JEGYZŐKÖNYV
Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. június 27-én
18,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendes nyílt
üléséről
Jelen vannak:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Farkas Imre polgármester,
Farkas András,
Jákli Ferencné,
Magyari Ferenc,
Radák Kálmán
Stadler Gábor képviselők

Igazoltan távol:
1) Dr. Ecsedi András István képviselő
Tanácskozási joggal:
1)
2)
3)
4)
5)

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző,
Dr. Jászka Ernő kistérségi titkár,
Nagy Zoltán a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Rendőrkapitánya,
Molnár Tibor körzeti megbízott,
Szerencse Jánosné tagóvoda-vezető

I. Napirend előtt
Farkas Imre polgármester: köszöntöm a képviselőtestület rendes nyílt ülésén
megjelent képviselőket. Megállapítom, hogy a rendes nyílt képviselőtestületi ülés a képviselők
6 tagjának jelenlétével határozatképes, a rendes nyílt ülést megnyitom. Javaslatot teszek az
ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítőire Jákli Ferencné és Stadler Gábor képviselők
személyében.
A Képviselőtestület a jegyzőkönyv hitelesítők személyével 6 igen szavazattal egyetértett.
Farkas Imre polgármester: javasolom a meghívóban feltüntetett napirendi pontok tárgyalását a
következő módosítással: a Dunaújvárosi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodásának módosítását 2. napirendi pontként javasolom tárgyalni, illetve a bejelentések
keretében javasolom tárgyalni a Hagyományőrző Nyugdíjas Klub kérelmét. Kérdésem, ki az,
aki ezzel a módosítással elfogadja a javasolt napirendet?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
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147/2013.(VI.27.) 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. Beszámoló a közrend-és közbiztonság helyzetéről
Előadó: Molnár Tibor körzeti megbízott
2. Dunaújvárosi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosítása
Előadó: dr. Jászka Ernő kistérségi titkár
3. Beszámoló a Patakparti Tagóvoda tevékenységéről
Előadó: Szerencse Jánosné tagintézmény-vezető
4. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a tett polgármesteri
intézkedésekről
Előadó: Farkas Imre polgármester
5. Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előadó: dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
6. 2013. augusztus 20-ai ünnepség szervezése
Előadó: Farkas Imre polgármester
7. Gyermekek Előszállás Polgárává fogadása
Előadó: Farkas Imre polgármester
8. Vízkárelhárítási védelmi terv elkészítésére árajánlat
Előadó: Farkas Imre polgármester
9. Zöld ligetek a főút mentén 2. forduló pályázati beszámoló
Előadó: Farkas Imre polgármester
10. Fogorvosi ellátási szerződés módosítása
Előadó: dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
11. Esélyegyenlőségi program
Előadó: dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
12. Óvodai álláshelyek kérdése 2013. szeptember 1-től
Előadó: Farkas Imre polgármester
13. Mezőföldvíz KFT társasági szerződésének módosítása
Előadó: Farkas Imre polgármester
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14. Előszállási Polgármesteri Hivatal Köztisztviselői Etikai Kódexe
Előadó: dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
15. Bejelentések:
1./ Polgármesteri Hivatal 2013. július 5-ei zárva tartása
2./ Engedély adása rendezvény szervezésére a művelődési házban
3./ Hagyományőrző Nyugdíjas Klub kérelme
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. június 27.
II. Napirend tárgyalása
1.) Beszámoló a közrend-és közbiztonság helyzetéről
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: köszöntöm Nagy Zoltán rendőr-alezredes urat, a Dunaújvárosi
Rendőrkapitányság rendőrkapitányát, valamint Molnár Tibor körzeti megbízottat. Kérdésem, a
beszámolóhoz kívánnak-e szóbeli kiegészítést tenni?
Nagy Zoltán a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság rendőrkapitánya: köszönöm a szót.
Bemutatkozom: 28 éve vagyok rendőr, ebből 15 évet a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon
töltöttem el. Elsősorban bűnügyi területen dolgoztam, de a közrendben és egyéb szolgálati
ágakban is megfordultam, így elég átfogó képpel rendelkezem. 2012. december 1-től megbízott
rendőrkapitányként dolgoztam, majd 2013. február 1-től kinevezett rendőrkapitány vagyok.
Polgármester úrral többször találkoztam már különböző fórumokon, de még nem volt
lehetőségem itt a képviselőtestület előtt megjelenni.
A tavalyi év értékeléséről: azt látom, hogy Előszállás lakosság létszámához, 2400 főhöz képest
az évi 200 regisztrált bűncselekmény teljesen elfogadható számadat, és sokkal jobban senki
nem tudja, mennyire értékelhető a még viszonylag csendes, nyugodt község, hiszen nagy
bűncselekményről nincs tudomásom. Sajnos fájdalmas dolog a hétvégi kétszeri betörés, de
bízom abban, hogy ez ad hoc jellegű volt, talán átutazó bűnözők követhették el, esetleg tippadó
lehetett valaki a községből. Molnár Tibor körzeti megbízott mindannyiunk megelégedésére
mindent elkövet azért, hogy sikerüljön megtalálni az elkövetőt vagy elkövetőket és erre a
rendőrségtől megkapja a szükséges segítséget.
Az elmúlt évet értékelem, igaz, ebből csupán egy hónapot töltöttem el megbízott
rendőrkapitányként, de azt tudom mondani, hogy nemcsak a községben, de a környező
községekben is jónak mondható a közbiztonság, aminek én nagyon örülök. De ez nem jelenti
azt, hogy a jövőben kevesebb szolgálati időt töltenek el itt majd a kollégák.
Nagyon speciális helyzet, hogy itt a kmb-vel próbáljuk megoldani a rendőri jelenlétet, nem is
annyira tetszik, ha lenne a rendőrkapitányságon körjárőr-alosztály, máshogyan lehetne
szervezni, hiszen a körzeti megbízottnak más tevékenysége is lenne, de nincs rá ideje, így
átsegítenek egymásnak a kollégák. Így működik a rendszer. Ez nem annyira tetszik, de
megnyugtató abból a szempontból, hogy a lakosság elfogadta ezt a rendszert, támogatja és jól
is működik, ez a legfontosabb, eredményeit tekintve. Ennyit tudok mondani a tavalyi évről.
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Tisztelettel és őszintén szeretném megköszönni polgármester úrnak, a polgárőröknek azt a
segítséget, amit a közbiztonság terén a kollégáknak nyújtottak. Erre igényt tartunk a jövőben
is. Köszönöm szépen.
Farkas Imre polgármester: úgy gondolom, hogy nagyon jó hangulatban folyik és jó szakmai
színvonalú a körzeti megbízotti munka nálunk itt a településen. Nagyon jól összehangolódik a
három település. Elég aktív polgárőrség működik, és más személyek is segítenek a
polgárőrségen kívül. Jó a légkör a faluban, rendőrkapitány úr az imént két esetet említett, én 7
esetről tudok, de nem mindenki jelenti be a betörést. Megbeszéltük a körzeti megbízottal, hogy
ezeket az eseteket egyeztetni fogjuk, nem lenne rossz tudni, hogyan és merre, milyen irányba
ment ez a cselekmény. Megbeszéljük, mit tudunk tenni, hogy ilyen betöréssorozat ne forduljon
elő a jövőben. Nem is volt még ilyen, hogy egyszerre, ennyi helyre próbáltak volna bejutni,
ezért oda fogunk rá figyelni.
Felmerült a járási megbeszélésen is, sok mindent köszönök a körzeti megbízottnak. A keddi
napon is szóltam neki, ugyan nem dolgozott, de rögtön jött. Nem irigylem őt, hiszen itt is lakik
és itt is dolgozik, ez nem lehet könnyű, de ha bármikor szólok neki, rögtön jön és segít. Ennél
nagyobb biztonság számunkra nincs, egy biztos pont, hogy ő itt van, akire bármikor lehet
számítani. Mi viszonylag jó helyzetben vagyunk, ezt külön köszönöm, hiszen évek óta itt van
egy jármű, amivel a körzeti megbízott rendszeresen járőrözik. Nagyon fontos, hogy hol és
hogyan tudnak dolgozni a két szomszéd településen. A tél végén volt falopás kapcsán egy akció,
az is jól sikerült.
Nagyon jó a rendőrség és a falu viszonya, illetve a polgárőrség munkája. Ezt próbáljuk
fenntartani és köszönjük.
A beszámolóval kapcsolatban: szembetűnő, hogy a testi sértések száma 13-ról 130-ra
emelkedett, de ennek magyarázatát megtaláltam a szöveges részben. A garázdaságok számán
kissé meglepődtem, de végül is nem túl sok.
Összességében több mint 10 %-kal csökkent a cselekmények száma, ez követendő tendencia
lehet a jövőben.
Magyari Ferenc alpolgármester: a beszámolót jónak tartom, elég jól rávilágít a mai bűnözési
helyzet társadalmi hátterére is, gazdasági és egyéb vonatkozásban. Polgármester úr említette a
bűncselekményekről szóló listát, ehhez kapcsolódnék, van itt fajsúlyosabb bűncselekmény is,
pl. betöréses lopás, viszont elég komoly csökkenés van, ami nem rossz dolog. A testi sértések
nagy száma nekem is szemet szúrt, de később a szövegben magyarázatot kaptam rá. A
garázdaság kapcsán számomra inkább úgy tűnik, az indulatokkal van itt probléma. Az
embereket az zavarja, ami a hétvégén történt, ez kellemetlen dolog, az emberek közbiztonságérzetét az ilyen esetek rontják. De sajnos olyan főút mellett vagyunk, ahol mindkét irányban
gyorsan el lehet tűnni. Az átutazó bűnözés régen is probléma volt, jellemző volt a településen.
Én is szeretném köszönetemet kifejezni a körzeti megbízottnak és a rendőrkapitányságnak az
eddig végzett munkáért.
Farkas Imre polgármester: csupán egy megjegyzés: 900 felett van a lakóingatlanok száma, 250
helyett, ami tévesen szerepel a beszámolóban. Előszállásnak - történelméből adódóan - két
távoli része is van, Báránytelep és Bibic, így elég nagy területet kell összefogni, csak hálás
tudok lenni az elvégzett munkáért.
Nagy Zoltán Dunaújvárosi Rendőrkapitánya: a betörésekkel kapcsolatban: azért kell nagyon
odafigyelni ezekre, mert egy „normál” betörés is nagyon tudja rontani a lakosság szubjektív
biztonság-érzetét. De az, hogy éjszaka bemennek zárt helyre, borzalmasan veszélyes dolog, egy
megzavart bűnöző nagyon veszélyes tud lenni. Ha ilyen jellegű cselekmények vannak, erre
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kifejezetten másképp tekint az ember, mint egy nappali cselekményre. A rendőrség maga ezeket
a cselekményeket megelőzni nem tudja. Jó és szoros a kapcsolat a polgármesterrel, a
polgármesteri hivatallal, a polgárőrséggel, ők pontosan érzékelik, hogy egy körzeti megbízott
csodát nem tud tenni. De összefogással a munka ütőképes és eredményes lehet.
Még egyszer megköszönöm az együttműködést. Ha bármilyen változás van, soron kívül
intézkedni fogunk. A bizonyítási eljárás kegyetlen és nehéz dolog.
Farkas Imre polgármester: az bántott mindenkit leginkább, hogy éjszaka bárki bemehet az
otthonukba, ez főleg az idősebb embereket ijesztette meg. Egy helyen még a szúnyoghálót is
leszedték, úgy mentek be a lakásba.
Molnár Tibor körzeti megbízott: a Hunyadi utcában történt, hogy szakszerűen leszedték a
szúnyoghálót, úgy gondolom, ismerték a terepet. A faluból elszármazottak is vannak, látjuk is,
hogy visszajönnek, még indokuk is lehet, hogy miért jönnek vissza, mert valakit látogatnak.
Ezek a személyek többen vannak, mint amennyit mi szeretnénk, de nem adjuk fel a harcot.
Farkas Imre polgármester: köszönjük a munkát és a jövőre nézve jó munkát és kitartást
kívánunk rendőrkapitány úrnak, a körzeti megbízottnak. A beszámolót elfogadásra javasolom.
Kérdésem, ki az, aki elfogadja a 2012. évi rendőrségi munkáról szóló beszámolót?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
148/2013.(VI.27.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
közrend-és közbiztonság helyzetéről szóló 2012. évi beszámolót
megtárgyalta, azt elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. június 27.
2.) Dunaújvárosi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosítása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: köszöntöm dr. Jászka Ernő urat, a Dunaújvárosi Többcélú Kistérségi
Társulás munkaszervezet-vezetőjét. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta, azt elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Átadom a szót dr. Jászka Ernő
úrnak.
Dr. Jászka Ernő a Dunaújvárosi Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezet-vezetője (a
továbbiakban: munkaszervezet-vezető): Tisztelt Képviselőtestület! Március hónapban bár a
jogszabály alapján minden szükséges döntést meghoztak a tagönkormányzatok, a társulási
tanács, illetve a dokumentációk elkészültek, azonban a módosítás nem kerülhetett bejegyzésre,
mert felsőbb szinten jogszabályi véleményeltérés alakult ki az illetékes két szakminisztérium
között, hogy a fordulópontot követő időponttól a munkaszervezetek önállóan működhetnek
tovább vagy pedig csak valamelyik polgármesteri hivatal keretén belül. A Belügyminisztérium
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ragaszkodott azon álláspontjához, hogy önállóan nem működhetnek tovább. A
Nemzetgazdasági Minisztérium álláspontja szerint viszont önállóan működhetnek tovább,
költségvetési szervként, sőt át sem kell alakítani. Ezt az álláspontot támasztja alá az Áht.,
valamint az Ávr. rendelkezése, amely szerint: „ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem
rendelkezik, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv”.
Erre senki nem adott a mai napig választ, hogy mit jelent, ha nem működhet tovább. Egyeztetést
kezdeményeztünk a két illetékes minisztérium között, de nem kaptunk a mai napig választ, hogy
az egyeztetés létrejött-e. A határidőből nem lehet kifutni, ezért szükséges volt ismét az
előterjesztés. A munkaszervezetre vonatkozó rendelkezések kikerülnek a megállapodásból. A
másik módosítás a normatíva igényléssel kapcsolatos: a jogszabály úgy rendelkezik, hogy a
székhely település önkormányzata jogosult június 30-tól a normatíva igénylésére. De nálunk
olyan speciális helyzet állt elő, hogy Dunaújváros csak két szakfeladat ellátásában vesz részt,
nem jogosult a normatíva igénylésre. Egyeztetést kezdeményeztünk Dunaújváros
Polgármesterével arra vonatkozóan, hogy át kellene helyezni a székhelyet más településre,
olyan településre, amely minden szakfeladat ellátásában részt vesz. Ehhez a polgármester nem
járult hozzá, így maradt az a megoldás, hogy a két szakfeladatra Dunaújváros fogja igényelni a
normatívát, a maradék három szakfeladatra pedig másik település, aki részt vesz a másik három
szakfeladat ellátásában. Erre Baracs község Önkormányzatát kértük fel, aki vállalta, ezért
együttműködési megállapodást kell majd létrehozni. Nem tudom, hogy a gyakorlatban
működik-e majd, hogy két helyről történik a normatíva lehívás és elszámolás is. Még nem
teljesen látható, hogyan fog ez kinézni. A Magyar Államkincstár határozott álláspontja szerint
ezt itt most részletezni kell.
A módosítás lényege: konkrétan bele kellett venni a megállapodásba azt, hogy melyik település
önkormányzata konkrétan melyik normatíva lehívására jogosult. A holnapi napon a
megállapodás aláírásra kerül Dunaújváros Polgármesterével, a többi önkormányzat
polgármestere már aláírta, ezt követően személyesen viszem a Magyar Államkincstárhoz, hogy
a határidőt megtartsuk.
Magyari Ferenc alpolgármester: melyik önkormányzat nem fogadta el?
Dr. Jászka Ernő munkaszervezet-vezető: nem arról van szó, hogy nem fogadta el, hanem, hogy
még nem tárgyalta. Dunaújváros Önkormányzata holnap fogja tárgyalni, a mai napon Előszállás
tárgyalja, Nagykarácsonyból jövök, ők is elfogadták a mai napon, Baracs is ma tárgyalja, a
többi település már elfogadta, Daruszentmiklós Önkormányzata pedig hétfőn fogja tárgyalni.
Dunaújváros Önkormányzatának két szakbizottsága egyhangúan támogatta, így valószínűleg
elfogadja a képviselőtestület is.
Jákli Ferencné képviselő: az INO-val kapcsolatban: július 1-től beindul Előszálláson 15 fővel.
Egész nap rendelkezésre áll az idősek számára?
Dr. Jászka Ernő munkaszervezet-vezető: igen, 8 órás nyitva tartással.
Jákli Ferencné képviselő: az idősek étkeztetését hogyan oldják meg?
Dr. Jászka Ernő munkaszervezet-vezető: az étkeztetésre kezdetben nem kerül sor. Akik
szociális étkeztetésben részesülnek, elfogyaszthatják az ételt az otthonban, illetve otthonról
hozott étel melegítésére van lehetőség. Kezdetben még nem tudtunk az étkeztetéssel számolni,
de később meglátjuk, mert Nagyvenyim már kilátásba helyezte, hogy szeretne csatlakozni.
Jákli Ferencné képviselő: létszám emelésre van-e esély? Mitől függ?
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Dr. Jászka Ernő munkaszervezet-vezető: attól függ, hogy hány időskorú veszi igénybe. Van rá
remény, elképzelésünk szerint, kezdetben az az álláspontunk, hogy térítési díjat nem kívánunk
szedni az idősektől, ingyenes lesz az ellátás.
Jákli Ferencné képviselő: ha lesz igény, 15 fő felett is lesz lehetőség az idősek ellátására?
Dr. Jászka Ernő munkaszervezet-vezető: 30 főre kértük meg a működési engedélyt a két helyre.
30 fő feletti létszámra nem tudunk állami normatívát igényelni, de ahány idős ember igénybe
kívánja venni a szolgáltatást, jöhet az otthonba.
Jákli Ferencné képviselő: az órával nem lehet játszani?
Dr. Jászka Ernő munkaszervezet-vezető: egyelőre nem tudom megmondani, hogyan történik az
elszámolás, amennyire lehet, kihasználjuk a lehetőségeket, illetve ha látjuk, mennyi az igény a
két településen, ismételten működési engedély módosítást fogunk kérni, 60 főig ezt
megtehetjük. Baracson csekély számú a jelentkező, nem tudjuk, ennek mi az oka, fel fogjuk
deríteni, de szeretnénk ott is ellátást nyújtani az igénybe vevőknek, a szolgáltatást szeretnénk
fejleszteni.
Farkas Imre polgármester: ha úgy alakul, hogy több mint 30 fő lenne Előszálláson, tehát jól
működne, akkor azt mondta Jászka Ernő úr, hogy megkérjük nagyobb létszámra a működési
engedélyt. Két fő fogja ellátni a 30 személyt. Semmi akadálya, hogy bővítsük, bízunk benne,
hogy jól fog működni.
Jákli Ferencné képviselő: a családok számára mindenképpen nagy könnyebbség lenne, hiszen
reggeltől délutánig el tudják helyezni az időseket, akiknek folyamatos felügyeletre van
szükségük.
Dr. Jászka Ernő munkaszervezet-vezető: 150 %-os normatíva jár az idősek ellátására. A
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében Dunaújváros Önkormányzata a térítési díjat
megemelte 1.000 Ft-tal, ami egy hónapban nem túl jelentős összeg, de mégis érezhetően
visszaesett az igénylők száma, ezért is gondoltuk, hogy kezdetben nem szedünk térítési díjat,
ha ki tudjuk gazdálkodni, semmi akadálya nem lesz.
Farkas Imre polgármester: nemcsak az idősek nappali otthona, hanem a gyermekjóléti szolgálat
és családsegítés is átkerül a kistérségi társulásba. A két érintett közalkalmazott nehezen éli meg
ezt a változást, mivel nem látják teljesen biztosnak a jövőjüket. De megegyeztünk abban, hogy
az idei évben ugyanazokkal a feltételekkel, amit elfogadott a képviselőtestület, elvileg a társulás
biztosítja számukra a juttatásokat, 2014. január 1-től viszont az összes dolgozót egy irányba
fogják terelni a juttatásokat illetően.
Dr. Jászka Ernő munkaszervezet-vezető: a „feltételeken” a cafetéria-juttatást érti polgármester
úr. Az idei évben nem tudunk mit tenni, mivel betervezésre került az önkormányzat
költségvetésében, ezért nem tudjuk egységesíteni, de januártól egységesítve lesz. Javasolni
fogom a juttatást és meglátjuk, az érintett polgármesterek elfogadják-e majd a társulási
tanácsban a javaslatot.
Farkas Imre polgármester: 2014. január 1-től dr. Jászka Ernő úr véleménye szerint mennyiben
változhat a tagi hozzájárulás mértéke?
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Dr. Jászka Ernő munkaszervezet-vezető: ezt nem lehet kiszámolni. Be is fogom terjeszteni majd
annak idején a költségvetés tervezése során. Amikor terveztünk, 4 szakfeladatot bővítettünk és
erre tervezni kellett normatívát, így készült a költségvetés. Egyedül Dunaújváros
Önkormányzata volt benne, mert lehetett látni, hogy nem fogja behozni az intézményét a
társulásba. Erre lett tervezve a költségvetés. De mikor arra került sor, hogy a társulási
megállapodást elfogadják, három település visszalépett, ami 11.000 főt jelentett. Ez azért
lényeges, mert a kistérségi normatíva nem ellátottak alapján jár, hanem lakosságszám alapján,
illetve a lakosság meghatározott, 0 – 17 éves gyerekek korcsoportos száma alapján, a
gyermekjólét vonatkozásában itt igen jelentős mértékű bevételkiesés jelentkezett.
Ismételten újra kell számolni a költségvetést, hogyan tudunk kijönni belőle. Jelentős mértékű
elmozdulás nem várható, az idei évben szinte biztos, hogy fogjuk tartani a 220 Ft/főt. Ilyen
jelentős mértékűre nem kell számítani, mint ami most volt.
Jákli Ferencné képviselő: mi van akkor, ha nem működik, mikortól lehet felbontani a
megállapodást?
Dr. Jászka Ernő munkaszervezet-vezető: 2014. január 1-től lehet felbontani a megállapodást.
Farkas Imre polgármester: ha mindannyian úgy állunk hozzá, hogy menni fog, akkor menni is
fog.
Jákli Ferencné képviselő: tehát több évre nem köteleződünk el.
Farkas Imre polgármester: az még veszélyes dolog lehet, ha a térségi normatívát változtatni
fogják. Eddig három település visszalépett, a szakfeladatokban nem kívánnak részt venni, de
egyelőre még nem a társulásból léptek ki. Több személyben az a félelem alakult ki, ha mindent
átadunk, mire van a polgármester? A társulás azonban maga az önkormányzat.
Dr. Jászka Ernő munkaszervezet-vezető: nem a hatáskört adja át az önkormányzat, hanem a
feladat ellátást. Ez csak „mellébeszélés”, nem ez volt az igazi oka a kilépésüknek. Annak
ellenére léptek ki, hogy kimutatásra került, jelentős mértékű megtakarítást eredményez az
önkormányzatnál a tagság, illetve feladat átadás.
Farkas Imre polgármester: Mezőfalván nem intézményi kereten belül működik a gyermekjólét
és a családsegítés, jól tudom?
Dr. Jászka Ernő munkaszervezet-vezető: úgy tudom, hogy nem intézményi kereten belül
működnek.
Magyari Ferenc alpolgármester: a kistérségi hozzájárulásra vonatkozóan szerettem volna
kérdést feltenni, amire az imént megkaptuk a választ.
A másik: volt néhány évvel ezelőtt egy Gondozási Központ néven működő intézmény a
községben - néhányan emlékeznek még rá, hogyan nézett ki -, amelynek keretében volt idősek
napközi otthona is. Igen komoly anyagi ráfordítással került kialakításra az intézmény, ahol a
családsegítés, a gyermekjóléti szolgálat és az INO is legálisan működött, de nem volt rá
normatíva.
Farkas Imre polgármester: pontosítanék, nem idősek napközi otthona működött, hanem
nyugdíjas klub volt.
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Magyari Ferenc alpolgármester: azok az idősek viszont, akik ott voltak, nagyon jól érezték
magukat. Ha ezt intézményesíteni tudjuk és esetleg plusz normatíva is jön rá és a színvonalat is
lehet vele emelni, úgy gondolom, az idősek csak jól járhatnak. Amikor pedig a Gondozási
Központ megszűnt, azt nagyon zokon vették és minősítették is emiatt a képviselőtestületet, ezen
most talán lehet fordítani.
Farkas Imre polgármester: dr. Jászka Ernő úr azt mondja, hogy szolgáltatást bővítettünk, de
ezzel egy előszállási személynek munkát is teremtünk helyben, ez nagyon fontos dolog. Ezek
mellett nem lehet szó nélkül elmenni, ráadásul a jelenlegi számítások szerint még spórolunk is
vele. Ennél jobb üzlet nem is lehetséges.
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, a társulási megállapodás módosítását javasolom
elfogadásra a képviselőtestületnek. Kérdésem, ki az, aki egyetért a társulási megállapodás
módosításával?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
149/2013.(VI.27.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
1. Előszállás Nagyközség Önkormányzata, a Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi
Társulásának Társulási Megállapodását a Mötv. 146. § (1) bekezdésében foglalt jogszabályi
kötelezettség alapján felülvizsgálta, és a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően
módosítja, a mellékletben meghatározott, egységes szerkezetű Társulási Megállapodásban
foglalt feltételek szerint. A Mötv. rendelkezéseinek megfelelő módosítások hatályba lépése
2013. június 30.
2. Előszállás Nagyközség Önkormányzata, a családi napközi, a gyermekjóléti szolgáltatás, a
családsegítés, valamint az időskorúak nappali intézményi ellátása szakfeladatok fenntartói
jogát a Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása részére átadja, 2013. június
30-ai hatállyal. Az önkormányzat 2013. július 1-jétől kezdődően e szakfeladatokat a
társulás útján biztosítja.
3.

Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, az 1. pontban megjelölt egységes szerkezetű Társulási Megállapodásnak az
önkormányzat részéről történő aláírására, valamint a döntésnek a Társulási Tanácsban
történő képviseletére. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a 2. pontban
hozott döntéssel összefüggő valamennyi intézkedés megtételére, egyben felkéri a
polgármestert, hogy a 2. pontban foglalt döntésnek megfelelően készítse elő az SZMSZ
módosítását, és terjessze a képviselő-testület elé döntésre.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
Határidő: a Társulási Megállapodás aláírására: 2013. június 30.

Magyari Ferenc alpolgármester: egy kérésem van dr. Jászka Ernő úr felé: nehogy egy idő után
az történjen, hogy integrálódik a dolog, és az előszállási munkavállalók valahogyan kikerülnek
a szervezetből. Nem feltételezem, hogy van ilyen cél, de ne is legyen.
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Dr. Jászka Ernő munkaszervezet-vezető: nincs ilyen cél. Mind az öt településen, ahol új
feladatokat veszünk át, mindenhol helyi személyt kívántunk alkalmazni és ez sikerült is. Ezt a
továbbiakban is meg kívánjuk tartani. Olyan személyt alkalmazunk, akinek van helyismerete,
ez volt a rendező elv.
3.) Beszámoló a Patakparti Tagóvoda tevékenységéről
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: az óvoda tevékenységéről szóló beszámoló nagyon precíz és pontos.
Kérdésem: a május 31-ei záró létszám 79 fő, ez a tényleges létszám?
Szerencse Jánosné tagóvoda-vezető: igen a tényleges létszám.
Farkas Imre polgármester: az alapító okiratban az engedélyt 75 főre kaptuk meg. Előfordulhat,
hogy jövő év szeptemberében, amikor a 3 éves kort betöltött gyermekeket kötelező lesz felvenni
az óvodába, hogy nem lesz elegendő a férőhely.
Dr. Jenei Zsuzsanna jegyző: 15 fő lesz azoknak a gyerekeknek a létszáma, akik betöltik a 3 éves
kort. Talán a 75 fős létszámba beleférünk, én megnyugodtam, amikor megláttam ezt a
számadatot.
Szerencse Jánosné tagóvoda-vezető: elég sok lakóház eladó a községben, vándorlás mindig
volt, ettől is függ a létszám.
Farkas Imre polgármester: a befogadási kapacitás környékén fogunk mozogni, de ha egy
négygyermekes család idejön, akkor már probléma lesz.
A május 13-17-ig tartó egy hetes rendezvény kapcsán szeretném elmondani, hogy nagyon
színvonalas volt, amiért köszönetemet szeretném kifejezni mindenkinek, nemcsak a vezetőnek,
hanem a dolgozóknak is. Az új játékoknak pedig a gyerekek örülnek, ezt látom.
Magyari Ferenc alpolgármester: én is nagyon jónak tartom a beszámolót, köszönjük. Úgy
gondolom, mivel óvodáról van szó és külön napirendi pontként szerepel az óvodai létszám, itt
kellene erről is beszélni. Elfogadjuk a beszámolót és kénytelenek leszünk majd elfogadni a
létszámot is. Kérdésem, fedezet lesz-e rá?
Dr. Jenei Zsuzsanna jegyző: a törvényben az szerepel, hogy normatívát kaphatunk rá. A
kormányhivatal főosztályvezetőjével egyeztettem, aki elmondta, ha ki lehet mutatni, márpedig
itt ki lehet mutatni, hogy óraszám csökkenés miatt van szükség alkalmazottak felvételére,
fogunk tudni rá normatívát igényelni, mert biztosítja a törvény.
Radák Kálmán képviselő: tudomásom szerint komoly probléma volt az, hogy logopédus és
gyógytestnevelő nem volt biztosított az elmúlt időszakban. Nem tudom, lesz-e rá lehetőség a
későbbiekben.
Szerencse Jánosné tagóvoda-vezető: a logopédus közölte, nem tudja, hogy szeptembertől tud-e
jönni ismét. A gyógytestnevelő vonatkozásában újra felmértük az igényt, elküldtem a
pályázatot a mezőfalvi társuláshoz. Elmondták, hogy a megfelelő személy rendelkezésre áll, de
mivel most nem Dunaújvároshoz tartoznak, hanem Székesfehérvárhoz, ezért nem tudják, mi fér
bele a normatívába, ha beleférnek, akkor tudunk szerződést kötni. Tavaly azért nem tudtak

11
szerződést kötni, mert Baracs nem tartozott hozzájuk, így az önkormányzattal ők nem tudtak
szerződést kötni. Reméljük, az idén sikerül velük szerződést kötnünk.
Radák Kálmán képviselő: a szakszolgálat körzetesítve van, jól tudom? (Szerencse Jánosné
tagóvoda-vezető igennel válaszol a kérdésre.) Más szakszolgálathoz nem tudunk csatlakozni?
Farkas Imre polgármester: ki kell deríteni, melyik szakszolgálathoz kerültek át.
Szerencse Jánosné tagóvoda-vezető: szeretném megköszönni, hogy az önkormányzat
támogatott bennünket, és a költségvetésbe betehettünk 150.000 Ft-ot a jubileumi hét
megszervezésére. Ezt az összeget kipótoltuk a báli bevétellel, ebből tudtuk az egész hetes
rendezvényt megszervezni, úgy érezzük, hogy jól sikerült. A játékokat nagyon köszönjük, és
reméljük, hogy jövőre is számíthatunk az önkormányzat támogatására.
Farkas Imre polgármester: megnyertük a játszótér kialakítására benyújtott pályázatot, így lesz
másik játszótér, ahol a gyerekek játszhatnak majd. Az óvodai beszámolót a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság megtárgyalta, azt elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Kérdésem,
ki az, aki elfogadja az óvoda tevékenységéről szóló beszámolót?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
150/2013.(VI.27.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
Patakparti Tagóvoda 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót
megtárgyalta, azt elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. június 27.
4.) Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a tett polgármesteri
intézkedésekről
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a tájékoztatót annyiban egészíteném ki, hogy a Fánczi-féle
közterület-foglalási ügyben előrelépés történt, eljutottunk odáig, hogy a közterületen tárolt
kamionok elkerültek onnét.
Szennyvízcsatorna-beruházás: a képviselőtestület által elfogadott ajánlattételi eljárások
elindultak, a megkeresések elküldésre kerültek. Amikor az ajánlattételek megérkeznek,
rendkívüli ülésen ki kell választani a projektmenedzseri, a PR-feladatok ellátására, valamint a
mérnöki feladatok ellátására a megfelelő szervezetet.
Tájékoztatom a képviselőtestületet arról, hogy a diákmunka az önkormányzatnál elindult, 9 főre
kaptunk 8 órás foglalkoztatásra támogatást a munkaügyi központtól. Úgy döntöttünk, hogy 4
órában foglalkoztatjuk a diákokat. Összesen 22 diák jelentkezett munkára. Egy hónapra tudjuk
őket foglalkoztatni, de mind a 22 főnek tudunk munkát biztosítani. A munkájukért bruttó 49.000
Ft-os bért fognak kapni. A közintézményeknél, temetőben fogunk számukra munkát biztosítani.
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Közmunka: van 400.000 Ft pénzmaradványunk, két személyt fel fogunk venni, a pályázatot
már elkészítettem, 2 x 3 hónapra. Némi személyi problémánk lesz az óvoda és a konyha körül,
mivel egy személy nyugdíjba megy, egy pedig gyesről érkezik vissza.
Elindult az önkéntes munka, összesen 67 fő kap foglalkoztatást helyettesítő támogatást az
önkormányzattól, akik közmunkára behívhatók. Ebből a létszámból 21 főt be tudunk hívni
közmunkára, 46 főt viszont nem, erre lesz jó megoldás az önkéntes munka, egy hónapig itt
dolgoznak ingyenes az önkormányzatnál, és ezért egy évig továbbra is kapják a támogatást.
Szeretném bejelenteni a képviselőtestületnek, hogy július 11-19 között szeretnék szabadságot
igénybe venni. Kérem a képviselőtestülettől a tájékoztató elfogadását és a szabadságom
jóváhagyását.
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
151/2013.(VI.27.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
polgármesteri tájékoztatót megtárgyalta, azt elfogadja, egyúttal a
polgármester július 11-19-ig tartó szabadság igénybevételét
jóváhagyja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. június 27.
5.) Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: megkérdezem jegyzőnőt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?
Dr. Jenei Zsuzsanna jegyző: nem kívánok szóbeli kiegészítést tenni a jelentéshez.
Farkas Imre polgármester: én sem kívánom kiegészíteni a jelentést, így azt elfogadásra
javasolom a képviselőtestületnek. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a jelentést?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
152/2013.(VI.27.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
a
116/2013.(V.28.) ÖK. számú határozat,
130/2013.(V.31.) ÖK. számú határozat,
132/2013.(V.31.) ÖK. számú határozat,
133/2013.(V.31.) ÖK. számú határozat,
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végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
Felelős: dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
Határidő: 2013. június 27.
6.) 2013. augusztus 20-ai ünnepség szervezése
7.) Gyermekek Előszállás Polgárává fogadása
Farkas Imre polgármester: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülésen olyan javaslat született,
hogy augusztus 20-án 17,00 órai kezdettel tartsuk meg a polgárrá avatást, azt követően pedig
az ünnepséget. A műsorszervezéssel pedig Tábiné Nyúl Gabriellát bízzuk meg.
A polgárrá avatás keretében 5.000 Ft-os utalványt, vagy 5.000 Ft összegben ajándékcsomagot
javasolt a bizottság. Kérem a képviselőtestület egyetértését és döntését.
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
153/2013.(VI.27.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
2013. augusztus 20-án 17,00 órai kezdettel kívánja megtartani a
gyermekek polgárrá fogadását, azt követően pedig az augusztus
20-ai ünnepséget.
A rendezvény megszervezésével Tábiné Nyúl Gabriella
művelődésszervezőt bízza meg a Képviselőtestület.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. augusztus 20.
8.) Vízkárelhárítási védelmi terv elkészítésére árajánlat
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: felmerülhet a kérdés, hogy ez a napirendi pont miért került ide a
képviselőtestület elé. Legelőször ez a téma tavaly május 3-án került szóba, amikor a rengeteg
eső leesett és Báránytelepen a feljáróban problémát okozott, a katasztrófavédelmi szakhatóság
képviselője megkérdezte, hogy van-e vízkárelhárítási védelmi tervünk. Azt válaszoltam, hogy
néhány utcára vonatkozó tervvel rendelkezünk, ami még 2001. évben készült. Évente felül
kellene vizsgáltatni, ami nem történt meg, így aktuális tervünk nincsen. Akkor azt javasolta a
szakhatóság, hogy legalább árajánlatot kérjünk rá.
Bertalan Imre közbiztonsági referens és havonta értekezleten vesz részt. Ott elhangzott, hogy
kötelezővé fogják tenni vízkárelhárítási védelmi terv készítését. Ezért felkerestem árajánlat
készítésére két céget, egyik, aki már dolgozott Előszálláson, a másik cég pedig a Beszt KFT.
Javaslatom a képviselőtestület felé, hogy miután kötelezővé tették a terv elkészítését, a
kedvezőbb árajánlat alapján készíttessük el a tervet, mégpedig 702.000 Ft-os költséggel. Ezért
az összegért az összes út menti árok, vízelvezetés vonatkozásában az esetleges vízkár
megelőzésére terv készül. Kértem továbbá árajánlatot az egész falura vonatkozó
vízkárelhárítási terv készítésére, aminek tervezése 7-8 millió forintba kerülne.
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Stadler Gábor képviselő: azt javasolom, hogy kérjen további árajánlatot polgármester úr. Ezért
az összegért azt fogják leírni, hogy hol folyik lefelé a víz?
Farkas Imre polgármester: kérdésem, hogy kitől kérjek árajánlatot? Ugyanis nem készítheti el
bárki ezt a tervet, csak megfelelő végzettséggel rendelkező személy. De születhet olyan döntés,
hogy kérjek még árajánlatot.
Farkas András képviselő: a vízművet üzemeltető Mezőföldvíz KFT-nél nincs ismeretsége
polgármester úrnak ebben a témában?
Stadler Gábor képviselő: mikorra kell elkészülnie ennek a tervnek? Azt javasolom, kérjen még
további árajánlatot polgármester úr.
Farkas Imre polgármester: az idei évben ezt a tervet el kell készíttetni. Elfogadom Stadler Gábor
képviselő javaslatát további árajánlatok bekérésére. Kérdésem, ki az, aki elfogadja Stadler
Gábor képviselő javaslatát?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
154/2013.(VI.27.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
Stadler Gábor képviselő javaslatára vízkárelhárítási védelmi terv
elkészítésére további árajánlatok bekérésére kéri fel Farkas Imre
polgármestert.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. augusztus 30.
(az árajánlatok bekérésére)
9.) Zöld ligetek a főút mentén 2. forduló pályázati beszámoló
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a pályázatban foglaltak megvalósultak, növények, fák, bokrok
kerültek ültetésre, ezen kívül pedig szeméttárolók és padok kerültek kihelyezésre. A lakosok
örülnek neki, használják, és igen látványos is, határozottan alakul a település képe.
A kereszt áthelyezése is nagyon jól sikerült, az átadása után azt mondták az emberek, hogy két
csoportnak készült, egyrészt az itt lakóknak, másrészt a főút mellett elhaladóknak. Akik
rendszeresen rendben tartják a kereszt környezetét, azt mondták, hogy minden második,
harmadik átutazó személy keresztet vet, amikor elhalad mellette. Esetleg majd a későbbiekben
a kereszt megvilágítását kellene megoldani.
Stadler Gábor képviselő: szeretnék gratulálni Szerencse Jánosnénak, aki a pályázat
megvalósítását lebonyolította.
Magyari Ferenc alpolgármester: én is szeretném megköszönni Szerencse Jánosné munkáját.
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Farkas Imre polgármester: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a beszámolót megtárgyalta, azt
elfogadásra javasolom a képviselőtestületnek. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a pályázati
beszámolót?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
155/2013.(VI.27.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
Zöld ligetek a főút mentén 2. forduló pályázati beszámolót
megtárgyalta, azt elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. június 27.
10.) Fogorvosi ellátási szerződés módosítása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: átadom a szót jegyzőnőnek, aki a szerződésmódosításokat készítette.
Dr. Jenei Zsuzsanna jegyző: 2007-től társulási formában történt a fogorvosi ellátás megoldása
Nagykarácsony-Daruszentmiklós és Előszállás Önkormányzata között. A társulási formát nem
vizsgáltuk felül, nem is áll szándékunkban társulásban megvalósítani a feladat ellátást, ugyanis
a törvényi változások következtében jogi személyiséggé kellene alakulni. Ennél egyszerűbb
módot találtunk a feladat ellátására, mégpedig egy négyoldalú feladat ellátási szerződés
formájában, mellette egy finanszírozási szerződéssel. Változatlanul ugyanolyan feltételek
mellett kerülne sor a fogorvosi ellátás finanszírozásra, mint eddig. Mindkét érintett településnek
elküldtük a szerződés tervezeteket, módosítási javaslat nem érkezett, Daruszentmiklós
képviselőtestülete hétfőn tárgyalta és elfogadta azokat, Nagykarácsony képviselőtestülete pedig
szintén a mai napon tárgyalja.
A feltételek változatlanok, dr. Czappán Andrea fogszakorvos egyetért a szerződésekben
foglaltakkal. A társulás megszüntetéséről ma határozatot kell hoznia a képviselőtestületnek, a
két előterjesztett szerződést javasolom elfogadásra. A Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral
egyeztettem, július 1-től a most előterjesztett szerződések alapján fog megvalósulni a feladat
ellátás. Kérem a képviselőtestületet, hogy hatalmazza fel a polgármestert a szerződések
aláírására.
Farkas Imre polgármester: ez egyszerűbb módja a feladat ellátás megoldásának, mert jogi
személyiséggé alakulni igen bonyolult lenne.
Először a társulás megszüntetéséről kell döntést hozni, ezért javasolom a képviselőtestületnek,
hogy mondja ki a fogorvosi társulás megszüntetését. Kérdésem, ki az, aki egyetért a fogorvosi
társulás megszűnésével?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
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156/2013.(VI.27.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az
Előszállás, Nagykarácsony, Daruszentmiklós Önkormányzatai
között létrejött fogorvosi feladatok ellátására vonatkozó
megállapodás Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
CLXXXIX. törvény 146. § (1) bekezdése szerinti felülvizsgálatát
nem kívánja végrehajtani.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. június 30.
Farkas Imre polgármester: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta a szerződéstervezeteket, és azok elfogadását javasolja a képviselőtestületnek. Ezért javasolom a szerződéstervezetek elfogadását, illetve a polgármester felhatalmazását a szerződések aláírására.
Kérdésem, ki az, aki egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
157/2013.(VI.27.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
1. Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
fogorvosi szolgáltatás biztosítására és finanszírozására e
határozat mellékletét képező feladat ellátási szerződést kívánja
megkötni.
2. A Képviselőtestület felhatalmazza Farkas Imre polgármestert a
feladat ellátási szerződés aláírására.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. június 30.
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
158/2013.(VI.27.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
1.

Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
fogorvosi szolgáltatás biztosítására és finanszírozására e
határozat mellékletét képező finanszírozási szerződést kívánja
megkötni.

2.

A Képviselőtestület felhatalmazza Farkas Imre polgármestert, a
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feladat ellátási, illetve a finanszírozási szerződés aláírására.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. június 30.
11.) Esélyegyenlőségi program
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: ismét átadom a szót jegyzőnőnek, aki az esélyegyenlőségi programot
készítette.
Dr. Jenei Zsuzsanna jegyző: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülésen már elmondtam, miért
van szükség az esélyegyenlőségi program elkészítésére. Ennek indoka, hogy július 1-től csak
ennek birtokában pályázhatnak az önkormányzatok, kötelező a megléte.
Az esélyegyenlőségi program igen részletesre sikerült, táblázatokkal kiegészítve. Öt csoportra
vonatkozóan került elkészítésre, alapos előkészítést követően, hiszen országos pályázatot nyert
kutatóintézet nyújtott segítséget az elkészítéséhez. Az öt csoport a következő: romák,
mélyszegénységben élők, nők, gyermekek, idősek, fogyatékkal élők.
Az esélyegyenlőségi program véleményeztetésre került az érintett szervezetek által,
családsegítő, gyermekjóléti szolgálat, védőnő. A civil szervezetek, iskola, óvoda
mindegyikéhez nem sikerült eljuttatnom véleményezésre, de akihez eljutott, annak véleményét
beépítettem a programba, és ők is megfelelőnek találták. A már említett kutatóintézet szintén
véleményezte, megfelelőnek találta a program tartalmát.
Elfogadásra javasolom a képviselőtestületnek, mert alapos munka. Szeretném megköszönni a
hivatalban gyakorlati idejét töltő Simon Boglárka munkáját, aki rengeteg segítséget nyújtott
számomra az adatgyűjtésben, feldolgozásban, így sikerült a programot határidőre elkészíteni.
Farkas Imre polgármester: annyival egészíteném ki a programot, hogy Dunaföldvárra is több
személy jár naponta dolgozni.
Nagy terjedelmű a program, köszönetemet szeretném kifejezni az elkészítésében nyújtott
segítségért Simon Boglárkának.
Dr. Jenei Zsuzsanna jegyző: az esélyegyenlőségi programot szeretném tájékoztatásként a
település honlapján is elhelyezni.
Farkas Imre polgármester: az esélyegyenlőségi programot a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
is tárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Kérdésem, ki az, aki elfogadja az
előterjesztett esélyegyenlőségi programot?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:

159/2013.(VI.27.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat

18
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
megtárgyalta az előterjesztett esélyegyenlőségi programot, azt e
határozat mellékleteként elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. június 27.
12.) Óvodai álláshelyek kérdése 2013. szeptember 1-től
Farkas Imre polgármester: ami már most biztosan látható: az óvodában az egyik dajka
megszerezte az óvodapedagógus asszisztensi képesítést, ezért őt át kell sorolni, és az álláshelyet
meg kell pályáztatni.
Dr. Jenei Zsuzsanna jegyző: az átsorolás következtében lesz olyan személy, aki el tudja látni az
óvodapedagógus asszisztensi feladatot, így a megüresedő dajka álláshelyet kell meghirdetni a
helyi sajtóban és a honlapon.
Farkas Imre polgármester: a dajkát át kell sorolni, az ő álláshelyét, valamint egy
óvodapedagógusi álláshelyet meg kell pályáztatni.
Dr. Jenei Zsuzsanna jegyző: mivel közalkalmazotti álláshely lesz, meg kell hirdetni a helyi
sajtóban és a honlapon.
Farkas Imre polgármester: a honlapon, valamint a közigállás.hu állásportálon a közalkalmazotti
álláshelyet megjelentetjük. Az óvodának véleményezési joga lesz és a képviselőtestület fog
döntést hozni.
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a napirendi pontot megtárgyalta és javasolja a
képviselőtestületnek, hogy hatalmazza fel a polgármestert, hirdesse meg a két közalkalmazotti
álláshelyet. A beérkező pályázatok ügyében augusztus hónapban rendkívüli ülés keretében dönt
majd a képviselőtestület. Kérdésem, ki az, aki egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
160/2013.(VI.27.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
felhatalmazza Farkas Imre polgármestert a Patakparti Tagóvoda
vonatkozásában 1 fő dajka, valamint 1 fő pedagógus asszisztens
álláshely megpályáztatására.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. augusztus 25.
(a beérkező pályázatok elbírálására)
13.) Mezőföldvíz KFT társasági szerződésének módosítása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Farkas Imre polgármester: ezek a módosítások azért szükségesek, mivel a szervezet
folyamatosan bővül. 2014. évre a 150.000-es lakos egyenértékre el kell, hogy jusson a társaság.
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a napirendi pontot megtárgyalta, a szerződésmódosítással
egyetért és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Kérdésem, ki az, aki elfogadja az
előterjesztett szerződésmódosítást?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
161/2013.(VI.27.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az
előterjesztett Mezőföldvíz KFT társasági szerződésének
módosítását megtárgyalta, azt elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. június 30.
(a Mezőföldvíz KFT értesítésére)
14.) Előszállási Polgármesteri Hivatal Köztisztviselői Etikai Kódexe
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
dr. Jenei Zsuzsanna jegyző: az etikai kódexre azért van szükség, mivel ezzel egy hiányzó
dokumentumot pótolunk. Az Állami Számvevőszék internetes felméréséből tudatosodott
bennem, hogy a köztisztviselők általános magatartási normái nincsenek sehol lefektetve, ezt a
hiányt szeretném az etikai kódex-el pótolni. Ezt szintén szeretném közszemlére tenni.
Szeretném megjegyezni, hogy a kódexet egy köztisztviselő, Koskai Beáta készítette el.
Magyari Ferenc alpolgármester: szeretném megdicsérni a köztisztviselőt, aki az etikai kódex
összeállításában közreműködött.
Farkas Imre polgármester: az etikai kódexet teljesen megfelelőnek találom, és azt elfogadásra
javasolom a képviselőtestületnek. Kérdésem, ki az, aki elfogadja?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
162/2013.(VI.27.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az
előterjesztett Előszállási Polgármesteri Hivatal Köztisztviselői
Etikai Kódexet megtárgyalta, azt elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. június 27.
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15.) Bejelentések:
1./ Polgármesteri Hivatal 2013. július 5-ei zárva tartása
Farkas Imre polgármester: Köztisztviselői Nap lesz július 1-jén, és a polgármesteri hivatal
dolgozóival július 5-én, pénteken szeretnénk elmenni kirándulni.
Jákli Ferencné képviselő: a köztisztviselők nem is ünnepelnek? Én a magam részéről szívesen
jelen lennék és felköszönteném őket, hiszen a pedagógusokat és az egészségügyi dolgozókat is
köszöntjük. Javasolom, hogy a képviselőtestület határozzon meg egy keretösszeget az
önkormányzat költségvetéséből erre a célra.
Farkas Imre polgármester: amennyiben a képviselőtestület tagjai egyetértenek vele, javasolom
július 8-án a köztisztviselők köszöntését.
Kérdésem, hozzájárul-e a képviselőtestület a kiránduláshoz, illetve a polgármesteri hivatal
július 5-ei zárva tartásához?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
163/2013.(VI.27.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
hozzájárul a polgármesteri hivatal dolgozóinak 2013. július 5-ei
kirándulásához, illetve a polgármesteri hivatal július 5-ei zárva
tartásához.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. június 27.
2./ Engedély adása rendezvény szervezésére a művelődési házban
Farkas Imre polgármester: megkeresett egy szervezet, akik szeretnének mulatós estet szervezni
a nyugdíjasok számára augusztus 24-én a művelődési házban.
Jákli Ferencné képviselő: javasolom, béreljék ki a művelődési házat és a szükséges engedélyt
szerezzék be.
Dr. Jenei Zsuzsanna jegyző: nem tudom biztosan, hogy a művelődési ház hány személy
befogadására alkalmas, de amennyiben 300 főnél többre, akkor zenés, táncos rendezvény
esetében engedélyt kell kérni, a rendezvény tartási engedélyt pedig az épület fenntartójának kell
megkérnie. A rendezvényt be kell jelenteni az illetékes szakhatóságoknak, ezt követően pedig
rendezvény tartási engedélyt kell kérni 20 nappal előbb.
Jákli Ferencné képviselő: azt javasolom, hogy 300 főnél kevesebb létszámra kell szerződést
kötni.
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Farkas Imre polgármester: készíttettünk a művelődési házra vonatkozó tervet. Javasolom, hogy
300 fő alatti létszámra kössünk szerződést.
Jákli Ferencné képviselő: mennyi lesz a rendezvény bérleti díja?
Farkas Imre polgármester: emlékezetem szerint a helyi rendeletben 33.000 Ft-ot határoztunk
meg bérleti díjként.
Jákli Ferencné képviselő: a szerződésbe bele kell foglalni a környezet rendbetételét, illetve,
hogy a helyiség átadása és átvétele az intézményvezető felelőssége.
Farkas Imre polgármester: a szerződésben szerepelni fog, hogy amennyiben kár keletkezik, azt
köteles a bérlő helyreállítani. Javasolom a művelődési ház bérbeadását augusztus 24-ére a helyi
rendeletben meghatározott bérleti díjért. Amennyiben a helyi rendeletben nem szerepel konkrét
összeg, 40.000 Ft + ÁFA összegű bérleti díjat javasolok. Kérdésem, ki az, aki egyetért a
javaslattal?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
164/2013.(VI.27.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
rendezvény tartására bérbe kívánja adni 2013. augusztus 24-én a
Kossuth Lajos Művelődési Házat, 40.000 Ft + ÁFA bérleti díjért.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. július 25.
(a rendezvény szervezőjének értesítésére)
3./ Hagyományőrző Nyugdíjas Klub kérelme
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a Hagyományőrző Nyugdíjas Klub kérelmet terjesztett a
képviselőtestület elé, amelyben kéri, hogy egy épületet biztosítson a képviselőtestület, ahol
tájházat szeretnének kialakítani. Lehetőségként erre a célra felmerült a kastély épületének hátsó
része, ahol régebben tantermek voltak.
Stadler Gábor képviselő: a Teleházban kell tájházat létrehozni, kizárólag ezt a megoldást tartom
elfogadhatónak.
Jákli Ferencné képviselő: erre a célra javasolom, hogy keressünk egy régi parasztházat a
községben, azt vásároljuk meg, és ott alakítsanak ki egy tájházat.
Farkas Imre polgármester: javasolom, járjuk körbe a falut, határozzunk meg 3-4 pontot, ami
körül ilyen régi parasztházat lehetne vásárolni. Kérem Jákli Ferencné képviselő asszonyt,
jelöljön ki 3-4 ilyen pontot, ahol ilyen házat lehetne venni.
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Jákli Ferencné képviselő: javasolom a cukrászda körül, a temető körül, a kastély környékén,
valamint az Ady Endre utcában körbejárni a megvételre alkalmas lakóházakat.
Telek Attiláné az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság tagja: olyan házat lehetne keresni, amit
valaki megörökölt, de nem tart igényt a használatára. Meg lehetne hirdetni, hogy aki ilyen
ingatlant örökölt és teher a számára, eladná-e tájház céljára.
Farkas Imre polgármester: határozati javaslatom a képviselőtestület felé: Előszállás
Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja a Hagyományőrző Nyugdíjas
Klub kérését, és megvizsgálja tájház kialakítására megfelelő épület szerzésének lehetőségét.
Utasítja a polgármestert, járja körbe és tárja fel a potenciális lehetőségeket.
Jákli Ferencné képviselő: a Teleház az önkormányzat tulajdonában van, tájékozódni kellene
arról, hogy a pályázatok kapcsán mire van elkötelezve.
Farkas Imre polgármester: a Teleház épülete a nyakunkba szakadna és nekünk kellene
üzemeltetni.
Jákli Ferencné képviselő: különálló, egyszerű, hosszú, formás régi típusú parasztházat tartok jó
megoldásnak tájház kialakítására.
Farkas Imre polgármester: az imént általam javasolt határozati javaslat elfogadását kérem a
képviselőtestülettől. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a határozati javaslatot?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
165/2013.(VI.27.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
támogatja a Hagyományőrző Nyugdíjas Klub kérését, és
megvizsgálja tájház kialakítására megfelelő épület szerzésének
lehetőségét.
A Képviselőtestület utasítja Farkas Imre polgármestert, járja
körbe és tárja fel a potenciális lehetőségeket.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. augusztus 25.
(a lehetőségek képviselőtestület elé terjesztésére)
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Farkas Imre polgármester: mivel több napirendi pont a rendes nyílt képviselőtestületi ülésen
nincsen, a nyílt ülést 19,45 órakor bezárom.
kmf.
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