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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. szeptember
9-én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott
rendkívüli nyílt üléséről
Jelen vannak:
1)
2)
3)
4)
5)

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

Tanácskozási joggal:
1) Győriné Tar Edit aljegyző
Igazoltan távol:
1) Farkas András képviselő,
2) Jákli Ferencné képviselő
I. Napirend előtt
Farkas Imre polgármester: köszöntöm a képviselőtestület rendkívüli nyílt ülésén
megjelent képviselőket. Megállapítom, hogy a rendkívüli nyílt képviselőtestületi ülés a
képviselők 5 tagjának jelenlétével határozatképes, a rendkívüli nyílt ülést megnyitom.
Javaslatot teszek az ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítőire dr. Ecsedi András István és
Magyari Ferenc képviselők személyében.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
145/2014.(IX.9.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
mai rendkívüli 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 Magyari Ferenc képviselőket
jelöli ki.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2014. szeptember 9.
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Farkas Imre polgármester: javasolom a meghívóban feltüntetett napirendi pontok tárgyalását.
Amennyiben nincs egyéb napirendi javaslat, kérdésem, ki az, aki elfogadja a javasolt
napirendet?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
146/2014.(IX.9.) 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 pontot elfogadja:
NAPIREND
1. Társulásba történő belépés
Előadó: Farkas Imre polgármester
2. Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása
Előadó: Győriné Tar Edit aljegyző
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2014. szeptember 9.
II. Napirend tárgyalása
1. Társulásba történő belépés
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: mint azt a képviselők tudják, a Dunaújvárosi Kistérség Többcélú
Kistérségi Társulásból való kilépésről a döntést korábban már meghoztuk. Abban egyeztünk
meg, hogy az érintett települések megvizsgálják annak lehetőségét, hogyan tudnák tovább
működtetni a társulást. Mivel ebben az ügyben előrelépés nem történt, ezért hoztuk meg a
kilépési szándékról a döntésünket. A szakfeladatokat társulásban szeretnénk ellátni, ezért
Baracs, Kisapostag, Nagykarácsony és Előszállás Önkormányzata létrehozná a Családokért
Önkormányzati Társulást. Előszállás Önkormányzata két szakfeladattal lenne tagja ennek a
társulásnak, a gyermekjóléti szolgálattal és a családsegítéssel. E két szakfeladat ellátása 1,1
millió forintba kerül évente, ehhez jön még hozzá a rezsiköltség, amit mi magunk fizetünk.
Amíg teljesen külön volt ellátva a két szakfeladat - mi magunk láttuk el -, addig 2 millió forintos
költséggel járt normatív támogatás mellett, összesen 6 millió forintos kiadást jelentett az
önkormányzatnak. Most 1,1 millió forintot fizetünk a társulásban. 1 millió forint körüli összeg
a dologi kiadás, ezzel még így is 4 millió forintot megtakarítunk. A társulásban a tagi
hozzájárulás 500.000 Ft volt, ennyi összeg érint minket.
Javasolom a képviselőtestületnek, hogy vegyünk részt az önkormányzati társulás
létrehozásában. Székhelye Baracs település lesz, a társulás elnöke pedig valószínűleg Baracs
Község Polgármestere.
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Dr. Ecsedi András István képviselő: véleményem szerint ennek van jövője, érdemes csinálni,
javasolom a társulás létrehozását.
Magyari Ferenc alpolgármester: amíg plusz pénzhez jutunk, addig érdemes a társulást
létrehozni.
Farkas Imre polgármester: két határozathozatal szükséges, mivel a határozati javaslatban a
gyermekjóléti szolgálat és a családsegítés székhelye elírásra került, helyesen Bem u. 1., ezért
ennek javítása szükséges. Javasolom a képviselőtestületnek a telephely helyesbítéséről szóló
döntés meghozatalát. Kérdésem, ki az, aki egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
147/2014.(IX.9.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
Családokért Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása
megkötéséről szóló határozati javaslat III. fejezetének második
bekezdésében szereplő Gyermekek Átmeneti Otthona,
Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Szolgáltató Központ
telephelyét javítja, a telephely címe helyesen: 2424 Előszállás,
Bem u. 1.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: azonnal
Farkas Imre polgármester: javasolom a képviselőtestületnek a Családokért Önkormányzati
Társulás létrehozását és a társulásban történő részvételt, az erről szóló előterjesztett határozati
javaslat elfogadásával. Kérdésem, ki az, aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
148/2014.(IX.9.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a
„Családokért Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása megkötésére”
vonatkozó előterjesztést, melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi döntéseket hozza:
I.
Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a „Magyarország helyi
önkormányzatairól„ szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. – Mötv.- 87.§-ában biztosított jogával élve
a „szociális ellátásról és szociális igazgatásról” szóló 1993. évi III. tv. 57. § (1) bekezdés e)
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pontjaiban és 64.§ §-ában nevesített családsegítés kötelező alapszolgáltatási feladat, s a
„gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról” szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (2)
bekezdés a) pontja, 39. § - 40. §-a szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladat közös ellátására
Baracs Község Önkormányzata Képviselőtestületével, Kisapostag Község Önkormányzata
Képviselőtestületével és Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselőtestületével
határozatlan időtartamra Társulási Megállapodást köt.

1.

A Társulás az Mötv. 88.§-95.§-ai szerint működő jogi személyiségű Társulás.

2.

A Társulás neve: Családokért Önkormányzati Társulás

3.

A Társulás székhelye: 2427 Baracs, Táncsics utca 27. sz.

4.

A Társulás kijelölt székhelyönkormányzata: Baracs Község Önkormányzata
2427 Baracs, Táncsics utca 27. sz.

5.

A Társulás keretében a közös feladatellátás kezdő időpontja: 2015. január 1.-napja.

A Képviselőtestület a határozat 1. számú mellékletét képező Társulási Megállapodásban
foglaltakat jóváhagyja s felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Felelős:

Farkas Imre
polgármester

Határidő:

azonnal
II.

A Képviselőtestület felkéri a társult Önkormányzatok Polgármestereit, hogy a Társulási
Megállapodás teljes körű jóváhagyását követően a Társulási Tanács alakuló ülését tartsák meg,
a Társulási Tanács Elnökét válasszák meg, aki haladéktalanul intézkedjen a Társulás
törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzési kérelmének benyújtása érdekében.
A Képviselőtestület felkéri továbbá a Társulás Társulási Tanácsa elnökét, hogy a Társulás
létrehozásáról értesítse a Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása Társulási
Tanácsát s kezdeményezze az általa fenntartott Gyermekek Átmeneti Otthona, Gyermekjóléti
Szolgálat és Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítását oly módon, hogy
annak 7. pontjából 2014. december 31.-i hatállyal a működési terület vonatkozásában a társult
Önkormányzatok törlést nyerjenek a 4. pont alatti telephelyekkel együtt.
III.
Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete dönt arról, hogy önként vállalt
feladatként 2015. január 1.-napjától az idősek nappali ellátása szociális alapszolgáltatási
feladatot nem látja el.
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A Képviselőtestület felkéri a Polgármestert, hogy a Dunaújvárosi Kistérség Többcélú
Kistérségi Társulása Társulási Tanácsát a döntésről értesítse, kérve a Gyermekek Átmeneti
Otthona, Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratából a 2424
Előszállás, Bem u. 1. sz. alatti telephely törlését.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: azonnal
2.) Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: községünkben az önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásának napján, október 12-én kisebbségi önkormányzat is megválasztásra kerül, aminek
lebonyolításához előkészületek szükségesek. Átadom a szót aljegyző asszonynak, tájékoztassa
a képviselőtestületet.
Győriné Tar Edit aljegyző: szavazatszámláló bizottságot kell alakítani, ugyanis van jelölt is a
képviselőségre, szeretnének kisebbségi önkormányzatot alakítani. Ha nem lett volna helyi
jelölt, akkor elég lett volna a Helyi Választási Bizottság is, de így most már meg kell alakítani
a szavazatszámláló bizottságot, ugyanis 3 fős lesz a kisebbségi önkormányzat és 3 jelölt van.
Ha mindegyik jelölt csak egy szavazatot is kap, meg fog alakulni a kisebbségi önkormányzat.
Kérem a képviselőtestülettől a szavazatszámláló bizottság megalakításáról szóló határozati
javaslat elfogadását.
Farkas Imre polgármester: kérdésem, ki az, aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
149/2014.(IX.9.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a nemzetiségi szavazókörben
működő szavazatszámláló bizottság tagjait a következők szerint hagyja jóvá:

Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság Tagjai
Név

Lakcím

Tamási Katalin

Béke utca 13.

tag

Schermann Ildikó

Bem u. 12.

tag

Joóné Kovács

Dollár u. 3.

tag

Nagykarácsonyi u.

póttag

Anita
Kőkuti Józsefné

2/I.
Bartáné Horváth
Beáta

Rákóczi F. u. 24.

póttag

6
Bazsik Zoltán
Árpádné
Kiss Gyuláné

Nagykarácsonyi u.
33.
Balatoni út 64.

póttag
póttag

Felelős: Győriné Tar Edit aljegyző
Határidő: 2014. október 12.

Farkas Imre polgármester: mivel több napirendi pont a rendkívüli képviselőtestületi ülésen
nincsen, így azt 17,15 órakor bezárom.
kmf.
dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
nevében és megbízásából:
Győriné Tar Edit
aljegyző

Farkas Imre
polgármester
Jegyzőkönyv hitelesítők:
dr. Ecsedi András István
hitelesítő

Magyari Ferenc
hitelesítő

