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

Farkas Imre polgármester,
Dr. Ecsedi András István,
Farkas András,
Jákli Ferencné képviselők,
Magyari Ferenc alpolgármester

Igazoltan távol:
1) Radák Kálmán képviselő,
2) Stadler Gábor képviselő
Tanácskozási joggal:
1) Győriné Tar Edit főtanácsos,
2) Dr. Gentischer Ferenc a Dunaújvárosi Járási Hivatal képviseletében
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 5 tagjának jelenlétével határozatképes, a rendes nyílt ülést
megnyitom. Javaslatot teszek az ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítőire Farkas András és
Magyari Ferenc képviselők személyében.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
252/2013.(XII.19.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
mai rendes nyílt képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvének
hitelesítésére Farkas András és Magyari Ferenc képviselőket
jelöli ki.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. december 19.

2
Farkas Imre polgármester: javasolom a meghívóban feltüntetett napirendi pontok tárgyalását, a
következő módosítással: a 7. napirendi pontot – a temetőkről szóló rendelet módosítását –
javasolom levenni a napirendről, mivel jogszabályi változás miatt okafogyottá vált a napirendi
pont tárgyalása, 9. napirendi pontként pedig javasolom tárgyalni az Árpád Fejedelem Tagiskola
kérelmét. A bejelentések 1. napirendi pontját a címek adományozásáról zárt ülés keretében
javasolom tárgyalni. Amennyiben nincs egyéb napirendi javaslat, kérdésem, ki az, aki elfogadja
a javasolt napirendet?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
253/2013.(XII.19.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 13/2010.(XI.1.) ÖK. számú rendelete (továbbiakban: Rendelete) 4. §. (2)
d.) pontja alapján a polgármester által előterjesztett alábbi napirendi pontokat a Rendelete 4. §
(3) bekezdésében biztosított hatáskörében elfogadja:
NAPIREND
1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a tett polgármesteri
intézkedésekről
Előadó: Farkas Imre polgármester
2. Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előadó: Győriné Tar Edit főtanácsos
3. 2014. évi ülésterv
Előadó: Farkas Imre polgármester
4. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2014. évi kiemelt céljainak meghatározása
Előadó: Győriné Tar Edit főtanácsos
5. Szociális ellátásokról szóló rendeletalkotás
Előadó: Győriné Tar Edit főtanácsos
6. Gyermekvédelemről szóló rendeletalkotás, rendelet hatályon kívül helyezése
Előadó: Győriné Tar Edit főtanácsos
7. Temető üzemeltetésére pályázat kiírása
Előadó: Farkas Imre polgármester
8. Szent Pantaleon Kórház CT berendezés beszerzésének anyagi támogatása
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
9. Árpád Fejedelem Tagiskola közoktatási társulás megszüntetésével kapcsolatos
kérelme
Előadó: Farkas Imre polgármester
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10. Bejelentések:
1. ./ Trianoni emlékpark névadása
Előadó: Farkas Imre polgármester
2./ Téli igazgatási szünetről tájékoztatás
Előadó: Győriné Tar Edit főtanácsos
Zárt ülés
1. Átmeneti segélyek jóváhagyása
Előadó: Farkas Imre polgármester
2../ Fejér Megye Díszpolgára kitüntető cím és 12 különböző díj
adományozására javaslat
Előadó: Farkas Imre polgármester
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. december 19.
II. Napirend tárgyalása
1.) Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a tett polgármesteri
intézkedésekről
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a tájékoztatóhoz néhány kiegészítést szeretnék tenni.
December 4-én Radák Kálmán képviselő úrral Budapesten jártam a Corvinus Egyetemen. Több
képviselőtestületi ülésen már említettem, hogy hallgatók jártak itt az egyetemről, akik felmérték
a települést és készítettek egy tanulmányt. A tanulmányban hét területet jelöltek meg, amit
tájépítő fejlesztés alá vontak. A tanulmányt a következő ülés írásos anyagával minden képviselő
rendelkezésére bocsátok.
Az elkészített tanulmányt egy előadás keretében mutatták be, ami nagyon színvonalas volt, jól
éreztük magunkat, a pedagógusoknak és a diákoknak ajándékot vittünk.
December 19-én projekt építő megbeszélés lett volna, ami időközben elmaradt, mivel nem volt
megfelelő az időpont. A szennyvízcsatorna pályázattal kapcsolatos projekt építés 2014.
januárban fog megtörténni.
A csatorna pályázattal kapcsolatosan a legutolsó információ az volt, hogy a közbeszerzésnek
két minősítésen kell átesnie, az egyik megtörtént, a másikkal kapcsolatban hiánypótlást kértek,
ezt megküldtük, másfél hete nem érkezett még vissza a válasz. Ha visszaérkezik, rögtön kiírásra
kerül a kivitelezési pályázat.
Szeretnék szabadságra menni 2013. december 23., 30., 31-én, valamint 2014. január 2-3-án.
Kiadások: anyagi szempontból nem áll rosszul az önkormányzat, ezért – amiről már korábban
esett szó – gépjármű beszerzést eszközölnénk, egy billenő teherautót vásárolnánk, amivel télen
lehet szállításokat végezni. Szükség lenne rá, a holnapi napon megyünk a járműért.
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Idősek részére ajándékcsomagok kiszállítása: ebben még kérek segítséget, 2-3 képviselő már
segített, de még 200 db csomagot ki kell szállítani.
A szennyvízcsatorna pályázattal kapcsolatosan kért vagyonértékelés 1,5 millió forintos kiadást
jelent. Ha megérkezik a vagyonértékelés anyaga, rögtön továbbküldöm az Energia Központba,
hogy számolják újra a CBA-elemzést, hogy a támogatás mértéke növekedhessen.
Korábban elmondtam, hogy írni fogok egy kérelmet, amit nemcsak én írtam, hanem
Szoboszlainé Huszár Anna volt polgármester asszony is segített, megfogalmazta a kérelmet,
amit én kiegészítettem, ezt a kérelmet elküldtem több helyre, minisztériumokon kívül
országgyűlési képviselők részére. Ebben a levélben azt kértük, hogy az önrészt az állam vállalja
át tőlünk. Úgy gondolom, hogy érvekkel jól alátámasztott, jól megfogalmazott levelet sikerült
írnunk, reakció még nem érkezett rá.
December hónapban elég sok rendezvény volt a községben, holnap délután még lesz egy
karácsonyi ünnepség. Mindenki munkáját szeretném megköszönni, aki ezen rendezvények
megszervezésében részt vett, vagy részvételével megtisztelje a rendezvényeket. Szintén
szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik az ajándékcsomagokat kiszállítják a rászoruló
családoknak, gyermekeknek. Véleményem szerint a decemberi hónap elég tartalmas és szép
volt a rendezvények tekintetében.
Szeretném még tájékoztatni a képviselőtestületet arról, hogy beadtunk egy kifizetési kérelmet
ebben a hónapban telekvásárlás vonatkozásában, ugyanis 2 millió forintért vásároltunk egy
telket, 100.000 Ft-ért pedig egy másik telket. Ezt még a tavalyi évben megtettük, úgy néz ki,
hogy el lehet számolni ennek költségeit, kb. 4-5 millió forintot. Ezt az összeget kifizettük, de
nem volt rá fedezet, ez a pénz most vissza fog érkezni a számlánkra.
Amennyiben a tájékoztatóhoz nincs kérdés, hozzászólás, azt elfogadásra javasolom a
képviselőtestületnek. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a tájékozatót?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
254/2013.(XII.19.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
polgármesteri tájékoztatót a két ülés között történt fontosabb
eseményekről, a tett polgármesteri intézkedésekről - az ülésen
elhangzott kiegészítésekkel – elfogadja.
A Képviselőtestület hozzájárul a polgármester 2013. december
23., 30., 31., valamint 2014. január 2-3. időszakra szóló
szabadság igénybevételéhez.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. december 19.
2.) Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: megkérdezem a jelentést készítő Győriné Tar Edit főtanácsost,
kíván-e szóbeli kiegészítést tenni a jelentéshez?

5
Győriné Tar Edit főtanácsos: nem kívánom kiegészíteni a jelentést.
Farkas Imre polgármester: amennyiben a képviselőtestület tagjai részéről nincs kérdés,
hozzászólás, a jelentést elfogadásra javasolom. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a jelentést?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
255/2013.(XII.19.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
246/2013.(XI.28.) ÖK. számú határozat,
247/2013.(XI.28.) ÖK. számú határozat
végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
Felelős: Győriné Tar Edit főtanácsos
Határidő: 2013. december 19.
3.) 2014. évi ülésterv
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: általában az ülésterv készítése az előző évi ülésterv alapján készül.
A jövő évi üléstervben annyi a változás az ideihez képest, hogy kiegészítettük a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat kötelező napirendi pontként történő tárgyalásával,
illetve megjegyezném, hogy mivel 2014 őszén önkormányzati választás lesz, 15 napon belül
alakuló ülést kell majd tartani október hónapban. Tehát eggyel több ülést kell majd tartania az
újonnan választott képviselőtestületnek.
Kérdésem, van-e az üléstervvel kapcsolatosan kérdés, észrevétel?
Jákli Ferencné képviselő: a civil szervezetek keretösszegének felosztásával kapcsolatosan
január hónapban nem kellene tárgyalni arról, hogyan kerüljön felosztásra a keret, milyen
formában kívánjuk felosztani?
Farkas Imre polgármester: január-február hónapban a költségvetést összeállítjuk, rendelettel
elfogadjuk, utána lehet a keretösszeg felosztásáról dönteni.
Jákli Ferencné képviselő: a kérdésem arra irányult, hogy milyen alapon történik majd a
keretösszeg felosztása. Arról a képviselőtestület nem dönt, hogy milyen formában kívánja
felosztani a keretet, rendezvényt támogat vagy működést támogat?
Farkas Imre polgármester: amikor egy civil szervezet elszámol, megkapja a következő évi
pályázati adatlapot, amelyet kitölt és benyújt a képviselőtestületnek. Ebből pontosan kiderül,
hogy rendezvények finanszírozásához, vagy a szervezet működéséhez kéri-e a támogatást. A
pályázati adatlapok beérkezése után az elbíráláskor a képviselőtestület kialakítja álláspontját,
hogy rendezvényt vagy működést támogat-e.
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Jákli Ferencné képviselő: a tavalyi év előtt rendezvényeket támogattunk, tavaly pedig
szétosztottuk a keretösszeget a szervezetek között, sőt még plusz összeget is kaptak. Elfogadom
polgármester úr válaszát, számomra is megfelelő lesz, ha az elmondottak szerint történik a
keretösszeg felosztása.
Farkas Imre polgármester: amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, az ülésterv elfogadását
javasolom. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a 2014. évi üléstervet?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
256/2013.(XII.19.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
2014. évi üléstervét e határozat mellékleteként elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. december 19.
4.) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2014. évi kiemelt céljainak meghatározása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Győriné Tar Edit főtanácsos: a köztisztviselők kiemelt céljainak meghatározásával kötelező
feladatunknak teszünk eleget. A kiemelt célokat a tavalyi évihez képest kibővítettem, mivel az
országgyűlési, európai parlamenti és önkormányzati választások elég nagy feladatot fognak
róni a köztisztviselőkre, elég sok munka vár ránk a napi teendők mellett, ezért úgy gondoltam,
hogy ezt szerepeltetni kell a célok között.
Magyari Ferenc alpolgármester: olyan híreket hallottam, hogy elképzelhető, hogy az
önkormányzati választásokat egy időpontban fogják megtartani az országgyűlési
választásokkal?
Győriné Tar Edit főtanácsos: biztosan nem fogják egy időpontban tartani a két választást, sőt
olyan elképzelés is volt korábban, hogy eltolják egy évvel az önkormányzati választásokat. Az
Alaptörvényben pontosan rögzítve van, hogy melyik hónapban tartják a választásokat.
Farkas Imre polgármester: amennyiben nincs egyéb kérdés, hozzászólás, a kiemelt célok
elfogadását javasolom az előterjesztés alapján. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a polgármesteri
hivatal köztisztviselőinek 2014. évi kiemelt céljait?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
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257/2013.(XII.19.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselőinek 2014. évi kiemelt céljait a következők szerint határozza meg:
1.) Az önkormányzatra vonatkozó átfogó célok:
- lakosság megfelelő tájékoztatása, felvilágosítása, civil szervezetekkel való
kapcsolattartás
- a járási ügysegéddel, illetve ügyfél-kirendeltségi munkatárssal való hatékony
együttműködés a lakosság érdekeinek szem előtt tartásával
- települési lakókörnyezet fejlesztése
- informatikai fejlesztések, internetes tájékoztatás, felkészülés az elektronikus
közigazgatásra
- település lakosságmegtartó képességének javítása, jövőkép kialakítása és
továbbformálása
- a döntések rövid és hosszú távú kihatásainak nyomon követése.
2.) A funkcionális célkitűzések rendszere (kiszolgáló funkció):
- helyi, illetőleg részben állami bevételek beszedése
- végrehajtási feladatok hatékonyságának növelése
- ügyfélbarát ügyintézés
- a testületi előterjesztések, rendeletek, határozatok szövege egyértelmű, világos,
magyar nyelv szabályainak megfelelő meghozatala
- elektronikus közigazgatással kapcsolatos ismeretek megszerzése
- jogszabályváltozások naprakész követése, feldolgozása
- folyamatként kezelni a helyi önkormányzati rendeletek vizsgálatát
- továbbképzéseken, szakmai fórumokon való részvétel, és ezeken keresztül is
megfelelő szakmai jártasság elsajátítása
- ellenőrzések eredményeinek, állásfoglalások maradéktalan hasznosítása a
jogalkalmazásban
- a 2014. évi országgyűlési képviselő, európai parlamenti képviselő és
önkormányzati választásokon való részvétel, a választásokkal kapcsolatos
pontos és szakszerű feladatellátás
- felettes szervekkel való naprakész kapcsolattartás a határidők betartásával.
Felelős: Győriné Tar Edit főtanácsos
Határidő: folyamatos
5.) Szociális ellátásokról szóló rendeletalkotás
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a bizottságok összevont bizottsági ülés keretében megtárgyalták a
szociális ellátásokról szóló rendelet-tervezetet, azt a képviselőtestületnek elfogadásra
javasolják. Átadom a szót az előterjesztést készítő vezető főtanácsosnak és kérem, néhány
mondatban ismertesse, miért van szükség a rendelet megalkotására.
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Győriné Tar Edit főtanácsos: egy teljesen új rendelet-tervezetet terjesztettem a képviselőtestület
elé. A rendelet a korábbi rendelethez képest alapjaiban nem változik, a jogosultsági feltételek
nem változnak, a segélyezési formák elnevezése változik. Ehhez kapcsolódóan a
nyomtatványok is változnak. A törvénymódosítás három fajta segélyt vont egybe,
önkormányzati segélyként fogjuk hívni az átmeneti segélyt, a rendkívüli gyermeknevelési
támogatást, valamint a temetési segélyt. Ennek kapcsán a helyi rendeletet a törvényi
változásokhoz kellett igazítani. Az említett három fajta segélyformát önkormányzati segélyként
fogjuk elbírálni.
Az előterjesztés mellé kiegészítésként szeretném kérni a képviselőtestülettől, hogy az
előterjesztéstől eltérően fogadják el javaslatként a következő módosításokat:
A 6. § (2) b) pontjában szereplő „önkormányzati segély kamatmentes kölcsön formájában
történő megállapítását” javasolom törölni, valamint a 15. §-ban – amely az önkormányzati
segélyt taglalja - (10) bekezdését javasolom törölni, ami a rendkívüli káresemény
bekövetkeztekor adandó polgármester általi elbírálásról rendelkezik, ezt a fajta segélyezési
formát, illetve az egyéb katasztrófa helyzetben adható segélyezési formát javasoljuk a
képviselőtestület hatáskörében megtartani.
A 11. § (1) a) pontját javasolom módosítani úgy, hogy a lakókörnyezet vizsgálata a lakás
belsejére ne vonatkozzon.
A továbbiakban a 17. §-t javasolom törölni, ebben szerepel az előbb említett önkormányzati
segély kamatmentes kölcsönként való nyújtása. Véleményünk szerint nem célszerű az
anyagilag nehéz helyzetbe került embereket olyan helyzetbe hozni, hogy újabb hitelt
fizessenek.
Temetési segélyként egyfajta segélyezési ok szerepel az önkormányzati segélyen belül, a
helyben szokásos legalacsonyabb temetési költség 130.000 Ft, ennek 10 %-a adható temetési
segélyként. A 18. §-t (6) bekezdéssel javasolom kiegészíteni, amelyben megállapítjuk, hogy a
helyben szokásos legalacsonyabb temetési költség 130.000 Ft. Mindenkinek egyöntetűen ennek
az összegnek a 10 %-a adható segélyként.
A szociális ellátások közül a szociális étkeztetésen, házi segítségnyújtáson, valamint
családsegítésen kívül az idősek napközbeni ellátását javasolom felvenni a rendeletbe, mint
szolgáltatást, amit az önkormányzat biztosít, de nem mi működtetjük, hanem a Dunaújvárosi
Többcélú Kistérségi Társulás. Ezért egy 28. §-sal javasolom kiegészíteni a rendelet-tervezetet,
a családsegítésről rendelkező részt követően a következőképpen: „Az idősek napközbeni
ellátását az Idősek Klubja működtetésével az önkormányzat a Dunaújvárosi Többcélú
Kistérségi Társulás által működtetett Gyermekek Átmeneti Otthona Gyermekjóléti Szolgálat,
Szociális Szolgáltató Központ útján biztosítja.”
Magyari Ferenc alpolgármester: azért, hogy összhangban legyen a tervezet és a most elhangzott
módosítások, kérem, hogy a képviselők kapják meg a végleges rendeletet, a módosítások
beépítésével.
Szeretném felhívni a lakosság figyelmét arra, hogy mivel a szociális rendelet elég sok embert
érint, bizonyára kíváncsiak annak tartalmára, a rendelet elérhető lesz a település honlapján. Elég
sok családban elérhető az internet, de akinek nincs internete, amelynek segítségével a honlapon
meg tudja tekinteni a rendeletet, javasolom, forduljanak bizalommal azokhoz, akik a rendelet
tartalmának megismerésében segíteni tudnak. Sokan kíváncsiak, hogy részükre milyen ellátás
jár vagy nem jár, és ha megismerik a rendeletet, tisztában lesznek azzal, hogy mire
számíthatnak.
Farkas Imre polgármester: amennyiben nincs egyéb észrevétel, határozathozatal szükséges az
elhangzott módosítások elfogadásáról, illetve a rendelet-tervezetbe történő beépítéséről.
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Kérdésem, ki az, aki egyetért az ülésen elhangzott módosítások rendelet-tervezetbe történő
beépítésével?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
258/2013.(XII.19.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és
ellátásokról szóló előterjesztett rendelet-tervezetben a következő módosítások átvezetését
rendeli el:
1./ A 6. § (2) b) pontjában szereplő „az önkormányzati segély kamatmentes kölcsön formájában
történő megállapítása” szövegrész törlésre kerül.
2./ A 11. § (1) a) pontja a következőképpen módosul: „a) az általa életvitelszerűen lakott
ingatlan udvarának tisztántartása, különösen az ott található szemét és lom eltávolítása,
rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítése, gyommentesítése,”
3./ A 15. § (10) bekezdése törlésre kerül.
4./ A 17. § törlésre kerül.
5./ A 18. § kiegészül a következő (6) bekezdéssel: „A helyben szokásos legalacsonyabb
temetési költség 130.000 Ft.”
6./ A rendelet-tervezet kiegészül a következő 28. §-sal: „Az idősek napközbeni ellátását az
Idősek Klubja működtetésével az önkormányzat a Dunaújvárosi Többcélú Kistérségi Társulás
által működtetett Gyermekek Átmeneti Otthona Gyermekjóléti Szolgálat, Szociális Szolgáltató
Központ útján biztosítja.”
Felelős: Győriné Tar Edit főtanácsos
Határidő: 2013. december 20. (a módosítások átvezetésére)
Farkas Imre polgármester: amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, a rendelet-tervezetet
elfogadásra javasolom. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a szociális ellátásokról szóló helyi
rendelet-tervezetet?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
rendeletet alkotta:
Előszállás Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
20/2013. (XII.20.) önkormányzati
rendelete
a szociális igazgatásról és ellátásokról
(A rendelet szövege teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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6.) Gyermekvédelemről szóló rendeletalkotás, rendelet hatályon kívül helyezése
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a gyermekvédelemről szóló rendelet-tervezetet az összevont
bizottsági ülésen a bizottságok szintén tárgyalták, azt elfogadásra javasolják a
képviselőtestületnek.
Győriné Tar Edit főtanácsos: a rendelet megalkotása szintén az önkormányzati segély
bevezetésével kapcsolatosan szükséges. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás helyi
rendeletben volt szabályozva, most már az önkormányzati segély fogalmába került, ezért ezt a
helyi gyermekvédelmi rendeletből ki kellett venni. Két helyi rendeletünk is hatályos jelenleg,
az egyiket elavultsága miatt javasolom hatályon kívül helyezni. A másik helyi rendelet is elég
régi, többször került módosításra, a felhatalmazó rész is elavult, illetve nem szerepel benne a
gyermekjóléti szolgálat jelenlegi működtetőjének, a Dunaújvárosi Többcélú Kistérségi
Társulásnak a megnevezése. Ezért javasolom új helyi gyermekvédelmi rendelet megalkotását.
Az új helyi rendeletben az eddigi rendelethez képest annyi a módosítás, hogy megjelenik benne
a Többcélú Kistérségi Társulás, mint üzemeltető. Kikerült belőle a rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás és tartalmazza a gyermekek napközbeni ellátását.
Farkas Imre polgármester: amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, a rendelet-tervezetet
elfogadásra javasolom. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a gyermekvédelemről szóló helyi
rendelet-tervezetet?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
rendeletet alkotta:
Előszállás Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
21/2013. (XII.20.) önkormányzati
rendelete
a gyermekvédelmi ellátásokról
(A rendelet szövege teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
7.) Temető üzemeltetésére pályázat kiírása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a temetőkről szóló helyi rendelet módosítását tartalmazó napirendi
pont indította volna el a temető üzemeltetésére vonatkozó pályázati kiírásról való
döntéshozatalt. Azonban az együttes bizottsági ülésen a bizottságok azt javasolták a
képviselőtestületnek, hogy ebben a témában először tájékozódjon. Most már tisztán látszik,
hogy milyen plusz feladatokat ró az önkormányzatra a szociális temetés, amit egy vállalkozó
végezne. Meg kellene szondázni a helyben működő négy temetkezéssel foglalkozó vállalkozót,
hogy milyen feladatot vállalnának át az önkormányzattól és mennyiért. Elő-felmérést
végeznénk, hogy ki, mennyiért tudná ezt vállalni. Persze nem a teljes temető üzemeltetésről van
szó, hiszen közfoglalkoztatottak segítségével ugyanúgy, mint eddig, továbbra is
karbantartanánk a temetőt, és a ravatalozó jövőbeni esetleges felújításának költsége is az
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önkormányzatot terhelné, csak a különböző feladatok elvégzése lenne az üzemeltető feladata,
például temetésekkel kapcsolatos egyéb szabályok betartása, kulcskezelés, stb.
Kérem a képviselőtestületet, hogy javaslatom alapján hozza meg döntését. Kérdésem, ki az, aki
egyetért az elhangzott javaslattal?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
259/2013.(XII.19.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
helyben működő négy temetkezéssel foglalkozó vállalkozó
levélben történő megkeresését határozza el arra vonatkozóan,
hogy a helyi temető üzemeltetése keretében milyen feladatokat
vállalnának át az önkormányzattól és milyen költséggel.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2014. január 31.
(a helyi vállalkozók megkeresésére)
8.) Szent Pantaleon Kórház CT berendezés beszerzésének anyagi támogatása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: jelenleg a dunaújvárosi kórházban van egy db CT-berendezés, ami
elég elavult, úgy bérli a kórház, és hamarosan el is fogják vinni. Ezért a kórház egy gyűjtési
akcióba kezdett új CT-berendezés beszerzése érdekében, ami kb. 130 millió forintba kerül. Az
összevont bizottsági ülésen a bizottságok a következőt javasolták a képviselőtestületnek: az
önkormányzat támogassa a CT-berendezés beszerzését és vizsgálja meg annak lehetőségét,
hogy a 2014. évi költségvetésben mekkora összeget tud erre a célra biztosítani.
A képviselőtestületnek a bizottsági javaslat elfogadását javasolom. Kérdésem, ki az, aki
egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
260/2013.(XII.19.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
támogatni kívánja a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórházba CTberendezés beszerzését.
A Képviselőtestület megvizsgálja annak lehetőségét, hogy a
2014. évi költségvetésben mekkora összeget tud erre a célra
biztosítani.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2014. évi költségvetés tervezése
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Farkas Imre polgármester: szeretném megjegyezni, hogy a Dunaújvárosi Többcélú Kistérségi
Társulás már tárgyalta ezt a témát és a 2014. évi költségvetéséből 1,4 millió forintot biztosít a
CT-berendezés beszerzésére.
Magyari Ferenc alpolgármester: én is igénybe vettem a szolgáltatást és minden bizonnyal
kedvező lenne az itteni lakosok számára is, hogy CT-berendezés legyen a dunaújvárosi
kórházban. Remélem, megoldódik a berendezés beszerzésének kérdése. Dunaújvárosban és
környékén van egy-két olyan nagyobb cég is, aki szintén hozzájárulhat a berendezés
beszerzéséhez, ha akar. Én is egyetértek a gép beszerzés anyagi támogatásával az előszállási
lakosok védelme érdekében.
9.) Árpád Fejedelem Tagiskola közoktatási társulás megszüntetésével kapcsolatos
kérelme
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: az Árpád Fejedelem Tagiskola kérvényt nyújtott be a
képviselőtestülethez, amelyben kérte, támogassuk azon törekvésüket, hogy a baracsi
székhellyel megalakult közoktatási intézményfenntartói társulásból kiválhassanak és önálló
intézményként működhessenek tovább. A közoktatási társulás már megszűnt, de mint
tagintézmény, kerültek be a Klebelsberg Intézményfenntartó Központba. Kiválási szándékukat
december 31-ig jelezniük kell.
Az összevont bizottsági ülésen a bizottságok a tagiskola törekvésével egyetértettek és
javasolják a képviselőtestületnek, hogy támogassa önálló intézményként való működésüket.
Kérem a képviselőtestület döntését: kérdésem, ki az, aki egyetért a bizottsági javaslattal?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
261/2013.(XII.19.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
támogatja az Árpád Fejedelem Tagiskola azon törekvését, hogy a
Közoktatási Intézményfenntartói Társulásból kiválhasson és
önálló intézményként működhessen tovább.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. december 31.
(a döntésről történő értesítésre)
10.) Bejelentések:
1./ Trianoni emlékpark névadása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: az előző képviselőtestületi ülésen a Jobbik Magyarországért Helyi
Szervezete kérte, hogy adjunk nevet a trianoni emlékművet környező területnek. Úgy
döntöttünk, hogy megkeressük és kikérjük a helyi civil szervezetek véleményét. Három civil

13
szervezet és egy magánszemély jelzett vissza, valamint Jákli Ferencné képviselő asszonynak is
volt több javaslata.
Az összevont bizottsági ülésen a bizottságok azt javasolták, hogy egyelőre alakítsuk ki ezt a
területet, válasszuk le a többi területről, méressük ki, önálló helyrajzi számmal lássuk el, ennek
költségét a 2014. évi költségvetésben biztosítsuk. Ezen kívül a 2014. márciusban megjelenő
helyi újságban szondáztassuk meg a lakosságot, az újságban megjelenítve a javasolt neveket és
mellettük mindenki bejelölheti azt, amelyiket támogatja.
Magyari Ferenc alpolgármester: jó ötletnek tartom, hogy az újságban a névadásról szóló
részben bejelölik a lakosok, amelyik nevet támogatják és kivágják az erről szóló részt, de legyen
egy üres rublika is arra, ha valaki más nevet javasol.
Farkas Imre polgármester: az első feladat tehát a névadás kapcsán, hogy válasszuk le a területet,
méressük ki és a lakosság véleményét kikérve nevezzük majd el. Kérdésem, ki az, aki egyetért
a javaslattal?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
262/2013.(XII.19.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
trianoni emlékpark névadása kapcsán az emlékpark pontos
területének kialakítását határozza el, önálló helyrajzi számmal,
ennek költségét a 2014. évi költségvetésben biztosítja.
A 2014. márciusban megjelenő helyi újságban a lakosság
véleményének kikérését követően történik döntéshozatal a
névadásról.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2014. március 31. (a terület kiméretésére)
2./ Téli igazgatási szünetről tájékoztatás
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: tekintettel arra, hogy eléggé komplikált a két ünnep közötti
munkanapok és ünnepnapok megoszlása, a polgármesteri hivatal vezetője 2013. december 3031-ére vonatkozóan igazgatási szünet elrendeléséről döntött úgy, hogy december 30-án a hivatal
vezetője anyakönyvvezetőként telefonos ügyeletet tart, ha sajnálatos esemény következne be
ezen a napon. Tehát 2013. december 30-31-én zárva lesz a polgármesteri hivatal.
Magyari Ferenc alpolgármester: azt kérem, hogy a helyi hirdetőtáblákra a zárva tartásról szóló
hirdetmény kerüljön kitételre, hogy a lakosság értesülhessen róla.
Farkas Imre polgármester: kérem a képviselőtestülettől a hivatal zárva tartásáról szóló
tájékoztatójának elfogadását. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a tájékoztatást?
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A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
263/2013.(XII.19.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
polgármesteri hivatal 2013. december 30-31-ére szóló igazgatási
szünet elrendeléséről szóló tájékoztatást elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. december 19.
Farkas Imre polgármester: megkérdezem a képviselőtestület tagjait, hogy mivel több napirendi
pont a mai ülésen nincsen, van-e egyéb kérdés, hozzászólás?
Magyari Ferenc alpolgármester: javasolom a tisztelt képviselőtestületnek, értsen egyet azzal,
hogy Farkas Imre polgármester úr számára, családjával együtt, néhány napos távoli
szabadságot, pihenést biztosítsunk, vállalva ennek költségeit 100.000 Ft erejéig. Polgármester
úr az idei évben is rengeteget dolgozott, nemcsak munkaidőben, hanem sokszor azon kívül is,
így pihenésre, családjára nem sok ideje jutott, ezért javasolom pihenéséhez, kikapcsolódásához
ezen összeggel való hozzájárulást. Kérem a képviselőtestületet, amennyiben egyetért a
javaslattal, hozza meg döntését.
A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozta:
264/2013.(XII.19.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
Farkas Imre polgármester részére távoli szabadságának
igénybevételéhez 100.000 Ft összeggel hozzájárul.
Az összeg fedezete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének
személyi juttatások kiadásneme.
Felelős: Magyari Ferenc alpolgármester
Határidő: 2014. január 31.
Farkas Imre polgármester: szeretném megköszönni a képviselőtestület felajánlását.
Az idei évben a mai ülés volt az utolsó ülés, megköszönöm mindenkinek ez évi munkáját, aki
részt vett rendezvények lebonyolításában, megszervezésében. Megköszönöm a
képviselőtestület munkáját, a polgármesteri hivatal dolgozóinak munkáját és mindenkinek
áldott, békés karácsonyi ünnepeket, boldog új évet és jó pihenést kívánok.
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Magyari Ferenc alpolgármester: a képviselőtestület és a falu lakossága nevében megköszönöm
polgármester úrnak ebben az évben végzett munkáját, neki és családjának szeretetteljes, békés,
boldog karácsonyt kívánva jó erőben, egészségben.
Farkas Imre polgármester: köszönöm szépen. A képviselőtestület utolsó ülését ezennel 18,00
órakor bezárom.
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