JEGYZŐKÖNYV
Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. október 31én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendes
nyílt üléséről
Jelen vannak:
1)
2)
3)
4)
5)

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

Igazoltan távol:
1) Dr. Ecsedi András István képviselő,
2) Jákli Ferencné képviselő
Tanácskozási joggal:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Győriné Tar Edit főtanácsos,
Jellinek János az Emergency Service KFT ápolási igazgatója,
Dr. Gentischer Ferenc a Dunaújvárosi Járási Hivatal képviseletében,
Dr. Jászka Ernő a Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás
intézményvezetője,
Dr. Kádas Zsófia háziorvos,
Dr. Reiter Gábor szülész-nőgyógyász szakorvos,
Dr. Stingli Erzsébet gyermek-szakorvos,
Sziliné Presszer Anita védőnő

I. Napirend előtt
Farkas Imre polgármester: köszöntöm a képviselőtestület rendes nyílt ülésén
megjelent képviselőket, meghívott vendégeket. Megállapítom, hogy a rendes nyílt
képviselőtestületi ülés a képviselők 4 tagjának jelenlétével határozatképes, 1 fő később érkezik,
2 fő indokolttan van távol, 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: az 5. napirendi pont levételét javasolom a napirendből, a 6. napirendi
pontot 2. napirendi pontként javasolom tárgyalni, tekintettel a meghívott vendégre, valamint
további napirendi pont felvételét javasolom a bejelentések keretében, az Árpád utca végén
sebességkorlátozó tábla elhelyezése ügyében. Amennyiben nincs egyéb napirendi javaslat,
kérdésem, ki az, aki ezzel a módosítással elfogadja a javasolt napirendet?
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A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
218/2013.(X.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. Egészségügyi szolgáltatások beszámolója
Előadó: Dr. Kádas Zsófia háziorvos
Dr. Czappán Andrea fogszakorvos
Dr. Reiter Gábor szülész-nőgyógyász szakorvos
Dr. Stingli Erzsébet gyermek-szakorvos
Emergency Service KFT képviselője
Sziliné Presszer Anita védőnő
2. Családi napközi, időskorúak nappali intézményi ellátása díjtételeinek rendelettel
történő elfogadásához tagönkormányzati hozzájárulás
Előadó: Farkas Imre polgármester
3. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a tett polgármesteri
intézkedésekről
Előadó: Farkas Imre polgármester
4. Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előadó: Győriné Tar Edit főtanácsos
5. Előirányzat-módosítási javaslat
Előadó: Farkas Imre polgármester
6. Települési Értéktár Bizottság létrehozása
Előadó: Farkas Imre polgármester
7. Kiss Lászlóné Daruszentmiklós, Dániel u. 13/a. szám alatti lakos ingatlanvásárlási
ügye
Előadó: Farkas Imre polgármester
8. Az avar és kerti hulladék, valamint szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól szóló
6/2013.(IV.1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, rendeletalkotás
Előadó: Győriné Tar Edit főtanácsos
9. Döntéshozatal vagyonértékelés elkészítése tárgyában
Előadó: Farkas Imre polgármester
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10. a.) Adatvédelmi Szabályzat elfogadása
b.) Árajánlat az önkormányzat elektronikus információbiztonsági felmérésére és ehhez
kapcsolódóan szabályzatának elkészítésére
Előadó: Győriné Tar Edit főtanácsos
11. Bejelentések:
1./ Világ Királynője Engesztelő Mozgalom támogatása (szóbeli előterjesztés)
2./ 2013. február 28-ai zárt ülési jegyzőkönyv nyilvánossá tétele
3./ Jobbik Magyarországért Mozgalom helyi szervezetének kérelme emlékparkkal
kapcsolatban
4./ Árpád utca végén sebességkorlátozó tábla elhelyezése
Zárt ülés
1.) Átmeneti szociális segélyek jóváhagyása
Előadó: Farkas Imre polgármester
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. október 31.
II. Napirend tárgyalása
1.) Egészségügyi szolgáltatások beszámolója
(Az előterjesztések írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a meghívóban szereplő sorrendben haladunk a beszámolók
tárgyalásában, és minden beszámolót külön-külön fogad el a képviselőtestület. Nagyon örülök
annak, hogy szinte minden meghívott vendég megérkezett. Külön köszönöm, hogy szorítottak
időt és fontosnak érzik, hogy megjelenjenek és kiegészítsék a beszámolókat.
Háziorvosi tevékenységről szóló beszámoló
Farkas Imre polgármester: kérdésem, van-e szóbeli kiegészítése?
Dr. Kádas Zsófia háziorvos: nem kívánom a beszámolót szóban kiegészíteni.
Farkas Imre polgármester: kérem doktornőt, hogy beszámolóját röviden foglalja össze.
Dr. Kádas Zsófia háziorvos: a beszámolómat pontokba szedtem. Személyi változások nem
voltak. Tárgyi feltételek: készenléti felszerelést vásároltam az eszközfejlesztési támogatásból,
valamint egy nyomtató került beszerzésre.
Megtörtént az orvosi rendelő festése, amit az önkormányzat finanszírozott. Sajnos ki kellett
festeni az orvosi lakást is, mert beáztunk. Ebben megköszönöm az önkormányzat segítségét,
mert megrázó élmény volt, amikor nagyszombaton elkezdett csepegni az esővíz a plafonról. A
kazán elöregedett, balesetveszélyes volt, külön köszönöm, hogy ezt is sikerült megoldani.
A beszámolóban ezen kívül különböző plusz feladatok szerepelnek: ilyen volt a falu
lakosságának szűrése, a máltai szűrőbusz ideszervezése. Ez fontos munka volt, egy csekély
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összeget kellett fizetnie érte az önkormányzatnak, de mi szerveztük meg. Ezek kicsi dolgoknak
látszanak, de a szervezésük nagy feladat volt.
Ebben az évben nem volt igazán hideg tél, de a szociálisan rászorult személyek figyelemmel
kísérése, segítése jól működött, hogy ne fagyjon meg senki, mindenkinek legyen ennivalója.
Hosszú munkaszüneti napok voltak, az külön problémát jelentett, hogy ezeken a napokon azok
a személyek is ételhez jussanak, akik nem esznek rendszeresen. Márciusban volt hó, ami nem
viselte meg a falu lakóit különösebben, de itthon voltam és felvettem a polgárőrséggel a
kapcsolatot, ha mégis szükséges, rendelkezésre állok.
Terveket nem írtam a beszámolóba. Leírtam a beszámolóban, hogy személyi probléma nincs,
de abban a pillanatban, ahogyan ezt leírtam, az egyik asszisztens táppénzre került, ezt próbáljuk
túlélni. A beszámolóhoz statisztikát is csatoltam.
Farkas Imre polgármester: az adatokból kitűnik, hogy augusztus hónapban volt a legkevesebb
a betegek száma. Több éve felmerült feladata az önkormányzatnak riasztó beszerelése a
rendelőbe, ez az idei évben elmaradt, jövőre megpróbáljuk megoldani.
Megköszönöm a beszámolót és azt is, hogy a falunapon is végeztek önkéntes szűrést. A
szűrőbusz is nagyon jó kezdeményezés volt, több száz személy vette igénybe, és fizetni sem
kellett a szűrésért, ezt is köszönöm.
Magyari Ferenc alpolgármester: egy kérésem volna doktornőhöz: két sorban a beszámoló elején
szeretnék kérni adatot arra vonatkozóan, hogy mennyi az ellátott betegek száma a praxisban.
Dr. Kádas Zsófia háziorvos: kb. 2200 fő jelenleg a létszám, de a jövőben bele fogom írni a
beszámolómba.
Magyari Ferenc alpolgármester: gondozottakra vonatkozóan tavaly is tartalmazott táblázatot a
beszámoló, úgy tűnik, az előző évhez képest majdnem megkétszereződött a tumoros betegek
létszáma.
Dr. Kádas Zsófia háziorvos: a tumorosok száma pusztán sima adat, 2-3 évente van ilyen
nagyobb beteghullám. Két évig nincs, a harmadik évben pedig már sok. Magas vérnyomás:
statisztikai adat. Amit beviszünk a számítógépbe, minél jobb a nyilvántartás, annál inkább
emelkedik a létszám, de ennek 10-15 %-a a nyilvántartás javulásából adódik.
Farkas Imre polgármester: az összevont bizottsági ülésen a bizottságok a beszámolót
megtárgyalták, azt elfogadásra javasolják a képviselőtestületnek. Amennyiben nincs több
kérdés, hozzászólás, a beszámolót elfogadásra javasolom. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a
háziorvosi tevékenységről szóló beszámolót?
A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
219/2013.(X.31.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
háziorvosi tevékenységről szóló beszámolót megtárgyalta, azt az
előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
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Határidő: 2013. október 31.
Magyari Ferenc alpolgármester: szeretném megköszönni a doktornőnek az egész éves munkát.
Fogorvosi tevékenységről szóló beszámoló
Farkas Imre polgármester: a fogszakorvos ugyan nincs jelen, de beszámolóját elkészítette. A
beszámolót jónak értékelem, elfogadásra javasolom. A fogorvosi rendelő kifestése megtörtént,
illetve lecseréltük a padozatot is. Látszik, hogy viszonylag sokan veszik igénybe a fogorvosi
szakrendelést. Amire külön felhívja a figyelmet a doktornő az az, hogy a szülők, akiknek
kisgyermeke van, nem igazán használják ki a megelőzés lehetőségét, nem viszik el szűrésre a
gyermeket. Ebből adódik, hogy volt olyan gyermek, akinek 8-10 éves korában maradandó fogát
kellett kivenni. Jobban fel kellene hívni a figyelmet arra, hogy minél többen ellenőriztessék a
gyermekük fogait.
Az összevont bizottsági ülésen a bizottságok a beszámolót megtárgyalták, azt elfogadásra
javasolják a képviselőtestületnek. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, javasolom a
beszámoló elfogadását. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a fogorvosi beszámolót?
A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
220/2013.(X.31.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
fogszakorvosi tevékenységről szóló beszámolót megtárgyalta, azt
az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. október 31.
Nőgyógyászati tevékenységről szóló beszámoló
Farkas Imre polgármester: látszik, hogy 18 az átlagos létszám, tehát igénylik a faluban a
szakellátást. Senkiben nem merül fel, hogy nem kellene tovább finanszírozni. A beszámoló
végén szerepel egy évek óta szokásos mondat, kérem doktor urat, mondja el, konkrétan mire
gondolt. Ezen kívül pedig néhány mondatban tájékoztassa a képviselőtestületet, hányan és
milyen problémával keresik fel a betegek.
Dr. Reiter Gábor szülész-nőgyógyász szakorvos: véleményem szerint is szükség van az
ellátásra, hiszen Előszállás eléggé kiesik a „vérkeringésből” földrajzi szempontból, ezért van
annyi igény, mivel Dunaújvárosba a beutazás elég hosszadalmas.
Rákszűrés, terhes gondozás folyik, ezen kívül akkut betegségek ellátása és felvilágosító
tevékenység, különösen a szociálisan alul érintett csoportban ez fontos.
Finanszírozás: öt éve változatlan a díjazás, miközben az árak emelkednek, külön beszerzési
költség emelkedés is történt, bizonyos forrás megszűnt, ez is növeli a költségeket. A
könyvelővel beszéltem, minden járulékos költséget levonva nettó 6-7.000 Ft marad egy
rendelési időre, a két órára. Az Orvosi Kamara is nettó 5.000 Ft-ot javasol óránként. A
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díjazásból 50 % lejön a bérre, üzemanyagra, asszisztenciára, ami évről évre folyamatosan
emelkedik, nem légből kapott ötlet. Ha marad a jelenlegi díjazás, felmerül a kérdés, hogy
végezzem-e tovább vagy sem.
Farkas Imre polgármester: arra kérem doktor urat, hogy 1-2 héten belül tegyen javaslatot az
összegre. Novemberben már a 2014. évi költségvetést tervezzük, akkor tudnánk a javaslatot
konkrét összeggel tervezni. A szakrendelésre szükség van, sokan igénybe veszik.
Az összevont bizottsági ülésen a bizottságok a beszámolót megtárgyalták, azt elfogadásra
javasolják a képviselőtestületnek. Megköszönöm a beszámolót és a végzett munkát, a
beszámolót elfogadásra javasolom. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a nőgyógyászati
tevékenységről szóló beszámolót?
A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
221/2013.(X.31.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
nőgyógyászati tevékenységről szóló beszámolót megtárgyalta,
azt az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. október 31.
Gyermek-szakorvosi tevékenységről szóló beszámoló
Farkas Imre polgármester: tapasztalatból tudom, hogy szükség van a gyermek-szakorvosra.
Nemrég személyes érintettségből jutott a tudomásomra, hogy szomszédos településeken van
olyan injekció kisgyermekeknek, amit az önkormányzatok finanszíroznak. Nem hatalmas
összegről van szó, 2500 Ft darabonként az ára. Nem kötelező oltás, de Dunaföldváron például
az önkormányzat finanszírozza.
Dr. Stingli Erzsébet gyermek-szakorvos: igen, valóban van ilyen injekció, a gennyes agyhártyagyulladás elleni injekció, amit meg lehetne pályázni, a gyártó céggel kellene felvenni a
kapcsolatot. Nekünk, orvosoknak meg kell írni a receptet, ezt leadjuk a gyógyszertárban és a
gyógyszertáron keresztül lehet az oltóanyagot megigényelni.
Farkas Imre polgármester: tehát pályázaton kell részt venni és kedvezményesen megkaphatja a
szülő?
Dr. Stingli Erzsébet gyermek-szakorvos: nem a szülő viszi be, hanem a védőnő, aki a felelős, ő
elviszi és kifizeti az önkormányzat.
Farkas Imre polgármester: gondolom, így kedvezményesebb az ár. Kérdésem, évente mennyi
gyermek születik?
Dr. Singli Erzsébet gyermek-szakorvos: átlagban 20 gyermek születik évente.
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Farkas Imre polgármester: 34.000 Ft lenne egyszer és még egyszer ennyi lenne az injekció ára,
azt gondolom, hogy ennyi pénzt a felnövő gyermekekre nyugodtan áldozhatunk.
Dr. Singli Erzsébet gyermek-szakorvos: sajnos kevés védőoltást adatnak be, inkább csak a
kötelezőket.
Farkas Imre polgármester: kérdés, hogy ez az oltás valóban olyan-e, amire érdemes áldozni?
Dr. Stingli Erzsébet gyermek-szakorvos: igen, véleményem szerint érdemes rá áldozni.
Farkas Imre polgármester: a doktornőnek is ez a véleménye?
Dr. Kádas Zsófia háziorvos: igen, szerintem is érdemes.
Farkas Imre polgármester: amikor erről hallottam, elhatároztam, hogy a képviselőtestületi
ülésen ezt előterjesztem, hiszen az időseket is támogatjuk, a kisgyermekekre is áldozni kellene.
Dr. Stingli Erzsébet gyermek-szakorvos: nem kötelező oltás, de mindenki beadatja a
gyermekének, nem kell érte fizetni és jó.
Farkas Imre polgármester: akinek 2014. január 1-től kisgyermeke születik, azok számára ezt az
injekciót az önkormányzat támogatni fogja. Ez ügyben meg fogjuk keresni az illetékes
gyógyszergyárat, megteszem a szükséges lépéseket.
Dr. Stingli Erzsébet gyermek-szakorvos: gennyes agyhártya-gyulladás ellen háromféle
védőoltás van, ezeknek az ára nagyjából megegyező, de más a gyógyszergyártó cég.
Sziliné Presszer Anita védőnő: a szülőket kellene nyilatkoztatni, hogy ki az, aki szeretné ezt az
injekciót beadatni a gyermekének és ki nem. De biztos vagyok abban, hogy lesz rá igény.
Farkas Imre polgármester: megkérjük a védőnőt, hogy az első látogatáskor vigyen ilyen
nyilatkozatot.
Dr. Stingli Erzsébet gyermek-szakorvos: első látogatáskor el szoktam mondani, hogy vannak
kötelező védőoltások, ezen felül, ha valaki meg tudja fizetni, mit ajánlunk még. Tájékoztatom
arról is a szülőt, hogy a következő oltás nem kötelező, de ajánlott, erről is tudjon a szülő. Két
éves kor alatt kell beadni, egy éves koron túl egy injekció is elég ebből az oltásból, ha egy éves
kor alatt kapja a gyermek, akkor viszont kettőt kell kapnia.
Farkas Imre polgármester: az összevont bizottsági ülésen a bizottságok a beszámolót
megtárgyalták, azt elfogadásra javasolják a képviselőtestületnek. Megköszönöm a beszámolót
és azt elfogadásra javasolom a képviselőtestületnek. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a gyermekszakorvos által készített beszámolót?
A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
222/2013.(X.31.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
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Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
gyermek-szakorvosi
tevékenységről
szóló
beszámolót
megtárgyalta, azt az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. október 31.
Ügyeleti tevékenységről szóló beszámoló
Farkas Imre polgármester: köszönöm az Emergency Service KFT képviselőjének megjelenését,
a beszámolót megkaptuk. Kérem, hogy néhány mondatban tájékoztassa a képviselőtestületet a
változásról, ami az idei évben történt a KFT életében, valamint a végzett munkáról.
Jellinek János az Emergency Service KFT Ápolási Igazgatója: a beszámolóban írtunk a
küldetésről, a kiemelt célokról, elérési garanciáról, a nálunk történt tulajdonos váltásról. Ezen
kívül statisztikát mellékeltünk a beszámolóhoz és kifejtettük az indokolatlan megkeresések
miértjét.
A nyáron, pontosabban májusban az Emgergency Service KFT-ben tulajdonos váltás történt,
ezáltal beintegrálódtunk az Internationál Ambulance ZRT-be és továbbra is független cégként,
de már a ZRT-ben tevékenykedünk tovább. A ZRT-ben több hasonló egészségügyi szolgáltató
is megtalálható, közösen összefésüljük a tudásunkat, és ezáltal szeretnénk még nagyobb
szakmaiságot nyújtani. Közel 60 ügyelettel bírunk az országban.
Vannak célok: szeretnénk a szociális hálózatot megmozgatni. Pályázaton eszközöket nyertünk
az ügyeletekbe, majdnem mindenhova jutott új defibrillátor, ami nagy dolog, annak ellenére,
hogy eddig is fejlesztettünk folyamatosan gépkocsit, eszközparkot, mivel nem olcsó
készülékekről van szó. Ezt nagy lépésnek tartom.
Indokolatlan megkeresések: a mellékelt diagram ábrázolja, ez katasztrofális. Nemcsak
kifejezetten ebben a térségben mondható ez el, hanem az országban mindenhol. Sajnos ez az
egészségre nevelés hiánya miatt van, az emberek kényelmét szolgálja, apró-cseprő
betegségekkel keresik fel vagy hívják ki az ügyeletet. Persze mindenki számára a legnagyobb
betegség a sajátja, de mégis valamilyen szinten kordában kellene tartani, hiszen megvonják a
lehetőséget a valóban sürgős esetek azonnali ellátásától. Az indokolatlan ellátások aránya
rettenetesen magas.
Ha szükség van rá, nagyon szívesen állunk rendelkezésre, hajlandóak vagyunk intézményekbe,
iskolákba kimenni, tovább képezni, ha elsősegélynyújtás, újraélesztés kapcsán ilyen igény
felmerül. Itt is felajánljuk, ha arról van szó és igény merülne fel, minden további nélkül szívesen
- előzetes egyeztetést követően - akár én személyesen, akár bármelyik szakemberünk lejön és
tart egy előadást.
Sok helyen rendszeresítenek defibrillátort, van rá pénz, megveszik, beteszik a vitrinbe, és
örülnek neki, hogy van, de meg kellene tanulni használni, hiszen ez is a mai kor vívmánya és
élni kell ezekkel a lehetőségekkel. Egyéb kiegészítésem nincs, a felmerülő kérdésekre szívesen
válaszolok.
Farkas Imre polgármester: összes beteg ellátás: indokolt beteg ellátás 716, az indokolatlan 2724,
tehát 23 % az, ami indokolt és 77 % indokolatlan, ez eléggé nagy. Valószínűleg az emberek
nincsenek tisztában azzal, hogy mi az, ami az ügyeleti ellátásba tartozik és mi nem.
Jellinek János az Emergency Service KFT Ápolási Igazgatója: amikor a vizitdíjat
megszavazták, 31 pontban leszabályozták a sürgős szükség körbe tartozó betegséget, mi az, ami
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valóban ebbe a körbe tartozik. Addig, amíg nagymamáink tudtak lázat csillapítani anélkül, hogy
orvoshoz rohantak volna, akkor a mai kor emberének is meg kellene tanulni lázat csillapítani
és nem arra hivatkozni, hogy hívom az orvost, mert nekem az jár. Egy esetet említek, 40 éves
férfinál mellkasi fájdalmak jelentkeznek, majd rövid időn belül meghal azért, mert az ügyeletes
orvos a lázzal küszködő illetőt próbálja kezelni. Van lehetőség telefonos tanácsadásra is, ezzel
is lehet élni, szívesen segítünk. Elérhető közelségben vannak a gyógyszertárak is, lázcsillapítót,
fájdalomcsillapítót be lehet szerezni, otthon kell tartani házipatikát. A legfőbb probléma talán
a kényelem, nem állok sorban a háziorvosnál, hanem kihívom az ügyeletes orvost, ez egészség
nevelés és hozzáállás kérdése.
Dr. Kádas Zsófia háziorvos: úgy gondolom, hogy az egészség nevelés elég jól működik itt,
minden korosztályban, személyre szabottan és csoportosan is. Az ügyeleti hívás feltételei
sokáig futottak a kábeltévében. Mindenkinek a saját betegsége fáj a legjobban, ez nem egészség
nevelés kérdése. Az, hogy hogyan hívunk ügyeletet, az más dolog. Megpróbálhatjuk
megoldani, de ha valaki azt gondolja, hogy állampolgári jogon jár minden, annak kicsi része az
egészségellátás, a másik részen is neki kell fogni. Nem gondolom, hogy ezt itt meg tudjuk
oldani. Az egészség nevelés itt a községben működik.
Jellinek János az Emergency Service KFT Ápolási Igazgatója: nem azt mondom, hogy itt nem
működik egészség nevelés, országos képet vetítettem ki. Orvoshiány van, tömködjük a
lyukakat, de meg van oldva az ügyeleti orvos kérdése. Nehogy félreértsenek, nem azt mondom,
hogy nem működik az egészség nevelés, de részben ebben látom a probléma miértjét.
Farkas Imre polgármester: esetleg a helyi újságban szerepeltetni lehetne, hogy mik azok az
esetek, amik a sürgős betegellátás körébe tartoznak. Tennénk valamit azért, hogy az emberek
tudják, mi az, ami indokolatlan és nem muszáj azonnal orvoshoz fordulni.
Az összevont bizottsági ülésen a bizottságok a beszámolót megtárgyalták, azt elfogadásra
javasolják a képviselőtestületnek. Megköszönöm Jellinek János úr megjelenését, további jó
munkát kívánok és a beszámolót elfogadásra javasolom. Kérdésem, ki az, aki elfogadja az
ügyeleti ellátásról szóló beszámolót?
A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
223/2013.(X.31.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az
ügyeleti tevékenységről szóló beszámolót megtárgyalta, azt az
előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. október 31.
Védőnői tevékenységről szóló beszámoló
Farkas Imre polgármester: a védőnői tevékenységről szóló beszámoló évről évre mindig
ugyanolyan részletes. Egy elírást találtam benne, mégpedig az 1-3 éves korú gyermekek számát
illetően, 307 fő szerepel. Gondolom, a látogatások számát takarhatja ez a számadat.
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Sziliné Presszer Anita védőnő: elírás történt, 32 főt jelent valójában. A csecsemők száma jól
alakult ebben az évben, 23-24 fő. A kismamák száma is szépen alakult, jelenleg 15 várandós
kismama van. Idén még várható 4-5 születés. Örülök polgármester úr oltással kapcsolatos
felvetésének. Azt látom, hogy évről évre egyre többen veszik igénybe. Nem szeretik a szülők
pluszban szúratni a gyermeküket, ezért a legkevesebb oltással próbálnak hozzájutni az egyes
védettségekhez. De érdemes megfontolni, jobb, ha csecsemőkorban megkapják az oltást,
általában őket érinti jobban a gennyes agyhártyagyulladás. Sok szülő próbálja kitolni, hogy egy
éves korban kapja meg egyszer a gyermek a védettséget, kevesebb fájdalommal. A szülőket is
meg kell győzni, hogy csecsemőkorban jobb az oltás. Felmerült, hogy a kötelező védőoltások
körébe bevonják, eddig csak ajánlott volt a prevenál oltás, a középfül-gyulladás elleni oltás, ez
kötelező védőoltás lesz. Ezen kívül a HTP elleni, méhnyak-rák elleni védőoltás ingyenesen
adható lesz, iskolás korban, 10-11 éves korú lányoknál bekerül a védőoltások körébe, ingyenes
lesz. Mióta a méhnyak-rákszűrést végzem, illetve nőgyógyászati szakrendelés működik, sok
rákszűrésnél kijön, hogy volt-e fertőzés vagy annak gyanúja, bizonyos fertőzés esetén a
betegség ebből sajnos kialakul. Nagyon jó, hogy beveszik a kampány oltások körébe, így azok
is megkaphatják, akiknek a szülei ezt nem tudnák finanszírozni.
Farkas Imre polgármester: a beszámoló mindenre kiterjedő, teljesen korrekt. Remélem, ki
tudjuk festetni a védőnői rendelőt is még az idén, erről már beszéltünk a védőnővel. Remélem,
nincs elmaradásunk a műszerezettség területén.
Magyari Ferenc alpolgármester: szerepel a beszámolóban, hogy a védőnő a nőgyógyászati
szakrendelésnél segítségként, plusz munkában, plusz javadalmazás nélkül is közreműködik.
Megvizsgáljuk annak lehetőségét, hogy van-e mód ezt a munkát honorálni. Nagyon köszönjük
azt a munkát, amit a gyermekek és kismamák érdekében kifejt. A doktornőnek is szeretném
megköszönni a gyermekek ellátását. Nemcsak egyszerűen letöltik a munkaidőt, hanem látszik,
hogy ezt a munkát hivatásnak tekintik és nagy odaadással végzik. Ezért köszönettel tartozunk
a falu lakóinak nevében.
Sziliné Presszer Anita védőnő: a nőgyógyászati szakrendeléssel kapcsolatosan szeretném
elmondani, annak is betudható, hogy emelkedett a létszám, mert több kismama van. Megfordult
a fejemben, nem tudom, hogyan tudja vállalni a kéthetenkénti szakrendelést a doktor úr a
kiadások növekedése miatt. Azon is gondolkodtam, hogyan fogom megoldani, hogy a
kismamák eljussanak a szakrendelésre. Vérvételre, ultrahang-vizsgálatra elmennek, de a havi
egyszeri szakrendelésre, tanácsadásra elmenni már nehezebben megoldható a költségek miatt,
ha elmaradnának a kétheti helyben történő rendelések.
Farkas Imre polgármester: az átmeneti segélyek többségét is utazási költséghez kérik.
Magyari Ferenc alpolgármester: nem lehetne ezt a fogorvosi ellátáshoz hasonlóan megoldani,
hogy a környező településeket is bevonnánk ebbe, közösen könnyebben tudnánk
megfinanszírozni az ellátást, és ellátnánk a két szomszédos községet is. Könnyebb lenne ide
átutazni, mint beutazni Dunaújvárosba. Ezt meg kellene vizsgálni, ez csupán egy javaslat.
Sziliné Presszer Anita védőnő: Daruszentmiklósra a nőgyógyász havi egy alkalommal jár, azt
nem tudom pontosan, hogy működik-e a kismama gondozás.
Győriné Tar Edit főtanácsos: tudomásom szerint alkalmanként jár Daruszentmiklósra a
nőgyógyász.
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Sziliné Presszer Anita védőnő: meg lehetne szervezni a két szomszédos települést is bevonva,
Daruszentmiklósról lenne is rá igény, mert sokszor felhívnak, hogy átjöhetnének-e a
nőgyógyászhoz és sajnos nemet kell mondanom.
Farkas Imre polgármester: abban a pillanatban duplázódna a létszám és a jelenlegi rendelési idő
nem lenne elegendő. Ez ügyben tájékozódni fogok. Az összevont bizottsági ülésen a
bizottságok a beszámolót megtárgyalták, azt elfogadásra javasolják a képviselőtestületnek.
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, a védőnői beszámolót elfogadásra javasolom.
Kérdésem, ki az, aki elfogadja a védőnői tevékenységről szóló beszámolót?
A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
224/2013.(X.31.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
védőnői tevékenységről szóló beszámolót megtárgyalta, azt az
előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. október 31.
2.) Családi napközi, időskorúak nappali intézményi ellátása díjtételeinek rendelettel
történő elfogadásához tagönkormányzati hozzájárulás
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása látja el a
társulás keretein belül 2013. július 1-jétől kezdődően szakfeladatként, saját fenntartásában
működteti a családi napközit, valamint az időskorúak nappali intézményi ellátását. A Társulás
két javaslatot, két rendeletet terjesztett elő a székhely településnek elfogadásra amellett, hogy a
tagönkormányzatoknak is jóvá kell hagyniuk.
Dr. Jászka Ernő intézményvezető: a jogalkotásról szóló törvény szerint a székhely település
önkormányzata jogosult a rendelet megalkotására, egyébként a térítési díjat a fenntartó jogosult
megállapítani. A Társulási Tanács határozatilag meg is állapította a díjat, Dunaújváros
Önkormányzatának pedig rendeletbe kell foglalnia, mert a Tanácsnak nincs rendeletalkotási
jogköre. A határozati forma az igazgatás egyéb jogi eszköze, nem minősül jogszabálynak.
Ahhoz viszont, hogy a székhely település, Dunaújváros Önkormányzata megalkossa a
rendeletet, a feladat ellátásában résztvevő tagönkormányzatoknak hozzá kell járulniuk. A
hozzájárulás előzetes, a jóváhagyás utólagos. Az előterjesztésben szereplő díjtételek,
intézményi térítési díjak nem személyi térítési díjak. Az intézményi térítési díjat mindenkor a
fenntartó állapítja meg. Ez azért lényeges, mert a személyi térítési díj az intézményvezető
hatáskörébe tartozik, az a konkrét összeg, amit az igénybe vevőnek az ellátás után fizetnie kell,
ez mindig alacsonyabb, mint az intézményi térítési díj.
Az időskorúak nappali intézményi ellátásánál a mentességek körét úgy próbáltuk bővíteni, hogy
ne kelljen térítési díjat fizetni. Az Idősek Klubjában nincs térítési díj. Meglátjuk, hogyan tudunk
kijönni a normatívából, de nem szeretnénk térítési díjat alkalmazni, mert a legkisebb
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költségvetéssel rendelkező réteget érinti. A térítési díj érzékeny dolog és ahhoz, hogy minél
szélesebb körben tudjuk az ellátást biztosítani, szükséges, hogy a lehető legalacsonyabb szinten
tartsuk azt. Jelen esetben egyáltalán nem kell fizetni térítési díjat. Ez a lényege az
előterjesztésnek.
Farkas Imre polgármester: a rendelet tervezeteket megkaptuk, ahhoz szükséges egy
határozathozatal. Azokat a határozatokat javasolom rendeletbe foglalni, amiket a Társulás
elfogadott. Az összevont bizottsági ülésen a bizottságok az előterjesztést megtárgyalták, a
határozati javaslatot elfogadásra javasolják. Kérem a képviselőtestülettől a megküldött
határozati javaslat elfogadását. Kérdésem, ki az, aki egyetért a határozati javaslatban
foglaltakkal?
A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
225/2013.(X.31.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
1. Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a jogalkotásról
szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1) bekezdése (1a) pontjának megfelelően
hozzájárul, hogy Dunaújváros MJV Közgyűlése a Dunaújvárosi Kistérség
Többcélú Kistérségi Társulása Társulási Tanácsának 19/2013.(VIII.08.) TKTH
számú, valamint a 20/2013.(VIII.08.) TKTH számú határozatait önkormányzati
rendeletbe foglalja.
2. Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a
polgármestert a határozat közlésére.
Felelős: Farkas Imre polgármester (a határozat végrehajtásáért)
Határidő: 2013. november 15.
3.) Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a tett polgármesteri
intézkedésekről
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a legutóbbi képviselőtestületi ülés szeptember 12-én volt, azóta sok
minden történt, az írásos tájékoztató nem tartalmaz mindent, de néhány témát kiemelnék belőle.
Igazán öröm számomra, hogy október 9-én községünkben jártak a Corvinus Egyetemről 30
hallgató, akik tájépítők, a község 7-8 pontját vizsgálták, ahol esetleg fejleszteni lehetne.
December 4-én lesz a bemutatója, „kulcsra kész” pályázati dokumentációt fogunk kapni, amit
később be is tudunk nyújtani egy esetleges pályázatnál. Ez régi ígéret a részemről, örülök, hogy
megtörtént.
Október 24-én került sor a Szennyvízcsatorna-Építő Viziközmű Társulat ülésére, ahol nagyobb
létszámban voltak jelen, mint az egyéb ünnepekkor. Ennek következményeként rövidesen
levelet fogok küldeni minden lakos részére, amelyben tájékoztatom, hogy mi a teendője az
LTP-szerződésekkel kapcsolatban.
Október 28-án FETE Egyesületi ülésen vettem részt. 2010. évben az egyesület a Fejér Megyei
Közgyűlésben indított tagokat. Most elnökváltás történt, az elnök, aki egyben a Fejér Megyei
Közgyűlésben is képviselő volt, lemondott elnökségi posztjáról és közgyűlési tagságáról,
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helyette Rauf Norbert daruszentmiklósi polgármester lett az elnök, illetve ő lett a közgyűlés
tagja is. Az elnök mellé titkárt is kellett választani, az egyesület titkára én lettem.
Nem tudom, mi lesz a sorsa az új választási törvénynek köszönhetően, hogy képviseltetheti-e
az egyesület a közgyűlésben magát vagy sem. Ha igen, akkor azon fogunk dolgozni, hogy minél
több polgármester bekerüljön a közgyűlésbe, hogy az érdekeinket képviselje, ugyanis
területfejlesztési pénzek sorsáról fognak dönteni.
Jelenleg sok órát tartok a Dunaújvárosi Főiskolán, hétfő és kedd délutánonként, ezért a két
délutánért egy-egy nap szabadságot, vagyis 15 nap szabadságot szeretnék igénybe venni, 2013.
november 4-től 2013. november 22-ig, ehhez kérem, hogy járuljon hozzá a képviselőtestület.
Megtörtént az utak valamilyen szintű kezelése annak érdekében, hogy a nagyobb kátyúk
eltűnjenek. A salakos utakra eddig 1 millió forint + Áfa-t költöttünk, több képviselő azt
javasolta, hogy több pénzt is áldozhatnánk az utak javítására. Még dolgoznak az utakon, nagy
valószínűséggel lesz plusz költségvonzata, de a várakozáson felül talán jobbak lesznek az
útjaink.
Mostanában a téli közfoglalkoztatás igazán górcső alá került, 200.000 főt fognak országosan
foglalkoztatni. Az önkormányzat 30 főt fog lépcsőzetesen kapni, ami 11 millió forintot jelent.
Megjegyzem, egész évre eddig 3,5 millió forintot kaptunk, a 11 millió forintot el lehetett volna
osztani egész évre, az kedvezőbb lett volna az önkormányzat számára. Ezen kívül kulturális
közfoglalkoztatásra is igényeltünk egy főt, akit 100 %-os támogatás mellett foglalkoztatunk.
A játszótér a Szöglet kertben átadásra került, a sajtóban is megjelent róla egy cikk, talán az
egyik legjobb döntésünk volt. Úgy tapasztaltam, hogy napközben nagyon sokan, mintegy 2030 személy veszi igénybe és a szomszédos településekről is átjönnek kisgyermekekkel. Bízom
benne, hogy a fiatalabb generáció is megérti, hogy szükség van rá és hosszútávon megmarad
jelenlegi állapotában. Szó esett arról is, hogy felállítunk egy oszlopot és kamerát szerelünk rá.
Erről nem mondunk le, tájékoztatni fogom a képviselőtestületet a költségről. A kamera
felállítása remélhetőleg némi védettséget jelent majd a játszótér állapotának megőrzésében.
A háziorvosi lakásban a fűtéskorszerűsítés megtörtént, a költségek kifizetése még nem történt
meg.
A játszótér pályázat kapcsán egy tétel van még, amit ki kell fizetni és ezzel befejeződik a
pályázat.
Szállás-Napi Pályázat: rengeteg utána járást igényel a szükséges iratok begyűjtése az
elszámolás kapcsán. Elektronikus formában kell feltölteni, amit éjszaka tudok csak megtenni.
A jövő héten a játszótér pályázat elszámolása is megtörténik, tehát a pályázatok lezárása jó
ütemben halad, a vége felé jár.
(Radák Kálmán képviselő megérkezik az ülésterembe.)
Stadler Gábor képviselő: az utak helyreállítása jelenleg hogyan áll?
Farkas Imre polgármester: a padkát leszedik még a Rákóczi utcában, ez van még hátra, a jövő
héten még itt dolgoznak az útépítők a faluban. A Petőfi utca kátyúzása meg fog történni. Ún.
„cigány kátyúzás” lesz, a felesleget leszedik és beemelik az útba, hogy az út a csatorna
kivitelezés megkezdéséig járható legyen. 2-3 napot a jövő héten még itt dolgoznak. A
legnagyobb probléma mindenhol az volt, hogy a padkára kiverték a járművek az oda hordott
anyagot, és ennek következtében kátyúk keletkeztek.
Stadler Gábor képviselő: a tegnapi napon a József Attila utcában még nem volt leszedve a
padka.
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Farkas Imre polgármester: az elvégzett útjavításokat le fogom ellenőrizni. A tegnapi napon
végigmentem és megnéztem, hogy mi az, ami problémás, öt ilyen utcát találtam. Hétfőn újra
végig fogom járni ezeket az utcákat, keddi napon megtörténik a kátyúzás. Ami nem történik
meg, azt utólag elvégeztetem. Még salakot is szeretnék hozatni, mint mondtam, lesz plusz
kiadás, ami részben a salak tervezett mennyiségének emelése miatt is jelentkezik.
Stadler Gábor képviselő: a József Attila utca messze van mindenki látószögéből, talán az elmúlt
években azért nem törődtek vele.
Farkas Imre polgármester: meg fogom nézni az utakat. Amit elterveztem és kértem, a
Nagykarácsonyi út és temető közötti részen teljes egészében salak került terítésre, az Árpád
utcától befelé lévő utcák szintén nagyon rossz állapotban voltak, itt a padkát már leszedték.
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, a polgármesteri tájékoztatót elfogadásra
javasolom a szabadság igénybevétel jóváhagyásával. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a
polgármesteri tájékozatót?
A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
226/2013.(X.31.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
polgármesteri tájékoztatót az ülésen elhangzott kiegészítésekkel
elfogadja.
A Képviselőtestület hozzájárul a polgármester 2013. november 4.
– 2013. november 22. közötti időszakra szóló szabadság
igénybevételéhez.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. október 31.
4.) Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: megkérdezem a napirendi pont előadóját, kíván-e szóbeli
kiegészítést tenni a jelentéshez?
Győriné Tar Edit főtanácsos: nem kívánom a jelentést kiegészíteni.
Farkas Imre polgármester: van egy elmaradt feladat, amire sajnos nem jutott idő, mégpedig a
Világ Királynője Engesztelő Mozgalom kérése kapcsán a faragott terméskő pontos költségéről
nem tudtam informálódni. Kérem a képviselőtestületet, hogy a határidőt hosszabbítsa meg a
novemberi rendes ülés időpontjáig.
Amennyiben a jelentéshez nincs kérdés, hozzászólás, kérem a képviselőtestülettől elsőként a
határidő meghosszabbításáról a döntés meghozatalát. Kérdésem, ki az, aki egyetért a határidő
meghosszabbításával?
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A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
227/2013.(X.31.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
205/2013.(IX.12.) ÖK. számú határozat határidejét 2013.
november 28-áig meghosszabbítja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. november 28.
(a képviselőtestület tájékoztatására)
Farkas Imre polgármester: kérem a képviselőtestülettől a lejárt határidejű határozatokról szóló
jelentés elfogadását. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a jelentést?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
228/2013.(X.31.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
192/2013.(VII.26.) ÖK. számú határozat,
200/2013.(IX.12.) ÖK. számú határozat,
206/2013.(IX.12.) ÖK. számú határozat,
208/2013.(IX.12.) ÖK. számú határozat,
211/2013.(X.7.) ÖK. számú határozat,
212/2013.(X.7.) ÖK. számú határozat
végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
Felelős: Győriné Tar Edit főtanácsos
Határidő: 2013. október 31.
5.) Előirányzat-módosítási javaslat
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: egyetlen dolog miatt szükség módosítani a 2013. évi költségvetésről
szóló rendeletet, ez pedig az, hogy 2013. július 1-től az Előszállási Patakparti Óvoda ismét
önkormányzati fenntartás alá került, kikerült a közoktatási társulásból. Júliusban még nem
tudtuk módosítani a költségvetést, mivel nem kaptuk meg a szükséges számadatokat Baracs
Önkormányzatától, mert nem történt meg az I. félévi zárás. Most megkaptuk a szükséges
adatokat, amelyek az önkormányzat költségvetésébe bedolgozásra kerültek.
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Magyari Ferenc alpolgármester: kérdésem: a bevételek - a saját bevételek kivételével - az állami
normatívából az óvodákra jutó részből származnak-e?
Farkas Imre polgármester: a jelenlegi előirányzat-módosítás a Baracstól átvett előirányzatokat
tartalmazza, amelyek módosítják a költségvetést.
Az összevont bizottsági ülésen a bizottságok az előirányzat-módosítást megtárgyalták, azt a
képviselőtestületnek elfogadásra javasolják. Amennyiben nincs több kérdés, az előirányzatmódosításról szóló rendelet-tervezetet elfogadásra javasolom. Kérdésem, ki az, aki egyetért a
rendelet-tervezetben foglaltakkal?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
rendeletet alkotta:
ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
15/2013.(XI.4.) ÖK. számú
rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15.) ÖK. számú
rendelet módosításáról
(A rendelet szövege teljes terjedelmében a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
6.) Települési Értéktár Bizottság létrehozása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: mostanában előtérbe került, hogy a települések, megyék, városok
helyi értékeiket megpróbálják felkutatni és rendszerbe fűzni. Azt kérik az előterjesztésben, ha
az önkormányzatnak módja és lehetősége van rá, állítson fel Települési Értéktár Bizottságot.
Javaslatom a képviselőtestület felé, hogy állítson fel egy ilyen bizottságot, annak érdekében,
hogy helyi értékeink összegyűjtésre kerüljenek.
Az összevont bizottsági ülésen a bizottságok az előterjesztést megtárgyalták és azt javasolják a
képviselőtestületnek, hogy hozzon létre Települési Értéktár Bizottságot, a bizottság
létrehozásával bízza meg a Kulturális, Szociális és Sportbizottság elnökét. Ebbe a munkába
kerüljenek bevonásra a helyi civil szervezetek, illetve a kulturális közfoglalkoztatott személy.
Magyari Ferenc alpolgármester: a javaslatot maximálisan támogatom. Nekem is volt a
közelmúltban feladatom olyan jellegű dolgok kiderítése, amelyek régen történtek és nem árt,
ha értéktárba kerülnek a helyi értékeink. Ezt tegyük meg és megfelelően dokumentálva
múltunkat, jelenünket később a jövő generációja is tudomást szerezhet arról, hogy a település
milyen értékekkel rendelkezik. Maximálisan támogatom a bizottság létrehozását, de
legfőképpen azt, hogy végezzen eredményes munkát.
Radák Kálmán képviselő: nem tudom, hogy a kulturális közfoglalkoztatottnak lesz-e arra
elegendő ideje, hogy ezt az értéktárat létrehozza, megalkossa. A Hagyományőrző Nyugdíjas
Klubot is meg lehetne bízni, hiszen ők is létrehoztak már egy helyi értéktárat, amit megmutattak
a nagyközönségnek. A Nyugdíjas Klub tagjai javarészt régebb óta élnek itt a településen, talán
őket hatékonyabban be lehetne vonni ebbe a munkába. De nem akarom elvenni a lehetőséget a
bizottság elnökétől.

17
Magyari Ferenc alpolgármester: nem ő lesz a bizottság elnöke, csupán feladatul kapta, hogy
tegyen javaslatot a bizottság összetételére. Én is úgy gondolom, hogy elsősorban a civil
szervezeteket kellene ebbe bevonni.
Farkas Imre polgármester: a javaslat az volt, hogy megbízzuk a bizottság elnökét, hogy hozza
létre a Települési Értéktár Bizottságot, de természetesen, ha szeretne, részt vehet a bizottság
munkájában. A bizottság felállítására határidőként 2013. december 31-ét javasolom.
Radák Kálmán képviselő: inkább november 30. legyen, ha 6 hónapos időtartamig lesz itt a
kulturális közfoglalkoztatott.
Farkas Imre polgármester: egyetértek, legyen november 30-a a határidő a bizottság
létrehozására. Az összevont bizottsági ülésen a bizottságok ezt a napirendi pontot szintén
tárgyalták, javasolják a bizottság létrehozását. Javaslatom a képviselőtestület felé: a
Képviselőtestület úgy határoz, hogy létrehozza a Települési Értéktár Bizottságot. A bizottság
összeállításával megbízza Stadler Gábort, a Kulturális, Szociális és Sportbizottság elnökét.
Határidő: 2013. november 30. Kérdésem, ki az, aki egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
229/2013.(X.31.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
Települési Értéktár Bizottságot kíván létrehozni. A bizottság
összeállításával megbízza Stadler Gábort, a Kulturális, Szociális
és Sportbizottság elnökét.
Felelős: Stadler Gábor a Kulturális, Szociális és Sportbizottság
elnöke
Határidő: 2013. november 30.
(a bizottság összeállítására)
7.) Kiss Lászlóné Daruszentmiklós, Dániel u. 13/a. szám alatti lakos ingatlanvásárlási
ügye
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a kérelmező levelében leírta, hogy tudomása szerint az
önkormányzat szeretné eladni a levélben megjelölt ingatlant, és erre a területre bejelentette
vételi szándékát. Az összevont bizottsági ülésen a bizottságok ezt a napirendi pontot szintén
tárgyalták és azt javasolják a képviselőtestületnek, hogy a polgármester tájékoztassa a
kérelmezőt, hogy az önkormányzatnak a szóban forgó területet nem áll szándékában
értékesíteni. Korábbi ülések egyikén egy ingatlancsere kapcsán került szóba ez az ingatlan.
Amennyiben a kérelmező úgy gondolja, hogy mégis szeretné megvásárolni, ezt jelezze az
önkormányzat felé, az önkormányzat tájékoztatja a feltételekről, és amennyiben vállalja a
felmerülő összes költséget, akkor megadott értéken értékesíti az önkormányzat az ingatlant.
Meg kívánom jegyezni, hogy korábban volt a képviselőtestületnek hasonló ügyben már egy
köre, mivel beépíthető a terület, akkor úgy döntött a képviselőtestület, hogy kizárólag építési
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telekként kívánja értékesíteni, egyébként nem. A korábbi eset kapcsán felmerült, hogy
belterületi ingatlant csak azzal a feltétellel értékesít a testület, ha az ingatlanon lakóház épül.
Kérem a képviselőtestülettől határozat meghozatalát arról, hogy a fenti tájékoztatás kerüljön
megküldésre a kérelmező részére. Kérdésem, ki az, aki egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
230/2013.(X.31.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
Kiss Lászlóné Daruszentmiklós, Dániel u. 13/a. szám alatti lakos
ingatlanvásárlási kérelmével kapcsolatosan megbízza a
polgármestert, tájékoztassa a kérelmezőt a következőkről:
Az önkormányzatnak a szóban forgó területet nem áll
szándékában értékesíteni, korábbi ülések egyikén egy
ingatlancsere kapcsán került szóba ez az ingatlan.
Amennyiben a kérelmező mégis szeretné megvásárolni az
ingatlant, ezt a szándékát jelezze az önkormányzat felé. Az
önkormányzat tájékoztatni fogja a feltételekről, és amennyiben
vállalja a felmerülő összes költséget, a megadott értéken az
önkormányzat értékesíti az ingatlant.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. november 20.
(a kérelmező tájékoztatására)
8.) Az avar és kerti hulladék, valamint szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól szóló
6/2013.(IV.1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, rendeletalkotás
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Győriné Tar Edit főtanácsos: a Fejér Megyei Kormányhivatal Törvényességi Főosztályának
munkatársa észrevételezte, hogy egy tavasszal elfogadott helyi rendelet megalkotásakor nem
volt meg a szükséges minősített többségű szavazat. Emiatt a 6/2013.(IV.1.) ÖK. számú,
tűzgyújtás helyi szabályairól szóló rendeletet hatályon kívül kell helyezni.
Azonban annak érdekében, hogy ne legyen szabályozatlan ez a terület, ezt a rendeletet
változatlan tartalommal elfogadásra ismét a képviselőtestület elé terjesztjük, és ha a
képviselőtestület elfogadja, lesz helyi rendelet a tűzgyújtás szabályozására.
Farkas Imre polgármester: azt határozta el korábban a képviselőtestület, hogy hétvégén és
ünnepnapokon a tűzgyújtás tilos, nem engedélyezett. Felmerült a kérdés, miért is kell
szabályozni. Azért szükséges róla helyi rendelet, mert ha nincs ilyen rendeletünk, semmilyen
időpontban nem lehet tüzet gyújtani a településen. Ha szabályozva lesz, akkor a rendeletben
foglaltak szerint kell eljárni.
Javasolom a képviselőtestületnek, hogy a hatályon kívül helyezést és az újbóli hatályba lépést
fogadja el, a korábbival azonos tartalommal.
Magyari Ferenc alpolgármester: rendelet-tervezet 3. § (6) bekezdése: „Az avar és kerti hulladék
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közterületen történő égetése tilos.” Kérdésem, a Szöglet kert közterületnek minősül-e? A
Szöglet kertben ugyanis vadgesztenyefák vannak, a tavalyi évben is a falevelek egy része
aknázott mollyal fertőzött volt, amit el kell égetni. Feltétlenül szükséges ezt így szerepeltetni a
rendeletben?
Radák Kálmán képviselő: a rendeletbe bele lehet foglalni, hogy kivételes esetekben, például a
temető környékén engedélyezett a tűzgyújtás.
Farkas Imre polgármester: a temető környékén már nem történik tűzgyújtás, a szemetet
elszállítjuk. A Szöglet kertben most a játszótér átadása előtt összeszedtük a faleveleket és
elszállítottuk. Tavaly komposztálásra felajánlottuk.
Magyari Ferenc alpolgármester: van olyan hulladék, amit meg kell semmisíteni, gondolok itt a
gesztenyefa fertőzött levelére. Ez észrevétel a részemről.
Farkas Imre polgármester: az a javaslatom, hogy ne engedjük meg közterületen a tűzgyújtást,
inkább el fogjuk szállítani a falevelet, a főút mellett ne tüzeljünk. Javasolom, hagyjuk így
változatlanul a rendeletben ezt a rendelkezést.
Stadler Gábor képviselő: a tavasszal a döntéshozatalkor én voltam az, aki tartózkodtam, mert
akkor is az volt a problémám, hogy nincs szankció.
Győriné Tar Edit főtanácsos: erre vonatkozóan lesz egy külön rendelet, ami szabályozni fogja
a közösségellenes magatartást. Abban a rendeletben erre a mostani rendeletre is lesz hivatkozás.
Radák Kálmán képviselő: komplex lesz a szabályozás?
Győriné Tar Edit főtanácsos: az eljárási törvény alapján lehet szankcionálni azokat a
magatartásokat, ami a társadalmi együttéléssel ellentétes.
Farkas Imre polgármester: amennyiben nincs több észrevétel, elsőként a hatályon kívül
helyezést bocsátom szavazásra. Kérdésem, ki az, aki egyetért a 6/2013.(IV.1.) ÖK. számú
rendelet hatályon kívül helyezésével?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
rendeletet alkotja:

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
16/2013. (XI.4.) önkormányzati
rendelete
az avar és kerti hulladék, valamint szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól szóló 6/2013.
(IV.1) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
(A rendelet szövege teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Farkas Imre polgármester: elfogadásra javasolom az előterjesztett, tűzgyújtásról szóló helyi
rendelet-tervezetet. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a rendelet-tervezetet?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
rendeletet alkotja:
ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
17/2013. (XI.4.) önkormányzati
rendelete
az avar és kerti hulladék, valamint szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól
(A rendelet szövege teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
9.) Döntéshozatal vagyonértékelés elkészítése tárgyában
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a kiküldött előterjesztésben szerepel, hogy vagyonértékelést fogunk
elvégeztetni a még el nem készült szennyvízcsatorna beruházással kapcsolatban, annak
érdekében, hogy esetleg a támogatási mértéket növelni tudjuk.
Felkértük a közbeszerzőt ennek lebonyolítására. Három céget kerestünk meg, három árajánlat
érkezett, azonban mivel hiányosak voltak, hiánypótlásra szólítottuk fel a cégeket. Mindhárom
cég részéről megérkezett a hiánypótlás, ezeket megküldtem a közbeszerzőnek, aki előkészítette
döntéshozatalra. A három árajánlat nagyon közelít egymáshoz, ezek közül a legkedvezőbb,
legolcsóbb a NOX Beruházó és Fővállalkozó ZRT 3.790.000 Ft-os árajánlata, ezért az összegért
vállalta a vagyonleltár és a gördülő fejlesztési terv elkészítését, ami a támogatási arány
növeléséhez szükséges. Az előterjesztésben szereplő határozati javaslat alapján javasolom a
képviselőtestületnek, bízza meg a NOX Beruházó és Fővállalkozó ZRT-t nettó 3.790.000 Ft
összegben a vagyonleltár és a gördülő fejlesztési terv elkészítésével. Ennek 10,24 %-át fizetjük
ki, ehhez jön hozzá még az ÁFA összege, 1.400.000 Ft lesz az az összeg, ami az
önkormányzatot érinti. Az áfát jövő év januárjában visszaigényeljük.
Az összevont bizottsági ülésen a bizottságok az előterjesztést megtárgyalták, javasolják a
képviselőtestületnek a határozatban szerepelő NOX ZRT megbízását. Kérdésem, ki az, aki
egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
231/2013.(X.31.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Előszállás Nagyközség
szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása, KEOP-1.2.0/09-11-2013-0001 vízi
közmű
projektek
megvalósítása
szerinti
beszerzés
vonatkozásában
Vagyonértékelést ellátó szervezet kiválasztása tárgyú beszerzésre vonatkozó
előterjesztést megtárgyalta és elfogadta a Bíráló Bizottság javaslatában foglaltakat, miszerint a
beszerzésben nyertes ajánlattevő:
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Ajánlattevő neve:

NOX Beruházó és Fővállalkozó Zrt

székhelye:

1054 Budapest, Kálmán Imre u. 1.

Levelezési címe:
Belföldi adószáma:

1054 Budapest, Kálmán Imre u. 1.
10952166-2-41

Kapcsolattartó neve:
Telefonszáma:

Dr. Szabó Kinga vezérigazgató-helyettes
+36 302040051

faxszáma
e-mail címe

+36 14751580
noxbox@noxrt.hu

Bírálati szempont

Nettó ajánlati ár (HUF)

Bruttó ajánlati ár (HUF)

Ajánlati ár (nettó)

3.790.000,-HUF

4.813.300,-HUF

Felkéri a Polgármestert, hogy a bonyolítást végző szervezet felé a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Felelős: Farkas Imre - polgármester
Határidő: azonnal
10.) a.) Adatvédelmi Szabályzat elfogadása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Győriné Tar Edit főtanácsos: az elmúlt képviselőtestületi ülésen megbíztuk az L TenderConsulting KFT-t azzal, hogy készítse el az önkormányzatra vonatkozóan az adatvédelmi
szabályzatot. A cég eleget tett a megbízásnak, minden szabályzatot és segítséget - ami a
szabályzatok kezeléséhez szükséges – elkészítettek, átlátható és jól értelmezhető munkát
végeztek. Ahhoz, hogy az adatvédelmi szabályzat életbe is lépjen, a képviselőtestületnek el kell
fogadnia.
Farkas Imre polgármester: a szabályzatnak két eleme van, egyik, hogyan kezeljük az adatokat,
a másik, hogyan lehet közérdekű adatokat kikérni. Adatokat kikérni nyomtatott vagy digitális
formában lehet, ezek költségeire javaslatot terjesztettünk a képviselőtestület elé.
Magyari Ferenc alpolgármester: ezek a költségek a jövőben nyilván változni fognak. Nem
lehetne mellékletként vagy függelékként hozzácsatolni ezeket a szabályzathoz, hogy ha
szükséges, módosítást lehessen eszközölni? Így nem kellene a szabályzatot módosítani, csak
magát a mellékletet vagy a függeléket.
Győriné Tar Edit főtanácsos: ennek nem látom akadályát, módosítható a szabályzat úgy, hogy
az 1. számú melléklet tartalmazza a díjtételeket.
Farkas Imre polgármester: javasolom a szabályzat elfogadását az előterjesztés szerint, a
díjtételek mellékletként történő feltüntetésével. Kérdésem, ki az, aki elfogadja az adatvédelmi
szabályzatot?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
232/2013.(X.31.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi

22
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
megtárgyalta az előterjesztett Adatvédelmi Szabályzatot, azt az
előterjesztésnek megfelelően elfogadja az abban szereplő
díjtételek mellékletként történő feltüntetésével.
Felelős: Győriné Tar Edit főtanácsos
Határidő: 2013. október 31.
b.) Árajánlat az önkormányzat elektronikus információbiztonsági felmérésére és ehhez
kapcsolódóan szabályzatának elkészítésére
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Győriné Tar Edit főtanácsos: az L Tender-Consulting KFT felhívta a figyelmünket arra, hogy
van egyéb törvényi kötelezettségünk is, ugyanis 2013. július 1-től lépett hatályba egy törvény,
ami kifejezetten önkormányzatokra vonatkozik, állami és önkormányzati szervek elektronikus
adatbiztonságáról rendelkezik. Digitális formában is biztosítani kell a biztonságos adatkezelést
és hozzáférést. Ennek szabályozására szintén szabályzatot kell alkalmazni, ennek már lejárt
határideje is van, szeptember 30-ával már ezt a szabályzatot meg kellett volna alkotni. Emiatt
terjesztettük a képviselőtestület elé a KFT erre vonatkozó árajánlatát. Sajnos ez is pénzébe kerül
az önkormányzatnak, ezért az a kérdés, elkészíttessük-e ezt a szabályzatot is?
Farkas Imre polgármester: javasolom a képviselőtestületnek, hogy az előterjesztett árajánlat
összegéért készíttessük el a szabályzatot, remélem, több ilyen már nem fog előkerülni.
Magyar Ferenc alpolgármester: jogszabály írja elő, ami alól nem bújhat ki az önkormányzat.
Ha erre szakosodott profi cég ezt elkészíti, akkor ez az összeg nem akkora összeg, ismerve a
munkát, amivel ennek a szabályzatnak az elkészítése jár, fogadjuk el a határozati javaslatot és
készíttesssük el az L Tender-Consulting KFT-vel ezt a szabályzatot is.
Stadler Gábor képviselő: ha ez a szabályzat elkészül, azt követően folyamatos megbízásban kell
lenni valakivel, aki ezt majd felülvizsgálja?
Farkas Imre polgármester: az előző ajánlatot is úgy kaptuk, hogy a szabályzat elkészülte után
egy évig rendelkezésünkre áll a cég és bizonyos időszakonként felül kell vizsgáltatni az
adatvédelmi szabályzatot. Valószínűleg ezzel a szabályzattal is ez lesz, hogy rendszeresen felül
kell vizsgáltatni, erről nekünk kell majd gondoskodnunk.
Győriné Tar Edit főtanácsos: ahogyan változik a jogszabály, egészen biztos, hogy rendszeresen
felül kell vizsgáltatni.
Farkas Imre polgármester: felülvizsgáltatni biztosan kell majd, de a felülvizsgálat már nem
annyi pénzbe fog kerülni, mint a szabályzat elkészítése.
Az összevont bizottsági ülésen a bizottságok az előterjesztést megtárgyalták, a határozati
javaslat elfogadását javasolják a képviselőtestületnek. Amennyiben nincs több kérdés,
hozzászólás, javasolom a képviselőtestületnek a szabályzat elkészítéséről szóló határozati
javaslat elfogadását. Kérdésem, ki az, aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal?
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A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
233/2013.(X.31.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
mellékelt árajánlat szerint felkéri az L Tender-Consulting Kft-t az
elektronikus információbiztonsági felmérésére és ehhez
kapcsolódóan szabályzatainak elkészítésére, 240.000 Ft + ÁFA
költséggel.
A költség fedezete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének
egyéb üzemfenntartási kiadásneme.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. november 30.
11.) Bejelentések:
1./ Világ Királynője Engesztelő Mozgalom támogatása
Farkas Imre polgármester: a lejárt határidejű határozatok tárgyalásánál határidő módosítást
kértem amiatt, hogy nem volt kellő időm a költségekről információt szerezni. A
Képviselőtestület a határidő módosításról döntött, így e napirendi pontot érdemben nem tudja
mai ülésén tárgyalni.
2./ 2013. február 28-ai zárt ülési jegyzőkönyv nyilvánossá tétele
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Győriné Tar Edit főtanácsos: törvényességi észrevétel kapcsán van szükség erre a döntésre
azzal kapcsolatban, hogy a művelődési ház takarítói álláshely pályáztatásának tárgyalása
február 28-án zárt ülés keretében zajlott. Zárt ülést tartani kinevezés, felmentés, stb. személyi
ügyekben tartani csak akkor szükséges, ha azt bármely érintett fél kéri. Ezt a február 28-ai
ülésen nem kérte egyik személy sem, emiatt zárt ülés tartása nem volt indokolt és ezen ok miatt
szükséges a zárt ülési jegyzőkönyvet utólag nyilvánossá tenni. Ehhez szükséges a
képviselőtestület részéről egy határozathozatal.
Farkas Imre polgármester: javasolom, hogy a képviselőtestület a 2013. február 28-ai zárt ülési
jegyzőkönyvet tegye nyilvánossá. Kérdésem, ki, az, aki egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
234/2013.(X.31.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
úgy dönt, hogy nyilvánosságra hozza a képviselőtestület Kossuth
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Lajos Művelődési Ház takarítói álláshelyére kiírt pályázatok
elbírálásának ügyével kapcsolatos zárt ülésen készült 2013.
február 28-ai jegyzőkönyvet.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: azonnal
3./ Jobbik Magyarországért Mozgalom Helyi Szervezetének kérelme emlékparkkal
kapcsolatban
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: felkérem Farkas András képviselőt, a Jobbik Magyarországért
Mozgalom Helyi Szervezetének vezetőjét, ismertesse az egyesület kérését.
Farkas András képviselő, a Jobbik Magyarországért Mozgalom Helyi Szervezetének elnöke:
2010. évben kérte a Jobbik Magyarországért Mozgalom Helyi Szervezete az akkori
képviselőtestületet, hogy jelöljön ki egy területet az egyesület számára, ahol kettős keresztet
állíthatnak. A kérést az akkori képviselőtestület teljesítette és kijelölt egy 10 m x 10 m-es
területet. Ezzel kapcsolatos az első kérésünk, ezt a területet szeretnénk, ha kibővítené az
önkormányzat, hiszen már eddig is nagyobb területet ápoltunk, padokat helyeztünk el, fákat
ültettünk. Azért kérjük a terület növelését, mert szeretnénk egy parkot kialakítani. A másik
kérés ehhez kapcsolódik: ha már szépítjük a területet, szeretnénk, ha az önkormányzat
gondoskodna a megvilágításáról, elriasztandó az esetleges vandalizmust.
Talán nevet is lehetne adni ennek a parknak, ha már egyszer kialakításra került és úgy
gondolom, elég szép is. Az elnevezéssel kapcsolatban javasolom, hogy kérjük fel a civil
szervezeteket, tegyenek javaslatot a park nevére annyi kitétellel, hogy a név mindenképpen
utaljon a nemzeti összefogásra. A legtöbb szavazatot kapott név legyen a park neve, így
elkerülhető lenne, hogy céltáblává váljon, hogy miért is ez lett a neve.
Érkezett olyan megkeresés is részünkről, hogy elszakadt országrészek tiszteletére állítsunk
kopjafákat, ami viszont már az egyesület lehetőségeit meghaladja, ehhez anyagi támogatást
kérünk az önkormányzattól. Pontos összeget szándékosan nem jelöltem meg, nem is lenne
fontos egyszerre mindent megcsinálni, hosszabb folyamat is lehetne, évente egyet állítani. Ha
lenne az önkormányzatnak testvértelepülése, hozhatna kopjafát, amit felállítanánk és a
költségét kifizetnénk neki.
Farkas Imre polgármester: javasolom, bontsuk több részre az egyesület kéréseit.
1./ A nagyobb területnek nincs akadálya, egyeztetni kell. Határozati javaslatom: A
Képviselőtestület a Jobbik Magyarországért Mozgalom Helyi Szervezete azon kérelmének,
miszerint nagyobb területet szeretne gondozni, helyt ad. A terület pontos méretei a soron
következő képviselőtestületi ülésre beterjesztésre kerül. Kérdésem, ki az, aki egyetért a
határozati javaslatban foglaltakkal?
A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
235/2013.(X.31.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
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Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
Jobbik Magyarországért Mozgalom Helyi Szervezete azon
kérelmének, miszerint nagyobb területet szeretne gondozni, helyt
ad. A terület pontos méretei a soron következő képviselőtestületi
ülésen előterjesztésre kerülnek.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. november 28.
(a terület méreteinek előterjesztésére)
2./ Névadás
Farkas Imre polgármester: megkeresem a helyi civil szervezeteket egy levélben, hogy
szeretnénk nevet adni a parknak, de úgy gondolom a civil szervezetek mellett a lakosok is
tehetnek javaslatot. A helyi újságban meg lehetne hirdetni egy rövid újságcikkben, hogy nevet
keresünk neki. A civil szervezeteknek a levelet kiküldjük, az újságban megjelentetünk egy
cikket, és a 2014. januári képviselőtestületi ülésen nevet adnánk a parknak.
Magyari Ferenc alpolgármester: az Internet sok helyen elérhető, ott is lehetne szavazni a
felsorolt nevek valamelyikére vagy más nevet javasolni.
Farkas Imre polgármester: jó az ötlet, de ki fogja gondozni az Internet ezzel foglalkozó oldalát?
Úgy gondolom, hogy az a korosztály, aki kifejtené a véleményét és véleményt tud alkotni, nem
internetezik, a fiatalabb korosztályt pedig nem annyira érdekli ez a téma.
Radák Kálmán képviselő: a civil szervezetek javasolnának egy nevet, ezt fel lehetne tenni a
talán legnépszerűbb közösségi portálra. Véleményem szerint korosztály-független ez a téma.
Jó ötlet a civil szervezeteket megkeresni, ők megbeszélik, tesznek rá javaslatot és a falu lakói
is tehetnek javaslatot.
Farkas Imre polgármester: van egy előszállási közösségi oldal ezen a közösségi portálon, oda
fel lehetne tenni a javasolt nevet, miután a civil szervezetek megtették a javaslatukat. Határozati
javaslatom: meg kell keresni a civil szervezeteket, majd ezt követően szélesebb körben
javaslatokat kérni.
Radák Kálmán képviselő: a nemzeti összefogás legyen a fő vezérvonal.
Farkas Imre polgármester: az imént ismertetett határozati javaslatot szavazásra bocsátom.
Kérdésem, ki az, aki egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
236/2013.(X.31.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
trianoni emlékpark elnevezése kapcsán a civil szervezetek
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véleményének kikérését tartja szükségesnek, majd ezt követően a
véleménykérés szélesebb körben történő kiterjesztését.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. november 15.
(a civil szervezetek megkeresésére)
3./ Reflektor felszerelése
Farkas Imre polgármester: ennek nem látom akadályát, de arra figyelni kell, hogy a főúton a
járművek közlekedését ne zavarja a lámpafény. Talán oszlopot nem kellene állítani, mert ahhoz
már engedély szükséges, egy közeli oszlopra kellene lámpát elhelyezni. Megnézzük ennek
lehetőségét. Határozati javaslatom: megvizsgáljuk lámpa elhelyezésének lehetőségét és
információt szerzünk a felmerülő költségekről. Ezzel a feladattal a képviselőtestület megbízza
a polgármestert. Kérdésem, ki az, aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal?
A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
237/2013.(X.31.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
Jobbik Magyarországért Mozgalom Helyi Szervezetének
kérésére megbízza a polgármestert, vizsgálja meg lámpatest
elhelyezésének lehetőségét az emlékpark megvilágítására és
szerezzen információt a felmerülő költségekről.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. november 30.
(a képviselőtestület tájékoztatására)

4./ Kopjafa felállítása
Farkas Imre polgármester: beszéltünk erről, én is azt javasoltam, ha sikerül testvér-települési
kapcsolatot kialakítani, ők hoznának egy kopjafát és ezt állítanánk fel, de úgy, hogy ennek
költségét az önkormányzat vállalja. Egyelőre testvér-településünk nincsen, de a javaslatot
támogatom. Hogyan történjen? Ötleteket, véleményeket kérek.
Beszéltünk a Vajdaságban egy lehetséges testvér-településről. Azt mondták, küldik a testvértelepülési szerződést, ez fél évvel ezelőtt történt, azóta áll az ügy. Lengyelországból is kaptam
hasonló ígéretet, ez az ügy is áll. Felmerült még egy lehetőség Ukrajnában. Meg szeretném
jegyezni, hogy látszatmegoldást nem szeretnék, hogy elmondhassuk, van testvér-településünk
és ennyi. Ha lesz testvér-településünk valamikor, azzal számolni kell, hogy ennek költsége is
lesz, például, ha vendégül látunk tegyük fel 20 főt. A kérdés az, hogy mennyire kellene ebbe
belebonyolódni, de induljunk el ebbe az irányba.
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Stadler Gábor képviselő: ha valakinek adunk valamit, nyilván egyszer kapunk is valamit.
Farkas Imre polgármester: ezekben a felsorolt országokban nehezebb körülmények között élnek
az emberek, mint mi itt Magyarországon.
Stadler Gábor képviselő: ezek a testvér-települési kapcsolatok többnyire azért köttetnek, hogy
az ott lakók kulturális javakat „adnak-vesznek” egymástól.
Farkas Imre polgármester: ha lesz testvér-településünk, az onnan érkezőket mindenképpen
vendégül kell látnunk.
Radák Kálmán képviselő: ha így nézzük, minden drága.
Farkas Imre polgármester: arra is figyelni kellene, hogy ebből a ciklusból kb. még egy év van
hátra, ha valamibe belekezdünk, jobb lenne, ha az folytonos lenne.
Javasolom, nézzük meg, milyen költséggel járna kopjafa felállítása, ennek úgy gondolom, nem
lesz akadálya, ha lesz testvér-településünk.
Radák Kálmán képviselő: ha már elhatároztuk a kopjafa felállítását, ne várjunk arra, hogy mikor
lesz testvér-településünk. A kopjafát felállítjuk, és ha lesz testvér-település, az onnan érkezők
szalagot helyezhetnek el rajta. Javaslatom, hogy ne darabonként, hanem egyidőben történjen.
Farkas Imre polgármester: ha egyidőben szeretnénk, akkor azt csak pályázattal lehet
megvalósítani.
Radák Kálmán képviselő: vannak pályázatok ilyen parkok létrehozására.
Farkas Imre polgármester: ebben a témában határozathozatal nem szükséges, mivel nem lehet
megjelölni konkrét dátumot, megvizsgáljuk a lehetőségét, megnézzük mennyi költséggel jár.
Kérem ennek tudomásulvételét a képviselőtestülettől.
A Képviselőtestület az elhangzottakat egyhangúan tudomásul vette.

4./ Árpád utca végén sebességkorlátozó tábla elhelyezése
Farkas Imre polgármester: szóban érkezett hozzám egy kérelem: az Árpád utca vége felé, a
kereszttől átvezető úttól az Árpád utca legvégéig ha lehetséges és egyetért vele a
képviselőtestület, erre a szakaszra vezessen be sebességkorlátozást. Be is szerzett az illető egy
20 km/h-s sebességkorlátozó táblát. Egy képviselőtestületi határozat szükséges róla.
Útszakaszokat lehet korlátozni. Ha az oszlopot beszerzi az önkormányzat, rendelkezésre
bocsátja a táblát. Kérdés, foglalkozzunk-e vele vagy sem? Véleményem szerint az összes
belterületi úton el lehetne helyezni sebességkorlátozó táblákat, mert a gabonaszállító járművek
is igen nagy sebességgel közlekednek.
Stadler Gábor képviselő: nem vagyok kerékkötője ennek a kérésnek, 10 méterenként egy-egy
nagy kátyúnak lenne visszatartó ereje. Nem vagyok ellene, de tudom, hogy sajnos csupán „falra
hányt borsó” lesz.
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Radák Kálmán képviselő: tehetünk oda egy táblát, de ha a saját bőrén nem érzi az illető személy,
nem lesz visszatartó hatása.
Farkas Imre polgármester: megkérem az illetőt, adjon be írásos kérelmet és azt a következő
ülésen a képviselőtestület elé terjesztjük. Megvizsgáljuk ennek lehetőségét, javasolom egyelőre
ne hozzunk ebben döntést, megnézzük, van-e értelme sebességkorlátozó tábla elhelyezésének.
Stadler Gábor képviselő: a volt tsz gépműhely épülete és a temető mögötti útszakasz teljesen
sötét, ott soha nem volt világítás. Talán azért nem helyeztek el ott lámpatestet, mert a tsz
gépműhelye ki volt világítva. Ezen a viszonylag rövid útszakaszon sokan közlekednek, mert
gyorsabban le lehet jönni a falu központja felé, mint kimenni a Nagykarácsonyi útra. Ezen a
mintegy 150 méteres útszakaszon teljesen sötét van, botladozva lehet csak közlekedni.
Javasolom, hogy kérjünk árajánlatot lámpatest elhelyezésére, mint az emlékműnél. Meg kellene
vizsgálni, hogyan lehetne megvilágítani ezt a szakaszt.
Farkas Imre polgármester: a fő probléma az, hogy ott még oszlop sincsen, amire a lámpatestet
fel lehetne szerelni.
Stadler Gábor képviselő: egy oszlop van ott valahol, csak tovább nem megy ki. Esetleg a
Bercsényi utcáról egy oszlopot erre a sötét szakaszra be lehetne tenni és egy kábellel a világítást
odavinni.
Farkas Imre polgármester: ezt meg kell terveztetni, és nem két forintba fog kerülni.
Magyari Ferenc alpolgármester: kizárólag villamoshálózat-tervező tervezheti meg.
Farkas Imre polgármester: ez ügyben érdeklődni fogok, Daruszentmiklóson nemrégiben kértek
egy helyre világítást.
Stadler Gábor képviselő: ez azért nem hálózatfejlesztést jelent.
Magyari Ferenc alpolgármester: de akkor is meg kell terveztetni, ami komoly pénzt jelent.
Farkas Imre polgármester: meg fogjuk nézni a helyszínt, hogy mit lehet tenni a probléma
megoldása érdekében. Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, a képviselőtestület rendes
nyílt ülését 19,15 órakor bezárom.
kmf.
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