JEGYZŐKÖNYV
Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. április 29én 18,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendes
nyílt üléséről
Jelen vannak:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

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

Tanácskozási joggal:
1) dr. Jenei Zsuzsanna jegyző,
2) Szerencse Jánosné a Patakparti Tagóvoda tagintézmény-vezetője
I. Napirend előtt
Farkas Imre polgármester: köszöntöm a képviselőtestület rendes nyílt ülésén
megjelent képviselőket. Megállapítom, hogy a rendes nyílt képviselőtestületi ülés a képviselők
7 tagjának jelenlétével határozatképes, a rendes nyílt ülést megnyitom. Javaslatot teszek az
ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítőire dr. Ecsedi András István és Farkas András képviselők
személyében.
A Képviselőtestület a jegyzőkönyv hitelesítők személyével 7 igen szavazattal egyetértett.
Farkas Imre polgármester: a meghívóban feltüntetett napirendi pontokon kívül a bejelentések
keretében javasolom tárgyalni: pályázat benyújtását nyári tábor támogatására, pedagógusnapi
kirándulás támogatását, a fogorvosi lakás bérleti szerződését, retro-disco tartásának ügyét, Nyúl
Andrásné búcsúztatását, játszótéri elem vásárlását, óvodai közalkalmazottak munkaruhájának
biztosítását. Megkérdezem, van-e egyéb napirendi pontra javaslat a képviselőtestület tagjai
részéről?
Dr. Ecsedi András István képviselő: elkészült a székely-zászló, szeretném, ha a polgármesteri
hivatal épületére kihelyezésre kerülne.
Farkas Imre polgármester: korábban a képviselőtestület ezt a témát már tárgyalta, akkor nem
született döntés a székely-zászló kihelyezéséről. Javasolom a bejelentések keretében a székelyzászló kihelyezésének ügyét is tárgyalni.
Kérem a mai ülés napirendjének a módosításokkal történő elfogadását. Kérdésem, ki az, aki
elfogadja a javasolt napirendet?

2
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
82/2013.(IV.29.) 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 képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előadó: dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
3. Előirányzat-módosítási javaslat
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: összevont bizottsági ülés
4. Baracs Község Önkormányzatának oktatási társulásra vonatkozó zárszámadása
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: összevont bizottsági ülés
5. 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: összevont bizottsági ülés
6. 2014. évi költségvetési koncepció
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: összevont bizottsági ülés
7. Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Felelős: dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
8. Törvényességi felhívás kapcsán határozatok visszavonása, módosítása
Előadó: dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
9. Közoktatási Társulás kapcsán szükséges határozatok meghozatala
Előadó: dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
10. M6 Autópálya földterületeinek önkormányzati tulajdonba adása
Előadó: dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
Véleményezi: összevont bizottsági ülés
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11. Pályázatok közbeszerzőinek kiválasztása (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Farkas Imre polgármester
12. Átmeneti segélyek jóváhagyása (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Farkas Imre polgármester
13. Bejelentések:
- pályázati lehetőségek megtárgyalása (szóbeli előterjesztés),
- pályázati benyújtása nyári tábor támogatására,
- pedagógusnapi kirándulás támogatása,
- fogorvosi lakás bérleti szerződése,
- retro-disco tartásának ügye,
- Nyúl Andrásné közalkalmazott búcsúztatása,
- játszótéri elem vásárlása,
- óvodai közalkalmazottak munkaruhájának biztosítása,
- székely-zászló kihelyezése a Polgármesteri Hivatal épületére
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. április 29.
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: néhány kiegészítést tennék a tájékoztatóhoz:
Szemétszállítással kapcsolatosan: a legutolsó számlát, amit a Dunanett KFT kiküldött a
lakosság részére, nem kötelesek az emberek kifizetni, mivel a szemétszállítási díj összegét
korrigálni fogják, azt az összeget állapítják majd meg, amit a kormányhatározatban
decemberben bejelentett a kormány, mégpedig a decemberi díj + 4,2 %. Ha valaki mégis
befizette, utólag kompenzálni fogják.
Szállás-Napok: a tegnapi napon is érkezett egy szerződés, és azon kívül is érkezett még egy az
egészségügyi szűrésekkel kapcsolatosan, lassan minden szerződés megkötésre kerül.
Lebetonozták a felállításra kerülő kereszt helyét, a padok felállításából maradt faanyag, ebből
a kereszt két oldalán két pad még elhelyezésre kerül.
Hagyó-Kovács Gyula mellszobor felállítása: a talapzatot már meghozták, Bognár István
vállalkozó fogja felvésni rá a nevet.
Jákli Ferencné képviselő asszony: a tömegközlekedéssel kapcsolatosan összehívott
megbeszélésen elhangzottakról kérem, hogy polgármester úr adjon néhány mondatban
tájékoztatást.
Farkas Imre polgármester: részt vettem ezen a megbeszélésen, ahol jelen volt a
tömegközlekedésért felelős személy, az Alba Volán egyik vezetője és a magyar államvasutak
vezetője. Szóvá tettem a helyi vasútvonal visszaállítását, azt válaszolták, hogy ez esélytelen. A
területfejlesztési tervekben szerepel, hogy Paks elővárosi vonallá fejlődjön, de arról sajnos
nincs szó, hogy visszaállítanák azt a személyszállítást, amit 2009-ben megszüntettek.
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Felvetettem, hogy az Alba Volán járatain nem fogadják el a Gemenc Volán által kibocsátott
bérletet. Előszállás-Nagykarácsony települések között a Gemenc Volán nem szolgáltat, ezért
nem fogadják el a bérletet. Csak ott tudják elfogadni, ahova közlekedik Gemenc Volán járat.
Ha valaki a Nagykarácsonyi út végén szeretne leszállni, végig meg kell vennie a jegyet. A
Gemenc Volán a hibás, mert nem lenne szabad olyan útvonalra bérletet kiadnia, ahova ő nem
szolgáltat. Dunaföldváron a buszpályaudvaron adnak ki ilyen nem megfelelő bérletet. Aki a
buszvezetőnél vásárolja meg a bérletet, az megfelelőt kap. Az általános iskolai megállóig jó a
jegy, de onnan felfelé a Nagykarácsonyi útra már nem jó, mert ahogyan már említettem, arra a
Gemenc Volán már nem szolgáltat.
Szóvá tettem továbbá a buszjáratokon a zsúfoltságot, és azt is, hogy miért megy körbe a járat.
Ezt a témát szinte lesöpörték az asztalról, mondván, ez nekik így gazdaságos, nem éri meg,
hogy másfelé közlekedjen a járat. Jeleztem a rásegítő járatok szükségességét, azt válaszolták,
hogy kevés a személy, nem érdemes üzemeltetni. A lényeg, hogy semmiféle pozitív változás
nem lesz a jövőben.
Felmerült még az is, hogy több település a vasútállomás területének rendbetételét átvállalta. Azt
az összeget, amit a vasút erre a célra fordított volna, átadta az önkormányzatnak, és ezért az
önkormányzat tartja karban ezt a területet. Azt mondták, utána néznek, hogy erre van-e
lehetőség.
Részt vettem a Dunai Vasmű ZRT szakszervezete által szervezett összejövetelen, nem tudom,
milyen eredménye lesz.
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, kérem, hogy a képviselőtestület fogadja el a
polgármesteri tájékoztatót.
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
83/2013.(IV.29.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
polgármesteri tájékoztatót az ülésen elhangzott kiegészítésekkel
elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. április 29.
2.) Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: megkérdezem jegyző asszonyt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?
Dr. Jenei Zsuzsanna jegyző: nem kívánom kiegészíteni az írásos jelentést.
Farkas Imre polgármester: annyi kiegészítést tennék a jelentéshez, hogy a buszmegálló
építésére szóló szerződést a Cukép KFT-vel megkötöttem, a közútkezelő KHT felé jeleztem a
munkát.
Jákli Ferencné képviselő asszony: szeretném kérni, hogy amikor pályázattal kapcsolatos
tájékoztatás jelenik meg a facebookon, arról is adjanak tájékoztatást, hogy az önkormányzat
mennyi összeggel támogatta a pályázatot.
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Szerencse Jánosné tagóvoda-vezető (pályázat bonyolítója): a magam részéről minden olyan
cikkben adtam erről tájékoztatást, amit én írtam.
Jákli Ferencné képviselő asszony: fontosnak tartom tudatosítani az emberekben, hogy az
önkormányzat is támogatta a pályázatot, hiszen elég jelentős összegről van szó.
Farkas Imre polgármester: köszönetemet szeretném kifejezni Szerencse Jánosnénak, aki
megszervezte a társadalmi munkát, most hétvégén lezárult. Az elültetett fák, bokrok,
kihelyezett padok, szemetesek nagyon látványosak, sokan dicsérték. Azt javasolom, ha jövőre
lesz rá lehetőség, a Balatoni út másik oldalán is valósítsuk meg a parkosítást.
Magyari Ferenc alpolgármester: köszönet illeti mindazokat, akik ebben a munkában részt
vettek. Kérem, hogy aki a facebookon fent szokott lenni, tolmácsolja a képviselőtestület
köszönetét, különös tekintettel Szerencse Jánosnéra, aki bonyolította a Cifrakert felújításának
pályázatát is. Neki kiemelten köszönöm, hogy felvállalta és levezényelte a munkát, úgy,
ahogyan a „nagy könyvben le van írva”.
Farkas Imre polgármester: amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, a jelentést elfogadásra
javasolom. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a jelentést?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
84/2013.(IV.29.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
a
63/2013.(III.28.) ÖK. számú határozat,
69/2013.(III.28.) ÖK. számú határozat,
70/2013.(III.28.) ÖK. számú határozat,
71/2013.(III.28.) ÖK. számú határozat,
72/2013.(III.28.) ÖK. számú határozat,
79/2013.(IV.15.) ÖK. számú határozat,
80/2013.(IV.15.) ÖK. számú határozat
végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
Felelős: dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
Határidő: 2013. április 29.
3.) Előirányzat-módosítási javaslat
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: az összevont bizottsági ülésen a bizottságok ezt a napirendi pontot
tárgyalták, megkérdezem a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság
javaslatát.
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Dr. Ecsedi András István képviselő, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság az előirányzat-módosítási javaslatot megtárgyalta, azt elfogadásra
javasolja a képviselőtestületnek.
Farkas Imre polgármester: ahogyan az előterjesztésből látható, plusz bevételünk keletkezett a
módosított előirányzathoz képest, mégpedig 26 millió forint. Kérem a képviselőtestületet, hogy
az előirányzat-módosítási javaslatot fogadja el.
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
rendeletet alkotta:
ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.16.) ÖK. számú
rendelet módosításáról
(A rendelet szövege teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
4.) Baracs Község Önkormányzatának oktatási társulásra vonatkozó zárszámadása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Baracs Község Önkormányzata
által készített zárszámadási anyag tudomásul vételét javasolja a képviselőtestületnek.
Az előterjesztésből látható, hogy 5,5 millió forintot visszakap önkormányzatunk, ennyi
összeggel túlfinanszíroztuk a két oktatási intézményt. Ezt az összeget május hónap elején
átutalja Baracs Község Önkormányzata.
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs a zárszámadáshoz, annak tudomásulvételét javasolom
a képviselőtestületnek.
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
85/2013.(IV.29.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
Baracs Község Önkormányzatának oktatási társulásra vonatkozó
2012. évi zárszámadását tudomásul veszi.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. május 20.
(Baracs Község Önkormányzata értesítésére)
5.) 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: szeretném kiemelni a főbb számadatokat: az önkormányzat 2012.
évi módosított bevételi főösszege 358 millió forint, ami az év folyamán 369,2 millió forintra
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realizálódott. Valójában ez nem ekkora összeg, hanem arról van szó, hogy az önkormányzat
ami bevételt kap, abból finanszírozza a polgármesteri hivatalt, de ezt az összeget hozzá kell
adni még egyszer az önkormányzat költségvetéséhez, halmozni kell. A tavalyi bevételi főösszeg
valójában 259 millió forint. Megjegyzem, az idei évben 182 millió forinttal indult a
költségvetés.
Adóbevételek: iparűzési adó 67 %-ot jelent, 15 millió forinttal terveztük, 21 millió forint
érkezett be. Az idén az iparűzési adót 17 millió forinttal terveztük.
Gépjárműadó: az ebből származó bevétel 60 %-át az állam elviszi, 40 % marad nálunk.
Kommunális adó: 11 millió forintból 9,9 millió forint teljesült, 10 % a „levegőben lóg”. Talán
fontolóra kell vennünk a kommunális adó összegének csökkentését november hónapban.
Látható, hogy viszonylag jól működött az önkormányzat a tavalyi évben, bevételeink, amit
vártunk, beérkeztek. Adóhátralékunk van, aminek egy részét meg kellene szüntetni, elévülés
miatt. A tavalyi évben kifizettük a hitel utolsó részletét, jelenleg az önkormányzatnak hitele
nincs, még folyószámla hitelt sem veszünk igénybe.
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, a zárszámadást elfogadásra javasolom a
képviselőtestületnek.
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
rendeletet alkotta:
ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
8/2013.(IV.30.) ÖK. számú
rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról
(A rendelet szövege teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: az összevont bizottsági ülésen felmerült, hogy nem biztos, hogy
szükség lesz rá, de talán meg kellene próbálni folyószámla-hitelt igényelni. Ezt az indokolja,
hogy elnyertük a csatorna pályázatot, amivel 2,7 millió forint + ÁFA fizetési kötelezettség jár.
Ezen kívül, ha a napelemes pályázat nyertes lesz, egy összegben 10 millió forintot ki kell
fizetnünk. Ezért azt javasolom, inkább vállaljuk fel, hogy megkérjük a folyószámla-hitelt, 6-7
millió forintra kaphatnánk meg. Lehet, hogy nem fogjuk igénybe venni, de ezt előre nem lehet
tudni. Javasolom, indítsuk el a kérelem benyújtását, két hónap alatt elbírálják. Inkább legyen
pénzünk, legfeljebb nem használjuk fel.
Javasolom a képviselőtestületnek, hozza meg döntését folyószámla-hitelkeret benyújtásáról,
maximum 7,5 millió Ft erejéig, a hitel fedezetéül a Gondozási Központ épületét javasolom.
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
86/2013.(IV.29.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
1.) Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete folyószámla hitel
igénybevételét rendeli el.
A hitel célja: átmeneti likviditási problémák leküzdése
A hitel összege: 7.500.000 Ft
A hitel futamideje: 2013. szeptember 30.
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Hitelfedezet: az Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal:
- a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy
- a futamidő alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait
betervezi és jóváhagyja.
- Az Önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel valamennyi
költségvetési bevételét, annak hitel fedezetéül történő
engedményezését.
- Támogatás engedményezése,
- Ingatlan fedezet: biztosítékként a Képviselőtestület felajánlja a
tulajdonát képező, forgalomképes, Előszállás, Bem József u. 1. szám alatti,
1449/4 hrszámú, 787 m2 nagyságú ingatlant.
2.) A Képviselőtestület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből,
kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe
véve nem esik az 2011. évi CXCIV. Tv. 10. § (3) bekezdésében meghatározott
korlátozás alá.
3.) A Képviselőtestület felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy az 1.) pont szerinti
feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében eljárjon és a hitelszerződést az önkormányzat
képviseletében a Bankkal megkösse.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. június 30.
(a szerződéskötésre)
6.) 2014. évi költségvetési koncepció
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: az államháztartásról szóló törvény szerint az elkövetkezendő évi
költségvetési koncepciót mindig az azt megelőző év április 30-áig tárgyalnia kell a
képviselőtestületnek. A most előterjesztett koncepció teljesen általános, a szöveges
megfogalmazás semmi konkrétumot nem tartalmaz a 2014-es évre vonatkozóan.
Talán annyit érdemes megjegyezni, hogy milyen kiadások várhatóak 2014-ben. A csatorna
pályázat, illetve a szigetelésre benyújtott pályázat az, ami nagyobb anyagi megterhelést jelent
az önkormányzat számára.
Jákli Ferencné képviselő asszony: a koncepciót nem fogom támogatni, pontosan azért, mert a
kormányzati politika olyan bizonytalan helyzetben tartja az önkormányzatokat, hogy ebben a
helyzetben ilyet kérni felesleges dolognak tartom, mert semmit nem lehet látni előre.
Farkas Imre polgármester: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a koncepciót tárgyalta, azt
elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek, így kérem a képviselőtestületet, hogy azt fogadja
el.
A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
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87/2013.(IV.29.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
2014. évi költségvetési koncepciót elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. április 29.
7.) Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Dr. Jenei Zsuzsanna jegyző: a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára azért volt
szükség, mert a helyi önkormányzatokról szóló törvény idén januárban minden szakaszában
hatályba lépett, ami a képviselőtestület működésének részletes szabályait tartalmazó SZMSZ
tartalmi elemeiben bekövetkezett változást is jelent. Ennek kapcsán ki kellett egészíteni a
szabályzatot a képviselők munkájával, a polgármester és a jegyző munkájával, feladat-és
hatáskörével, illetve a név szerinti szavazással. Továbbá pontosítani, kiegészíteni volt
szükséges a személyes érintettség esetén fennálló bejelentési kötelezettséget, illetve ennek
elmulasztása során adható figyelmeztetést és tiszteletdíj csökkentést is. A személyes érintettség
akkor áll fenn, amikor a képviselő közeli hozzátartozójának vagyoni helyzetét, személyes
körülményeit érinti a döntés, erről az érintett képviselőnek szólnia kell.
Név szerinti szavazás azt jelenti, amiről a neve is beszél, minden képviselőt a jegyző név szerinti
szavazásra szólít fel, bizonyos esetekben kell ilyet alkalmazni.
Ezen kívül a minősített többségű szavazással járó esetekkel egészítettem ki a szabályzatot,
összeférhetetlenség, méltatlanság megállapításának esetével, valamint itt felsorolt törvény által
egyébként lehetőségként felajánlott esetekben.
Továbbá rendelet, határozat alkotás és az utána következő eljárások kapcsán javasolom
pontosítani a szabályzatot, amely szintén csak jogszabályi hatályosulás miatt vált szükségessé.
Farkas Imre polgármester: kérem jegyző asszonyt, hogy a módosításokkal egységes szerkezetű
szabályzatot minden képviselő elektronikus formában kapja meg. Javasolom a szabályzat
módosítás elfogadását.
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
rendeletet alkotta:
ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
9/2013.(V.01.) önkormányzati
rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzatról
szóló 13/2010.(XI.1.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet szövege teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
8.) Törvényességi felhívás kapcsán határozatok visszavonása, módosítása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Dr. Jenei Zsuzsanna jegyző: 2012. decemberi képviselőtestületi ülésen szociális temetés
témakörében született három határozat, amely kapcsán törvényességi felhívás érkezett a Fejér
Megyei Kormányhivatal Törvényességi Főosztálya részéről.
A törvényességi felhívásban sérelmezi a törvényességi felügyelet többek között a „szociális
temetés” kifejezést, mivel „köztemetés”-ként szerepel minden jogszabályban, a helyi
önkormányzati rendeletben is. Sajnálatosan az én hibámból ez a döntés polgármesteri
hatáskörből átruházódott képviselőtestületi hatáskörbe, holott ezekben a kérdésekben a
polgármester jogosult dönteni azzal, hogy véleményeztetésre előterjesztheti a
képviselőtestületnek. Hasznos észrevétel érkezett ennek kapcsán alpolgármester úrtól, mely
szerint indokolt lenne a helyi rendeletben az erre vonatkozó részletesebb szabályozás. A
szociális rendeletben a köztemetésre vonatkozó szabályozást pontosítani kellene,
méltányosságot lehet gyakorolni. Pontosítani lehet ennek feltételrendszerét, a rendeletben
rendelkezhet az önkormányzat arról, hogy milyen feltételekkel lehet szó köztemetésről. A
rendelet jelenleg is tartalmaz szabályozást köztemetés vonatkozásában, de lehet, hogy a
képviselőtestület célszerűnek fogja tartani a pontosítását.
Sérelmezi továbbá a törvényességi felügyelet azt is, hogy kizárólag csak hamvasztásos
temetésről szólnak ezek a döntések, amelyek sértik az elhunyt jogát, hiszen az ő életében
rendelkezhet eltemetése módjáról, de ez viszonylag ritkán fordul elő. A későbbiekben lehet szó
hamvasztásos temetésről, de nem lehet kizárólag csak erre korlátozni a köztemetés intézményét.
Ezen okok miatt javasolom ezen határozatok visszavonását. A megkötött szerződést módosítani
kell, miután érkezett olyan árajánlat is a szolgáltatók részéről, ami nem hamvasztásos temetés
költségeiről szól, hanem koporsós temetés költségeit tartalmazza. Egyszerű
szerződésmódosítással ez a hiba javítható. A hozott határozatok visszavonását javasolom a
képviselőtestületnek, és a polgármester saját hatáskörében történő döntését.
A törvényességi felhívás tartalmaz továbbá kifogást az önkormányzat szociális rendeletének
18. szakasz (2) bekezdésével kapcsolatosan is: nem tartalmaz a rendelet konkrét feltételeket a
méltányossági jogkörben az önkormányzat által kifizetett köztemetés összegének esetleges
visszafizetéséről, ezért javasolom azt hatályon kívül helyezni. A (3) bekezdésben hatályban
marad az a rendelkezés, amiben „a polgármester a köztemetés költségeinek megtérítése alól
részben vagy egészben mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt, ha a kötelezett személy
családjának egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegét.” Ezen rendelkezés megadja a méltányosság gyakorlásának feltételét.
Magyari Ferenc alpolgármester: tehát a szociális rendeletben kellene meghatározni azokat a
feltételeket, amelyek szabályoznák a köztemetést.
Radák Kálmán képviselő: az elhunytat el kell temetni akkor is, ha van vagyona a
hozzátartozónak, de nem hajlandó vállalni a temetés költségeit.
Magyari Ferenc alpolgármester: akkor viszont nyilatkoztatni kell a hozzátartozót, hogy nem
hajlandó eltemettetni az elhunytatni.
Dr. Jenei Zsuzsanna jegyző: arra kérem a képviselőtestület tagjait, hogy a későbbiekben adjanak
majd javaslatot, hogy mivel szeretnék kiegészíteni a rendeletet.
Farkas Imre polgármester: javasolom, a képviselőtestület vonja vissza a törvényességi
felügyelet által törvénysértőnek megítélt határozatokat. A szerződést pedig ki fogom egészíteni
a koporsós temetéssel. Kérem a képviselőtestület döntéseit a határozatok visszavonásáról.
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
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88/2013.(IV.29.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
270/2013.(XII.19.) ÖK. számú határozatát – a hamvasztásos
temetés finanszírozásáról – visszavonja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. április 29.
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
89/2013.(IV.29.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
271/2013.(XII.19.) ÖK. számú határozatát – Turcsánné Simon
Magdolna kegyeleti szolgáltató vállalkozó szociális temetések
lebonyolítására vonatkozó árajánlatának elfogadásáról –
visszavonja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. április 29.
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
90/2013.(IV.29.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
272/2013.(XII.19.) ÖK. számú határozatát – Wittmann István
Előszállás, Arany J. u. 37. szám alatti lakos szociális temetkezés
keretében történő eltemettetéséről – visszavonja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. április 29.
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:

91/2013.(IV.29.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
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Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
280/2013.(XII.19.) ÖK. számú határozatát – Farkas Imre
polgármester felhatalmazásáról köztemetés elrendelésére,
kizárólag hamvasztásos temetés finanszírozására – visszavonja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. április 29.
Farkas Imre polgármester: javasolom a szociális rendelet 18. szakasz (2) bekezdésének hatályon
kívül helyezését a képviselőtestületnek.
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
rendeletet alkotta:
Előszállás Nagyközség Önkormányzata
Képviselőtestületének
10/2013.(V.01.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról szóló 1/2012.(I.26.) önkormányzati rendelet
rendelkezésének hatályon kívül helyezéséről
(A rendelet szövege teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
9.) Közoktatási Társulás kapcsán szükséges határozatok meghozatala
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a Baracs és Kisapostag Községek Önkormányzataival megkötött
közoktatási társulást felbontjuk, ebben korábban már megegyezés történt az önkormányzatok
között. Az összevont bizottsági ülés az előterjesztést megtárgyalta. Ott elhangzott, hogy a
megküldött határozati javaslatok, dokumentumok tartalmaznak elírásokat, hibákat, amelyek
javítása szükséges az ügyvédnő részéről. Ezek a következők:
- az óvoda neve helyesen „Patakparti Tagóvoda Előszállás”,
- a felelős óvodavezető nem Makó Józsefné,
- az önkormányzat neve helyesen: Előszállás Nagyközség Önkormányzata,
- az alapító okiratban 75 fő szerepel, egy másik tervezetben 96 fő szerepel, a helyes a 75
fő,
- Szerencse Jánosnét bízzuk meg az óvoda vezetésével 2014. június 30-ig.
A határozatok meghozatalát
képviselőtestületnek.

fenti

módosításokkal

javasolom

elfogadásra

a

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:

92/2013.(IV.29.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
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Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta „Baracs – Kisapostag
- Előszállás Közoktatási Intézményi Társulás megszűnésére s azzal kapcsolatos elszámolásra”
vonatkozó előterjesztést, melynek alapján az alábbi döntéseket hozza:
I.
Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete Baracs Község Önkormányzata
Képviselőtestületével és Kisapostag Község Önkormányzata Képviselőtestületével közösen
dönt arról, hogy a Baracs – Kisapostag – Előszállás Közoktatási Intézményi Társulás Társulási
Megállapodását a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 146. § (1) bekezdése alapján 2013. június 30-napjáig felülvizsgálni nem kívánják, mely
által az Intézményi Társulás 2013. június 30-napjával megszűnik.
II.
Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete Baracs Község Önkormányzata
Képviselőtestülete és Kisapostag Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Társulási
Megállapodás megszűnéséhez kapcsolódóan az alábbiakról állapodnak meg:
1.

A Baracs – Kisapostag – Előszállás Közoktatási Intézményi Társulás megszűnése alapján
a Társulás keretében fenntartott:
1.1. Négy Vándor Óvodából annak Mosolykert Tagóvodája és Patakparti Tagóvodája
külön-külön 2013. július 1-i hatállyal az „államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV.
tv. 8. § (1) bekezdése alapján kiválik,
1.2. a Mosolykert Tagóvoda általános jogutódja Kisapostag Község Önkormányzata
Képviselőtestülete által alapított Kisapostagi Mosolykert Óvoda, melynek székhelye
2428 Kisapostag, Duna sor 18.,
1.3.míg a Patakparti Tagóvoda általános jogutódja Előszállás Nagyközség
Önkormányzata Képviselőtestülete által alapított Előszállási Patakparti Óvoda,
melynek székhelye 2424 Előszállás, Fő tér 3.

2.

Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete rögzíti, hogy:
2.1. A Négy Vándor Óvodát az 1. pontban foglaltakra tekintettel átszervezi, melyre
vonatkozó Alapító Okirat módosítását külön határozattal adja ki.
2.2. A társult Önkormányzatok között közös tulajdon nem keletkezett, e körben ezáltal
egymással elszámolási kötelezettségük nem áll fenn:
2.2.1. a Négy Vándor Óvoda intézményi székhelye elhelyezését biztosító baracsi 319
hrsz-ú ingatlan s a benne lévő ingóságok tulajdonjoga Baracs Község
Önkormányzatát,
2.2.2. a Mosolykert Tagóvoda elhelyezését biztosító kisapostagi 53 hrsz-ú, 2428
Kisapostag, Duna sor 18. sz. alatti ingatlan s a benne lévő ingóságok
tulajdonjoga Kisapostag Község Önkormányzatát,
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2.2.2. a Patakparti Tagóvoda elhelyezését biztosító előszállási 1414/1 hrsz-ú, 2424
Előszállás, Fő tér 3. sz. alatti ingatlan s a benne lévő ingóságok tulajdonjoga
Előszállás Nagyközség Önkormányzatát
illetik meg.
2.3. A Négy Vándor Óvoda Mosolykert Tagóvodájában foglalkoztatott 4 fő
közalkalmazott „közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. törvény 24.
§ (3) bekezdésére figyelemmel a „Munka törvénykönyvéről” szóló 2012. évi I. törvény
36. § (1) bekezdése alapján történő munkáltatói jogutódlással történő
továbbfoglalkoztatásról Kisapostag Község Önkormányzata Képviselőtestülete
gondoskodik az általa alapított Kisapostagi Mosolykert Óvoda helyi önkormányzati
költségvetési szerv keretében.
2.4. A Négy Vándor Óvoda Patakparti Tagóvodájában foglalkoztatott 9 fő közalkalmazott
„közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. törvény 24. § (3)
bekezdésére figyelemmel a „Munka törvénykönyvéről” szóló 2012. évi I. törvény 36.
§ (1) bekezdése alapján történő munkáltatói jogutódlással történő
továbbfoglalkoztatásról Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete
gondoskodik az általa alapított Előszállási Patakparti Óvoda helyi önkormányzati
költségvetési szerv keretében.
3.

Baracs Község Önkormányzata Képviselőtestülete, mint a Négy Vándor Óvoda irányító
szerve a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. tv. 2.
számú melléklete kiegészítő szabályok 2. c) pontja 2. alpontja alapján:
3.1. Az óvodai feladat Kisapostag Község és Előszállás Nagyközség közigazgatási
területére kiterjedő átadás-átvételét – Kisapostag Község Önkormányzatával és
Előszállás Nagyközség Önkormányzatával együttműködve – 2013. június 15-napjáig
a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére bejelenti,
3.2. s a Mosolykert Tagóvoda, továbbá a Patakparti Tagóvoda tekintetében igényelt a 2.
számú melléklet II/1., II/2., II/3. b) pontjában meghatározott állami költségvetési
támogatás 2013. július és augusztus hónapokra járó összegét – annak folyósítását
követő 5 banki napon belüli utalással - Kisapostag Község Önkormányzata, továbbá
Előszállás Nagyközség Önkormányzata részére átadja.

4.

A társult Képviselőtestületek a Társulás 2013. június 30-napjáig tartó működése időpontját
követően a Négy Vándor Óvoda 2013. június 30-napjáig keletkezett működési, fenntartási
költségei ismeretében egymással elszámolnak.
4.1. Baracs Község Önkormányzata Képviselőtestülete vállalja, hogy az Intézményt érintő
2013. június 30-napjáig terjedő elszámolást elkészíti, s azt Kisapostag Község
Önkormányzata Képviselőtestülete, továbbá Előszállás Nagyközség Önkormányzata
Képviselőtestülete részére 2013. augusztus 31-napjáig megküldi.
4.2. Kisapostag Község Önkormányzata Képviselőtestülete, továbbá Előszállás
Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az elszámolást soron következő
ülésükön, de legkésőbb 30 napon belül megtárgyalják, s annak elfogadása tekintetében
döntést hoznak.
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Amennyiben határidőn belül a Kisapostag Község Önkormányzata Képviselőtestülete
és/vagy Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete döntést nem hoz
az részéről/részükről elfogadottnak tekintendő.
4.3. Az elszámolás 4.1. és 4.2. pont szerinti elfogadását követően 30 napon belül:
4.3.1. Kisapostag Község Önkormányzata és Előszállás Nagyközség Önkormányzata
a székhely Önkormányzat felé esetlegesen fennálló összegszerűen
megállapított tartozását átutalással teljesíti,
4.3.2. avagy Baracs Község Önkormányzata Kisapostag Község Önkormányzata
és/vagy Előszállás Nagyközség Önkormányzata túlfizetése esetén a
többletösszeget szintén utalással az érintett Önkormányzat(ok) részére
visszafizeti.
5.

Amennyiben az Közoktatási Intézményi Társulás fennállásának időtartama alatt a társult
Önkormányzatok közös óvodai feladatellátásához kapcsolódóan állami költségvetési
jogosulatlan igénybevétel történt, úgy annak jogerős megállapítását követően az érintett
Önkormányzatok annak jogkövetkezményei viselése tekintetében egyeztetnek.

6.

A Társulási Megállapodás megszűnésével s az elszámolással kapcsolatos költségeket a
társult Önkormányzatok közösen viselik, azzal hogy a Négy Vándor Óvoda
átszervezésével kapcsolatos költségeket Baracs Község Önkormányzata, a Kisapostagi
Mosolykert Óvoda alapításával s valamennyi ahhoz kapcsolódó intézkedés meghozatalával
kapcsolatos költség Kisapostag Község Önkormányzatát, míg az Előszállási Patakparti
Óvoda alapításával s valamennyi ahhoz kapcsolódó intézkedés meghozatalával
kapcsolatos költség Előszállás Nagyközség Önkormányzatát terheli.
III.

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a II. pontban foglalt tartalommal Baracs
Község Önkormányzata Képviselőtestületével létrejövő, az előterjesztés 1. számú mellékletét
képező Megállapodás aláírására s annak az óvodai-nevelési feladat átadás-átvételére tekintettel
történő a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére való megküldésére.
Felelős:

Farkas Imre
polgármester

Határidő:

legkésőbb 2013. június 15.
IV.

Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete vállalja, hogy – a Négy Vándor
Óvoda vezetőjével együttműködve - az Mt. 37. §-38.§-ban foglaltak szerint a Négy Vándor
Óvoda Patakparti Tagóvodájában foglalkoztatott közalkalmazottakat a munkáltató
személyében bekövetkező változásról mint átvevő munkáltató alapítója tájékoztatja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. június 15.
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A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
93/2013.(IV.29.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta a „Előszállási
Patakparti Óvoda Alapító Okirata megállapítására s kiadására” vonatkozó előterjesztést,
melynek alapján az alábbi döntéseket hozza:
I.
Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az Előszállási Patakparti
Óvoda Alapító Okiratát 2013. július 1-i hatállyal az alábbi tartalommal adja ki:
Előszállási Patakparti Óvoda
Alapító Okirata
Az Alapító Okirat 5. pontjában megjelölt Előszállás Nagyközség Önkormányzata
Képviselőtestülete, mint alapító és irányító szerv „a „Magyarország helyi
önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 7. pontjában, s az
„államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. tv. 8. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt
hatáskörében eljárva az „államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011.(XII 31.) Kormányrendelet 5. §-ában s a „nemzeti köznevelésről” szóló 2011. évi
CXC. törvény 21. § (3) bekezdésében foglalt tartalommal a Előszállási Patakparti Óvoda
– mint helyi önkormányzati költségvetési szerv - Alapító Okiratát 2013. július 1-jei
hatállyal az alábbiakban állapítja meg:
1.

A költségvetési szerv neve:

2.

Létrehozásáról rendelkező határozat száma:
Előszállás Nagyközség Önkormányzata
Képviselőtestülete
93/2013.
(IV.29.)
számú határozata

3.

A költségvetési szerv székhelye:

4.

A költségvetési szerv közvetlen jogelődje, s alapítása módja:
4.1. Közvetlen jogelődje:

4.2. Alapítása módja:

5.

Előszállási Patakparti Óvoda

2424 Előszállás, Fő tér 3. sz.

Négy Vándor Óvoda
2427 Baracs, Szabadság tér 6. sz.,
melynek Tagóvodájaként működött a
Patakparti Tagóvoda.

A Négy Vándor Óvodából a Patakparti
Tagóvoda Áht. 8. § (3) bekezdése szerinti
kiválásával jön létre az Előszállási
Patakparti Óvoda.
A költségvetési szerv alapító, fenntartó és irányító szerve, székhelye:
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Előszállás Nagyközség Önkormányzata
Képviselőtestülete
2424 Előszállás, Fő tér 3. sz.
6.

A költségvetési szerv típusa: köznevelési intézmény: Óvoda
6.1. Óvodai csoportok száma:
3
6.2. A felvehető legmagasabb gyermeklétszám: 75 gyermek

7.

A költségvetési szerv működési területe: Előszállás Nagyközség Önkormányzata
teljes közigazgatási területe.

8.

A költségvetési szerv jogállása, gazdálkodási besorolása:
Önálló jogi személy. Önállóan működő, az
előirányzatai feletti rendelkezési jogosultság
tekintetében teljes jogkörű, önálló adószámmal s
pénzintézeti
számlával
rendelkező
helyi
önkormányzati költségvetési szerv.
A költségvetési szerv saját éves költségvetéssel és
költségvetési beszámolóval rendelkezik, mely
Előszállás
Nagyközség
Önkormányzata
költségvetési, illetőleg zárszámadási rendeletébe
épül be.
Pénzügyi-gazdálkodási
feladatait
–
munkamegosztási megállapodás alapján – az
Előszállási Polgármesteri Hivatal látja el.

9.

A költségvetési szerv jogszabály által meghatározott közfeladata:
A „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés
6. pontjában meghatározott óvodai ellátás, s a
„nemzeti köznevelésről” szóló 2011. évi CXC. tv.
4. § 1.a) pontja és 8. §-a szerinti óvodai nevelési
feladatok ellátása.

Az óvoda a nemzeti köznevelésről szóló törvény,
az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja és a
helyi Óvodai Nevelés program alapján végzi
feladatát, a nevelést az Óvodai Integrációs
Program szerint szervezi. Alaptevékenysége
keretében az óvodai nevelés megszervezését a
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
esélyegyenlőségét szolgáló óvodai integrációs
program alapján végzi.
10. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
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10.1. TEÁOR ’08 alapján:

8510’08 Iskolai előkészítő oktatás

10.2. Szakágazati besorolása: 851020 Óvodai nevelés
10.3. Szakfeladati rend szerinti alaptevékenységei:
Megnevezés
10.3.1. Óvodai nevelés, ellátás
10.3.2. Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése,
ellátása
Sajátos nevelési igényű gyermek: az a különleges
bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői
bizottság szakértői
szakvéleménye alapján
mozgásszervi,
érzékszervi,
értelmi,
vagy
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,
autizmus spektrum zavarral, vagy egyéb pszichés
fejlődési zavarral, (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartás szabályozási zavarral) küzd.
10.3.3. Óvodai intézményi étkeztetés
10.3.4. Munkahelyi étkeztetés

Szakfeladat száma
851011

851012

562912
562917

11. A költségvetési szerv vezetője:
Az óvodavezető: akit nyilvános pályázat alapján meghatározott időtartamra Előszállás
Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete bíz meg, s gyakorolja tekintetében – a
„Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglalt
rendelkezések szerint – a munkáltatói jogokat.
Az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója Előszállás Nagyközség Önkormányzata
Polgármestere.
Az Előszállási Patakparti Óvodát az óvodavezető képviseli.
12. A költségvetési szerv foglalkoztatottjai:
12.1. Közalkalmazottak, akiknek jogviszonyára a „közalkalmazottak jogállásáról” szóló
1992. évi XXXIII. tv. és végrehajtási jogszabályai rendelkezéseiben foglaltak az
irányadók.
12.2. Egyes foglalkoztatottak munkavállalók, akiknek jogviszonyára a „Munka
törvénykönyvéről” szóló 2012. évi I. tv. rendelkezései az irányadóak.
12.3. További jogviszonyokra a „Polgári törvénykönyvről” szóló mindenkor hatályos
törvényi rendelkezések az irányadóak.
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13. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon: melyre nézve a költségvetési
szervet használati jog illeti meg:
13.1. Az előszállási 1414/1 hrsz-ú, 2424 Előszállás, Fő tér 3. sz. alatti ingatlan, melyben
az Előszállási Patakparti Óvoda nyert elhelyezést.
13.2. A költségvetési szerv által használt, 13.1. pont szerinti ingatlan – a benne lévő
berendezések, ingóságok –Előszállás Nagyközség Önkormányzata kizárólagos
tulajdonában állnak, melyekre nézve a költségvetési szervet térítésmentes
használati jog illeti meg.
14. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog:
A költségvetési szerv a 13. pont szerint rendelkezésére bocsátott vagyontárgyakat –
Előszállás Nagyközség Önkormányzata mindenkor hatályos vagyongazdálkodásról szóló
önkormányzati rendeletében foglalt szabályok szerint - az óvodai nevelési feladatok
ellátásához szabadon használhatja, de nem idegenítheti, és nem terhelheti meg azokat.
15. A költségvetési szerv vállalkozói tevékenységet nem folytat.
II.
1.

2.

A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy az Előszállási Patakparti Óvoda Alapító
Okiratát a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság részére a törzskönyvi
nyilvántartásba történő 2013. július 1-jei hatályú bejegyzése érdekében 8 napon belül
küldje meg.
Felelős:

Farkas Imre
polgármester

Határidő:

döntést követő 8 nap

A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy az Előszállási Patakparti Óvoda Alapító
Okiratának „az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról” szóló
2011. évi CXII. tv. rendelkezései szerinti közzétételéről gondoskodjon.
Felelős: Farkas Imre
polgármester
Határidő: 2013. június 30.

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
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94/2013.(IV.29.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Előszállás
Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Alapító Okirata módosítására
vonatkozó javaslatot, melynek alapján az alábbi döntést hozza:
I.
A Képviselőtestület a Előszállás Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Alapító Okiratát módosító Okirat tartalmát az alábbiak szerint állapítja meg:
ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI
HIVATALA ALAPÍTÓ OKIRATÁT MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Előszállás Nagyközségi
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1.

Az Alapító Okirat bevezetője hatályát veszti, helyébe az alábbi bevezető lép:
„Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a „Magyarország helyi
önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 84. § (1) bekezdésében biztosított
hatáskörében eljárva, „az államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1)
bekezdés b) pontja, valamint az „államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról”
rendelkező 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet 5. §-ában foglaltak alapján, az
Előszállási Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát alábbiak szerint hagyja jóvá: „

2.

Az Alapító Okirat 1. pontjában a költségvetési szerv megnevezése „Előszállási
Polgármesteri Hivatal” megnevezésre módosul.

3.

Az Alapító Okirat 2., 3, 4., 7., 9., 10., 11. pont címe kiegészül „A költségvetési szerv”
megnevezéssel.

4.

Az Alapító Okirat 3. pontja címet követő szövegezése hatályát veszti, helyébe az alábbi
szövegezés lép:
„A „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. – Mötv. –
84.§ (1) bekezdése alapján Előszállás Nagyközség Önkormányzata működésével,
valamint az Önkormányzat polgármestere, vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó
ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása s
közreműködés az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő
együttműködésének összehangolásában.”

5.

Az Alapító Okirat 4. pontja kiegészül a „4.1. Szakágazati besorolása” és „4.2.
Szakfeladati rend szerinti alaptevékenységei” alpontokkal. A „841105 Helyi
önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége”
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szakágazati besorolás a 4.1. pont részévé, míg a szakfeladatok felsorolását tartalmazó
táblázat a 4.2. pont részévé válik. A táblázat „Szakfeladat” megnevezése kiegészül a
„száma” szóval.
6.

Az Alapító Okirat 5. pontja „Illetékessége” címe hatályát veszti, helyébe „A költségvetési
szerv illetékességi területe” cím lép.

7.

Az Alapító Okirat 6. pontja címe kiegészül „A költségvetési szerv alapító, fenntartó és”
mondatrésszel.

8.

Az Alapító Okirat 7. pontja címet követő szövegezése hatályát veszti, helyébe a
„polgármesteri hivatal” besorolás lép.

9.

Az Alapító Okirat 8. pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi 8. pont lép:
„8. A költségvetési szerv jogállása, gazdálkodási formája:
8.1. Jogállása:

önálló jogi személy

8.2. Gazdálkodási formája:

önállóan működő és gazdálkodó, az előirányzatai feletti
rendelkezési jog tekintetében teljes jogkörű, önálló
pénzintézeti számlával rendelkező helyi önkormányzati
költségvetési szerv.

8.3. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
8.4. A költségvetési szerv saját éves költségvetéssel és költségvetési beszámolóval
rendelkezik, mely Előszállás Nagyközség Önkormányzata költségvetési, illetőleg
zárszámadási rendeletébe épül be.”
10.

Az Alapító Okirat 9. pontja „intézmény” mondatrésze helyébe „költségvetési szerv”
mondatrész lép.

11.

Az Alapító Okirat 10. pontja címet követő szövegezése hatályát veszti, helyébe az alábbi
szövegezés lép:
„10.1. A jegyzői álláshelyet nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás
előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat Előszállás Nagyközség
Önkormányzata polgármestere látja el.
10.2. A Jegyző kinevezési feltételeit „a közszolgálati tisztviselőkről” szóló 2011. évi
CXCIX. tv. 247. § (1) bekezdésében rögzíti.
10.3. A Jegyzőt Előszállás Nagyközség Önkormányzata polgármestere nevezi ki s
gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. A kinevezés határozatlan időre szól.
Az Előszállási Polgármesteri Hivatalt, mint helyi önkormányzati költségvetési szervet a
Jegyző vezeti és képviseli.”
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12.

Az Alapító Okirat 11. pontjának címet követő szövegezése hatályát veszti, helyébe az
alábbi pontok lépnek:
„11.1. A foglalkoztatott köztisztviselők jogviszonya közszolgálati jogviszony, melyre
„a közszolgálati tisztviselőkről” szóló 2011. évi XCXIX. törvény – Kttv. –
rendelkezései az irányadók.
11.2. A költségvetési szerv munkavállalói jogviszonyára a Kttv. szabályain túlmenően „a
Munka törvénykönyvéről” szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései is
alkalmazandók.

13.

11.3. A költségvetési szervvel megbízásos jogviszonyban állók esetében a Ptk.
vonatkozó rendelkezései az irányadóak.”
Az Alapító Okirat 12. pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi 12 pont lép:
„12. A költségvetési szerv alapfeladatai megvalósítását szolgáló vagyon, s a vagyon
feletti rendelkezési jog:
12.1. Az előszállási 1414/1hrsz-ú, 2424 Előszállás, Fő tér 3. sz. alatti, a
költségvetési szerv székhelye elhelyezését biztosító ingatlanban lévő hivatali
helyiségek a bennük lévő berendezésekkel, felszerelésekkel, együtt
Előszállás Nagyközség Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezik.
12.2. Az ingatlan hivatali helyiségei és az ingóságok tekintetében a költségvetési
szervet térítésmentes használati jog illeti meg. A költségvetési szerv
használatában lévő eszközöket az ingóleltár tartalmazza.
12.3. A vagyon feletti rendelkezési jogot Előszállás Nagyközség Önkormányzata
Képviselőtestülete gyakorolja.”
II.

A Képviselőtestület az Előszállás Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító
Okiratát az I. pont szerinti módosítással az l. számú mellékletben foglalt tartalommal egységes
szerkezetbe foglalja, s felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.
III.
1.

A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy az Előszállás Nagyközségi
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítását, továbbá az
Előszállási Polgármesteri Hivatal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a Magyar
Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága – 8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 5. sz. - részére
a változások átvezetése érdekében 8 napon belül küldje meg, s kérje a törzskönyvi
adatokban a módosítások bejegyzését.
Felelős: Farkas Imre
polgármester
Határidő: döntést követő 8 nap.
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2.

A Képviselőtestület felkéri a polgármester az Előszállási Polgármesteri Hivatal Alapító
Okirata
módosításának
„az
információs
önrendelkezési
jogról
és
az
információszabadságról” szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezései szerinti közzétételéről
gondoskodjon.
Felelős: Farkas Imre
polgármester
Határidő: 2013. április 30.

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
95/2013.(IV.29.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Előszállási
Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata módosítására vonatkozó javaslatot, melynek
alapján az alábbi döntést hozza:
I.
A Képviselőtestület a Előszállás Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Alapító Okiratát módosító Okirat tartalmát az alábbiak szerint állapítja meg:
ELŐSZÁLLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
ALAPÍTÓ OKIRATÁT MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Előszállási Polgármesteri
Hivatala Alapító Okiratát 2013. július 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
Az Alapító Okirat 8. pontja kiegészül az alábbi 8.5. ponttal:
„8.5. Az Előszállási Polgármesteri Hivatal – munkamegosztási megállapodás alapján – ellátja
az Előszállási Patakparti Óvoda – melynek székhelye: 2424 Előszállás, Fő tér 3. sz. önállóan működő helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzügyi-gazdálkodási
feladatait. „

II.
A Képviselőtestület az Előszállási Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratát az I. pont szerinti
módosítással az l. számú mellékletben foglalt tartalommal egységes szerkezetbe foglalja, s
felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.
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III.
1.

A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy az Előszállási Polgármesteri Hivatal
Alapító Okiratának módosítását, továbbá az Előszállási Polgármesteri Hivatal egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága –
8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 5. sz. - részére az Előszállási Patakparti Óvoda Alapító
Okirata benyújtásával egyidejűleg a változás átvezetése érdekében 8 napon belül küldje
meg, s kérje a törzskönyvi adatokban a módosítás bejegyzését.
Felelős: Farkas Imre
polgármester
Határidő: döntést követő 8 nap.

2.

A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy az Előszállási Polgármesteri Hivatal
Alapító Okirata módosításának „az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról” szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezései szerinti közzétételéről
gondoskodjon.
Felelős: Farkas Imre
polgármester
Határidő: 2013. április 30.

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
96/2013.(IV.29.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta az Előszállási
Patakparti Óvoda vezetői beosztása ellátása megbízására vonatkozó előterjesztést,
melynek alapján az alábbi döntést hozta:
1. A Képviselőtestület a „közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. tv. végrehajtásáról a
közoktatási intézményekben” rendelkező 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet (17) és (18)
bekezdésében foglaltak szerint az Előszállási Patakparti Óvoda – új köznevelési intézmény
alapítása időpontjától, azaz 2013. július 1. napjától kezdődően a magasabb vezetői pályázat
elbírálása időpontjáig, de legkésőbb 2014. június 30-napjáig – az intézményvezetői
feladatok ellátásával
Szerencse Jánosné asszonyt
bízza meg, akinek határozatlan időtartamú közalkalmazotti kinevezése – a munkáltatói
jogutódlásra tekintettel – változatlanul fennáll. A Képviselőtestület a vezetői pótlék összegét
a Kjt. 70. § (2) bekezdés b) pontja alapján a pótlékalap 200 százalékában határozza meg.
2. A Képviselőtestület felkéri a Polgármestert, hogy a vezetői megbízással kapcsolatos
intézkedéseket tegye meg.
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Felelős:

Farkas Imre
polgármester

Határidő: 2013. június 30.
10.) M6 Autópálya földterületeinek önkormányzati tulajdonba adása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: az elmúlt ülésen a képviselőtestület döntést elnapolta. Az összevont
bizottsági ülések a bizottságok ezt a napirendi pontot szintén megtárgyalták. Három bekötőútról
van szó, ami az M6-os autópálya szerviz útjára vezet. Az utak karbantartója jelenleg is az
önkormányzat, a mostani döntéssel a tulajdonjog találkozna a kezelői joggal. A bizottságok
javaslata, hogy az önkormányzat kérvényezze a földutak önkormányzati tulajdonba helyezését.
Ennek alapján kérem a képviselőtestület döntését.
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
97/2013.(IV.29.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete elhatározza, hogy az
Önkormányzat igényt nyújtson be Magyarország Kormányához az M6 Autópálya
építésével egy beruházásban megvalósult, önkormányzati feladat ellátását szolgáló utak
(1. számú mellékletben megjelölt) ingatlanai feletti tulajdonjog ingyenes átruházása iránt.
a) A fenti határozatra tekintettel Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete ezúton azzal a Kérelemmel fordul Magyarország Kormányához, hogy Magyarország
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában
megjelölt településrendezési célból járuljon hozzá az 1. számú mellékletben felsorolt ingatlanok
tulajdonjogának az Önkormányzat részére történő ingyenes átruházásához.
b) Az Önkormányzat vállalja a tulajdonba adással kapcsolatos földhivatali eljárás költségeinek
viselését.
c) A Képviselő-testület ezúton felhatalmazza Előszállás Község Polgármesterét, hogy az
ingyenes tulajdonba adással kapcsolatos eljárás során szükséges jognyilatkozatokat az
Önkormányzat képviseletében megtegye.
d) A Képviselő-testület kéri az M6 Tolna Autópálya Koncessziós Zrt-t, hogy az igénnyel
kapcsolatos nyilatkozatát küldje meg az MNV Zrt. részére.
e) A Képviselő-testület kéri az MNV Zrt-t, határozza meg az 1. számú mellékletben felsorolt
ingatlanok becsült forgalmi értékét, valamint adja támogatását az Önkormányzat kérelméhez.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. május 30.
(a kérelem benyújtására)
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11.) Pályázatok közbeszerzőinek kiválasztása (szóbeli előterjesztés)
Farkas Imre polgármester: a szennyvízcsatorna előkészítő pályázat befejezéséhez közbeszerző
kiválasztása szükséges. Az összevont bizottsági ülésen az árajánlatok felbontása megtörtént.
Három árajánlatot kértünk be a korábban már árajánlatot benyújtó cégektől. Az árajánlatok a
következők:
- Eufund consultants KFT ajánlata:
nettó 2.800.000 Ft,
- Firmiter BT ajánlata:
nettó 2.750.000 Ft,
- Békési Csaba ajánlata:
nettó 2.840.000 Ft.
A bizottságok javaslata, hogy a Képviselőtestülete a legolcsóbb árajánlatot fogadja el, amely a
Firmiter BT nettó 2.750.000 Ft-os ajánlata.
Tájékoztatásul szeretném elmondani, hogy a közbeszerző kiválasztására azért van szükség,
mert a közbeszerzői szerződésben olyan feladattal bíztuk meg a közbeszerzőt, ami egyrészt az
előkészítő pályázatnak nem lehet tartalma, másrészt kivitelezhetetlen, mivel a kivitelezői
pályázat nem 150 millió forint, hanem 1 milliárd forint körüli összeg lesz. Ezért csak a
dokumentáció elkészítését kértük a közbeszerzőtől.
Javasolom, a képviselőtestület, hogy az előkészítő pályázat közbeszerzője és a dokumentáció
elkészítője a Firmiter BT legyen, 2.750.000 Ft-os összegért.
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
98/2013.(IV.29.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
1.)

Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
„Előszállás
Nagyközség
szennyvízelvezetése
és
szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11 Derogációs vízi közmű
projektek előkészítése” közbeszerzési feladatok ellátása
tárgyában a beérkezett árajánlatok közül a Firmiter BT (8230
Balatonfüred, Móricz Zs. u. 18/a.) nettó 2.750.000 Ft-os ajánlatát
fogadja el.

2.)

A Képviselőtestület megbízza Farkas Imre polgármestert, hogy a
közbeszerzési feladatok ellátására szóló szerződést írja alá.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. május 20. (az ajánlattevők értesítésére)
2013. május 25. (a szerződéskötésre)

Farkas Imre polgármester: megnyertük a szennyvízcsatorna pályázatot, az erről szóló értesítést
megkaptuk. Felhívtam telefonon a közreműködő szervezetet, akik azt javasolták, hogy az
alacsonyabb összegű közbeszerzési eljárást indítsuk el. Szintén árajánlatot kértünk az
előzőekben ismertetett három cégtől. A beérkezett ajánlatok a következők:
- Eufund consultants KFT ajánlata:
nettó 7.900.000 Ft,
- Firmiter BT ajánlata:
nettó 7.500.000 Ft,
- Békési Csaba ajánlata:
nettó 7.850.000 Ft.
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Az összevont bizottsági ülésen a bizottságok javaslata ebben az esetben is az, hogy a legolcsóbb
árajánlatot benyújtó céggel kerüljön megkötésre a szerződés. A legolcsóbb ajánlat itt is a
Firmiter BT-é volt, nettó 7.500.000 Ft-os összeggel.
Javasolom a bonyolítói közbeszerzési eljárással megbízni a Firmiter BT-t, nettó 7.500.000 Ftos összegben. Kérem erről a képviselőtestület döntését.
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
99/2013.(IV.29.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
1.) Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
„Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása
KEOP-1.2.0/09-11-2013-0001 vízi közmű projektek megvalósítása”
közbeszerzési feladatok ellátása tárgyában a beérkezett árajánlatok
közül a Firmiter BT (8230 Balatonfüred, Móricz Zs. u. 18/a.) nettó
7.500.000 Ft-os ajánlatát fogadja el.
2.) A Képviselőtestület megbízza Farkas Imre polgármestert, hogy a
közbeszerzési feladatok ellátására szóló szerződést írja alá.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. május 20. (az ajánlattevők értesítésére)
2013. május 25. (a szerződéskötésre)
12.) Átmeneti segélyek jóváhagyása (szóbeli előterjesztés)
Farkas Imre polgármester: helyi önkormányzati rendeletben szabályozásra került, hogy a
képviselőtestület a polgármester hatáskörébe helyezte az átmeneti segélyek odaítélését a
rászorulóknak. Az Mötv. 2011. évi CLXXXIX. tv. (Magyarország helyi önkormányzatairól)
rendelkezései értelmében ezentúl viszont a képviselőtestületnek jóvá kell hagynia az átmeneti
segélyeket.
Az éves keretösszeg 200.000 Ft, véleményem szerint eddig kb. 80.000 Ft került kiosztásra. Az
összevont bizottsági ülésen a bizottságok véleménye az volt, hogy a soron következő
képviselőtestületi ülésen zárt ülés keretében tételes felsorolásban előterjesztésre kerül, hogy név
szerint ki és mennyi összegű átmeneti segélyben részesült eddig.
Azt javasolom a képviselőtestületnek, hogy a jövőben az átmeneti segélyek jóváhagyása úgy
történjen, hogy minden képviselőtestületi ülésen előterjesztjük az adott hónapban kiosztott
segélyeket, tehát utólagosan tájékoztatnám a képviselőtestületet, így történne a jóváhagyás.
Tájékoztatásul elmondom, hogy átmeneti segélyt abban az esetben adok, ha gyógyszerre,
élelmiszerre, utazási költséghez van szüksége a kérelmezőnek. Ehhez három személy javaslatát
kérem ki, mégpedig a háziorvosát, a családsegítőét, gyermekjóléti szolgálatét.
Dr. Jenei Zsuzsanna jegyző: átmeneti segély odaítélésére minden hét szerdán van lehetőség és
mivel minden egyes alkalmat megelőzően nincs képviselőtestületi ülés, az utólagos jóváhagyást
javasolják a bizottságok.
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Farkas Imre polgármester: javasolom, hogy a képviselőtestület a soron következő ülésen zárt
ülés keretében tárgyalja meg, hogy az eddig eltelt időszakában mely személyek, mennyi
összegű átmeneti segélyben részesültek. Ezt követően pedig minden hónapban zárt ülés
keretében előterjesztem az adott hónapban kiosztott átmeneti segélyeket. Kérem erről a
képviselőtestület döntését.
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
100/2013.(IV.29.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az
átmeneti segélyek jóváhagyását a következőképpen határozza
meg:
A májusi soros képviselőtestületi ülésen zárt ülés keretében
kívánja megtárgyalni a 2013. január 1. és május 30. közötti
időszakban kiosztott átmeneti segélyeket.
2013. május 30-tól minden hónapban a soros képviselőtestületi
ülésen zárt ülés keretében kívánja jóváhagyni az adott hónapban
kiosztott átmeneti segélyeket.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. májusi soros ülés időpontja, azt követően
minden hónap soros ülésének időpontja
13.) Bejelentések:
1./ Pályázati lehetőségek megtárgyalása (szóbeli előterjesztés),
Farkas Imre polgármester: a Belügyminisztérium által kiírásra került több pályázat, május 2áig ezeket a pályázatokat el kell készíteni. Egyik ilyen pályázati lehetőség az óvoda
nyílászáróinak cseréje és szigetelése lenne. 30 millió forintra lehetne pályázni. Az óvoda
épületének új része, valamint a konyha és az étterem sincs szigetelve, illetve nyílászárókat
kellene cserélni.
A pályázat 80 %-ban támogatott, 20 %-ot kellene hozzátennie az önkormányzatnak. Javasolom
a képviselőtestületnek a pályázat benyújtását. Kérem erről a képviselőtestület döntését.
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
101/2013.(IV.29.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
1.) Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a 8/2013.(III.29.) BM.
rendelet alapján a „Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése,
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felújítása” című pályázaton részt kíván venni a Patakparti Tagóvoda Előszállás
vonatkozásában.
2.) A pályázat célja az óvodai nyílászárók cseréje, szigetelése.
3.) A pályázat bruttó költsége 29.957.956 Ft. Az igényelt támogatás mértéke a beruházás
bruttó költségének 80 %-a, azaz 23.966.365 Ft.
4.) Az önkormányzat a pályázathoz szükséges önrészt, azaz 5.991.591 Ft-ot a 2013. évi
költségvetésében a felhalmozási kiadások terhére biztosítja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. május 2. (a pályázat benyújtására)
2./ Pályázat benyújtása nyári tábor támogatására
Dr. Jenei Zsuzsanna jegyző: a Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Minisztérium pályázati
lehetőséget hirdet, amelyet a mai napon éjfélig kell benyújtani. Önkormányzat is pályázhat,
500.000 Ft-ot lehet nyerni ezzel a pályázattal. 450.000 Ft-ot tervezünk és 50.000 Ft-ot kell
hozzátennie az önkormányzatnak.
Nagy lakossági összefogást tapasztaltam a pályázat benyújtásával kapcsolatban, egy hetes
étkeztetéssel ellátott, alapvetően kézműves táborról van szó, amely keretében kirándulás, sport
és prevenció szerepelne a programok között. Kiemelten előszállási gyermekek vehetnének részt
a táborban, de mivel nyáron jellemzően sok gyermek nyaral vidéken, a szomszédos
településekről is várjuk a jelentkezőket, 6-14 éves korig. Javasolom támogatni a nyári táborra
szóló pályázat benyújtását.
A nyugdíjas klub sütésben, főzésben nyújtana segítséget, népi játékokat hozna, illetve
bocsátana rendelkezésre. A pályázat keretében kézműves eszközöket lehet vásárolni, amit
később is használni lehetne. Úgy gondolom, a megnyerhető 450.000 Ft lehetősége mellett nem
lehet szó nélkül elmenni, így kérem a képviselőtestület támogatását a pályázat benyújtására.
Farkas Imre polgármester: csupán azt kérem, hogy a nyári tábor szervezése, bonyolítása ne
történjen a jegyzői feladatok rovására.
Dr. Jenei Zsuzsanna jegyző: természetesen nem, én csupán résztvevő vagyok ebben.
Farkas Imre polgármester: kérem a képviselőtestületet, támogassa a pályázat benyújtását és
erről hozza meg döntését.
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
102/2013.(IV.29.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
1.) Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot kíván benyújtani
a Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet által meghirdetett IFJ-GY-13-B kódjelű
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„Gyermekek-és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek rendezvényeinek
(kiemelten tábor) támogatására.
2.) A pályázat célja: nyári tábor szervezése 6-14 éves korosztályú gyermekek számára.
3.) A pályázaton igényelhető támogatás összege 500.000 Ft, mely vissza nem térítendő
támogatás.
4.) A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 90 %a, azaz 450.000 Ft. A saját forrás minimum a bekerülési költségek 10 %-a, azaz 50.000 Ft.
5.) Az önkormányzat a pályázathoz szükséges önrészt, azaz 50.000 Ft-ot a 2013. évi
költségvetésében az egyéb üzemfenntartási kiadások terhére biztosítja.
Felelős: Dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
Határidő: 2013. április 29. (a pályázat benyújtására)
2./ Pedagógusnapi kirándulás támogatása
Farkas Imre polgármester: az általános iskola vezetése jelezte felém, hogy részt vennének
pedagógusnap alkalmából egy kiránduláson, tudná-e az utazás költségét az önkormányzat
valamilyen módon támogatni.
Az összevont bizottsági ülésen a bizottságok a képviselőtestület támogatását javasolják oly
módon, hogy amennyiben az óvoda dolgozói is szeretnének kirándulni, őket is támogassa a
képviselőtestület. A bizottságok javaslata, hogy mindkét intézmény kirándulásának utazási
költségét támogassa a képviselőtestület, a pedagógusnapi köszöntés helyett az utazási költség
biztosításával köszöntjük a közalkalmazottakat.
Kérem a képviselőtestületet, hogy a bizottságok javaslatát fogadja el és támogassa mindkét
oktatási intézményben dolgozó közalkalmazottak pedagógusnapi kirándulását az utazási
költség finanszírozásával.
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
103/2013.(IV.29.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
támogatni kívánja a Patakparti Tagóvoda, valamint az Árpád
Fejedelem Általános Iskola közalkalmazottainak pedagógusnapi
kirándulását az utazási költségek finanszírozásával.
Az utazási költség fedezete az önkormányzat 2013. évi
költségvetésének szállítási szolgáltatások kiadása.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. június 30.
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3./ Fogorvosi lakás bérleti szerződése
Farkas Imre polgármester: a Sipos és Tóth KFT bérelni szeretné a fogorvosi lakást,
egészségügyi szolgáltatás céljára. A lakást előzetesen felújították, 2,8 millió forintos összegben.
Ez magában foglalja a kőműves munkát, a festést és 1 millió forint összegben a gázszerelést.
Az összevont bizottsági ülésen a bizottságok ezt a témát szintén megtárgyalták. Azt javasoltam,
hogy 10 év időtartamra adja bérbe az önkormányzat az ingatlant, havi 23.333 Ft-os bérleti díjért.
A rezsiköltséget a KFT fizetné úgy, hogy az önkormányzat a számlát továbbszámlázza. A
szerződésben rendelkezni kell arról, hogy mi történik akkor, ha a 10 év lejárta előtt megszűnik
a vállalkozás, mi történik a felújításra befektetett összeggel. Arról is rendelkezni kell, hogy
harmadik személynek a bérleti jogot nem adhatja át a KFT, de alkalmazottat foglalkoztathat,
valamint, hogy ha pályázni kíván az épület vonatkozásában az önkormányzat, és fejleszteni
szeretne, előzetesen egyeztet a KFT-vel.
Javasolom a képviselőtestületnek, hogy hatalmazza fel a polgármestert, hogy a Sipos és Tóth
KFT-vel bérleti szerződést kössön 10 év időtartamra az Előszállás, Balatoni u. 58. szám alatti
önkormányzati lakás vonatkozásában.
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
104/2013.(IV.29.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
felhatalmazza Farkas Imre polgármestert, hogy a Sipos és Tóth
KFT-vel (Előszállás, Bartók B. u. 14.) bérleti szerződést kössön
10 év időtartamra az Előszállás, Balatoni u. 58. szám alatt lévő
önkormányzati lakás használatára, a képviselőtestületi, valamint
bizottsági ülésen elhangzott feltételekkel.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. április 30. (a szerződés megkötésére)
4./ Retro-disco tartásának ügye
Farkas Imre polgármester: megkeresett egy személy azzal a kéréssel, hogy retro-discot szeretne
tartani a művelődési házban havi egy alkalommal. Az összevont bizottsági ülésen a bizottságok
tárgyalták a kezdeményezést, azt javasolják a képviselőtestületnek, hogy engedélyezze a retrodiscot, de kizárólag az ún. „kamaraterem”-ben, 30.000 Ft + rezsiköltség/alkalom bérleti díj
ellenében. Amennyiben ez megfelel a kérelmezőnek, akkor tartható disco azzal a feltétellel,
hogy az átjárást biztosítani kell úgy, hogy a nagyterembe és a többi helyiségbe a résztvevők ne
juthassanak be, valamint a disco előtt és után átadás-átvételnek kell megtörténnie.
Javasolom a képviselőtestületnek, hogy adjon lehetőséget retro-disco tartására havi egy
alkalommal a művelődési házban, fenti feltételekkel. Kérem erről a képviselőtestület döntését.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
105/2013.(IV.29.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
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Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
retro-disco tartását engedélyezi a Kossuth Lajos Művelődési
Házban, havi egy alkalommal, 30.000 Ft + rezsiköltség/alkalom
bérleti díj ellenében.
A Képviselőtestület feltételként határozza meg, hogy az átjárást
biztosítani kell úgy, hogy a nagyterembe és a többi helyiségbe a
résztvevők ne juthassanak be, valamint a disco előtt és után a
helyiségben átadás-átvételnek kell megtörténnie.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. május 25.
5./ Nyúl Andrásné közalkalmazott búcsúztatása
Farkas Imre polgármester: Jákli Ferencné képviselő asszony, a Kulturális, Szociális és
Sportbizottság elnöke az összevont bizottsági ülésen felvetette, hogy mivel Nyúl Andrásné
nyugdíjba vonult és eddig búcsúztatása nem történt meg, a Szállás-Napok ünnepi megnyitóján
kerüljön sor búcsúztatására. A felvetést jónak tartom, virággal és ajándéktárggyal
megköszönnénk a munkáját. Kérem erről a képviselőtestület döntését.
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
106/2013.(IV.29.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
úgy határoz, hogy Nyúl Andrásné közalkalmazott nyugdíjas
búcsúztatására 2013. május 17-én, a Szállás-Napok ünnepi
megnyitóján kerüljön sor.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. május 17.
6./ Játszótéri elem vásárlása
Farkas Imre polgármester: az óvoda 50 éves évfordulóját ünnepli. Korábban ígéretet tettem
arra, hogy amennyiben lehetőségünk lesz rá, a tavalyi évben leminősített gyermekhintát
lecseréljük európai uniós szabványnak megfelelő hintára. Kértem árajánlatot, 340.000 Ft-os
összeg ellenében letelepítve biztosítanak kétüléses gyermekhintát. Kérem a képviselőtestület
döntését arról, hogy a gyermekhintát megrendelhessem.
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
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107/2013.(IV.29.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az
óvodai játszótérre egy darab gyermekhinta beszerzését határozza
el, 340.000 Ft-os költséggel.
A költség fedezete az önkormányzat 2013. évi költségvetése
felhalmozási kiadások szakfeladata.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. május 15. (a megrendelésre)
7./ Óvodai közalkalmazottak munkaruhájának biztosítása
Farkas Imre polgármester: amikor a 2013. évi költségvetés kapcsán Baracson tárgyalásokat
folytattunk, tettem egy olyan ígéretet, hogy mivel a munkaruha összegét a költségvetés
tervezetéből ki kell húznunk, akkor térjünk vissza ennek biztosítására, ha kapunk vissza
valamennyi összeget. A mai ülésen tájékoztattam a képviselőtestületet arról, hogy a
zárszámadás alapján 5,5 millió forintot visszakapunk Baracs Önkormányzatától. Ez az óvoda
közalkalmazottai vonatkozásában 130.000 Ft-os összeget jelent, a bizottságok támogatták ezen
összeg biztosítását a munkaruhára.
Kérem a képviselőtestületet, hogy biztosítsa ezen összeget munkaruhára az óvoda
közalkalmazottai részére, emelje be a 2013. évi költségvetésbe.
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
108/2013.(IV.29.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
130.000
Ft-ot
biztosít
a
Patakparti
Tagóvoda
közalkalmazottainak munkaruha beszerzésére.
A munkaruha költségének fedezete az önkormányzat 2013. évi
költségvetése dologi kiadások szakfeladata.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. szeptember 30.
8./ Székely-zászló kihelyezése a Polgármesteri Hivatal épületére
Farkas Imre polgármester: átadom a szót dr. Ecsedi András István képviselő úrnak, mivel ő
kérte e téma tárgyalását.

34
Dr. Ecsedi András István képviselő: az országban több helyen, többek között a Parlament
épületén és Dunaújvárosban az önkormányzat épületén is elhelyezték a székely-zászlót. 6.000
Ft összegben elkészítették a székely-zászlót, kérem, hogy a képviselőtestület szavazza meg a
zászló kihelyezését az önkormányzat épületére.
Farkas Imre polgármester: határozati javaslatom: a képviselőtestület járuljon hozzá ahhoz, hogy
az önkormányzat épületére a székely-zászló kihelyezésre kerüljön. A zászló beszerzési
költségét az önkormányzat vállalja magára. Kérem erről a képviselőtestület döntését.
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
109/2013.(IV.29.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat épületére a székelyzászló kihelyezésre kerüljön. A zászló beszerzési költségét az
önkormányzat magára vállalja, amelynek fedezete az
önkormányzat 2013. évi költségvetésének dologi kiadások
szakfeladata.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. május 20. (a zászló kihelyezésére)
Farkas Imre polgármester: mivel több napirendi pont nincsen, a rendes nyílt képviselőtestületi
ülést 20,00 órakor bezárom.
kmf.
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