JEGYZŐKÖNYV
Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. április 30án 18,00 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,
Jákli Ferencné,
Magyari Ferenc alpolgármester,
Radák Kálmán képviselők

Tanácskozási joggal:
1) Győriné Tar Edit főtanácsos,
2) Vargáné Bíró Ildikó pénzügyi főelőadó
Igazoltan távol:
1) Farkas András képviselő,
2) Stadler Gábor képviselő
I. Napirend előtt
Farkas Imre polgármester: köszöntöm a képviselőtestület rendes nyílt ülésén
megjelent képviselőket. 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 Dr. Ecsedi András István és Jákli Ferencné képviselők
személyében.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
65/2014.(IV.30.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
mai rendes nyílt képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvének
hitelesítésére a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
2/2014.(II.1.) önkormányzati rendelete 48. § (7) bekezdése
alapján Dr. Ecsedi András István és Jákli Ferencné képviselőket
jelöli ki.
Felelős: Farkas Imre polgármester
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Határidő: 2014. április 30.
Farkas Imre polgármester: javasolom a meghívóban feltüntetett napirendi pontok tárgyalását a
következő módosítással: a napirendi pontok sora egy ponttal bővülne, mégpedig 12. napirendi
pontként javasolom tárgyalni a bűnmegelőzési és ifjúságvédelmi stratégiát. Amennyiben nincs
egyéb napirendi javaslat, kérdésem, ki az, aki elfogadja az elhangzott módosítással a
napirendet?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
66/2014.(IV.30.) 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. 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. Előirányzat-módosítási javaslat
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
4. A 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
5. 2013. évi belső ellenőrzési jelentés
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
6. 2014. évi belső ellenőrzési ellátás
Előadó: Győriné Tar Edit főtanácsos
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
7. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2014.(I.31.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Győriné Tar Edit főtanácsos
8. A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 20/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet
módosítása
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Előadó: Győriné Tar Edit főtanácsos
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Kulturális, Szociális és Sportbizottság
9. Kastély hasznosítására szóló szerződéskötés (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Kulturális, Szociális és Sportbizottság
10. Óvodai nyílászárók cseréjére árajánlat
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
11. Pályázat önkormányzati fenntartású óvodák támogatására
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
12. Bűnmegelőzési és ifjúságvédelmi stratégia
Előadó: Farkas Imre polgármester
13. Bejelentések:
1./ Óvodai pedagógusnapi kirándulás anyagi támogatása
Előadó: Farkas Imre polgármester
2./ Iskolai tantestületi tanulmányi kirándulás anyagi támogatása
Előadó: Farkas Imre polgármester
3./ Tájház kialakításával kapcsolatos tájékoztatás
Előadó: Farkas Imre polgármester
4./ Feladat ellátási szerződés megszüntetése
Előadó: Farkas Imre polgármester
5./ Együttműködési megállapodás a Műszaki Egyetemmel
Előadó: Farkas Imre polgármester
6./ Helyi autóbuszjárat indítására irányuló kérelem
Előadó: Farkas Imre polgármester
Zárt ülés
1.) Díszpolgári cím és „Előszállásért” Emlékérem adományozására javaslat
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Kulturális, Szociális és Sportbizottság
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2014. április 30.
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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: az írásos tájékoztatót néhány mondattal szeretném kiegészíteni:
1./ Április 16-17-én járt nálunk a térfigyelő rendszer kialakításával kapcsolatban két kivitelező
cég képviselője, mivel megjelent egy pályázati felhívás és a képviselőtestület előző ülésén úgy
döntött, hogy pályázatot kíván benyújtani. Két árajánlatot kaptam, az egyik árajánlat összege
kétszerese a másikénak, ennek ellenére a magasabb összegű árajánlat alapján készítettem el a
pályázatot, mert technikai szempontból megfelelőbb eszközöket tartalmazott. Okulva a
szomszédos település pályázatán, ahol 10 kamerát szereztek be, de sajnos nem lehetett
használni a felvételt. Ha ilyen célra pénzt adunk és 100 %-ban támogatott a pályázat, olyan
rendszert valósítsunk meg, ami ténylegesen használható is. A hétvégén sajnos sok kedvezőtlen
esemény történt a községben, bízzunk benne, hogy egyes személyeknek csökken az idegen
látogatáshoz való kedve.
2./ Április 25-én víziközmű társulati közgyűlést tartottunk, ahol a közgyűlés úgy határozott,
hogy az érdekeltségi hozzájárulás összegét 150.000 Ft-ról 100.000 Ft-ra csökkenti. Erről a
döntésről levélben tájékoztattam az OTP Bankot, a levelet a mai napon postáztuk, hamarosan
meg is fog jelenni mindenki LTP-szerződésén.
3./ A „macskahíd” lassan teljesen elkészül, a hétvégére, május 3-ára társadalmi munkát
szerveztünk, salakot vitetünk oda, amit szét kell teríteni. Ezen kívül padokat, asztalokat
helyezünk ki.
4./ Lesz lehetőségünk a nyár folyamán idelátogató hallgatók fogadásának költségeire pályázni,
ezt a mai napon külön napirendi pontban tárgyalni fogja a képviselőtestület.
Amennyiben a tájékoztatóval, illetve a szóbeli kiegészítéssel kapcsolatban nincs kérdés,
hozzászólás, javasolom a képviselőtestületnek a tájékoztató elfogadását. Kérdésem, ki az, aki
elfogadja a polgármesteri tájékoztatót?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
67/2014.(IV.30.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
két ülés között történt eseményekről, hozott polgármesteri
intézkedésekről szóló tájékoztatót az ülésen elhangzott
kiegészítésekkel együtt elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2014. április 30.
2.)Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Farkas Imre polgármester: megkérdezem a napirend előterjesztőjét, főtanácsos asszonyt, kíváne szóbeli kiegészítést tenni?
Győriné Tar Edit főtanácsos: nincs szóbeli kiegészítésem a jelentéshez.
Farkas Imre polgármester: a jelentéssel kapcsolatosan nekem sincs kiegészítenivalóm.
Amennyiben a képviselőtestület tagjai részéről sincsen 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:
68/2014.(IV.30.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
42/2014.(III.27.) ÖK. számú határozat,
45/2014.(III.27.) ÖK. számú határozat,
46/2014.(III.27.) ÖK. számú határozat,
47/2014.(III.27.) ÖK. számú határozat,
51/2014.(III.27.) ÖK. számú határozat,
52/2014.(III.27.) ÖK. számú határozat,
55/2014.(III.27.) ÖK. számú határozat
végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
Felelős: Győriné Tar Edit főtanácsos
Határidő: 2014. április 30.

3.)Előirányzat-módosítási javaslat
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előirányzat-módosítási
javaslatot megtárgyalta, azt elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Felkérem a pénzügyi
főmunkatársat, néhány mondatban ismertesse, milyen módosítások történtek a 2013. évi
költségvetést illetően.
Vargáné Bíró Ildikó pénzügyi főmunkatárs: a 2013-as év IV. negyedévében plusz bevételek
keletkeztek, az állami támogatásokkal meg kellett emelnünk az előirányzatokat, mind bevételi,
mind pedig kiadási oldalon. Ilyen volt például az óvodai pedagógusok és azok munkáját segítők
bérének támogatása, a Prémium-éves köztisztviselő támogatása. Szerkezet átalakítási tartalékra
kaptunk plusz bevételt az államtól, ezek miatt kellett módosítani a bevételeket és a kiadásokat.
Ezek a tételek önkormányzati szinten 20.489 eFt-ot jelentettek összességében.
Farkas Imre polgármester: így a bevétel és a kiadás önkormányzati szinten összesen 380.280
eFt. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás az előirányzat-módosítási javaslathoz, azt
elfogadásra javasolom. Kérdésem, ki az, aki elfogadja az előirányzat-módosítást?
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A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
rendeletet alkotta:
ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
10/2014.(IV.30.) ÖK. számú
rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15.) ÖK. számú
rendelet módosításáról
(A rendelet szövege teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
4.) A 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a költségvetési főösszeg 234.466 eFt önkormányzati szinten. A
bevételi főösszeg 241.147 eFt. Az iparűzési adóbevétel 20 %-kal magasabb lett, mint amit
eredetileg terveztünk. A pénzmaradvány összege az elszámolások után 14.637 eFt. Volt
visszafizetési kötelezettségünk, átadtuk a gyermekjóléti szolgálat és a családsegítés
működtetését a Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulásának, de mivel mi kaptuk
meg a finanszírozást, ezért ezt rendeznünk kellett.
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a 2013. évi költségvetési zárszámadást megtárgyalta, azt a
képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.
Amennyiben a képviselőtestület tagjai részéről nincs kérdés, hozzászólás a zárszámadáshoz,
azt elfogadásra javasolom. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a 2013. évi költségvetési
zárszámadásról szóló előterjesztést?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
rendeletet alkotta:
ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
11/2014.(IV.30.) ÖK. számú
rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
(A rendelet szövege teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
5.) 2013. évi belső ellenőrzési jelentés
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a 2013-as év vége felé történt meg a belső ellenőrzés az
önkormányzatnál. A belső ellenőrzés keretében az étkezési térítési díjakat vizsgáltattuk felül,
ezt a munkát a Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása által megbízott cég
végezte el. Az ellenőrzést követően kaptunk egy írásos összegzést az ellenőrzés tapasztalatairól,
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mégpedig, hogy milyen rossz beidegződéseket használtunk, amelyeket javítani szükséges, erre
készült egy intézkedési terv, ami alapján a hibákat javítani kell. Ezek a javítások március
hónapban megtörténtek, mindent teljesítettünk, jóvá is hagyták. Arról kellett a
képviselőtestületnek beszámolnunk, hogy ezek a korrekciók megtörténtek.
Győriné Tar Edit főtanácsos: a képviselőtestület elé került egy összefoglaló jelentés, amit a
belső ellenőrzést végző cég készített, ebben szerepel több kötelező elem, amivel probléma volt.
Az élelmezési szabályzatot kellett felülvizsgálni, aktualizálni, ezzel együtt a pénzkezelési
szabályzatot, illetve, hogy a térítési díjaknál a kerekítés szabályait hogyan kell alkalmazni. Ezen
kívül a bélyegzők adattartalmán kellett változtatni. Ezeknek az addig nem megfelelő dolgoknak
a korrekciójával teljesítettük az intézkedési tervben meghatározottakat. A márciusi
képviselőtestületi ülés elé úgy került a térítési díjak számítása, hogy az megfeleljen a belső
ellenőrzési megállapításoknak. Április 1. napjával mindennek eleget is tettünk, amit a belső
ellenőrzés során megállapítottak.
Magyari Ferenc alpolgármester: tehát az intézkedési tervben szereplő problémák egyike sem
olyan súlyos, ami miatt elmarasztalták volna az önkormányzatot, ezek kisebb problémák voltak.
Farkas Imre polgármester: így igaz, ezért viszonylag gyorsan megtörtént a korrekció. Dicséret
illeti azokat a személyeket, akik ebben dolgoztak.
Magyari Ferenc alpolgármester: szeretném megjegyezni, hogy az elmúlt évben igen komoly
jogszabályi változások voltak, amit lekövetni nem kis munkát jelentett.
Farkas Imre polgármester: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a 2013. évi belső ellenőrzésről
szóló jelentést szintén tárgyalta, azt elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Amennyiben
a képviselőtestület tagjai részéről nincs kérdés, hozzászólás, az összefoglaló jelentést
elfogadásra javasolom.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
69/2014.(IV.30.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
2013. évi belső ellenőrzésről készített összefoglaló jelentést és a
jelentés alapján készített intézkedési terv végrehajtását
jóváhagyja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2014. április 30.
6.) 2014. évi belső ellenőrzési ellátás
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: idáig a Dunaújvárosi Többcélú Kistérségi Társulás valósította meg
a belső ellenőrzést az önkormányzatnál. Az idei évben a költségvetés tárgyalásakor kiderült,
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hogy erre a feladatra nem lesz fedezete az önkormányzatoknak, nem adnak plusz pénzt rá. Ezért
gondoltuk úgy, hogy mivel kötelező feladat a belső ellenőrzés ellátása, kértünk árajánlatot attól
a cégtől, aki a 2013-as évben a belső ellenőrzést végezte. Két témát jelöltünk meg, ebből az
önkormányzat és a polgármesteri hivatal belső kontrollrendszerének felülvizsgálatára kértünk
árajánlatot. Az árajánlat összege 375.000 Ft + ÁFA.
Győriné Tar Edit főtanácsos: ez az összeg a tavalyi évi belső ellenőrzés költségének kétszerese,
viszont az elvégzendő feladat is súlyosabb. A gazdálkodás, számvitel, az összes pénzügyi
feladat alapját képezi a belső kontrollrendszer helyes működése. Az elmúlt négy évben
intézményi változások történtek, például, hogy az önkormányzatból lett két intézmény,
önkormányzat és polgármesteri hivatal, illetve több olyan változás történt, amit nem követtek a
szabályzatok, illetve az összes tevékenység. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem jól működött
az önkormányzat, hanem a tevékenység ledokumentálása nem biztos, hogy megfelelően történt
és a jogszabályoknak is megfelel. Ezzel a feladattal bíznánk meg a céget, hogy világítsák át a
működésünket, hogyan hajtjuk végre a jogszabályokat. Megállapítják a pontatlanságokat és
javaslatot tesznek azok javítására. Nagy segítség lenne számunkra a hétköznapokban és akkor
lennénk nyugodtak, ha biztosak vagyunk abban, hogy mindent szabályosan végzünk. Emiatt
van szükség a nagyobb mértékű belső ellenőrzési vizsgálatra.
Radák Kálmán képviselő: ez a vizsgálat milyen időszakot ölelne át?
Győriné Tar Edit főtanácsos: a jelen állapotot vizsgálnák, a jelenleg hatályos jogszabályok
alapján állapítanák meg, mit végzünk jól vagy rosszul, ha rosszul, azt hogyan lehet javítani. A
szabályzatokat állandóan változtatják, aláírások, könyvelés, stb., szeretnénk, ha minden
rendben lenne.
Farkas Imre polgármester: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az árajánlatot megtárgyalta,
javasolja a képviselőtestületnek a Vincent Auditor KFT megbízását a belső ellenőrzési
feladatok elvégzésével. Kérdésem, ki az, aki egyetért azzal, hogy a 2014. évi belső ellenőrzési
feladattal a Vincent Auditor KFT-t bízzuk meg?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
70/2014.(IV.30.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az
önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési feladatait a Vincent
Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (Dabas, Tavasz
u. 3.) szolgáltatóval kívánja lebonyolítani az árajánlatban
szereplő 375.000 Ft + ÁFA összegű munkadíjért.
A fizetendő munkadíj fedezete az önkormányzat 2014. évi
költségvetésének Szakmai szolgáltatások kiadásneme.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2014. május 10. (a szerződés megkötésére)
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7.) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 2/2014.(I.31.)
önkormányzati rendelet módosítása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Győriné Tar Edit főtanácsos: a 2014. januári képviselőtestületi ülésen új Szervezeti és
Működési Szabályzatot fogadott el a képviselőtestület. Ez a rendeletmódosítás azért került a
képviselőtestület elé, mert az új szabályzattal kapcsolatosan a Fejér Megyei Kormányhivataltól
kaptunk egy felkérést annak felülvizsgálatára. A közelgő választások miatt ugyanis nagy
hangsúlyt fektetnek arra, hogy minden önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően
működjön és megfelelő szabályzatot adjon át a következő képviselőtestületnek.
Az új szervezeti és működési szabályzatot megküldtük a Kormányhivatalnak, olyan
visszajelzést kaptunk, hogy nagyon jó a szabályzat, de néhány pontosítás szükséges benne. A
rendelet-tervezet hét módosítást tartalmaz, amely módosításokat a Kormányhivatal javasolt
elvégezni a szabályzatban. Remélhetőleg ezen módosítások beépítésével a Kormányhivatal is
megfelelőnek ítéli meg a szabályzatot. Tehát a rendeletmódosítás kiegészítéseket,
átfogalmazásokat tartalmaz a szabályzat néhány pontját illetően.
Farkas Imre polgármester: amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, a szervezeti és működési
szabályzatról szóló rendeletmódosítás elfogadását javasolom a képviselőtestületnek. Kérdésem,
ki az, aki elfogadja a rendeletmódosítást?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
rendeletet alkotta:
ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
12/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 2/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet szövege teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
8.)A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 20/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet
módosítása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint a Kulturális, Szociális
és Sportbizottság megtárgyalta az előterjesztést. Ami legjobban érinti a szociális ellátásokról
szóló rendeletet, az a házi segítségnyújtás és annak díjának megállapítása. Belső ellenőrzés
keretében egyszer már vizsgálták ezt a területet, most a napokban volt még egy vizsgálat, a két
vizsgálat megállapítása nem egységes. A bizottságok azt javasolják a képviselőtestületnek,
hogy a házi segítségnyújtásért térítési díjat ne számoljon fel és így fogadja el a
rendeletmódosítást. Az előterjesztés nem erről szól. A most elvégzett ellenőrzés szerint 95
Ft/óra térítési díjat kellene felszámolni, az előző vizsgálat 125 Ft/óra térítési díjat javasolt. Az
önkormányzatnak van lehetősége arra, hogy térítésmentesen végezze a házi segítségnyújtást.
Ezért azt javasolom a képviselőtestületnek, hogy a házi segítségnyújtás térítési díja 0 Ft legyen.
Ez a megoldás sokkal kedvezőbb lenne, mert azon idős emberek számára, akikhez a házi
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szociális gondozók járnak, a havi néhány ezer forintos kiadás, éves szinten 4-5.000 Ft meg nem
fizetése könnyebbséget jelentene és több ellátottunk lehetne.
Javasolom a képviselőtestületnek a rendeletmódosítás elfogadását azzal a módosítással, hogy a
mellékletben a házi segítségnyújtás térítési díja 0 Ft legyen. Kérdésem, ki az, aki ezzel a
javaslattal elfogadja a rendeletmódosítást?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő rendelet
alkotta:
Előszállás Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
13/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 20/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet szövege teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
9.) Kastély hasznosítására szóló szerződéskötés
Farkas Imre polgármester: azért kívánom szóban előterjeszteni ezt a napirendi pontot, mert
megkaptuk a kastély hasznosítására vonatkozó használatba adási szerződés tervezetét, amelyet
azonban kissé egyoldalúnak találtunk és abban maradtunk, hogy a szerződéssel kapcsolatos
észrevételeinket jelezzük az apátság felé. Hétfői napon nálam járt a Zirci Apátság főapátja,
tájékoztattam őt arról, hogy mi az, amit módosítani szeretnénk a szerződésben. A főapát úr
egyetértett velem abban, hogy ezeket az észrevételeket módosítani kell a szerződésben. Az
észrevételeinket meg fogja tárgyalni az apátság jogászával, és két héten belül visszaküldi a
szerződés-tervezetet, a következő rendes ülésre a képviselőtestület elé terjesztem és akkor
születne róla döntés.
Kérdésem, ki az, aki elfogadja a kastély hasznosításáról szóló szóbeli előterjesztést azzal, hogy
a mai ülésen a szerződés elfogadásáról nem születik döntés, a döntést a képviselőtestület
elnapolja soron következő ülésére?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
71/2014.(IV.30.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
elfogadja a kastély hasznosításáról szóló szóbeli előterjesztést
azzal, hogy a mai ülésen a szerződés elfogadásáról nem születik
döntés, a döntést a képviselőtestület elnapolja soron következő
ülésére.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2014. májusi soros képviselőtestületi ülés
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10.) Óvodai nyílászárók cseréjére árajánlat
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a képviselőtestület 2014. évi költségvetésében 2 millió forintot
tervezett be erre a feladatra. Ezt az összeget vagy az óvoda vagy a polgármesteri hivatal
épületének nyílászáró cseréjére fel tudjuk használni, azonban mindkét épületre nem elegendő.
Az árajánlat az óvoda épületének vonatkozásában 2.273.000 Ft-ról szól, az árajánlat alapján
minden olyan nyílászáró csere megtörténne, ami a felújításban nem érintett. A két tanterem
ablakai, a három bejárati ajtó és az egyéb helyiségek kis ablakainak cseréje történne meg,
reluxa, szúnyogháló és párkány felszerelésével.
Kértünk árajánlatot a Bem utcai épület nyílászáró cseréjére is, ennek összege 837.000 Ft, a
polgármesteri hivatal épülete vonatkozásában pedig 1.197.165 Ft lenne a csere.
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta az árajánlatokat, és azt javasolja a
képviselőtestületnek, hogy az óvodai nyílászárók cseréje történjen meg első ütemben, és
amennyiben év közben fedezet lesz rá, akkor a másik két intézmény nyílászáró cseréje is
történjen meg. Az óvodai nyílászáró csere augusztus hónapban történhet meg.
Kérdésem, ki az, aki elfogadja és egyetért az óvoda épületének nyílászáró cseréjével az
előterjesztett árajánlat alapján?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
72/2014.(IV.30.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az
Előszállási Patakparti Óvoda épületének nyílászáró cseréjét
határozza el, 2.273.000 Ft-os költséggel.
A költség fedezete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének
felhalmozási kiadások beruházások kiadásneme.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2014. augusztus 31. (a nyílászáró csere elvégzésére)
11.) Pályázat önkormányzati fenntartású óvodák támogatására
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta a napirendet és a
pályázat benyújtását javasolta a képviselőtestületnek. Az ülés kezdete előtt tájékozódtunk a
pályázat benyújtásának lehetőségéről és kiderült, hogy a pályázatot kizárólag hátrányos
helyzetű települések önkormányzatai nyújthatják be. Így a pályázat benyújtása oka fogyottá
vált, döntést nem igényel, kérem, hogy ezt a képviselőtestület vegye tudomásul.
12.) Bűnmegelőzési és ifjúságvédelmi stratégia
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Farkas Imre polgármester: az ok, amiért ez az előterjesztés a képviselőtestület elé került az,
hogy az egyik civil szervezetnek, a Polgárőrségnek lehetősége nyílt pályázat benyújtására,
aminek feltétele, hogy az önkormányzat rendelkezzen bűnmegelőzési koncepcióval. A
polgárőrség vezetője elkészítette a stratégiát, illetve alpolgármester úr a koncepciót. Javasolom
a képviselőtestületnek, hogy a dokumentumot fogadja el. A Kulturális, Szociális és
Sportbizottság az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolja.
Jákli Ferencné képviselő: köszönjük az előterjesztés elkészítésében végzett munkájukat.
Farkas Imre polgármester: kérdésem, ki az, aki az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a
bűnmegelőzési és ifjúságvédelmi stratégiát?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
73/2014.(IV.30.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
Előszállás nagyközség bűnmegelőzési és ifjúságvédelmi
stratégiáját az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2014. április 30.
13.) Bejelentések
1./ Óvodai pedagógusnapi kirándulás anyagi támogatása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: az óvoda pedagógusai azt kérték, hogy ne tartsunk kisebb
ünnepséget, inkább kirándulni szeretnének és a kirándulás utazási költségét támogassa az
önkormányzat. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a kérelmet megtárgyalta és 80.000 Ft +
ÁFA= 101.000 Ft összeggel javasolja támogatni a kirándulást. Kérdésem, ki az, aki egyetért az
óvodapedagógus kirándulás utazási költségének anyagi támogatásával 101.000 Ft összegben?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:

74/2014.(IV.30.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
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Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az
óvodapedagógusok pedagógusnapi kirándulásának utazási
költségeit 101.000 Ft-tal támogatja.
Az utazási költség fedezete az önkormányzat 2014. évi
költségvetésének dologi kiadások kiadásneme.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2014. június 08.. (az összeg átutalására)
2./ Általános iskolai pedagógusnapi kirándulás anyagi támogatása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: az általános iskola pedagógusai szintén az előző napirendi ponthoz
hasonló kérelemmel fordultak a képviselőtestülethez, pedagógusnapi kirándulásuk utazási
költségeinek támogatását kérve. Pontos összeg nem ismeretes, ezért a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság az óvodai kiránduláshoz nyújtott 101.000 Ft-tal javasolja támogatni a kirándulást.
Kérdésem, ki az, aki egyetért az általános iskolai pedagógusnapi kirándulás utazási
költségeinek 101.000 Ft-os támogatásával?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
75/2014.(IV.30.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az
általános iskola pedagógusnapi kirándulásának utazási költségeit
101.000 Ft-tal támogatja.
Az utazási költség fedezete az önkormányzat 2014. évi
költségvetésének dologi kiadások kiadásneme.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2014. június 08. (az összeg átutalására)
3./ Tájház kialakítása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a képviselőtestület előző ülésén megbízott azzal, hogy tájékozódjak,
hogy annak a két ingatlannak a megvétele, amit megjelöltünk, hogy alkalmas lenne tájház
kialakítására, mennyi költséggel járna. Tájékozódtam: a Balatoni utcai lakóházas ingatlan
vételára 1,5 millió forint, a Karinthy utcai ingatlané pedig 2,5 millió forint.
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ezt a napirendi pontot is megtárgyalta, és azt javasolja a
képviselőtestületnek, hogy a 2014. évi költségvetés terhére az alacsonyabb vételárú ingatlant
vásárolja meg, ha fedezet áll rá rendelkezésre. Egyelőre az ingatlan tulajdonosi háttere még
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nem tisztázódott, amíg ez nem rendeződik, az adásvétel nem jöhet létre. Megkérdeztem a
Nyugdíjas Klubot, aki a tájház kialakítását kezdeményezte, számukra az épület tökéletesen
megfelel, mert a lakóházhoz tartozik pince, góré, kiskonyha, ami kifejezetten kedvező tájház
kialakítása szempontjából. A lakóház mellett van egy szabad földterület, ahol különböző
használati tárgyakat el lehetne helyezni.
Kérdésem, ki az, aki egyetért azzal, hogy az alacsonyabb vételárú Balatoni utcai lakóházas
ingatlant 2014. évben megvásárolja az önkormányzat, azzal a feltétellel, hogy a költségvetés
stabilitását ne veszélyeztesse?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
76/2014.(IV.30.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
Balatoni utca 51. szám alatti lakóházas ingatlan megvételét
határozza el, 1.500.000 Ft összegben, azzal a feltétellel, hogy a
2014. évi költségvetés stabilitását nem veszélyezteti.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2014. december 31. (az ingatlan megvásárlására)
4./ Fogorvosi feladat ellátási szerződés felbontása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: mint arról már sokaknak tudomása van, úgy ítéltük meg, hogy a
jelenlegi fogorvosi feladat ellátási forma nem a legmegfelelőbb, ezért felvettem a kapcsolatot a
fogorvossal, aki elmondta, hogy számára sem megfelelő a jelenlegi megoldás. Ezért két
lehetőség van, vagy keresünk helyettest vagy keresünk másik ellátót. Az utóbbi megoldás
mellett döntöttem, a fogorvos ezt tudomásul vette és közösen úgy döntöttünk, hogy 2014. július
1-től új feladat ellátási szerződést kötünk, hiszen 5000 fő fogászati ellátásáról van szó.
Tárgyalásokat folytattam egy fogorvossal, aki vállalná a feladat ellátását, a soron következő
ülésre a képviselőtestület elé terjesztem az új feladat ellátási szerződés tervezetet. Kérdésem, ki
az, aki egyetért a jelenlegi fogorvosi feladat ellátási szerződés felbontásával az előterjesztésnek
megfelelően?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
77/2014.(IV.30.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
megbízza a polgármestert a fogorvosi feladat ellátási szerződés
közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló
megállapodás aláírásával, illetve az új feladat ellátási szerződés
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tervezet soron következő ülésen történő képviselőtestület elé
terjesztésével.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2014. május 20. (a megállapodás aláírására)
2014. májusi soros ülés (az új fogorvosi feladat ellátási
szerződés tervezet képviselőtestület elé terjesztésére)
5./ Együttműködési megállapodás kötése a Műszaki Egyetemmel
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: régóta terveztük egy megállapodás megkötését, ez már elviekben
meg is történt akkor, amikor a hallgatók itt jártak a községben, csak a képviselőtestület
jóváhagyása hiányzik a megállapodás aláírásához. Azért is vált szükségessé, hogy a
megállapodás írásban megtörténjen, mert van egy pályázat, amelynek keretében a hallgatók itt
tartózkodásának költségeit meg lehet pályázni. 32 fő hallgató érkezne a nyár folyamán, június
20-27-e között, akik jelenleg már tervezési folyamatokat végeznek a községben öt különböző
közterület fejlesztésére.
Ezek egyike a horgásztó és környéke, ahova part menti stéget, madárlest, halőr kisházat
terveztek, illetve a közlekedő utakra nagyobb hangsúlyt fektetnének. A másik terület az
önkormányzat előtti tér, amit a kerítés egy részének kivételével ki lehetne szélesíteni és hat
méteres korzót lehetne kialakítani és a parkoló is nyíltabb lenne.
A piactér vonatkozásában terveket láttam pavilon kialakításáról, lécekből székeket terveztek
ide. Az átutazók túlnyomó többsége a Szöglet kertnél áll meg, itt padokat, asztalokat
helyeznének el. Ugyanez kellene a „macskahídhoz” is, de ez utóbbi talán el is készül, mire a
hallgatók idejönnek. A hallgatók meg is terveznék az asztalokat. Igazából az első három
elképzelés valósulna meg a hallgatók közreműködésével. Ez lenne az együttműködés tárgya. A
hallgatók számára nyersanyagot, szállást, ellátást kellene nekünk biztosítani.
Ha az együttműködés sikerrel járna, ez jó kezdet lenne. Ha a kastélyt hasznosításra átadná az
apátság, gondolkoznunk kell azon, hogy milyen irányba vigyük el a hasznosítást, ütőképes
ötletre lenne szükség. Elképzelésem szerint vidéki építő tábor központnak neveznénk ki az
épületet. A kastély épülete jó helyen van, megfelelő szállást lehetne benne kialakítani a
hallgatók számára. Nagy belső udvara van és az épület mögött is van udvar, a kastélyban lévő
vizesblokkot pedig fel lehetne újítani, hogy használható legyen. Egész évre szóló
együttműködési megállapodásokat lehetne kötni felsőoktatási intézményekkel. Egy ilyen
intézménynek már jeleztem ezt az elképzelést, jó ötletnek találták.
Javasolom a képviselőtestületnek, hogy járuljon hozzá a szóban korábban megkötött
együttműködési megállapodás írásos formában történő megkötéséhez. Kérdésem, ki az, aki
egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:

78/2014.(IV.30.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
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Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
együttműködési megállapodást kíván kötni a Budapesti Műszaki
és
Gazdaságtudományi
Egyetem
(BME)
Építészmérnöki Kar Urbanisztika Tanszékével (1111 Budapest,
Műegyetem rakpart 3. K. II/9.) akadálymentes külső terek és az
urbanisztikai kutatások és gyakorlatok tantárgyának keretében
Előszállás Nagyközség külső tereire "közterületére" hallgatói tervek
készítésére és megvalósítására.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2014. május 20. (a megállapodás megkötésére)
Farkas Imre polgármester: szeretnék benyújtani egy pályázatot a Magyar Művészeti
Akadémiához, az egyetemi hallgatók nyári táborozása költségeinek fedezetére, az ellátásukra,
a szükséges nyersanyagokra. Fekhely céljára 20 db szivacsot készíttettünk, még további 15 dbot szeretnék. A rezsiköltséget vállalná az önkormányzat, az egyéb költségre pályáznánk.
2.200.000 Ft-os összeget írtam a pályázatban, hétfői napon be kell nyújtani. A pályázat
előfinanszírozott, 100 %-ban támogatott, csupán el kell számolni a kapott pályázati pénzzel. Az
egyetem tanárát tájékoztattam, amennyiben nem nyerünk a pályázaton, amiben 1,5 millió
forintot jelöltem meg nyersanyagra, akkor kisebb léptéket fogunk megvalósítani, és kevesebb
számú hallgatót fogadunk. A pályázat elbírálásakor derül ki, hogy a fejlesztést milyen
mértékben hajtjuk végre.
Kérdésem, ki az, aki egyetért a pályázat benyújtásával?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
79/2014.(IV.30.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
pályázatot kíván benyújtani a Magyar Művészeti Akadémiához,
egyetemi hallgatók nyári táborozása költségeinek fedezésére és
az építéshez szükséges anyagok fedezetére.
A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat
benyújtásáról gondoskodjon.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2014. május 5. (a pályázat benyújtására)

6./ Helyi autóbuszjárat indításának kezdeményezése
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Farkas Imre polgármester: egy báránytelepi helyi lakos kérte, hogy ahogyan korábbi években
is működött, közlekedjen helyi autóbuszjárat a községben, ezt a buszjáratot indítsa újra az
önkormányzat. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a kérelmet a képviselőtestület elé
terjesztésre javasolta. Várom a képviselőtestület tagjainak észrevételeit, véleményét. A járat
akkor közlekedett, amikor nekem személy szerint már nem volt és még nem volt közöm az
önkormányzathoz. Ezért várom azon képviselők tapasztalatait, akik abban az időszakban
képviselők voltak.
Elég nehéz a kisgyermekes szülőknek nagy távolságból a központba való eljutás, a buszjárat
indítása nagy segítség lenne számukra. De más személyek is ott állnak a megállóban, hogyan
mondja meg a sofőr, hogy ki veheti igénybe. A buszjáratot üzemeltető vállalkozó szerint voltak
ebből problémák. Most ismét felmerült a kérés, várom a véleményeket.
A buszjárat közlekedtetésének költségeit nem ismerem, kapacitás helyi vállalkozó részéről
lenne rá. Nem tudom, hogy az önkormányzat számára mennyire érné meg.
Jákli Ferencné képviselő: először fel kellene mérni, mennyi költséggel járna a buszjárat
működtetése. A tanítási időszaknak hamarosan vége, ha a következő képviselőtestületi ülésen
hozzuk meg a döntést, még nincs későn. Abban a formában tudnám elképzelni, hogy az
önkormányzat adna egy igazolást azoknak, akik használhatják a buszjáratot. Azok a lakosok,
akik azon a területen laknak, idősek, gyermekek kapnának egy bérletet és akinek van ilyen
bérlete, felszállhat a buszra, akinek nincs, az pedig nem. Ezzel egy tiszta helyzetet teremtenénk.
Azok vennék igénybe, akik rászorultak.
Magyari Ferenc alpolgármester: csatlakozom képviselő asszony véleményéhez. Első körben
arról kellene tájékozódni, hogy mibe kerül a buszjárat működtetése és ennek van-e fedezete a
költségvetésben. Az előző képviselőtestület idejében is volt helyi buszjárat, végül pénzügyi
okok miatt szűnt meg, de a közlekedéssel, a buszt igénybe vevők viselkedésével is sok probléma
volt. A gyerekek az idősekkel vitatkoztak az ülőhelyeken, a gyerekek a buszon nem tanúsítottak
kellő tiszteletet az idősebbek iránt. Ezért lenne jó megoldás, amit képviselő asszony javasolt,
hogy csak azok vehetnék igénybe, akik a polgármesteri hivataltól meghatározott feltételek
mellett megkapnák a jogosultságot.
Dr. Ecsedi András István képviselő: mi van akkor, ha tegyük fel, valaki megbetegszik és
szeretne eljutni az orvoshoz a buszjárattal, ő nem szállhat fel a buszra? Aki beteg, rosszul van
és orvosi ellátás igénybe vételére jönne be a faluba, az is igénybe veheti.
Radák Kálmán képviselő: adott esetben egy-két alkalommal, ki dönti el, ki kaphat ilyen
engedélyt és ki nem? Ez kényes téma, ezzel óvatosan kell bánni. Nagyjából értem, miről van
szó, de nem szeretném kimondani, hogy mi a fő probléma. Nagyon óvatosan kell bánni azzal,
hogy kinek adunk ilyen igazolást és kinek nem. Aki nem kap és úgy gondolja, hogy rászoruló,
negatív diszkriminációként fogja fel. Az itt dolgozókon csapódik majd le, a jegyzőnél, a
polgármesternél. Bejönnek a hivatalba olyan személyek, akik ezt sérelmezik és ebből nem kis
harc lesz várhatóan. Ezt nagyon körül kell járni, ha elindítunk egy buszt, nem tehetjük meg,
hogy csak egy csoport számára lesz igénybe vehető, ha a falunak indítjuk, a falu lakosa egyik
táblától a másikig mindenki.
Farkas Imre polgármester: egy részét a lakosságnak ki tudjuk szűrni a menetrenddel, mert nem
mindegy, mikor indul és mikor indul vissza. Reggel 8,00 óra után a gyerekeknek óvodában,
iskolában kell lenniük. Mire akarjuk használni és mennyi költséggel jár, először ezt kell
eldönteni. A lakosok hivatali időben el tudják érni az intézményeket, 9-11,00 óra között
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elintézhetik az ügyeiket, tehát olyan probléma nem lesz, hogy hogyan használná visszafelé a
járatot az, akinek nem kellene. Az idővel is lehet taktikázni. Van olyan helyzet, amikor fel kell
tudni vállalni, hogy ki az, aki megérdemli és ki nem. Véleményem szerint ezt meg lehetne
oldani, az más kérdés, hogy megéri-e nekünk ezt felvállalni, de kényelem lenne a lakosok
számára. Tájékozódunk, hogy milyen költséggel járna és visszatérünk rá a következő ülésen,
hogyan oldjuk ezt meg.
Jákli Ferencné képviselő: az igényeket is fel kellene mérni, nem tudjuk, hányan kérik. A
gyerekeket nem kellene kizárni belőle, mert téli időszakban Báránytelepről valóban hosszú az
út az óvodáig, iskoláig. Javasolom, mérjük fel, mekkora rá az igény, mekkora a költség igénye,
és ki lehet találni egy formát arra, hogy aki valóban rászorult, orvoshoz, iskolába menne, vagy
óvodában vinné a gyermekét, mert nem tudja másképpen megoldani, igénybe tudja venni a
buszt.
Farkas Imre polgármester: ez tipikusan az az eset, amit nem tudunk sehogyan sem jól
megoldani.
Radák Kálmán képviselő: úgy nem tudunk dönteni, hogy mindenkinek jó legyen és tessék a
dolog, nyilván mindig lesz bizonyos számú ember, akinek nem tetszik és sértve érzi magát. Ha
felvállalják az itt dolgozók, a jegyző és a polgármester, mert rajtuk fog lecsapódni, de addig ne
is beszéljünk erről, amíg nem tudjuk a pontos költségét.
Jákli Ferencné képviselő: első időszakban meg kellene tapasztalni, hogy használják-e az
emberek és szükség szerint használják-e, ha problémát okoz, csak akkor kiadni a bérletet. Több
verzió is lehetséges, át kell gondolni.
Farkas Imre polgármester: javasolom, hatalmazza fel a polgármestert a képviselőtestület, hogy
tájékozódjon a buszjárat költségkihatásáról és azt követően tárgyaljon a buszjárat indításáról.
Magyari Ferenc alpolgármester: a pénzügyi főmunkatárstól kérdezném, mennyibe került
korábban a buszjárat működtetése?
Vargáné Bíró Ildikó pénzügyi főmunkatárs: 500.000 Ft-ba került éves szinten és hetente három
napot közlekedett.
Magyari Ferenc alpolgármester: az előző képviselőtestület mandátumának kezdetén
közlekedett a busz és a mandátuma ideje alatt megszüntette.
Vargáné Bíró Ildikó pénzügyi főmunkatárs: nyári időszakban nem járt a busz, összesen 10
hónapig közlekedett és három napot járt hetente.
Farkas Imre polgármester: tájékozódunk, hogy egy napra mennyi költséggel jár a busz
közlekedtetése, de ez nagymértékben függ az útvonal hosszától.
Jákli Ferencné képviselő: a kérés is érthető, aki olyan környezetben él, mi nem tudjuk azt, hogy
kinek mi okoz problémát.
Farkas Imre polgármester: javasolom a képviselőtestületnek, értsen egyet azzal, hogy
tájékozódunk a buszjárat közlekedtetésének költségeiről. Kérdésem, ki az, aki egyetért a
javaslattal?
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A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
80/2014.(IV.30.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
megbízza a polgármestert, tájékozódjon helyi buszjárat
közlekedtetésének költségeiről és a soron következő
képviselőtestületi ülésen erről tájékoztassa a képviselőtestületet.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2014. májusi képviselőtestületi ülés
Farkas Imre polgármester: mivel több napirendi pont a képviselőtestület rendes nyílt ülésén
nincsen, a rendes nyílt ülést 19,40 órakor bezárom.
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