JEGYZŐKÖNYV
Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. május 31-én
17,30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendes nyílt
üléséről
Jelen vannak:
1)
2)
3)
4)

Farkas Imre polgármester,
Farkas András,
Magyari Ferenc,
Stadler Gábor képviselők

Igazoltan távol:
1) Dr. Ecsedi András István képviselő,
2) Jákli Ferencné képviselő,
3) Radák Kálmán képviselő
Tanácskozási joggal:
1) dr. Jenei Zsuzsanna jegyző,
2) Mészáros Zoltánné Gyermekjóléti Szolgálat vezetője
I. Napirend előtt
Farkas Imre polgármester: köszöntöm a képviselőtestület rendes nyílt ülésén
megjelent képviselőket. Megállapítom, hogy a rendes nyílt képviselőtestületi ülés a képviselők
4 tagjának jelenlétével határozatképes, a rendes nyílt ülést megnyitom. Javaslatot teszek az
ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítőire Magyari Ferenc és Stadler Gábor képviselők
személyében.
A Képviselőtestület a jegyzőkönyv hitelesítők személyével 4 igen szavazattal egyetértett.
Farkas Imre polgármester: javasolom a meghívóban feltüntetett napirendi pontok tárgyalását a
következő módosítással: 11. napirendi pontként javasolom tárgyalni a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálatát,
valamint a bejelentések keretében a háziorvosi rendelő és lakás festését. Kérdésem, ki az, aki
elfogadja a javasolt napirendet?
A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
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122/2013.(V.31.) 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. Beszámoló a vízmű 2012. évi üzemeltetéséről
Előadó: Mezőföldi Regionális Víziközmű KFT képviselője
4. Beszámoló a gyermekjóléti szolgálatról
Beszámoló a családsegítésről
Előadó: Mészáros Zoltánné Gyermekjóléti Szolgálat vezetője
Garamszegi Eszter családsegítő
5. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről
Előadó: dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
6. Együttműködési Megállapodás kötése a Dunamenti Regionális Népfőiskolával
Előadó: Farkas Imre polgármester
7. Temetkezési szolgáltatóval kötendő szerződés
Előadó: dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
8. Szociális ellátásokról szóló rendelet rendelkezésének hatályon kívül helyezése
Előadó: dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
9. Művelődési Ház takarítói álláshely betöltésének kérdése
Előadó: dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
10. Jákli Ferencné bizottsági elnök lemondása
Előadó: Farkas Imre polgármester
11. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának felülvizsgálata
Előadó: Farkas Imre polgármester
12. Bejelentések:
1./ Együttműködési Megállapodás kötése a Híd Egyesülettel
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2./ GET DANCE tánccsoport támogatása
3./ Háziorvosi rendelő és lakás festése
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. május 31.
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: elég sok mindenről írtam a tájékoztatóban, hiszen az elmúlt egy
hónapban sok rendezvényünk volt. Úgy gondolom, hogy sok sajtómegjelenésünk is volt, sok
ember tevékenykedett azért, hogy a falu hírnevét öregbítsük. Szeretném köszönetemet kifejezni
a Hagyó-Kovács Gyula emlékszobor felállításának megszervezésében közreműködőknek,
illetve a fellépőknek, akik emelték az előadás színvonalát.
Szintén köszönetemet szeretném kifejezni a Szállás-Napok szervezésében résztvevőknek, a
rendezvény igen jól sikerült. Mindenki nagyon jól érezte magát, azt mondták többen, hogy kezd
olyan lenni a rendezvény, amit „falunap”-nak neveznek.
Köszönetemet fejezem ki az óvoda dolgozóinak az egy hetes tevékenységért, akik kiállítást
szerveztek, rendezvényeket tartottak.
Megköszönöm a képviselőtestület munkáját és mindenki más munkáját, aki a „Szállás-Napok”
szervezésében feladatot vállalt. Külön köszönetemet szeretném kifejezni Jákli Ferencnének a
„Szállás-Napok” rendezvény lebonyolításáért.
Többször szó esett arról, milyen rendezvénnyel lehetne emelni a „Szállás-Napok” színvonalát,
a most megszervezett hüllő-kiállításnak nagyon nagy sikere volt, még a szomszédos falvakból
is átjöttek megnézni. A népi fajátékokat szintén mindenki dicsérte, végig kellene gondolni azt,
hogy mi magunk hogyan tudnánk hasonlót szervezni. A rendezvény befejezéseként szervezett
tűzijáték is jó ötlet volt, akik ott voltak, igazán élvezték.
Szerdai napon Székesfehérváron részt vettem egy értekezleten. Valamikor beléptünk az ún.
Katasztrófa Alapba, amibe az önkormányzat évente folyamatosan fizette a tagdíjat,
lakosságarányosan 20-50 forint közötti összeget. Az Alap jelenlegi formájában nem működhet
tovább, ezért egyesületté alakítottuk, az értekezleten elfogadtuk az alapszabályt. Összesen 35
önkormányzat képviselője vett részt rajta. Az alapszabályt elküldik részünkre, azt a
képviselőtestület megismeri, és eldönti, hogy továbbra is tagja kíván-e lenni a Katasztrófa
Alapnak.
A tegnapi napon részt vettem a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás társulási tanácsának ülésén, illetve az azt követő közgyűlésen, ahol elmondták, hogy
nagy problémák vannak. Ugyanis elnyert a Társulás egy nagy összegű pályázatot, amiben a
szolgáltatók lefektették, hogy mennyiért fognak szolgáltatni, ez az összeg a 4,01 Ft/liter
szállítási díj. Mi ezt a tavalyi évben el is fogadtuk, egyébként mi vagyunk az egyetlen
önkormányzat, mivel az összes többi tagönkormányzat nem foglalkozott vele. Jelenleg teljes
káosz uralkodik a 168 településen a szemétszállítást illetően. Mostantól ugyanis a szolgáltatók
kizárólag önkormányzati cégek lehetnek, emiatt elég nagy a baj. Megjelent a rezsicsökkentésről
szóló rendelkezés, ehhez jön még a szemétlerakási díj, ami nagymértékben terheli a
szolgáltatókat. Valószínűleg azt a szemétszállítási díjat, amit a pályázatban vállaltak, nem
tudják bevezetni. Lesz olyan település, ahol az ürítési díj 1 Ft lesz literenként. Ha még tovább
lesznek kénytelenek csökkenteni a szemétszállítási díjat, a cégek sorban fognak tönkremenni,
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kevés marad talpon. Nem tudjuk, mi lesz a Társulás sorsa, nagy valószínűséggel a szerződést,
amit a pályázat kapcsán kötöttek, felül kell írniuk. Az is előfordulhat, hogy vonalkódos
rendszerre kell áttérni és kevesebb alkalommal jönnek majd a szolgáltatók. Elég nagy a
zűrzavar, nem tudni, mi lesz a vége. Az ülésen többen azt mondták, hogy fel kellene bontani a
társulást, de végül lecsillapodtak a kedélyek. Az a vélemény alakult ki, hogy együttesen kell
megoldani ezt a problémát. A rezsicsökkentés sajnos nagyon érzékenyen érintette a
szolgáltatókat, abban bíznak, hogy a távhő-szolgáltatókhoz hasonlóan a hulladékgazdálkodó
cégeket is meg fogja „menteni” a kormány.
A tegnapi napon Takács Gábor segítségével újratárgyaltuk a közvilágítási szerződést, 100.000
Ft-ot tudtunk spórolni a kiadásokon. A szerződésmódosítást aláírtam és elküldtem az E.ON
részére. Ezúton megköszönöm Takács Gábor folyamatos segítségét. Bármikor, bármilyen
problémám van, mindig segít, a legkedvezőbb árajánlatokat kéri be.
„Szállás-Napok” hetében mozgó tüdőszűrés is volt, több mint 300 személy vett részt a
szűrésben, ennek költségét az önkormányzat fizette ki. A szűrésért nem kellett fizetni, ezt dr.
Kádas Zsófiának köszönhetjük, aki megszervezte a szűrést. A leletek kiértékeléséért kellett
fizetni, ami megtörtént, és minden résztvevő megkapta a leletét.
Azt mondtam a falunapon, hogy legyünk büszkék arra, hogy előszállásiak vagyunk, úgy érzem,
ebben a másfél hétben igazán büszkék lehettünk magunkra. Több személy is elmondta, hogy
milyen jó ötlet volt a fák, bokrok ültetése a Balatoni úton, látszik, hogy valami jó irányban
elindult a faluban.
Kérem a képviselőtestülettől az elhangzott kiegészítéssel a tájékoztató elfogadását. Kérdésem,
ki az, aki elfogadja a polgármesteri tájékoztatót?
A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
123/2013.(V.31.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
polgármesteri tájékoztatót az ülésen elhangzott kiegészítéssel
elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. május 31.
2.) Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: megkérdezem a napirend előterjesztőjét, van-e kiegészítése?
Dr. Jenei Zsuzsanna jegyző: nincs kiegészítenivalóm a jelentéshez.
Farkas Imre polgármester: én sem kívánok a jelentéshez hozzátenni semmit, a jelentést
elfogadásra javasolom. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a jelentést?
A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
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124/2013.(V.31.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
a
85/2013.(IV.29.) ÖK. számú határozat,
98/2013.(IV.29.) ÖK. számú határozat,
99/2013.(IV.29.) ÖK. számú határozat,
100/2013.(IV.29.) ÖK. számú határozat,
101/2013.(IV.29.) ÖK. számú határozat,
102/2013.(IV.29.) ÖK. számú határozat,
104/2013.(IV.29.) ÖK. számú határozat,
107/2013.(IV.29.) ÖK. számú határozat,
109/2013.(IV.29.) ÖK. számú határozat
végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
Felelős: dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
Határidő: 2013. május 31.
3.) Beszámoló a vízmű 2012. évi üzemeltetéséről
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ezt a napirendi pontot előzetesen
megtárgyalta. Ott elmondtam, hogy a vízmű üzemeltetőjének képviselői sajnos a mai ülésen
nem tudnak részt venni.
A mostani beszámoló eltér a korábbiaktól, hiszen nemcsak a községre vonatkozóan tartalmaz
adatokat, információkat, hanem a Mezőföldvíz KFT által üzemeltetett valamennyi községre
vonatkozóan. Megkaptuk az egész éves működésről szóló beszámolót, valamint az üzleti tervet.
A beszámolóból kiderül, hogy Előszálláson nagy a hálózati veszteség, 3 %-os, ami nem
mondható jónak. Ennek oka, hogy a tavalyi évben elég sok csőtörés volt, valamint, hogy
veszteséges volt a tavalyi évben a vízmű üzemeltetése, nem volt profitorientált az üzemeltetés.
Sajnos a Mezőföldvíz KFT is a rezsicsökkentés és a közműadó áldozatává vált. Ezek a tényezők
őket is terhelik, elég nehéz helyzetbe kerültek, de szerencséjük, hogy a cég mögött tőkeerős
gyár és város áll. Ezen kívül elérte a cég a 120.000 lakos egyenértékű számot, 2016. évre
150.000 lakosságszámot kell elérniük, ennek nagy az esélye, lehet, hogy még az idei évben
bekövetkezik.
Úgy érzem, a szolgáltatás színvonala nem változott. A beszámolót elfogadásra javasolom.
Kérdésem, ki az, aki elfogadja a vízmű üzemeltetéséről szóló beszámolót?
A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:

125/2013.(V.31.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
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Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
Mezőföldvíz KFT által készített, vízmű 2012. évi üzemeltetéséről
szóló beszámolót megtárgyalta, azt elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. június 20.
(a Mezőföldvíz KFT értesítésére)
4.)Beszámoló a gyermekjóléti szolgálatról
Beszámoló a családsegítésről
(Az előterjesztések írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: megkérdezem a beszámolót készítő Gyermekjóléti Szolgálat
vezetőjét, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?
Mészáros Zoltánné a Gyermekjóléti Szolgálat vezetője: a beszámoló első részében statisztikai
adatok szerepelnek, mennyi alapellátott, védelembe vett gyermek volt a tavalyi évben, hogyan
alakult ki, milyen ok miatt veszélyeztetettek.
Igazából változás nem volt, aki a tavalyi évi beszámolót átnézte, észrevehette, hogy sok minden
szerepel abból az idei évi beszámolóban, mivel nem változott a helyzet, sajnos nem javul a
családok helyzete sok esetben.
Továbbra is jellemző, hogy anyagilag szinte minden gyermekes család veszélyeztetett, akikkel
foglalkozom. Sok az ügyintézési probléma, anyagi problémák miatt, közüzemi változás miatt,
mérőóra feltöltéssel kapcsolatosan, amiben segíteni tudunk.
Ami új dolog és beindult: a tavalyi évben beindult a népkonyha, azt gondolom, nagy segítség a
családoknak. Úgy gondolom, valamilyen szinten számunkra is megnyugvást eredményez az,
hogy legalább tudjuk, napi egy alkalommal a főtt étel mindenkinek megvan az asztalán.
Próbálom a családokat arra ösztönözni, hogy az ételre fordítandó pénzen be tudják teremteni a
tüzelőt és más egyéb nélkülözhetetlen dolgot.
A másik kezdeményezés, ami tavaly elindult, az idősekkel való törődés. Senki ne maradjon
főleg télvíz idején ellátatlanul, gondolok itt a hólapátolásra, hogy ki tudjanak jönni a házból,
vagy a fagyveszélyre. Volt egy felmérés, mivel az előző kolléga sem volt községbeli, nem volt
helyismerete, én segítettem kiépíteni a kapcsolatot a házi segítségnyújtókkal, próbáltam
megnézni, hogy kik azok, akikhez ki kell menni. Ez is jól sikerült a tavalyi évben. Volt rá igény,
szeretettel fogadták az idősek, pozitív visszajelzések érkeztek, jólesett nekik, hogy kiment
valaki és megnézte, hogyan érzik magukat.
A gyermekjóléti szolgálat nemrégiben ellenőrzésen esett át, erről is írtam a beszámolóban.
Változott a vonatkozó törvény, ezért rövidesen ismételten a szakmai programot a
képviselőtestület elé terjesztem, mert módosítani szükséges.
Vannak azért pozitív élmények is, vannak olyan családok, ahol vannak pozitív dolgok,
előrelépések. Már azt is eredménynek tartom, ha nem romlik a helyzet, mert sajnos az anyagi
lehetőségek miatt erre is számítani lehet. Leginkább arra terjed ki most már a munkám, hogy
legalább ne romoljon a helyzet, maradjon a jelenlegi.
A beszámolóban leírtam, hogy a gyermekvédelmi tanácskozásnak mi a lényege. A logopédust
kiemelték a kollégák, nagy szükség lenne rá, ugyanis a társulás nem biztosítja annyi órában,
mint amennyi idő szükséges lenne a gyermekekkel való foglalkozásra. Mindenki érzékeli, hogy
egyre több a probléma a gyermekekkel, a tanulási nehézség, beszédhiba is egyre gyakoribb,
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ezért már egészen kicsi korban fejlesztésre szorulnak. Lényeges, hogy minél előbb megkapják
a fejlesztést.
Adományok: tavaly beindult a bébiétel akció, a csecsemőket folyamatosan elláttuk bébiétellel.
Felvettem a kapcsolatot a közreműködő szervezettel, akik elmondták, hogy sajnos volt
visszaélés, valaki az interneten árulta a bébiételt. Nem biztos, hogy itteni lakos volt, de azt
mondták, hogy az adományozó ezt látta és visszavonta az adományokat, ezért valószínűleg a
jövőben nem lesz bébi étel adomány. Én mégis megpróbálom rábeszélni az illetőt, mert egy
ember miatt esnénk el ettől a lehetőségtől. Használt ruhákért is egyre gyakrabban kell menni,
mostanában olyan szintű a ruhaakció iránti igény, hogy amit elhozok, azt szinte el is viszik.
Sokan jönnek és elviszik a ruhákat, ez is azt mutatja, hogy nem javul a helyzet, inkább romlik.
Egyre többen jönnek ruhákért és olyan személyek is, akik eddig nem jöttek.
Farkas Imre polgármester: azon a területen, ahol a megszorítások érződnek, elég súlyos a
helyzet. Úgy néz ki, hogy egyre több a szegény ember, ez tisztán látszik.
Mindkét személy munkáját szeretném megköszönni, látszik, hogy egyre többet próbálnak tenni
azért, hogy a helyzet jobb legyen. Az önkormányzat is adományoz karácsonykor az időseknek
élelmiszercsomagot, a gyerekeknek mikuláscsomagot, de sajnos egyre rosszabb a helyzet,
hiszen a 22.800 Ft-os támogatási összeg nagyon kevés.
Magyari Ferenc alpolgármester: mindkét beszámolót elég alaposnak, részletesnek, jónak
tartom. Szeretném megköszönni a családsegítőnek, a gyermekjóléti szolgálat vezetőjének az
eddig elvégzett munkáját. Látva a szomorú jövőt kívánok munkájukhoz jó egészséget, erős
lelket, hogy ezt a munkát tovább tudják végezni.
A családsegítő által készített beszámoló is nagyon értékes, tartalmas. Úgy gondolom, ebben a
gyermekjóléti szolgálatnak is volt szerepe, hiszen bizonyos ideig ő végezte ezt a munkát is és
úgy adta át a családsegítőnek.
Farkas Imre polgármester: mindkét beszámolót elfogadásra javasolom. Kérdésem, ki az, aki
elfogadja a gyermekjóléti szolgálatról és a családsegítésről szóló beszámolót?
A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
126/2013.(V.31.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
gyermekjóléti szolgálatról, valamint a családsegítésről szóló
beszámolót elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. május 31.
5.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: átadom a szót a beszámolót készítő jegyzőnőnek.
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Dr. Jenei Zsuzsanna jegyző: kiemelni és egyben megköszönni szeretném azt a remek munkát a
polgármesteri hivatal dolgozóinak, amit a gyakran változó jogszabályi környezetben végeztek
az ügyfelek érdekében és a jogszabályoknak megfelelően. Kérem a képviselőtestülettől a
beszámoló elfogadását.
Farkas Imre polgármester: a beszámoló adataiból kitűnik, hogy elég sok ügyirattal dolgoznak a
köztisztviselők, nem beszélve arról, hogy a jogszabályi változások következtében egy fővel
csökkent a köztisztviselői létszám, valamint egy üres álláshelyet leépítettünk. Jelenleg 7 fő
köztisztviselő dolgozik a hivatalban. A törvényi rendelkezések következtében sok
államigazgatási ügy átkerült a járási hivatalhoz, aztán kiadtak egy állásfoglalást, amely szerint
minden ügyet lehet kezdeményezni a jegyzőnél is. Ezért elmondható, hogy kismértékben
csökkent ugyan az ügyek száma, de ez csekély ügyiratszámot érint.
Szaporodott az ügyiratszám az előző évekhez képest, ez annak köszönhető, hogy egyre több
önkormányzati feladat van, pályázatokat nyerünk el, amikkel sok a feladat, gondolok itt főként
a szennyvízcsatorna beruházásra. Ezen kívül az államigazgatási feladatok száma is nő, annak
ellenére, hogy a járásba átkerültek bizonyos feladatok. Ezúton szeretném megköszönni a
köztisztviselők munkáját.
Magyari Ferenc alpolgármester: szerepel a beszámolóban, hogy „az ismert gazdasági válság
miatt megnőtt az adóhátralékosok száma, és a hátralék összege, ennek csökkentése érdekében
a behajtásra az előző évekhez képest igyekeztünk sokkal több időt fordítani.” Úgy gondolom,
hogy az adózókat kellene valamilyen módon rábírni arra, hogy vagy az adót fizessék be, vagy
akik esetleg nem tudják befizetni, de munkaképesek, meg kellene vizsgálni, hogy a vonatkozó
jogszabály lehetőséget ad-e arra, hogy közérdekű munkával ledolgozzák az adó összegét. Ez
egy észrevétel a részemről.
Dr. Jenei Zsuzsanna jegyző: az adóhátralékok behajtása folyamatosan zajlik. Nemrég küldtük
ki a felhívást az őstermelők részére, hogy tegyenek eleget iparűzési adókötelezettségüknek. Ez
folyamatban van, szélesítjük a kört, igyekszünk megoldást találni a hátralékok behajtására. A
részletfizetési lehetőséget sokaknak felajánljuk, akik nehéz anyagi és szociális helyzetben
vannak. Ezáltal kis részletekben ugyan, de beérkezik az adó összege és az embereket sem
lehetetlenítjük el.
Farkas Imre polgármester: a polgármesteri hivatal tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadásra javasolom a képviselőtestületnek. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a beszámolót?
A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
127/2013.(V.31.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
polgármesteri hivatal tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. május 31.
6.) Együttműködési Megállapodás kötése a Dunamenti Regionális Népfőiskolával
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(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: több évvel ezelőtt kötöttünk egy együttműködési megállapodást a
Dunamenti Regionális Népfőiskolával. Jelenleg három területen képeznének szakembereket. 23 hónap alatt egyforma szintre hoznák a tudásukat, utána kapnának 6-8 hónapos képzést. Ezt
követően 6 hónapra alkalmazná őket a Népfőiskola, 6 hónapig pedig az önkormányzat.
Az önkormányzatot két terület érinti: egyik az IT Mentor képzés, valamint a kisgyermek
gondozó képzés. Az IT Mentor 4 órás alkalmazásban lenne az önkormányzatnál, 6 hónapra
354.330 Ft lenne a bére. A kisgyermek gondozó bére 8 órás állásban 708.660 Ft lenne.
Az előzetes bizottsági ülésen azt javasolta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, hogy mindkét
területről 1-1 főt vállaljon az önkormányzat. Én magam is ezt javasolom a képviselőtestületnek.
Ez azt jelenti, hogy a képzés szintre hozását, a képzés gyakorlati idejét, illetve a 6 hónapos
foglalkoztatást tekintve, - de végig itt dolgozna az önkormányzatnál mindkét fő -, másfél éves
munkaviszonyt félévi bérrel tudnánk megváltani. Ez véleményem szerint nagyon kedvező lenne
számunkra. Nem beszélve arról, hogy ki tudja, milyen jogszabályi változások lesznek, és ha
lesznek szakemberek, akkor ők tudnák vállalni a munkát.
Magyari Ferenc alpolgármester: ezek a személyek helyi lakosok lennének?
Farkas Imre polgármester: igen, helyieket szeretnénk és főként olyan személyek jöhetnének
szóba, akik munkanélküliek vagy kismamák. Előszállási munkanélküli személyeket szeretnénk
képezni és képzés után fél évig a Népfőiskola, fél évig pedig az önkormányzat fizetné a bérüket,
de itt helyben az önkormányzatnál dolgoznának egy évig.
Javasolom a képviselőtestületnek, hogy az önkormányzat kösse meg a megállapodást mindkét
területre, 1-1 főre. A két fő bére egyrészt a 2014-es, másrészt pedig a 2015-ös év költségvetését
terheli majd. Kérdésem, ki az, aki egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
128/2013.(V.31.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
együttműködési megállapodás kötését határozza el a Dunamenti
Regionális Népfőiskolával 1 fő IT Mentor, illetve 1 fő
kisgyermek gondozó képzésre.
Az 1+1 fő munkabérét, összesen 1.062.990 Ft-ot a
Képviselőtestület a 2014. évi, illetve 2015. évi költségvetésébe
betervezi, biztosítja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. június 30.
(az együttműködési megállapodás megkötésére)
7.) Temetkezési szolgáltatóval kötendő szerződés
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Farkas Imre polgármester: átadom a szót az előterjesztést készítő jegyzőnőnek.
Dr. Jenei Zsuzsanna jegyző: e napirend tárgyalására azért van szükség, mert a decemberben
hozott szolgáltatóval kötendő szerződésre szóló felhatalmazás kizárólag hamvasztásos
temetésre vonatkozott, a szerződést azonban ki kell bővíteni a koporsós temetéssel. Ismételten
megkerestük azokat a szolgáltatókat, akiket korábban, és tájékozódtunk, hogy árajánlatukat
fenntartják-e. Új szerződés kell kötni, és el kell döntenie a képviselőtestületnek, hogy melyik
szolgáltatóval kívánja elláttatni a feladatot, valamint felhatalmazás szükséges a polgármester
részére a szerződés aláírására.
Farkas Imre polgármester: bekértük az árajánlatokat, és javasolom a képviselőtestületnek, hogy
az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlatot adó szolgáltatóval kerüljön megkötésre a
szerződés.
Magyari Ferenc alpolgármester: javasolom harmadik árajánlat bekérését is helyi temetkezési
vállalkozótól.
Farkas Imre polgármester: határozati javaslatom a képviselőtestület felé: a képviselőtestület
bízza meg a polgármestert, hogy az önkormányzat számára legkedvezőbb árajánlat alapján
kösse meg a köztemetésre vonatkozó szerződést. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a határozati
javaslatot?
A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
129/2013.(V.31.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
felhatalmazza Farkas Imre polgármestert, hogy az önkormányzat
számára legkedvezőbb árajánlat alapján kösse meg a
köztemetésre vonatkozó szerződést.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. június 30.
(a szolgáltatói szerződés megkötésére)
8.) Szociális ellátásokról szóló rendelet rendelkezésének hatályon kívül helyezése
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Dr. Jenei Zsuzsanna jegyző: a szociális ellátásokról szóló helyi rendeletnek van egy pontja, ami
megfogalmazását tekintve úgy tűnik, hogy jogszabálysértő, mert csak a hamvasztásos temetésre
vonatkozik. Ezen rendelkezést hatályon kívül kell helyezni. Egyébként a szociális ellátásokról
szóló törvény rendelkezik erről, ezért nem módosításra van szükség, hanem hatályon kívül kell
helyezni, mivel országos szinten le van szabályozva. Ezért javasolom a képviselőtestületnek, a
18. § (1) bekezdés hatályon kívül helyezését.
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Farkas Imre polgármester: javasolom a képviselőtestületnek a szociális ellátásokról szóló helyi
rendelet 18. § (1) bekezdésének hatályon kívül helyezését. Kérdésem, ki az, aki egyetért a
javaslattal?
A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
rendeletet alkotta:
Előszállás Nagyközség Önkormányzata
Képviselőtestületének
11/2013.(VI.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.) Művelődési Ház takarítói álláshely betöltésének kérdése
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: 2013. április 1-jével betöltöttük a művelődési ház takarítói állást. A
személy, akit felvettünk, jelezte, hogy rövidesen eléri a 40 éves munkaviszonyt, ezért
próbaidejének lejártával nem kívánja tovább folytatni munkáját, munkaviszonyát 2013. június
30-ával meg kívánja szüntetni. Egy hónap áll rendelkezésre arra, hogy az álláshelyet
megpályáztassuk, és 2013. július 1-jével felvegyünk egy másik személyt.
Javasolom az álláshely pályáztatását az előterjesztett pályázati felhívásban szereplő
feltételekkel, a lehető legszélesebb skálán történő hirdetéssel, a helyi kábeltévén, a község
honlapján, a közigállás.hu álláskeresési portálon és a helyi hirdetőtáblákon történő
közzététellel. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a pályázati felhívást?
A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
130/2013.(V.31.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Közalkalmazottak
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §-a alapján pályázatot hirdet takarító
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Fejér megye, 2424 Előszállás, Balatoni utca 31.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: takarítási
feladatok.
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Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: 8 általános
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: büntetlen előélet igazolása, önéletrajz,
iskolai végzettséget igazoló dokumentumok
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2013. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. június 25.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nyújt, a
06/25/484-802/14-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
- postai úton, a pályázatnak Előszállás Nagyközség Önkormányzata címére történő
megküldésével (2424 Előszállás, Fő tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 1153/2013., valamint a munkakör megnevezését:
takarító.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: szóbeli meghallgatásokat követően a
képviselőtestület dönt, aki fenntartja az eredménytelenné nyilvánítás jogát, és 4 hónap
próbaidőt határoz meg.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. június 27.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- Előszállás Nagyközség Önkormányzat honlapja - 2013. június 6.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. június 27.
(az elbírálásra)
10.) Jákli Ferencné bizottsági elnök lemondása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elnöke, Jákli Ferencné az
előző képviselőtestületi ülésen 2013. május 31. napjával benyújtotta bizottsági elnöki
tisztségéről való lemondását, amelyet a képviselőtestület és a bizottság tagjai tudomásul vettek.
Új elnököt kell választania a képviselőtestületnek. Az előzetes tárgyalások alapján Stadler
Gábor képviselő urat kértem fel, aki a tisztséget elvállalta.
Javasolom a képviselőtestületnek, hogy az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elnökéül 2013.
június 1. napjával Stadler Gábor képviselőt bízza meg. Kérdésem, ki az, aki egyetért a
javaslattal?
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A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
131/2013.(V.31.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az
Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elnökévé 2013. június 1.
napjával Stadler Gábor képviselőt megválasztja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. május 31.
Farkas Imre polgármester: szeretném megköszönni Jákli Ferencné eddigi bizottsági elnöki
munkáját. Továbbra is a bizottság tagja marad, ezért a jövőben is számítunk a munkájára.
11.) Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának felülvizsgálata
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a Társulás alapszabályát 2013. június 30-áig felül kell vizsgálni.
Beszéltünk már a társulásról a mai napon, elég nehéz helyzetben van a társulás. A
megállapodáshoz van-e észrevétel?
Magyari Ferenc alpolgármester: a megállapodás annyiban módosult, hogy átvezették rajta a
jogszabályi változásokat. Tehát csupán a változásokat kell jóváhagynunk, hiszen az eredeti
megállapodást már korábban jóváhagytuk.
Farkas Imre polgármester: kérem a képviselőtestülettől a társulási megállapodás módosításának
elfogadását. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a megállapodás módosítást?
A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
132/2013.(V.31.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodás módosítását megtárgyalta, azt
jóváhagyja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. június 20. (a döntésről történő értesítésre)
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12.) Bejelentések:
1./ Együttműködési Megállapodás kötése a Híd Egyesülettel
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: az önkormányzat önkéntes munka-foglalkoztatóvá vált.
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül 67 fő, akik egy évnél hosszabb ideje
munkanélküliek. Ahhoz, hogy a támogatást továbbra is kaphassák, 30 munkanapot le kell
dolgozniuk és ezt igazolniuk kell.
Az idei évben a közfoglalkoztatási pályáztatás sajnos kedvezőtlenül alakult, a támogatási
összeg csupán harmada a tavalyi összegnek, amiből csupán 19 főt tudunk foglalkoztatni, 48 főt
nem tudunk a 67 főből. Ezért úgy döntöttünk, hogy az önkormányzatnál önkéntes munkát lehet
végezni, aki vállalja, hogy 30 napot ledolgozik, akkor arról tudunk igazolást adni, amit elfogad
a Munkaügyi Központ és tovább tudjuk folyósítani egy évre részükre a támogatást. Jelenleg is
dolgozik két önkéntes munkát végző személy az önkormányzatnál. Talán sikerült megértetnünk
velük, hogy nem a mi érdekünk, hogy ingyen dolgozzanak, hanem az övék, hogy továbbra is
egy évre megkaphassák a támogatást.
Ehhez kapcsolódott a Híd Egyesület, ők elnyertek egy nagy pályázatot, amelyben elsősorban
fiatalok végezhetnek önkéntes munkát, de nemcsak fiatalok, hanem bárki számára nyújtanak
támogatást. Együttműködési megállapodás kötését javasolom, amelynek keretében az önkéntes
foglalkoztatáshoz szükséges dokumentációkat biztosítanák részünkre. Ezen kívül, mivel az új
köznevelési törvény szerint a végzős középiskolásoknak 50 órát le kell dolgozniuk, hogy
megkaphassák az érettségit, fogadóhely is lehetne az önkormányzat. Ezek szervezésében
segítené az önkormányzatot az egyesület, ezért javasolom a megállapodás megkötését. Minden
községért végzett munka a település javát szolgálja, az önkormányzatnak az önkéntes
foglalkoztatás egy fillérjébe sem kerül, csupán szervezést igényel. Kérdésem, ki az, aki egyetért
az együttműködési megállapodás megkötésével?
A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
133/2013.(V.31.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
együttműködési megállapodás megkötését határozza el a Híd
Egyesülettel, az önkéntes foglalkoztatás elősegítése céljára.
A Képviselőtestület megbízza Farkas Imre polgármestert az
együttműködési megállapodás aláírására.
Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. június 20.
(az együttműködési megállapodás megkötésére)
2./ GET DANCE tánccsoport támogatása
Farkas Imre polgármester: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ezt a napirendi pontot szintén
tárgyalta, és a tánccsoport támogatását javasolja, amennyiben a tánccsoport az önkormányzat
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felé a többi civil szervezethez hasonló módon támogatási igényét bejelenti. Ebben az esetben
nem lesz akadálya annak, hogy támogatásban részesüljön 30.000 Ft összegben.
Magyari Ferenc alpolgármester: azzal a feltétellel támogatjuk, hogy ugyanúgy, mint eddig, a
jövőben is a községi rendezvényeken számítunk a tánccsoport közreműködésére.
Farkas Imre polgármester: ezúton megköszönöm a „Szállás-Napok”-on fellépett tánccsoport
előadását. Szerencsére egyre több a tánccsoport taglétszáma, aminek közösségformáló jellege
is van. Kérem a képviselőtestületet, hogy a javaslat alapján hozza meg határozatát.
A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
134/2013.(V.31.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
GET DANCE tánccsoportot támogatásban kívánja részesíteni,
amennyiben a tánccsoport az önkormányzat felé a többi civil
szervezethez hasonló módon támogatási igényét bejelenti.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. június 20.
(a GET DANCE tánccsoport értesítésére)
3./ Háziorvosi rendelő és lakás festése
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: 2013. április 3-án történt vihar következtében beázott a háziorvosi
lakás. A keletkezett kárt jeleztük a biztosító felé, a biztosító a megfelelő kártérítést
rendelkezésre bocsátotta. A tetőt kijavítottuk, a beázott helyiség festésére lenne szükség.
Felmerült, hogy ha már festetünk, szükség lenne a rendelő tisztasági festésére is. A rendelő
festésének költsége 164.000 Ft, a lakásé pedig 50.000 Ft. Nem tudom, mikor volt utoljára
tisztasági meszelés a rendelőben, ezért javasolom, hogy történjen meg, mielőtt az ÁNTSZ
előírja. Javasolom a rendelő és a lakás festésének elvégeztetését. Kérdésem, ki az, aki egyetért
a javaslattal?
A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
135/2013.(V.31.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
háziorvosi rendelő és lakás festését határozza el, 214.000 Ft-os
költséggel.
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A festés költségének fedezete az önkormányzat 2013. évi
költségvetésének egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadása,
valamint a biztosító általi kártérítés összege.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. június 30.
(a festési munkálatok elvégzésére)
Farkas András képviselő: javasolom, hogy el kellene gondolkodni klímaberendezés
beszerzésén, mivel nyári időszakban a rendelőben nagyon meleg van.
Farkas Imre polgármester: a fűtési rendszerrel is probléma van, korábban már kértem
árajánlatot, de akkor nem volt tisztázott, hogy milyen kémény szükséges az új kazánhoz. Ezt a
témát a következő képviselőtestületi ülésre elő fogom készíteni, hogy a fűtési időszakra a kazán
cseréje megtörténjen.
Mivel több napirendi pont a rendes nyílt ülésen nincsen, a rendes nyílt ülést 19,30 órakor
bezárom.
kmf.
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