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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. október 16án 18,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott alakuló,
nyílt üléséről.
Jelen vannak:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Farkas Imre polgármester,
Dr. Ecsedi András István,
Farkas András,
Jákli Ferencné,
Magyari Ferenc,
Stadler Gábor,
Tábiné Nyúl Gabriella képviselők

Tanácskozási joggal:
1) Győriné Tar Edit aljegyző,
2) Dr. Gentischer Ferenc a Dunaújvárosi Járási Hivatal képviseletében,
3) Szabó Istvánné a Helyi Választási Bizottság elnöke
I. Napirend előtt
Farkas Imre polgármester: sok szeretettel köszöntök mindenkit a 2014-2019.
időszakra megválasztott képviselőtestület alakuló ülésén. Az eddigiekhez képest változás, hogy
nem a korelnök, hanem a polgármester vezeti az alakuló ülést. Először javasolom, hogy
hallgassuk meg a himnuszt.
(Himnusz után)
1. Beszámoló a 2014. évi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról
és annak eredményéről
Farkas Imre polgármester: felkérem Szabó Istvánnét, a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy
tájékoztassa a jelenlévőket a 2014. évi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásának eredményéről.
Szabó Istvánné a Helyi Választási Bizottság elnöke tájékoztatja a megjelenteket a 2014. október
12-ei önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának eredményéről. (A beszámoló
írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
2. Megválasztott önkormányzati képviselők eskütétele, esküokmányok aláírása és a
megbízólevelek átadása
Farkas Imre polgármester: felkérem a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy a megválasztott
képviselőktől vegye ki az esküt.
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Szabó Istvánné a Helyi Választási Bizottság elnöke a képviselők mindegyikétől kiveszi az
esküt,. A képviselők az esküokmányokat aláírják, majd átadja részükre a megbízóleveleket.
3. Polgármester eskütétele, esküokmány aláírása és megbízólevelének átadása
Szabó Istvánné a Helyi Választási Bizottság elnöke kiveszi az esküt Farkas Imre
polgármestertől, aki aláírja az esküokmányt, majd átadja részére a megbízólevelet.
Farkas Imre polgármester: ezzel a Helyi Választási Bizottság elnökének feladata befejeződött,
megköszönöm az általa végzett munkát.
Most már hivatalosan is képviselők és polgármester lettünk, megkezdődhet az alakuló
képviselőtestületi ülés. Megállapítom, hogy a 7 fő megjelent képviselővel az alakuló nyílt ülés
határozatképes, az alakuló nyílt ülést megnyitom.
Javasolom az alakuló, nyílt ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Dr. Ecsedi András István és
Farkas András képviselőket. Kérdésem, ki az, aki egyetért a jegyzőkönyv hitelesítők
személyével?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
169/2014.(X.16.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
mai alakuló, 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 Farkas András képviselőket
jelöli ki.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2014. október 16.
I.

Napirend előtt

Farkas Imre polgármester: javasolom a meghívóban feltüntetett napirendi pontok tárgyalását,
azzal a módosítással, hogy az „Egyebek”-ben még további két napirendi pontot javasolok
tárgyalni: 1.) Árpád Fejedelem Általános Iskola tornaterem világítás korszerűsítése, 2.)
közvilágítás karbantartói szerződés elfogadása. Amennyiben nincs egyéb napirendi javaslat,
kérdésem, ki az, aki elfogadja a javasolt napirendet?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
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170/2014.(X.16.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 2/2014.(II.1.) önkormányzati rendelete 17. §-a és 8. § (3) bekezdése alapján
a polgármester által előterjesztett alábbi napirendi pontokat elfogadja:
NAPIREND
1. Beszámoló a 2014. évi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról és
annak eredményéről
Előadó: Szabó Istvánné a Helyi Választási Bizottság Elnöke
2. Megválasztott önkormányzati képviselők eskütétele, esküokmányok aláírása és a
megbízólevelek átadása
Előadó: Szabó Istvánné a Helyi Választási Bizottság Elnöke
3. Polgármester eskütétele, esküokmány aláírása és megbízólevelének átadása
Előadó: Szabó Istvánné a Helyi Választási Bizottság Elnöke
4. Polgármesteri székfoglaló
Előadó: Farkas Imre polgármester
5. A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
Előadó: Dr. Ecsedi András István korelnök
6. A bizottságok megválasztása, eskütétele, esküokmányok aláírása
Előadó: Farkas Imre polgármester
7. Képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Farkas Imre polgármester
8. Alpolgármester megválasztása, eskütétele, esküszöveg aláírása, megbízólevelének
átadása
Előadó: Farkas Imre polgármester
9. Alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása.
Előadó: Farkas Imre polgármester
10. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata
Előadó: Farkas Imre polgármester
11. Döntés a Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás egyes kérdéseiről
Előadó: Farkas Imre polgármester
12. Egyebek
Előadó: Farkas Imre polgármester
1./ Árpád Fejedelem Általános Iskola tornaterem világítás
korszerűsítése,
2./ Közvilágítás karbantartói szerződés elfogadása
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Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2014. október 16.
II. Napirend tárgyalása
4. Polgármesteri székfoglaló
Farkas Imre polgármester: négy évvel ezelőtt kicsit másképpen éreztem, mint most, nem
gondoltam volna, hogy megismétlődik, és megint itt fogok állni polgármesterként, pláne nem
úgy, hogy nem is volt ellenfelem a választáson.
Először is köszönetet mondok Előszállás lakosainak azért, hogy polgármesterré
megválasztottak. Annyi kéréssel éltem a szórólapomon, hogy amennyiben lehetséges,
szavazzanak a Fejér Megyei Településekért Egyesületre. Az Egyesület nem kapott annyi
szavazatot, hogy képviselő felkerüljön az egyesületből a megyei közgyűlésbe, de mindezek
ellenére az egyesület a legtöbb szavazatot a megyében Előszállás lakosaitól kapta, 273
szavazattal. Ezért nagyon hálás vagyok Előszállás lakosainak. Most boldog ember vagyok, mert
azt írtam a szórólapra, örülnék, ha ugyanazzal a képviselőtestülettel tudnék együtt dolgozni az
elkövetkező öt évben. Ennek a kérésemnek is eleget tett a falu lakossága, hiszen mind az öt fő
itt van a képviselőtestületben. Nálam kiszolgáltabb ember nem is lehet a faluban, ezért hálás
vagyok mindenkinek, igyekszem meghálálni. Igyekszem nem változni, ugyanaz maradok, aki
eddig is voltam, csak a falu érdekeit fogom képviselni és a falu érdekében fogok döntéseket
hozni.
Még egyszer köszönöm, remélem, nem fogok csalódást okozni az elkövetkező öt évben sem.
5. A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
Farkas Imre polgármester: felkérem dr. Ecsedi András István képviselő urat – korelnököt - a
polgármesteri illetmény és költségtérítés megállapításának előterjesztésére.
Dr. Ecsedi András István képviselő (korelnök): mint a képviselőtestület korelnöke szeretném
tájékoztatni a testületet a polgármester illetménye megállapításának jogszabályi környezetéről
és kérem, hogy az illetményt a következők szerint állapítsa meg.
A 2014. évi önkormányzati választásokat követően új szabályozás lépett hatályba ezen a
területen. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 71. § (2) bekezdés alapján a megyei jogú város polgármestere, a fővárosi
kerületi önkormányzat polgármestere megbízatásának időtartamára havonta illetményre
jogosult, amelynek összege megegyezik a helyettes államtitkár közszolgálati tisztviselőkről
szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, vezetői
illetménypótlékából álló illetményének összegével.
Az Mötv 71. § (4) bekezdése alapján a polgármester illetménye a (2) bekezdésben
meghatározott összeg
•

a) 20%-a az 500 fő lakosságszám alatti település polgármestere esetében;

•

b) 40%-a az 501-1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;

•

c) 60%-a az 1501-10 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
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•

d) 70%-a a 10 001-30 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;

•

e) 80%-a a 30 000 fő lakosságszám feletti település polgármestere esetében.

Előszállás lakosságszáma a 2014. január 1-i, KSH által nyilvántartott adatok szerint 2393 fő,
így Előszállás polgármesterének illetménye a c) pont alapján a következők szerint alakul:
A helyettes államtitkár illetménye a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. év CXCIX. tv.
224. § (1)-(3) bekezdései alapján 747.878 Ft. Ennek az összegnek a 60 %-a 100 Ft-ra kerekítve
448.700 Ft.
Az Mötv 71. § (6) bekezdés alapján a főállású polgármester, a társadalmi megbízatású
polgármester, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke havonta az illetményének,
tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. Fentiek alapján
Előszállás polgármestere havi költségtérítésének összege 67.305 Ft.
Mivel a polgármester illetményének és költségtérítésének tárgyában a testületnek nincs
mérlegelési jogköre, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését az ügyben.
Kérdésem, ki az, aki elfogadja a polgármester illetményéről és költségtérítéséről szóló
határozati javaslatban foglaltakat?
Farkas Imre polgármester: nincs mérlegelési lehetőség, én a magam részéről a szavazástól
tartózkodni fogok.
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
171/2014.(X.16.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71.§ (1), (2),
(4) c) pontja alapján Farkas Imre főállású polgármester illetményét megbízatása idejére havi
bruttó 448.700 Ft-ban, azaz Négyszáznegyvennyolcezer-hétszáz forintban, költségtérítését
pedig az Mötv. 71.§ (6) bekezdése alapján havi 67.305 Ft, azaz Hatvanhétezer-háromszázöt
forint összegben állapítja meg.
Az illetmény és a költségtérítés 2014. október hónapra vonatkozóan időarányosan, 2014.
október 12. napjától illeti meg a polgármestert.
Felelős: Győriné Tar Edit aljegyző
Határidő: folyamatos
6. A bizottságok megválasztása, eskütétele, esküokmányok aláírása
Farkas Imre polgármester: előzetesen abban állapodtunk meg, hogy amennyiben a
képviselőtestület összetétele változatlan marad, a bizottságok is változatlan formában fognak
tovább működni, ugyanazzal a személyi összetétellel. Felkértem a külső bizottsági tagokat,
hogy vállalják el a következő öt évre a bizottsági tagsági megbízatást, és mindhárom személy
vállalta is.
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Két bizottság felállítását javasolom az elkövetkező ciklusban: Pénzügyi és Gazdasági
Bizottságét, amelynek elnökéül Farkas András képviselőt, tagjaiul Dr. Ecsedi András István
képviselőt és Kovács Györgynét javasolom.
Másik bizottságként javasolom a Kulturális, Szociális és Sportbizottság felállítását, amelynek
elnökéül Stadler Gábor képviselőt, tagjaiul: Jákli Ferencné képviselőt, Tábiné Nyúl Gabriella
képviselőt, Telek Attilánét és Simon Mihályt javasolom.
Javasolom e két bizottság létrehozását az általam ismertetett személyi összetétellel. Kérdésem,
ki az, aki egyetért a bizottságok összetételével?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
172/2014.(X.16.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2014-2019. közötti
önkormányzati ciklus idejére a következő bizottságokat hozza létre:
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság:
elnöke:
tagjai:

Farkas András
Dr. Ecsedi András István
Kovács Györgyné

Kulturális, Szociális és Sportbizottság:
elnöke:
tagjai:

Stadler Gábor
Jákli Ferencné
Tábiné Nyúl Gabriella
Telek Attiláné
Simon Mihály

Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2014. október 16.
Ezt követően Farkas Imre polgármester kiveszi az esküt a bizottságok tagjaitól, akik aláírják az
esküokmányokat.
7. Képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapítása
Farkas Imre polgármester: a képviselői tiszteletdíjat 40.000 Ft/hó összegben javasolom
megállapítani. Azon képviselők részére, akik még bizottsági elnöki feladatot is ellátnak, azok
részére a képviselői tiszteletdíjon felül bruttó 5.000 Ft tiszteletdíjat javasolok. A nem képviselő
bizottsági tagok részére pedig a képviselői tiszteletdíj felét, vagyis 20.000 Ft/hó tiszteletdíjat
javasolok.
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Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, az előterjesztett rendelet-tervezet elfogadását
javasolom a képviselőtestületnek. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a képviselői tiszteletdíjak
összegét és egyetért a rendelet-tervezetben foglaltakkal?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
rendeletet alkotta:
Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2014.(X.17.) rendelete
a települési képviselők tiszteletdíjáról
(A rendelet szövege teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
8. Alpolgármester megválasztása, eskütétele, esküszöveg aláírása, megbízólevelének
átadása
Farkas Imre polgármester: alpolgármesterré Magyari Ferenc képviselő urat javasolom a
képviselőtestületnek. Az alpolgármester választás titkos szavazással történik.
Az alpolgármester választás lebonyolításához Szavazatszámláló Bizottságot kell választani,
amelynek elnökéül Jákli Ferencné képviselőt, tagjaiul pedig Farkas András képviselőt és
Stadler Gábor képviselőt javasolom. Kérem a képviselőtestületet, hogy a Szavazatszámláló
Bizottság létrehozásáról hozza meg döntését. Kérdésem, ki az, aki egyetért a Szavazatszámláló
Bizottság összetételével?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
173/2014.(X.16.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az alpolgármester választáshoz
Szavazatszámláló Bizottságot alakít.
A Szavazatszámláló Bizottság elnöke: Jákli Ferencné képviselő,
tagjai: Farkas András képviselő,
Stadler Gábor képviselő.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2014. október 16.
Ezt követően lezajlik az alpolgármester választás, amelyről külön jegyzőkönyv készül, amely
jegyzőkönyv jelen ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.
Jákli Ferencné képviselő, a Szavazatszámláló Bizottság elnöke: tájékoztatom Előszállás
település lakosait, az alakuló ülésen megjelenteket és a képviselőtestületet, hogy a képviselők
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egyöntetű, 7 igen szavazatával Magyari Ferenc képviselő urat Előszállás Nagyközség
Önkormányzatának alpolgármesterévé megválasztásra került.
Farkas Imre polgármester: az alpolgármester választás eredményét minősített többséggel
határozattal meg kell erősíteni. Kérdésem, ki az, aki egyetért azzal, hogy Magyari Ferenc legyen
az önkormányzat alpolgármestere?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
174/2014.(X.16.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete titkos szavazással Magyari
Ferenc képviselőt alpolgármesterré megválasztotta.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2014. október 16.
Farkas Imre polgármester ezt követően kiveszi az esküt a megválasztott alpolgármestertől, aki
aláírja az esküokmányt, majd átadja részére a megbízólevelet.
9.) Alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: az alpolgármesteri tiszteletdíj a nem főállású polgármester,
társadalmi megbízatású polgármester béréhez van igazítva, akinek bére a polgármester béréhez
van igazítva, fix összeg. Ennek mértéke a polgármesteri bér 50 %-ának 70-90 %-a lehetne, mely
forintosítva 157.000-201.900 Ft-ig terjedhet. Ettől eltérni csak úgy lehet, ha írásban nyilatkozik
arról, hogy lemond a plusz összegről.
Ezen összeg 15 %-áig költségtérítésre jogosult, erről alpolgármester úr le fog mondani.
Egy összeget terjesztek a képviselőtestület elé, javasolom, hogy az alpolgármester tiszteletdíja
bruttó 90.000 forint legyen. Kérdésem, ki az, aki egyetért az alpolgármesteri tiszteletdíj javasolt
összegével?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
175/2014.(X.16.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Képviselőtestülete az alpolgármester tiszteletdíját havi bruttó 90.000
Ft-ban, azaz Kilencvenezer forintban állapítja meg, költségtérítést nem állapít meg részére.
A tiszteletdíj 2014. október hónapra vonatkozóan időarányosan, 2014. október 12. napjától illeti
meg az alpolgármestert.
Felelős: Győriné Tar Edit aljegyző
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Határidő: folyamatos
10. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálatával a kötelező
törvényi változásoknak teszünk eleget, voltak olyan törvényi változások, amelyeket be kellett
építeni a jelenlegi szabályzatba, és a választás napjával megszűntek, bekerültek az Mötv-be,
ezek változását kell követni. A bizottságok összetétele, létszáma nem változik. A szabályzat
lényegében csak a kötelező törvényi változásokkal fog változni.
Javasolom a képviselőtestületnek az előterjesztett szervezeti és működési szabályzat
módosításáról szóló rendelet-tervezet elfogadását. Kérdésem, ki az, aki egyetért a szabályzat
előterjesztés szerinti módosításával?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
rendeletet alkotta:
Előszállás Nagyközség Önkormányzata
Képviselőtestületének
19/2014.(X.17.) önkormányzati rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról
(A rendelet szövege teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
11. Döntés a Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás egyes kérdéseiről
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulásnak
önkormányzatunk is tagja volt, a társulás 2014. június 30-ai ülésén az önkormányzat ebből a
társulásból kilépett, október hónap elején volt a Társulás ülése, ahol a Társulás megszűnéséről
döntöttek. A Képviselőtestületnek is döntést kell hoznia – mint minden tagi önkormányzatnak
– arról, hogy kilép-e a társulásból. 2014. december 31-ig még működni fog a társulás, a
társulásba delegálni kell egy személyt, ez általában a polgármester. Amennyiben a polgármester
nem ér rá, helyettest is meg kell jelölni.
A Képviselőtestületnek három döntést kell meghoznia: a szakfeladatban ott dolgozó
személyeket át kívánjuk venni és tovább kívánjuk foglalkoztatni. Vannak olyan személyek,
akik nem kerülnek át, ők végkielégítéssel fognak távozni, ennek költségét a tagi
önkormányzatoknak kell finanszírozni, lakosságszám arányosan fogjuk kifizetni. Összesen
60.000-70.000 fő a lakosságszám az összes tagi önkormányzatot tekintve, ebből 2400 fő
Előszállás lakosságszáma, önkormányzatunkat terhelő összeg 1 millió forint körüli összeg lesz.
Határozati javaslatom: 1./ A társulási ülésekre delegált személy a polgármester legyen,
akadályoztatása esetén az alpolgármester képviselje a települést.
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2./ Mivel a Társulás a megszűnés mellett döntött, a tagi önkormányzatoknak erről egyenként
döntést kell hozniuk.
Kérdésem, ki az, aki egyetért a Társulás megszűnésével, valamint azzal, hogy ennek költségeit
lakosságszám arányosan Előszállás Nagyközség Önkormányzata viselje, a kötelező
szakfeladatokban dolgozókat pedig tovább kívánja foglalkoztatni?
Tájékoztatásul elmondom, hogy egyetlen szakfeladat van, ami nem kötelező, az itt dolgozók
továbbfoglalkoztatása kérdéses, nagy valószínűséggel megszűnik majd.
Kérdésem, ki az, aki egyetért az általam ismertetett határozati javaslattal?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
176/2014.(X.16.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
1. Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Dunaújvárosi
Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás 2014. december 31. napjával történő megszüntetésével,
s felhatalmazza Farkas Imre polgármestert a társulási megállapodás felmondásáról szóló
megállapodás aláírására.
Felelős: Farkas Imre polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
Határidő: 2014. október 31.
2. Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
önkormányzat számára kötelező gyermekjóléti szolgálat működtetése és családsegítő szolgálat
működtetése feladatokat 2015. január 1. napjától ellátja, valamint a feladatellátásban részt vevő
foglalkoztattak közül gyermekjóléti szolgálat munkakörből 1 főt, családsegítő szolgálat
munkakörből 1 főt vesz át és foglalkoztat tovább 2015. január 1. napjától.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2014. december 31.
3. Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Társulás
által fenntartott Gyermekek Átmeneti Otthona, Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális
Szolgáltató Központ megszüntetésével járó költségek településre eső részét lakosságszám
arányosan vállalja, a költségeket költségvetésében biztosítja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2014. október 30.
4. Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
Társulás leltárral és záró főkönyvi kivonattal alátámasztott költségvetési beszámolóját – a
megszűnés napjával, mint fordulónappal – Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
készítse el.
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Felelős: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Határidő: 2015. március 1.
5. Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
Társulás irattári anyaga 2015. január 1. napjától Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzatánál kerüljön elhelyezésre.
Felelős: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Határidő: 2014. december 31.
6. Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy
a határozatot a társulást alkotó tag önkormányzatok képviselő-testületei, valamint a
Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás Társulása Tanácsa és a munkaszervezeti
feladatokat ellátó Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére küldje meg.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2014. október 31.
7. Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete nyilatkozik, hogy Előszállás
Nagyközség Képviselő-testülete Farkas Imre polgármestert delegálja a társulásba,
akadályoztatása esetén pedig e feladatkört Magyari Ferenc alpolgármester látja el.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2014. október 31.

12.) Egyebek
1./ Árpád Fejedelem Általános Iskola tornaterem világítás korszerűsítése
(Az árajánlat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: az iskola tornatermi lámpáit kb. 30 évvel ezelőtt szerelték fel, az
eltelt idő alatt sok izzó kiégett, a lámpák korszerűtlenné váltak, az egyik védőbúra le is esett.
Az általános iskola jelenlegi üzemeltetője a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, azonban
nem rendelkezik akkora összeggel, hogy ezt a problémát meg tudja oldani. Ezért úgy
gondoltam, hogy a képviselőtestület elé terjesztem, és javasolom, hogy a tornatermi
világításkorszerűsítés bruttó 600.000 Ft összegű költségét a képviselőtestület vállalja fel.
Jákli Ferencné képviselő: akkor, amikor az új helyzet felállt, az önkormányzat fenntartása alól
kikerült az oktatási intézmény, a képviselőtestület már akkor is kifejezte azon szándékát, hogy
amennyiben módjában áll, a továbbiakban is segíti az intézményt, mivel a település lakosainak
gyermekeit oktatják ott. Az intézményvezető mindent megtesz azért, hogy biztosítsa azokat a
feltételeket, amelyek a gyermekek számára nélkülözhetetlenek. Ez sokszor pénzügyi
akadályokba ütközik, így az önkormányzatnak be kell segítenie a gyermekek biztonsága
érdekében.
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Stadler Gábor képviselő: az árajánlat az anyagárat is tartalmazza?
Farkas Imre polgármester: igen, az anyagárat is tartalmazza, a teljes bekerülési költséget.
Határozati javaslatom: az Árpád Fejedelem Általános Iskola tornaterem világítás
korszerűsítésére 599.440 Ft-ot biztosítson a képviselőtestület. Kérdésem, ki az, aki egyetért az
ismertetett határozati javaslattal?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
177/2014.(X.16.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az Árpád Fejedelem Általános
Iskola tornaterem világításkorszerűsítésére 599.440 Ft-ot biztosít.
A világításkorszerűsítés költsége az önkormányzat 2014. évi költségvetésének működési
kiadási terhére kerül kifizetésre.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2014. november 30.
(az összeg átutalására)
2./ Közvilágítás karbantartói szerződés elfogadása
(A szerződés tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a közvilágítás karbantartását helyi vállalkozó végzi, akinek 2014.
október 31. napjával lejár a szerződése. A soron következő képviselőtestületi ülés november
13-án lesz, ezért időszerű lenne a szerződés meghosszabbítása, mert a lámpák nem várják meg
a következő ülés időpontját, folyamatosan mennek tönkre.
A vállalkozó részére az önkormányzat havi bruttó 24.000 Ft + ÁFA, azaz 30.480 Ft készenléti
díjat fizetne, amely összeg magában foglalja havi lebontásban 2 db lámpa szerelésének
munkaköltségét. A lámpatestek javítási költsége anyag + munkadíj bruttó 4.000 Ft + ÁFA, azaz
5.080 Ft.
Amikor az előző ciklus elején megkötöttük a vállalkozói szerződést, azt mondtam, hogy addig
tudom vállalni, amíg polgármester vagyok. Javasolom a képviselőtestületnek, hogy 2019.
október 31-ig az önkormányzat kössön szerződést Simon Zsolt vállalkozóval a közvilágítás
karbantartására, a fent megjelölt összegekkel. Kérdésem, ki az, aki egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
178/2014.(X.16.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete vállalkozói szerződést köt
Simon Zsolt Előszállás, Arany J. u. 23. szám alatti lakos egyéni vállalkozóval a közvilágítás
karbantartására, 2014. november 1-től 2019. október 31-ig tartó időtartamra, a határozat
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mellékletét képező vállalkozói szerződésben foglalt feltételekkel és
polgármestert a szerződés aláírására.

felhatalmazza a

Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2014. október 31.
(a vállalkozói szerződés megkötésére)
Farkas Imre polgármester: mivel több napirendi pont az alakuló képviselőtestületi ülésen
nincsen, megköszönöm mindenkinek a részvételt és szeretnék meghívni minden jelenlévőt egy
kis állófogadásra az óvoda éttermébe.
Annyit szeretnék még elmondani, hogy az ember örül annak, hogy mindent megkapott, amit
szeretett volna, azonban egy kis negatív dolog is történt, ami nem a településsel kapcsolatos.
Két polgármester kollégámat nem választották újra polgármesterré, sajnálattal értesültem erről,
velük nagyon jó volt együtt dolgozni. Remélem, az új kollégákkal is jó lesz a
munkakapcsolatom és ugyanazt a szintet el fogják érni, mint elődeik. Egyébként az egésznek
nagyon pozitív visszhangja van, az idő majd mindent megold. Köszönöm mindenki munkáját,
a falu lakosainak részvételét a választáson. Hajrá Előszállás!
A képviselőtestület alakuló ülését 18,45 órakor bezárom.
kmf.
dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
nevében és megbízásából:
Győriné Tar Edit
aljegyző
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