanna
jegyző
Jegyzőkönyv hitelesítők:

Farkas András
hitelesítő

Radák Kálmán
hitelesítő

