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JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2014. február 20-án 17,30 órai kezdettel Előszálláson a Kossuth Lajos Művelődési
Házban megtartott közmeghallgatásról.
Jelen vannak:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

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

vendég: kb. 50 fő előszállási lakos.
Tanácskozási joggal:
1) Győriné Tar Edit főtanácsos
I. Napirend előtt
Farkas Imre polgármester köszöntöm a 2014. évi közmeghallgatáson
megjelenteket. Megállapítom, hogy a közmeghallgatáson a képviselőtestület tagjai teljes
létszámmal vannak jelen, a közmeghallgatás határozatképes.
Javaslatot teszek a közmeghallgatásról készülő jegyzőkönyv hitelesítőire Jákli Ferencné és
Stadler Gábor képviselők személyében.
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
32/2014.(II.20.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
közmeghallgatás jegyzőkönyvének hitelesítésére a Szervezeti és
Működési Szabályzatról szóló 2/2014.(II.1.) önkormányzati
rendelete 48. § (7) bekezdése alapján Jákli Ferencné és Stadler
Gábor képviselőket jelöli ki.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2014. február 20.
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Farkas Imre polgármester: javasolom a közmeghallgatás napirendjéül a meghívóban feltüntetett
napirendi pontok tárgyalását. Amennyiben nincs egyéb napirendi javaslat, a napirendet
elfogadásra javasolom. Kérdésem, ki az, aki egyetért a meghívóban feltüntetett napirendi
pontok tárgyalásával?
A képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
napirendet fogadja el:
33/2014.(II.20.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 2/2014.(II.1.)
önkormányzati rendelete 17. §-a alapján a polgármester által
előterjesztett alábbi napirendi pontokat elfogadja:
NAPIREND
1./ Beszámoló a 2013. évi költségvetésről
Előadó: Farkas Imre polgármester
2./ 2014. évi költségvetés ismertetése
Előadó: Farkas Imre polgármester
3./ Egyebek
Előadó: Farkas Imre polgármester
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2014. február 20.
II. Napirend tárgyalása
1./ Beszámoló a 2013. évi költségvetésről
Farkas Imre polgármester: minden évben év elején beszámolót tartunk az előző év
eseményeiről, az előző évi költségvetés teljesítéséről. Néhány számadat: a 2013. évi bevételi és
kiadási főösszege 238.273.000 Ft volt. 300 millió forint volt az a változás, ami bekövetkezett,
ez annyiban érintette az önkormányzatot, hogy feladatokat vittek el tőlünk, és mintegy 60-70
millió forinttal kevesebb az a támogatási összeg, amit megkapunk. Az évi támogatás összege
112 millió forint. A polgármesteri hivatal működését külön-intézményként kellett szerepeltetni,
ennek összege a tavalyi évben 49 millió forint volt. Az óvoda támogatási összege 11 millió
forint, a könyvtárra pedig 2,7 millió forintot kaptunk.
Adóbefizetés teljesülése: gépjárműadó bevétel 4.500.000 Ft. Az előző évben ez az összeg jóval
nagyobb volt, azonban a tavalyi évtől kezdve az adó 40 %-a marad nálunk, a többit tovább kell
utalni.
Kommunális adó bevétel 9,8 millió forint, általában éves szinten 11 millió forintot szoktunk
tervezni, ez azonban már évek óta nem teljesül. Ami viszont növekszik, az az iparűzési adó
bevétel, 25 millió forint volt tavaly, azt megelőzően pedig 22 millió forint. Az iparűzési adó
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összege évről évre növekszik 2-3 millió forinttal, ez annak köszönhető, hogy az őstermelőknek
is kell iparűzési adót fizetniük. Külön bevétel származik még az adópótlékokból és bírságokból,
ennek összege 545.000 Ft volt tavaly.
Egyéb támogatások: az országos egészségbiztosítási pénztártól 3,7 millió forintot kaptunk, a
közfoglalkoztatottakra 7 millió forintot. Itt szeretném elmondani, hogy év közben többször
lehet pályázni közhasznúak alkalmazására, minden egyes pályázatnál más feltételeket szabnak.
Van, amikor 100 %-ban finanszírozzák, máskor csak 80-90 %-ban, ebben az esetben a hiányzó
összeget az önkormányzat teszi hozzá. A jelenleg is zajló téli közfoglalkoztatásban 100 %-ban
támogatottak a foglalkoztatottak és 8 órában foglalkoztatjuk őket. Ha mindig ennyi lenne, az jó
lenne, de sajnos nem így szokott lenni.
4 millió forint volt az az összeg, amit egész évben használhattunk. A téli közfoglalkoztatásra
11 millió forintot kaptunk.
Más önkormányzattól kapott támogatás 9,8 millió forint volt.
Bevételek: intézményi térítési díjak, bérleti díjak, kamatbevételek, közterület-használat,
termőföld-használat 38,5 millió Ft.
A szennyvízcsatorna előkészítő pályázat bevétele 3.778.000 Ft volt, ez a végső elszámolás
összege.
12.616.000 Ft volt 2013. december 31-én a számlánkon úgy, hogy a decemberi béreket
kifizettük. Úgy gondolom, hogy ez egészen jó eredmény ahhoz képest, hogy annak idején,
amikor indultunk, földterületet kellett vásárolnunk a csatorna beruházás kapcsán, az akkori
képviselőtestület nullára hozta a költségvetést és volt mellett még 15 millió forintos hitel, ehhez
képest tavaly már sem hitel sem más nem terhelte az önkormányzat költségvetését.
Vízkár-elhárítási tervet, adatvédelmi szabályzatot kell készíttetnünk, ezek az idén készülnek el,
amiket ki kell majd fizetni. Ezeket már tavaly beterveztük, de áthúzódnak az idei évre, a
számlán lévő összeg ezen feladatok elmaradásából keletkezett, illetve többletbevételből.
Kiadási főösszeg 228.423.000 Ft. Működési kiadás: személyi juttatások főösszege 36.829.000
Ft, járulék összege 8.176.000 Ft. Dologi kiadás 74.467.000 forint.
Szociális kiadások: átmeneti segélyt alkalmanként 2.000 Ft-ot szoktam adni, ennek összege
tavaly 225.000 Ft volt. Kb. 110 alkalommal adtam ilyen segélyt. Temetési segély összege
117.000 Ft volt, foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT) összege 17.808.000 Ft volt.
Lakásfenntartási támogatás 5.873.000 Ft.
Felhalmozási kiadás 24.129.000 Ft, ezt az összeget a következőkre fordítottuk: játszótér építés,
sövényvágó, fűnyíró beszerzés történt több esetben. Általában a közhasznú foglalkoztatottak
bérének 20 %-áig tudunk költséget elszámolni, ebből szoktunk eszközöket beszerezni. Ez egy
viszonylag jó lehetőség a közfoglalkoztatásban.
Történt egy szobor avatás a kastély épülete előtt, gázkazán beszerzés történt a háziorvosi
rendelőben, óvodai játékokat vásároltunk. December hónapban vásároltunk egy kisteherautót,
nyílászáró csere történt a körzeti megbízotti lakásban, illetve a volt Gondozási Központ
épületében két bejárati ajtót cseréltünk. Építettünk egy buszmegállót a Balatoni utca elején, a
fogorvosi rendelőt járólapoztuk, amiért munkadíjat nem kellett fizetnünk, mert ledolgozták
közérdekű munkavégzés keretében. Ezen kívül számítógépet, laptopot, nyomtatót szereztünk
be. Elkészült a már évek óta tervezett urnafal a temetőben. A KEOP előkészítő pályázatot
lezártuk 2013. augusztus 16-án. Ennek összege 27.900.000 Ft volt, aminek 80 %-át pályázaton
megnyertük.
Tavaly márciusban megkaptuk a szennyvízcsatorna beruházás támogatói döntését, de már előtte
elkezdtük bonyolítani a kisebb közbeszerzéseket. Igazából addig kellett volna várni, amíg az
okirat meg nem érkezik, de ha így teszünk, akkor még a közbeszerzéseknél járnánk most is, és
félő, hogy nem tudnánk befejezni a beruházást. Tehát saját felelősségünkre „bevállaltuk” a
közbeszerzéseket és elindítottuk a projektmenedzseri, a mérnöki és a PR-feladatok ellátására

4
szóló közbeszerzést. A vagyonértékelést és a mérnöki közbeszerzést lebonyolítottuk, mire a
támogatói szerződés aláírásra került.
A temetőt folyamatosan karbantartjuk. A veszélyessé vált fákat kivágtuk, az elvadult hajtásokat
eltávolítottuk, Van még néhány nagyobb fa, amit ki kell majd vágni, de egyelőre nem nyúlunk
hozzájuk.
Hirdetőtáblákat helyeztünk ki a község területére, egyiket a buszmegálló mellé, a másikat a
Petőfi utca báránytelepi feljárójához.
Pályázatok, amiket 2013-ban kiviteleztünk vagy beadtunk: szennyvízcsatorna pályázat
kivitelezése 1,1 milliárd forint volt, amit megnyertünk 89,75 %-os támogatással. Ez azt jelenti,
hogy 1,1 milliárd forint 10,24 %-át kell kifizetnünk. 120 millió forintot kell önerőként
hozzáadni. A viziközmű társulat közgyűlése megpróbálja ezt a 89,75 %-os támogatottsági
arányt feljebb vinni, ezért vagyonértékelést kellett készíttetni. Az értékelést benyújtottuk,
érdeklődtem a kapcsolattartó személynél, hogyan áll az elbírálás, azt mondta, hogy
engedélyeztetés alatt van. Várhatóan sikerül a támogatási arányt feljebb vinni. Önerőre is
adtunk be pályázatot, döntés még nincs róla. Rövid időn belül viziközmű társulati közgyűlést
kell tartani, remélem, addigra már többet tudok erről mondani.
Jelenleg a kivitelezési közbeszerzés van folyamatban, a jövő hét keddi napján lesz a beadási
határidő lejárta és a pályázatok bontása. Bontásra kerülnek a beérkező pályázatok, elemzésre,
értékelésre nem kerül sor. Kétféle értékelés lesz, gazdasági, illetve műszaki értékelés, amelynek
célja annak megállapítása, hogy ténylegesen kivitelezhető-e az a rendszer, amit meg fognak
építeni. A vízhálózatot és vízművet üzemeltető Mezőföldvíz KFT kérte, hogy a műszaki
értékelésben ők is részt vehessenek, mert előfordulhat, hogy ők lesznek az üzemeltetők és nem
árt, ha olyan személy is van ott, aki ténylegesen tudja üzemeltetni a rendszert.
Szobor pályázat: 2012. novemberében nyertük el a pályázatot és 2013. májusban került sor a
szobor avatására és átadására. A Szállás-Napok rendezvényre is pályáztunk és nyertünk pénzt.
A szobor pályázat elszámolása már megtörtént, a Szállás-Napok elszámolása viszont még nem,
mivel hiánypótlást kaptunk, ezt néhány nap alatt korrigálni fogjuk.
Játszótér építésre 2013-ban nyertük el a pályázatot, októberben adtuk át a játszóteret, a pályázati
pénzzel el is számoltunk, a kifizetés még nem történt meg.
Sajnos két sikertelen pályázatunk is volt, egyik az óvoda és a polgármesteri hivatal épületére
napelemes rendszer kiépítése, 15 millió forint értékben. A másik pályázat pedig az óvodaépület
és konyha szigetelése, nyílászáró cseréje, ezt szintén elutasították. Az idén ismét benyújtottuk
ezt a pályázatot, nem tudom, hogyan fog sikerülni, mert 1 milliárdos keretösszeg van rá és
húszszoros a túljelentkezés.
Mit biztosítottunk a 2013-as évben? Nőgyógyászati szakrendelést, ami alkalmanként 30.000
Ft-ba kerül az önkormányzatnak. A nőgyógyász szakorvos kérte, hogy emeljük fel ezt az
összeget 50.000 Ft-ra. A 2014. évi költségvetésbe ez az emelés belefért, így teljesítettük a
szakorvos kérését. A nőgyógyász szakrendelést alkalmanként kb. 15 fő veszi igénybe.
Biztosítottuk a gyermek-szakorvosi rendelést. Ennek költsége annyival lesz több, hogy a
pneumococcus védőoltás költségét a képviselőtestület döntése értelmében az önkormányzat
magára vállalta.
Különböző szűrések voltak a 2013-as évben, tüdőszűrő autóbusz volt a Szállás-Napokon,
bízunk benne, hogy az idén is lesz.
Személyi változások: a polgármesteri hivatalnál a jegyző jelenleg gyesen van, a jegyzői
feladatokat helyette Győriné Tar Edit főtanácsos végzi, illetve Koskai Beáta szociális ügyintéző
távozott a hivatalból, helyette Takács Ferencné Bor Márta végzi a szociális ügyintézői
feladatokat.
Néhány fényképfelvételt szeretnék bemutatni a jelenlévők számára: a játszótér átadáson részt
vett Varga Gábor országgyűlési képviselő és Márok Csaba, aki a Leader Helyi Akciócsoport
elnöke. Úgy gondolom, hogy nagyon jó dolog, hogy épült egy ilyen játszótér a községben. Ezzel
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különösebb költségek nem merülnek fel, csupán annyi, hogy négyévente hitelesíttetni kell a
játszóteret. Ezen kívül ha tönkremegy valami, azt pótolni kell, így történt ez a közelmúltban is,
amikor egy hinta szakadt el, ezt szerencsére sikerült ingyen kicseréltetnünk.
Fényképen szeretném bemutatni a kisteherautót, amit az önkormányzat számára beszereztünk.
Ezzel a járművel a temetőben is gond nélkül lehet közlekedni, bármit lehet vele szállítani, ezen
túl nem kell külön költséget fizetnünk a különböző anyagok szállításáért.
Fényképfelvétel készült Hagyó-Kovács Gyula szoboravatásáról. Aki részt vett az avatási
ünnepségen, azt mondta, ilyen maradandó esemény nem volt még ebben a faluban. A fényképen
látszik, hogy a kastély igencsak felújításra szorul. A tegnapi napon kaptam meg a használatba
adási szerződést, amivel a Zirci Cisztercita Apátság átadná az önkormányzatnak használatra.
Most van rá pályázati lehetőség, de először a célt kell megtalálni, illetve műemlékvédelmi
felülvizsgálaton kell, hogy átessen az épület.
Fényképet szeretnék mutatni az óvodában történt játszótéri elemekről, ami 500.000 Ft értékben
történt meg. Egy hinta és 3 db rugós játék került beszerzésre.
Az Előszállási Gyermek-és Ifjúsági Alapítványnak új kuratóriuma lett. Amikor átvették az
alapítványt, volt 500.000 Ft-os folyószámla hitele, ezt az önkormányzat átvállalta, az új
kuratórium így „tiszta lappal” tud indulni, bízunk benne, hogy jól sáfárkodnak a lehetőséggel.
Megtörtént a báránytelepi kereszt áthelyezése. Már többször elmondtam, hogy ezt a magam
részéről sikertörténetnek élem meg, mert akik elvállalták, hogy a kereszt környezetét rendben
tartják, ezt folyamatosan meg is teszik, nagyon szépen rendezett. Egy lámpát kell még
elhelyezünk ott, hogy ki is legyen világítva.
Az idei évi „Szállás-Napra” is pályáztunk, az idei évben 1,5 millió forintot terveztünk be a
költségvetésbe a rendezvényre. 2013. évben 2 millió forintot költöttünk rá. Három kiállítás volt,
sztárfellépők voltak és az idő is elég jó volt.
Pályázat keretében a Balatoni úton 50 db fát ültettünk a főút mentén, szeméttárolókat, padokat
helyeztünk el. Az idei évben ismét szeretnénk ezen a pályázaton indulni, és az óvoda mögötti
erdős területen szeretnénk tanösvényt kialakítani.
Buszmegállót építettünk a Balatoni út elejére, a mai napon készítettem róla fényképfelvételt,
ami elég szépre sikerült. Nagy az átmenő forgalom, nem baj, ha tetszetős az, amit az út mellé
teszünk. Bízom benne, hogy az idén is tudunk néhányat építeni.
Tavalyelőtt járt nálam két egyetemi oktató, a Corvinus Egyetemről és az ELTE-ről. Baráti
ismeretség alapján sikerült őket megtalálni, tájépítőket, építészeket oktatnak az egyetemeken.
Azzal a céllal jártak itt, hogy hoznának hallgatókat, akiknek megmutatnánk területrészeket, és
erre milyen fejlesztési ötletek születnek. Október 19-én 35 fő hallgató járt itt a településen, hét
területet jelöltünk meg, hogy ezeket vizsgálják felül. A buszköltséget kifizettük, ebédet kaptak,
illetve kisebb ajándékokat. A tanulmányt elkészítették, egy előadás keretében bemutatták. Erre
az előadásra nem vittem magammal a falukertészt, ezért elnézést kértem tőle, legközelebb
magammal viszem. Azzal a céllal készült ez a tanulmány, ha közterületre vonatkozó pályázati
lehetőség lesz, arra mi már kész tervvel rendelkezünk, csak be kell nyújtani. Ezt a tanulmányt
felhasználtam a 2010-2020. időszakra szóló területfejlesztési projekt ötletek benyújtásához.
A másik oktató az ELTE-ről érkezett ide, ő egy hónapja hívott fel, hogy ők is jönnének ide a
hallgatókkal, e hét szombatján érkeznek ugyanezzel a céllal. Kijelöltem számukra másik öt
fejlesztésre szánt területet. Július 20-27. között itt töltenének egy hetet, építőtábor jelleggel, ez
alatt az idő alatt az általuk megtervezett köztéri bútorelemeket, padokat, asztalokat megépítik
és kihelyezik a közterületre, csak az anyagköltséget kell nekünk vállalni, valamint szállást és
étkezést biztosítani számukra. Véleményem szerint nem baj, ha máshonnan jönnek ide
hallgatók, sosem lehet tudni, hogy ez később hogyan kamatozik majd.
Egyik ilyen terület a Teleház és környéke. (Polgármester úr bemutatja, mit terveztek a hallgatók
a Teleház és környékére.) Másik terület az óvoda mögötti tanösvény, ahova madárkilátót,
bogártanyát terveztek. A 61. számú főút mellé a Balatoni út elejétől a végéig fasort, a vasút
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melletti területen pihenőparkot terveztek. A polgármesteri hivatal és óvoda előtti térre, mivel
nincs elegendő parkolóhely, ide terveztek parkolót, amibe sok mindent beletettek. A Hunyadi
teret, ahova a kereszt áthelyezésre került, szeretnénk majd átnevezni Szent János térre. Ide két
tervet készítettek, pihenő övezetet és játszóteret terveztek. Megtervezték a művelődési házat és
környékét is, valamint az iskolaparkot. Egy 160 oldalas tanulmányt készítettek minderről.
2013-ban nagyon sok rendezvényünk volt, sok személynek kell köszönetet mondanom azért,
hogy folyamatosan segítik ingyen az önkormányzatot. Szeretném megköszönni nekik ezt a
munkát, jóleső érzés, hogy valaki jön és azt mondja, hogy megcsinálja ingyen a munkát.
Ennyit szerettem volna elmondani a 2013-as évről.
2./ 2014. évi költségvetés ismertetése
Farkas Imre polgármester: a 2014. évi költségvetésünk kissé furcsán alakul, 323.566.000 Ft-os
sarokszámmal, ehhez azt kell tudni, hogy a költségvetést elég furcsán kell megállapítani.
Ugyanis 229.296.000 forint az az összeg, amit megkapunk, ebben benne van az óvoda és a
polgármesteri hivatal támogatása. Ezeket külön-külön kidolgozva is meg kell tervezni és a 229
millió forinthoz még egyszer hozzá kell adni, így jön ki végösszegül a 323 millió forint, ami
valójában nem valós adat, mert nem ennyi pénzzel gazdálkodunk.
A pénzmaradvány összege 9 millió forint, ami 12 millió forint lett végül. Én óvatos duhaj
vagyok, próbálom a bevételeket leszorítani és a kiadásokat nullára kihozni, akkor biztosan lesz
tartalék a költségvetésben és amire év elején nem számoltunk, arra is lesz fedezet. Jelenleg 11
millió forint van a számlánkon, ebből sok mindent el kellett utalni a mai napon.
Kiadások: a költségvetést sikerült egyensúlyba hoznunk, folyószámla hitelt nem terveztünk,
próbáljuk abból a pénzből megoldani a feladatokat, ami beérkezik. Személyi juttatások összege
41.784.000 Ft, a járulék 10.872.000 Ft, dologi kiadások összege 69.210.000 Ft. Külön
intézmény a polgármesteri hivatal, itt a bevétel főösszege 50.655.000 Ft, személyi juttatások
összege 19.099.000 Ft, a járulék 4.643.000 Ft, dologi kiadás 3.496.000 Ft, szociális kiadások
összege 23.217.000 Ft. Az óvoda szintén különálló intézmény, bevételi összege 43.615.000 Ft.
Azt mondják, amit a kormány feladatként ad az önkormányzatoknak, azt teljes egészében
finanszírozza, ez nem teljesen igaz, az óvoda esetében például 7 millió forintot hozzá kell tennie
az önkormányzatnak az óvoda költségvetéséhez.
Felújítások: nyílászáró cserére az óvodához 7 millió forintot terveztünk be, szennyvízcsatorna
önrészre 900.000 Ft-ot, ez az önkormányzat tulajdonát képező 12 db ingatlan után fizetendő
érdekeltségi hozzájárulás összege.
A „macskahíd” rendbe tételét társadalmi munkában fogjuk elvégezni. A Szállás-napok előtt
április hónapban fákat fogunk oda ültetni, salakot viszünk oda, salakos út kialakítását tervezzük.
Ezen kívül azt szeretném, ha a hallgatók rekreációs park kialakítását végiggondolnák.
2000 db járdalap beszerzését tervezzük azzal a céllal, hogy aki úgy gondolja, hogy a lakóháza
előtti járda nem megfelelő minőségű, elviszi a szükséges járdalapokat és megcsinálja a járdát,
a régi járdalapokat pedig visszahozza, ezeket másutt fel lehet használni.
Ravatalozó felújítása: erre a célra 2 millió forintot terveztünk. Ez az összeg kevés a teljes
rendbetételére, de legalább tervezés szintjén beletettük a költségvetésbe, ha már a temető
rendezett, a ravatalozót is szeretnénk elkezdeni felújítani. A temető melletti kipusztult tuják
helyett új növényeket ültetünk, majd pedig a temetőben lévő utakat is rendbe kell tenni, mert
esős időben nagyon feláznak és nagy a sár.
Ami tavalyról áthúzódott: vagyonértékelési tervet kellett készíttetni, ezt már tavaly kifizettük,
de az idén terveztünk még rá 500.000 Ft-ot. Ezen kívül vízkár-elhárítási tervet kell készíttetni
és nyomtatót kell vásárolnunk. Vannak még különböző tagdíjak, amiket fizetnünk kell: a
Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének, Fejér Megyei Településekért
Egyesületnek a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak, a
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Dunaújvárosi Kistérségi Többcélú Társulásnak, a Vizi Társulatnak, illetve a civil szervezetek
támogatása, ami 2,2 millió forint.
Létszámadatok: az önkormányzat létszáma a közfoglalkoztatottakkal együtt 12 fő. Az
óvodakonyha, a védőnő, a házi segítségnyújtás, a művelődési ház, könyvtár, város-és
községgazdálkodás összes létszáma 23 fő, ehhez jön még a polgármesteri hivatal és az óvoda,
ez összesen 40 főt jelent, akiket alkalmazunk.
Visszatérve a macskahíd felújítására, szeretnék róla fényképet mutatni a jelenlévőknek. Ez a
munka eddig csupán anyagköltségbe került az önkormányzatnak. Szeretném megköszönni
Horváth József vállalkozó segítségét, aki a földmunkát lerendezte. A közhasznú munkások
kitisztították a területet, a betonelemeket Dunaújvárosból szintén Horváth József szerezte meg
ingyenesen. A felállítás és a korlát elkészítésében Flér István és Szabó János segített, aki ingyen
megcsinálta, nekik is köszönöm a munkát. Annyi munka van még hátra, hogy mivel szintbeli
különbség van, földet kell még hozatnunk, ezt követően pedig megfelelő minőségű utat kell
oda készíteni. A macskahíd mellé pihenő területet szeretnénk kialakítani, a világítást is meg
fogjuk oldani.
Milyen pályázataink lesznek: óvoda nyílászáró cseréjét, a szennyvízcsatorna beruházás
önrészét megpróbáljuk pályázat útján biztosítani.
Megjelent egy pályázati felhívás világháborús emlékművek felújításával kapcsolatban. Esetleg
lehetne pályázni a polgármesteri hivatal épületének oldalán elhelyezett I. világháborús tábla
felújítására. A meglévő lépcsőt el kellene bontani és valamit odatenni. Egy lélekharangot
megpróbálunk beletenni a pályázatba, amit a temetőhöz helyeznénk el az ott lévő emlékműhöz.
Területre is lehetne pályázni, ebbe beleférne a kastély, de maximum 120 millió forintra lehet
pályázni, ez a teljes rendbe tételére nem lenne elegendő, de a tetőcsere és a vízhálózat,
villanyhálózat felújítása ebből a pénzből megtörténhetne. De meggondolandó a pályázat
benyújtása, tekintettel arra, hogy szennyvízcsatorna hálózat építés előtt állunk. Sajnos minden
áfa-köteles, egy hónapot meg kell finanszírozni, de úgy tűnik, hogy az áfát vissza tudjuk majd
igényelni. Az ÁFA összege a csatorna beruházásnál 300 millió forintot jelent. Szerencsére a
kivitelezés után nem kell áfát fizetni.
Amit még gondoltam, beszéltem az országgyűlési képviselővel is erről: a II. világháborúban itt
elesett galambászoknak szobrot, emlékművet lehetne készíteni, akik 1944. december 3-án estek
el. Kerek évfordulójuk lesz az idén, ezen el lehetne gondolkodni.
Terveink között szerepel: a tervekből sok minden elhangzott. A sportöltözőnél a játékos kijáró
fából készült, eléggé elhasználódott, e helyett fémoszlopos, vashálós kijárót szeretnénk, ezt
társadalmi munkában megcsinálják. Az idén is szeretnénk még utcai bútorokat, padokat
kihelyezni a közterületekre. Az iskolaparknál a jelenlegi műanyagzsákos szemetesek nem
annyira tetszetősek, nem is oda terveztük, ezeket lecseréljük. Egy padot még vásároltunk a
játszótérre, ezen kívül még 10 db pad érkezik, ezeket az idén kihelyezzük. Kedvező esetben
további buszmegállókat építünk. Kérésként felmerült, hogy a temető mellett is legyen egy
buszmegálló, elindítottam a folyamatot, ennek akadálya nincsen, meg kell terveztetnünk. A
Bercsényi utca elején lesz kialakítva a buszmegálló. Ennek költsége kb. 300.000 Ft lesz.
Kedvező áron lehet képeslapokat készíttetni, a faluról készült 5-6 féle képeslapból szeretnék 5600 db-ot készíttetni.
Az eddigi színvonalat az idei évben is szeretnénk tartani. Ennyit szerettem volna elmondani a
2014. évi költségvetésről és a tervekről.
Várom a jelenlévők kérdéseit, megpróbálok rájuk válaszolni.
Tóth Ferencné előszállási lakos: régen fából készült a macskahíd, most mi az elképzelés, milyen
anyagból fog elkészülni?
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Farkas Imre polgármester: a macskahíd betonból lesz, tekintettel arra, hogy viszonylag eldugott
helyen van, a fa pedig könnyen törik, a fém talán tartósabb lesz.
Tóth Ferencné előszállási lakos: a buszmegálló, ami megépült a Gallaiék mellett, nagyon jó, az
út másik oldalára is ugyanekkora buszmegálló elegendő lenne, csak szélesebb deszkapaddal. A
polgármesteri hivatal előtti buszmegállót és a tüzép-telep melletti buszmegállót meg kellene
nagyobbítani, mert sokan szállnak fel ott a buszra. A Gallaiék előtti buszmegálló nagysága
megfelelő, csak szélesebb pad kellene.
Az árokpartot a főút mentén levágják a gépek, a levágott füvet össze kellene gyűjteni, és a
tulajdonosoknak az árok fenekén is le kellene vágniuk a füvet, mert az árok nagyon tele van
gazzal. A Béke utcában az árkokat ki kellene pucolni, mert ha sok eső esik, bennünket, ott
lakókat a csapadékvíz elönt, mert a lakóházunk mélyen van.
A Balatoni utcán lévő gömbakácok gallyait kérem, hogy vágassa le az önkormányzat, mert a
fákról az ágak a járdára belógnak.
A buszmegálló építése a temetőnél nagyon jó lenne, mert ha megyünk a temetőbe, mire
odaérünk, nagyon elfáradunk.
Farkas Imre polgármester: minden buszmegállót megterveztettünk, ezen kívül még másik
négyet is a Nagykarácsonyi utcára. Terveim szerint az idén 6 db-ot megépítünk, ahogyan
pénzünk lesz rá. Az iskolánál lévő buszmegálló elég nagy, nem fogjuk lebontani, de
átszínezzük.
Tóth Ferencné előszállási lakos: szeretném még kérni, hogy legyen egy fasor a vasút és az
országút közé, mert eléggé huzatos az a terület, és egy padot is szeretnénk kérni szemetessel
valahová a két buszmegálló közé, ha nagy szatyrokkal jövünk a boltból, le lehessen ülni
megpihenni.
Farkas Imre polgármester: nagyon optimista a felszólaló. A padok mellé szemeteseket is
elhelyezünk. Az ároktisztítás kapcsán az ott lakókkal állandó harcunk van, mivel azok rendben
tartása az ott lakó ingatlantulajdonosok feladata. Lehetőség lehet, hogy vagy kimegyünk a
helyszínre és elmondjuk, hogy csinálják meg, vagy felszólítjuk őket vagy elkezdünk büntetni,
ami tulajdonképpen nem is a mi feladatunk. Megtehetnénk, hogy értesítjük a
katasztrófavédelmi kirendeltséget, hogy nem járt sikerrel a felszólítás, és akkor ők kijönnek
ellenőrizni. Én nem fogok feljelenteni senkit, mindenkinek saját érdeke, hogy az ingatlana előtt
lévő árok tiszta legyen és elfolyjon a víz. Nem egyszerű annak eldöntése sem, hogy az utcán
merre kell lejteni az ároknak, nincs tervünk, ami a vízelvezetést szabályozná. De van egy
szokásjog, és ezt mindenkinek meg kellene tenni. Tavaly is küldtünk felszólítást újságban,
külön levélben, mert a katasztrófavédelmi hatóság kérte, hogy tegyük meg, a faluban lévő 925
lakóingatlanból 10-ben történt is valami. Vannak mélyebb területek, ezek esetében előbb-utóbb
belvíz-elvezetési pályázatot kell benyújtanunk, és burkoltatni kell az árkokat. A Béke utcában
is van lakatlan ház, ott az önkormányzat kiküldött embereket, akik kitisztították az árkot, de ez
nem szabályos.
Tóth Ferencné előszállási lakos: a vasútnál lévő híd alját 40 éve nem pucolták ki, már nem lehet
rajta átlátni.
Farkas Imre polgármester: a vasút felőli oldal nem a mi területünk, de lesz egyeztetés a MÁVval, ahol ezt a problémát meg fogom említeni. A legutóbbi ilyen egyeztetésen azt mondták,
kidolgozás alatt van az a megoldás, hogy esetleg ezt a területet az önkormányzatnak átadják,
hogy ő tartsa rendben. Sajnos a MÁV nem sok gondot fordít rá, nem is szép képet mutat az
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átutazók számára, mert tele van gazzal, valamit kezdeni kellene vele. A legjobb talán az lenne,
ha kamionparkoló lenne ott kialakítva, fasorral leválasztva és akkor az a terület ki lenne
használva.
Dr. Bodolai György előszállási lakos: a bibici szeméttároló a Gallaiék előtt állandóan tele van,
folyamatosan üríteni kellene. Sajnos zsákos szemetet is lehet látni a falu határában, amik
véletlenül valahonnan lepottyantak. Ilyen szétszakadó zsákos szemét összegyűjtése a falu
dolga, most is van Dunaföldvár felől befelé jövet három zsák az árok mélyén, össze kellene
szedni. Saját gyermekeim használják a nagykarácsonyi vasutat és azt tapasztaljuk, hogy a
vasútállomáson lévő szemetes állandóan tele van. Ha a vasúttal tárgyalnak, ott el lehetne
mondani, hogy a szemetes ürítését egyszerűen meg lehetne oldani úgy, hogy a járatos
vonatokon a vasút alkalmazottja a tele szemetest rendszeresen kiüríthetné. Az ott lévő épület is
gyalázatosan néz ki.
Nem tudom, hogy a falu lakosait hogyan lehetne leszoktatni arról, hogy szétdobálják a szemetet,
mert a szemét 90 %-a az itt lakóktól származik. A lakóházam körül hetente vödörszámra
szedjük a szemetet, nem tudom, miért van ez.
Farkas Imre polgármester: közterület-felügyeletet lehetne alkalmazni, ami elég népszerűtlen
feladat, mondhatnánk azt, hogy akkor kap fizetést, ha összeszed annyi bírságot. Nyugati
országokban a polgármesternek saját csekkfüzete van, és ha a faluban jártában-keltében olyat
talál, ami törvényellenes, akkor bírságot szab ki, amit az emberek be is fizetnek, nálunk ez a
kultúra még nem fejlődött ki.
Szabó Ferenc előszállási lakos: nem lehetne azt alkalmazni, hogy akik segélyt kapnak, azoknak
az lenne a feladata, hogy a kukákat rendszeresen ürítsék ki?
Farkas Imre polgármester: a közhasznú munkások rendszeresen járnak kukát üríteni, szoktuk
üríteni a közterületen lévő kukákat.
Szabó Ferenc előszállási lakos: buszmegállóval kapcsolatban: aki odamegy, ott leszáll, de aki
reggel gyalogolt 3 km-t azért, hogy legyen ülőhelye, ezután gyalogolhat 4 km-t. Nem azt
mondom, hogy nem kell odavinni a megállót, de ha lesz egyeztetés, meg kellene említeni, hogy
már az első buszmegállóban megtelik a busz, ami továbbmegy még két községbe, ahol szedi
fel az utasokat.
Farkas Imre polgármester: még az államtitkár úrnak is megírtam levélben, hogy milyen
helyzetek uralkodnak itt a végeken. Előszállás-Dunaújváros között a távolság 25 km, mégis
megvásároltatják az utasokkal a 35 km-es jegyeket. Én is félek attól, hogy ha a buszmegálló a
temető mellett elkészül, erre a párszáz méteres távolságra 5 km-rel hosszabb távra szóló bérletet
kérnek majd. Tény és való, hogy gyalázatos módon zsúfoltak a buszjáratok.
Szabó Ferenc előszállási lakos: ha valaki egy életen át busszal közlekedik és mindig 10 km-rel
hosszabb távra szóló jegyet vásároltatnak vele, hova jutunk?
Farkas Imre polgármester: ezzel teljesen egyetértek. Vonattal kapcsolatban: ha úgy alakul, hogy
a paksi atomerőmű bővítésből lesz valami, ha ez a vasútvonal elővárosi vonallá lesz nyilvánítva,
akkor vissza fog állni a rendszer, még az is lehet, hogy minőségében jobb is lesz. Az ún.
menekülési útvonal ebbe az irányba lesz. Az, hogy a vasúti személyszállítást megszüntették,
elég szomorú dolog, de bízom benne, hogy visszaállítják.
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Visszatérve a buszproblémára: az említett levélben azt is megírtam, hogy a buszok mellett 3-4
gépkocsival járnak naponta munkába, és mi lesz, ha valaki elalszik a volánnál, ez mind nem
lenne, ha a busz és a vonatközlekedés olyan minőségű lenne, hogy azzal lehetne közlekedni.
Nyúl József előszállási lakos: köszöntök mindenkit. Amit a beszámolóban elmondott a
polgármester, mondhatni, hogy szép, de valahol hiányzik belőle egy szelet, az ifjúság. Ezeken
a fórumokon mindig próbálok valamit kicsikarni a vezetésből, hogy ebben az ügyben előbbre
jussunk. Erről már megkérdeztem a polgármestert, az ő véleményét ismerem, most inkább a
képviselők véleményét szeretném hallani. Mit tettek azért, hogy az előszállási fiataloknak jobb
legyen, szebb legyen, hogy az előszállási falu a fiataloké is legyen? Olyan korosztályról van
szó, akik máshogyan élnek és gondolkodnak, mint a többi. Ha egy embercsoportot
megkülönböztetünk a származása, felekezete, hovatartozása miatt, azt mondják rá, hogy
rasszizmus, büntetendő cselekmény. De megkülönböztetünk egy csoportot azért, mert nem
akkor született, amikor mi, hanem kicsit később és fiatalok. Ezek a fiatalok a mi fiataljaink.
Akkor erre mit mondunk? Elítélendő, ha nem is büntetendő, de szégyenletes dolog. Letelik a
négy éves ciklusa ennek a testületnek, kérdezem, mit tettek a művelődési házban lévő
pinceklubbal, amit nem szívesen mutatnék meg senkinek, mert az utóbbi években inkább
visszafelé fejlődött, szétfagyott a vizesblokk, a fűtés használhatatlan. Ennek megoldására mit
tettek? Ha valamilyen előrelépés történt ezzel kapcsolatban, akkor kérem, mondják el.
Kérem, hogy a képviselők személyenként mondják el a véleményüket, mert nem egy
személyben dönt a polgármester ilyen dolgokban, mondják el, ők mit tettek, mit döntöttek, mert
végül is a képviselőket mi választottuk azért, hogy minket képviseljenek. Az előszállási
embereket képviseljék, az előszállási emberek érdekeit képviseljék, az ő érdekük pedig az, hogy
itt maradjanak a fiatalok. Képviseltek bennünket, itt tartották a fiatalokat? Nem! Ennek a
korosztálynak elvették a fiatalságát, ezek a gyerekek nem tudtak összejönni, találkozni
egymással, együtt eltölteni az idejüket. Pedig a lehetőség megvan, a fűtés egész télen működik
a művelődési házban, ők pedig kint ülnek a parkban a padon. Miért nem engedjük be őket a
művelődési ház előterébe?
Farkas Imre polgármester: nagyon jól mondta a felszólaló, a lehetőség megvan, ezt már sokszor
elmondtam. Ez a korosztály teljes más környezetben él, mint amiben mi voltunk. Nekünk volt
rá igényünk, hogy jól érezzük magunkat, teljesen más környezetben élnek most, a
mindennapjaikat a számítógép tölti ki. Ha megkerestek bennünket a fiatalok és lehetőséget
kértek, azt mindig megbeszéltük. Nagy lendülettel bejártak a klubhelyiségbe, kezdetben nem is
volt semmi probléma, aztán rövid idő után széttörték az ajtót, a kazán mellé befeküdtek. Nem
merek belegondolni, mi lenne akkor, ha beengednénk ide a gyerekeket. Amikor én voltam
fiatal, bennünk fel sem merült a rongálás, aki pedig olyan volt, kitettük az ajtón kívülre. Én úgy
látom, hogy a fiataloknak nincs igényük arra, hogy együtt legyenek. A fiataloknak ma elég a
Facebook, az Internet. Persze lehet a régi dolgokon merengeni.
A művelődési házban vannak rendezvények, például néptánc oktatás, ahol a gyerekeket
megpróbálják egyben tartani, akik együtt jól érzik magukat. Lehet, hogy ezek a fiatalok, akiket
a felszólaló említ, be sem akarnak jönni a padról, mert nekik az a megfelelő. Mi is jártuk a falut
annak idején, mert úgy éreztük jól magunkat. Ma már más világ van.
Olyanhoz nem adom a nevemet, hogy a végén engem hurcoljanak meg, ha történik valami.
Régen más volt, nem olyan, mint most. A Cifrakertet felújítottuk, rendbe tettük, nem telt bele
sok idő, az ott lévő szemeteseket összetörték, mi ilyet annak idején nem mertünk csinálni. A
játszótér az iskolaparkban a 12 alatti gyerekek számára készült, azt is ez a testület hozta össze,
de nemcsak a 12 évesek használják, mert tönkremennek a játékok, olyan személyek vannak ott,
akiknek nem kellene ott lenniük. Mindig hirdetem, ha társadalmi munka lesz, lesz étel, csak
jöjjenek minél többen. Oda is inkább az idősebb korosztály jön el, a fiatalok nem. A szüreti bál

11
megrendezéséhez az én korosztályomnak kellett fedeznie a költséget, a fiatalok nem mernek
odamenni, hogy támogatást kérjenek bárkitől. Az elmúlt évben azt is kikötöttem, hogy
szeszesitalt nem ihat senki a szüreti báli felvonuláson. Az átmenő forgalom is látja a felvonulást,
és nem baj, ha jó képet mutatunk.
Úgy gondolom, mindenre nyitottak vagyunk, ha bárki be akar ide jönni a művelődési házba
valamit csinálni. Az íjászokat is beengedtük, amíg el nem kezdtek rongálni. A végén mindig a
kiadások vannak.
Nyúl József előszállási lakos: a polgármester véleménye a régi. Azelőtt is voltak vandálok, fel
kell venni egy személyt, aki felügyel, odafigyel rájuk, kapcsolatot tart velük. Nyolc évvel
ezelőtt kiűzettek a fiatalok a „paradicsomból”, azaz a művelődési házból. Sok időbe telik ezeket
a fiatalokat visszahívni. Az ifjúságot nevelni kell.
Farkas Imre polgármester: kinek kell nevelni?
Nyúl József előszállási lakos: ez jó kérdés.
Farkas Imre polgármester: a szülőnek kell nevelni.
Radák Kálmán képviselő: a gyerek azt viszi tovább, amit otthon kap.
Nyúl József előszállási lakos: miért tettük ki őket a művelődési házból? És most nem
kimondottan a diszkóra gondolok. Valamikor azt mondták, be lehet jönni pingpongozni, annak,
akinek volt kulcsa, a „kiváltságosoké” volt akkor is a művelődési ház. Próbáljuk meg nem azt
az oldalát nézni, hogy miért nem lehet, nem azt, hogy hogyan lehet. Egyetlen pályázatot nem
látok az ifjúsággal kapcsolatban. Állandóan hallom, hogy ifjúsággal kapcsolatos pályázatokat
írnak ki.
Farkas Imre polgármester: kérem, hogy mondjon ilyen pályázati lehetőséget.
Nyúl József előszállási lakos: a testületet azért fizetik, hogy figyelje ezeket a pályázatokat és
hogy a fiataloknak helyet biztosítson.
Farkas Imre polgármester: annak idején a szüreti bálok megszervezéséhez túl sok köze nem
volt Nyúl Józsefnek, mert mindig más szervezte, nem ő. Egy idő után sokkal többen dolgoztak
őhelyette, azért, hogy legyen ifjúsági élet. Mi sok mindent megteszünk, ha akarnak valamit,
senki nem űzte ki őket innen a művelődési házból. Arra viszont pénzünk nincsen, hogy még
három személyt felvegyünk, aki felügyeli őket. Az iskolában kézműves foglalkozásokat
tartunk, pingpong van, bárki jöhet, van felesleges ütő és labda. A Teleházban van
kondihelyiség, ott is el lehet tölteni a szabadidőt. A művelődési házban Aikido klub működik
és foci is van. Az önkormányzat a sportot minden évben ugyanazzal az összeggel támogatja.
Nem hiszem, hogy bárkit innen kiűztünk volna. Ez egy jó szlogen, úgy gondolom a felszólaló
régi sérelmei miatt hozza fel ezeket a dolgokat minden ilyen alkalommal.
Nyúl József előszállási lakos: nem az én sérelmeimről van szó, hanem azt szeretném, hogy
ugyanúgy itt legyenek a fiatalok a művelődési házban, ahogyan régen voltak. Őriztem sok
ember fiát, lányát, jó lenne, ha mire az unokám idekerül, őt is őrizné valaki. Mindig arról szól
az egész, hogy miért nem tudjuk megoldani. Ha arról szól az egész, hogy ne oldjuk meg, inkább
hagyjuk az egészet.
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Szüreti bálra visszatérve: hogyan kerültek ide a ruhák, ki szedte össze a pénzt? Ki vállalta a
felelősséget, ki nyitotta, zárta az épületet? Nem a fiatalok, hanem én.
Szenczi Györgyné előszállási lakos: a felszólalót kérdezem: megkérdezte-e a fiatalokat, hogy
akarnak-e idejönni vagy sem? A nyugdíjas klub főzi a vacsorát négy éve a szüreti bál estéjére,
a fiatalok egyáltalán nem érdekeltek abban, hogy itt bármi is történjen, semmiben nem
segítenek, az asztalokat az idős embereknek kell cipelni. Még a székeket sem viszik vissza a
lovaskocsikról, amikor visszaérkezik a menet, mert úgy gondolják, beviszi, aki akarja.
Kérdezze meg a felszólaló, hogy ki akar bejönni a művelődési házba. Aki be akar jönni, annak
itt a helye.
Nyúl József előszállási lakos: kiutáltuk innen őket. El kellene gondolkodni azon, hogy mit
kapnak a fiatalok abból a bizonyos szeletből, amit az állam utal a falunak.
Szenczi Györgyné előszállási lakos: a fiataloknak is kellene tenni valamit érte. Hiába akarja
Nyúl József, ha ők nem akarják.
Farkas András előszállási lakos: nem a szülő kötelessége a fiatalokat nevelni? Megveri a
pedagógust a szülő azért, mert rászólt a gyerekére az iskolában. Először odahaza kell nevelni a
gyereket. Nekem régen odahaza adtak egy pofont, ha az iskolában probléma volt velem, most
a pedagógusnak kever le egy pofont a szülő, ha rászól a gyerekére. A nevelés alapjait otthon
kell lerakni.
Nyúl József előszállási lakos: a Teleházban nem rongálnak semmit, azért nem, mert ott
felügyelnek rájuk.
Dr. Bodolai György előszállási lakos: minden konfliktus helyzetben a felnőttnek kell
bölcsebbnek lenni és kinyújtani a kezét, a nála udvariatlanabbnak, neveletlenebbnek, mert ha
nem tesszük meg, semmi nem történik. Én mindenkinek előre köszönök, gyereknek is, 10
gyerekből 3 köszön magától, a többi 3-4 visszaköszön, kettő pedig egyáltalán nem köszön,
valamiért ez kimaradt az életükből, pedig biztosan mondták nekik otthon, vagy az iskolában,
de eredménytelen lett a dolog. Amikor a hétéves gyerek visszaköszön, hogy „helo”, az egy
kicsit megdöbbentő. Ez most a „divat”, ami véleményem szerint nagyon helytelen.
A problémákra visszakanyarodva: a szülői házból kellene hozni az alapokat, ezen nem kellene
sokat vitatkozni, hogy valóban így van-e, de mindenki nevel, az iskola, az óvoda, a művelődési
ház. Az is igaz, hogy egyik gyerek sem eldobni való gyerek. Biztos, hogy személyes
példamutatással kell elöl járni, szemetelésben, köszönésben, kulturált viselkedésben. Az én
gyerekeimmel ilyen problémák nem voltak, de ezzel együtt ezek élő problémák. A felnőttnek
kell megfogni a gyerek kezét, meg kell kérdezni, mit szeretne és elmondani a feltételeket. A
keretek megszabása a felnőttek dolga. Valamilyen módon kezelni kell ezt a problémát, hiszen
jogosak az elvárások, hogy ne az ötödik faluba járjon szórakozni a fiatal, valahol el kellene
indulni ezen az úton. Erről kell beszélni, meg kell találni a megfelelő fórumot, hogy ez hogyan
tud működni. Manapság közömbösség van nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek részéről is,
legyen szó kulturális rendezvényről, irodalmi kávéházról, karácsonyi hangversenyről,
pedagógusra emlékezésről, orvosi témájú előadásról. Megvan, hogy kik nem jönnek el, azok,
akiket a legjobban kellene, hogy érdekeljen. A gyerekek ugyanezt látják a felnőttektől. Ha a
gyerek rossz, akkor valamit a felnőttek rontottak el, tőlük látják. Kell tenni közösen a
vandalizmus ellen, a kulturált szórakozásért. „Eldobni” nem szabad ezeket a gyerekeket, mert
ők lesznek a jövő generációja. Ezek a fiatalok olyanok lesznek, amilyenné mi neveljük őket.
Kell ezzel a témával foglalkozni, de kereteket kell szabni, mindenhol kereteket szabnak.
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Farkas Imre polgármester: rendszeresen esténként futni járok a focipályára, ahol azt
tapasztaltam, hogy a pálya egyik felén szétdobálják a szemetet. Az ott tartózkodó fiataloknak
szóltam, hogy segítsenek, hozzanak kukát és együtt szedjük össze a szemetet, amit eldobáltak.
Azóta kevesebb szemét van ott. Lehet tenni ellene, de ezt mindenkinek meg kellene tenni, annak
is, aki szóba hozza. Ha Nyúl József vállalja, hogy péntek délután kinyitjuk 2-3 órára a
művelődési házat, és ő ott felügyel, akkor ezt megtesszük, de legyen jelen egy személy, aki
felvállalja, indítsuk ezt el, semmi akadálya nincs, de legyen rá igény. De amíg nincs erre igény,
addig nem tudok mit kezdeni vele. Én mindig megadom a lehetőséget, csak ne tegyenek tönkre
semmit.
Nyúl József előszállási lakos: emlékem még arra, amikor Farkas Imre este 9 órakor befejezte
az ifjúsági klub vezetését és kivonultak a külön közösségükbe. Minden arról szól, hogy miért
nem. Nem a fiataloknak kell elébe jönni akárkinek, hanem akárkinek kell elébe jönni, hogy
jöjjenek be a művelődési házba. Én mindig szóltam a fiataloknak, hogy jöjjenek a művelődési
házba és be is jöttek. Azt kell megtalálni, hogy miért és hogyan tudjuk az ifjúságot behozni újra
a művelődési házba, de ezt nem nekem kell megtalálni. Én már nem tudok a mai gyerekek
fejével gondolkodni, ehhez megfelelő végzettségem sincs, olyan valakit kellene keresni, aki tud
velük együtt dolgozni, együtt gondolkodni.
Tóth Ferencné előszállási lakos: az óvodák, iskolások minden rendezvényen itt vannak,
szerepelnek, színvonalas műsorokat adnak. Amelyik gyerek akarja, hogy foglalkoztassák, megy
és keres magának megfelelő elfoglaltságot, de amelyik nem akar, kint ül a padon, összetöri a
hintát vagy a bisztróban ül. Ez a világ teljesen más, mint a régi volt.
Farkas Imre polgármester: megpróbálunk valamit kitalálni ez ügyben, hogyan lehetne a
fiatalokat behozni ide a művelődési házba. Minden este van valamilyen rendezvény a
művelődési házban, kangoo, néptánc, foci. Nincs bezárva a ház, esténként 20,00 óráig nyitva
van.
Jákli Ferencné képviselő: köszöntök mindenkit. Én tökéletesen megértem Nyúl Józsefet, de egy
valamit el kell fogadni: a régi dolgokat visszahozni már nem lehet, visszafelé nem tudunk nézni,
az a világ, ami volt, sajnos már nem jön vissza. Nem leszünk fiatalabbak és nem élhetik a
gyerekek azt az életet, amit mi, mert felgyorsult a világ. Nem tudom, igazából mit szeretne, de
talán az lehet, hogy nem működik a faluban a diszkó.
Nyúl József előszállási lakos: nem említettem a diszkót egy szóval sem.
Jákli Ferencné képviselő: akkor nem értem, mi a probléma.
Nyúl József előszállási lakos: azt szeretném hallani, hogy mit tett a testület ez alatt a négy év
alatt?
Jákli Ferencné képviselő: az aikidosok saját pénzen vett tatamiját sikerült visszaadni a
tulajdonukba. Ez a testület sok idős emberrel együtt felkaparta a 10 éve széttaposott rágógumit
a művelődési ház parkettájából és felcsiszolta a parkettát. Az utóbbi három évben mindenki
számára elérhető a civil szervezeti keretösszeg. Bárki, aki programot szeretne
szervezni, mindenki jogosult rá, hogy igénybe vegye, a művelődési ház pedig nyitva áll
mindenki számára. A polgármestert is megkeresték már ilyen igénnyel fiatalok. Van egy réteg,
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akinek erre van igénye, a másik rétegnek pedig másra. Aki el akar menni három településsel
arrébb szórakozni, az elmegy, ezen lehetne vitatkozni. Ezt a témát elő fogja hozni legközelebb
is Nyúl József, én megértem őt, de szalad az idő.
Nyul József előszállási lakos: a nyolc éve szétfagyott vizesblokkot a pinceklubban rendbe
tették-e?
Jákli Ferencné képviselő: ezt örököltük, amit most itt lát. Több mázsa vasat hordtunk ki ebből
a nagyteremből, mert nem lehetett felmenni a színpadra.
Nyúl József előszállási lakos: azt kérdeztem, hogy megcsináltatta-e a testület?
Farkas Imre polgármester: nem csináltattuk meg.
Nyúl József előszállási lakos: akkor hogyan lehet oda gyerekeket beengedni?
Farkas Imre polgármester: holnap is lesz buli itt, nem értem, mi a probléma. Egyébként pedig
ki fogok menni az iskolaparkba és aki kint ül a padon, megkérdezek mindenkit, ha nyitva lesz
a művelődési ház, bejönnek-e kártyázni.
Bajkai József előszállási lakos: hétfőn voltam bent a hivatalban és a Gallaiék előtt lévő
buszmegállóról beszéltünk a polgármesterrel. Köszönöm, hogy sok év után végre megépült, de
aki azt mondja, hogy a buszmegálló megfelelő, az tévedésben van, 10 fő állva alig fér be. Nincs
befejezve, nincs rajta csatorna, ha esik az eső, odafolyik a víz, télen 10 cm-es jég borította a
buszmegálló környékét, ott csúszkáltunk. Jó lenne felmérni az utaslétszámot, hogy hányan
férnek be a buszmegállóba. A szellőző ablakot pedig úgy kellene megcsinálni, hogy ne fújjon
be rajta a szél és az eső ne folyjon be.
Farkas Imre polgármester: köszönöm, hogy megköszönte a felszólaló, hogy elkészült a
buszmegálló. 10 főnél is több ember befér abba a buszmegállóba. A nyílás pedig azért kell,
hogy lássák az utasok, ha jön a busz. Az szerencsétlen helyzet, hogy általában észak-nyugati
irányból fúj a szél. Üveget oda nem tehetünk, plexit pedig nem akarok. A csapadékvíz csatorna
szükségességével egyetértek, megcsináltatjuk. A padot is meg fogjuk szélesíteni.
Bajkai József előszállási lakos: a Kossuth-telepre vezető útról is beszéltünk, amikor a
hivatalban jártam. Amikor esik az eső, megtelnek az úton lévő nagy gödrök, világítás nincsen,
a cipőnk elmerül a vízben.

Farkas Imre polgármester: megpróbálunk az út minőségén valamit javítani. Amennyiben nincs
több kérdés, hozzászólás, minden jelenlévőnek megköszönöm a részvételt, a közmeghallgatást
20,10 órakor bezárom.
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