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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. november
6-án 18,00 órai kezdettel a Községi Könyvtárban megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Jelen vannak:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Farkas Imre polgármester,
Farkas András,
Jákli Ferencné,
Magyari Ferenc,
Stadler Gábor,
Tábiné Nyúl Gabriella képviselők

Tanácskozási joggal:
1) Győriné Tar Edit aljegyző
Igazoltan távol:
1) Dr. Ecsedi András István képviselő
I. Napirend előtt
Farkas Imre polgármester: köszöntöm a képviselőtestület rendkívüli nyílt ülésén megjelent
képviselőket. Megállapítom, hogy a rendkívüli nyílt képviselőtestületi ülés a képviselők 6
tagjának jelenlétével határozatképes, a rendkívüli nyílt ülést megnyitom. Javaslatot teszek az
ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítőire Jákli Ferencné és Stadler Gábor képviselők
személyében.
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
179/2014.(XI.6.) 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 Jákli Ferencné és Stadler Gábor képviselőket jelöli ki.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2014. november 6.
Farkas Imre polgármester: javasolom a meghívóban feltüntetett napirendi pont tárgyalását,
amelyet további négy napirendi ponttal javasolok kiegészíteni:
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2. a.) napirendi pontként javasolom tárgyalni a Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi
Társulása megszüntetésével kapcsolatos költségek Előszállás települést érintő részének
biztosítását,
2. b.) napirendi pontként a Gyermekek Átmeneti Otthona Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális
Központ által személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének 43/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete hatályon kívül
helyezéséhez történő hozzájárulást,
3. napirendi pontként a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsába tanácstag delegálását,
4. napirendi pontként a Családokért Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába tanácstag
delegálását,
5. napirendi pontként pedig az „Egyebek”-ben néhány témában szeretném tájékoztatni a
képviselőtestületet.
Amennyiben nincs egyéb napirendi javaslat, kérdésem, ki az, aki elfogadja a javasolt
napirendet?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
180/2014.(XI.6.) 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
Nyílt ülés
1. Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület működésének anyagi támogatása
Előadó: Farkas Imre polgármester
2. a.) A Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása megszüntetésével
kapcsolatos költségek Előszállás települést érintő részének biztosítása
b.) A Gyermekek Átmeneti Otthona Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Központ által
személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyűlésének 43/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete
hatályon kívül helyezéséhez történő hozzájárulás
Előadó: Farkas Imre polgármester
3. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsába tanácstag delegálása
Előadó: Farkas Imre polgármester
4. Családokért Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába tanácstag delegálása
Előadó: Farkas Imre polgármester
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5. Egyebek
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2014. november 6.
II. Napirend tárgyalása
1. Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület működésének anyagi támogatása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület nehéz anyagi helyzetbe
került, ugyanis egy KEHI-vizsgálat indult az egyesület ellen, amit időközben átadtak a Nemzeti
Adó-és Vámhivatalnak és ő vizsgálódik tovább. Egészen pontosan a munkaszervezet egyik
dolgozója ellen folyik vizsgálat. Ennek köszönhetően a Megyei Vidékfejlesztési Hivatal
minden Leader-pályázattal kapcsolatos kifizetést leállított. Emiatt viszont az egyesület nem
tudja fizetni az áramdíjat, a béreket és semmi egyebet. Azt kérték a tagönkormányzatoktól,
hogy amennyiben módjukban áll, támogassák az egyesület működését valamennyi összeggel.
Az önkormányzat kölcsönt nem nyújthat senkinek, mivel pénzintézeti tevékenységet nem
folytathat, kizárólag támogatásként lehetne ezt megtenni. Másfél éve indult ez az ügy, 2015.
augusztus 31-ig vállalták az egyesület működtetését, addig 55 millió forint támogatási összeg
kifizetése várható, ha rendeződik a helyzet.
Az egyesületnek van folyószámlahitel-kerete 6 millió forint, ennek kimerítése 5 millió forint
körül van, és ezen kívül van még 7 millió forint egyéb tartozásuk, bérek, áramszámla, épület
bérleti díja.
Első körön abban állapodtunk meg a tagönkormányzatokkal, hogy a 7 millió forintos összeg
kerüljön kifizetésre, beszéltünk arról is, hogyan történjen. Arra a megállapításra jutottunk, hogy
az önkormányzatoknak kell helyt állniuk. A tagönkormányzatok és egy vállalkozó nyert el
Leader-pályázatot. A pályázatot elnyert vállalkozó is hozzá fog járulni. Az önkormányzatokat
pedig 500.000 Ft-os támogatás kifizetésével szólította meg az egyesület.
Olyan alternatíva is felmerült, hogy az elnyert összegek arányában járuljanak hozzá az
önkormányzatok az egyesület működéséhez.
A képviselőtestület tagjainak véleményét kérem, kérdésem, hogy mekkora legyen a
hozzájárulás összege? Jelenleg 19.800.000 Ft van az önkormányzat számláján.
Jákli Ferencné képviselő: az 500.000 Ft-os hozzájárulást reális összegnek tartom.
Magyari Ferenc alpolgármester: véleményem szerint is az elnyert összegek arányában kellene
hozzájárulni.
Farkas András képviselő: ha azt veszem alapul, hogy Előszállás mekkora összeget nyert, akkor
135.000 Ft-ra jön ki a hozzájárulás összege. Én többet nem javasolok kifizetni, mert nem biztos,
hogy az egyesületet életben tudják tartani. Azt sem tudjuk, hogy meddig tart ez a vizsgálat és
melyik település mekkora összegű hozzájárulást ad.
Farkas Imre polgármester: az egyesületnek 2015. december 31-éig működnie kell. Az 55 millió
forintos megítélt pénzt meg fogjuk kapni. Kérdés az utána következő időszak, amit azonban
nem tudnak még mások sem.
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Farkas András képviselő: köztes megoldást javasolok: első körben kifizetnénk 135.000 Ft-ot
vagy 150.000 Ft-ot, és ha a későbbiekben lesz több információnk, akkor még esetleg
kiegészítenénk ezt az összeget valamennyivel.
Farkas Imre polgármester: 500.000 Ft-ot kér az egyesület, javasolom, hogy adjunk 250.000 Ftot.
Egyetlen dologra várunk, mégpedig arra, hogy az adóhatóság kiadjon egy olyan igazolást, hogy
már nem az egyesület ellen folyik az eljárás, hanem magánszemély ellen. Abban az esetben, ha
úgy alakul, hogy látszik ebben az ügyben az alagút vége, ha kiderül, hogy mi a valós helyzet és
még szükséges pénz, akkor a későbbiekben erről még döntenénk.
Javaslatom, hogy a képviselőtestület a kért összeg felének, vagyis 250.000 Ft-nak működési
hozzájárulásként történő kifizetéséről döntsön.
Jákli Ferencné képviselő: szeretném hangsúlyozni, hogy van egy hosszú távú kapcsolatunk az
egyesülettel, ami már az előző polgármester idejében is működött.
Stadler Gábor képviselő: véleményem szerint a közösség pénzét nem szórhatjuk, minden
önkormányzat amennyi pénzt kapott, annak arányában tegyen vissza. Nem Előszállás fogja
élvezni más településen elnyert pályázati pénz hasznát. Amennyi pénzt az önkormányzatok
felvesznek, annak arányában tegyenek vissza. Előszállás 19 millió forintot fog kapni, annak
arányában adjon vissza.
Farkas Imre polgármester: az összesen elnyert 1,2 milliárd forintból 6 millió forintot nyertünk,
ezt arányosítva nem 130.000 Ft-ra jön ki a hozzájárulás összege.
Határozati javaslatom: 250.000 Ft-os hozzájárulás kifizetését javasolom a képviselőtestületnek
a határozati javaslat első bekezdésének kiegészítésével: „A Képviselőtestület álláspontja az,
hogy az elnyert pályázati összeg arányában kellene hozzájárulni az egyesület működéséhez.”
Elfogadja-e a képviselőtestület a 250.000 Ft-os hozzájárulási összeget?
Stadler Gábor képviselő: 175.000 Ft-ot javasolok kifizetni.
Farkas Imre polgármester: elhangzott két javaslat a képviselőtestület tagjai részéről, 135.000 Ft
és 175.000 Ft, valamint részemről 250.000 Ft.
Farkas András képviselő: javasolom, hogy átlagoljuk a javasolt összegeket.
Farkas Imre polgármester: javasolom a képviselőtestületnek, hogy 200.000 Ft-tal járuljon hozzá
az egyesület működéséhez, azzal a kiegészítő megjegyzéssel, hogy a képviselőtestület azon az
állásponton van, hogy a befizetéseket az elnyert pályázatok arányában kellene teljesíteni.
Kérdésem, ki az, aki egyetért a javasolt összeggel és az elhangzott kiegészítéssel?
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:

181/2014.(XI.6.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
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Határozat
1. Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőföldi Híd
Térségfejlesztő Egyesület (2458 Kulcs Rákóczi u. 139.) számára egyszeri, 200.000 Ft összegű
támogatást nyújt a működtetés biztosítása érdekében.
A Képviselőtestület álláspontja az, hogy az elnyert pályázati összeg arányában kellene
hozzájárulnia a tagönkormányzatoknak az egyesület működéséhez.
2. A Képviselő-testület kijelenti, hogy a kiadás előirányzatát a 2014. évi önkormányzati
költségvetésben biztosítja.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Mezőföldi Híd
Térségfejlesztő Egyesület elnökét tájékoztassa és intézkedjen az összeg kifizetéséről.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2014. november 30. (a kifizetésre)
2. a.) A Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása megszüntetésével
kapcsolatos költségek Előszállás települést érintő részének biztosítása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: mint azt a képviselőtestület tagjai tudják, a Dunaújvárosi Kistérség
Többcélú Kistérségi Társulása meg fog szűnni december 31-ével, ennek következtében az ott
dolgozók egy része számára végkielégítéseket kell kifizetni. Úgy tervezték meg, hogy az ezzel
járó kiadások összege 15 millió forint, ebből 2.800 eFt a későbbi fenntartási költsége, ez
Előszállásra vetítve 498.570 Ft-ot jelent.
Jákli Ferencné képviselő: azok a személyek, akiket átveszünk, kapnak-e végkielégítést?
Farkas Imre polgármester: ők nem kapnak végkielégítést.
Farkas Imre polgármester: javasolom a képviselőtestületnek, hogy 498.500 Ft hozzájárulás a
Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása részére kerüljön kifizetésre. Kérdésem,
ki az, aki egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
182/2014.(XI.6.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
1. Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaújvárosi Kistérség
Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Gyermekek Átmeneti Otthona, Gyermekjóléti
Szolgálat és Szociális Szolgáltató Központ megszüntetésével kapcsolatos költségek fedezetére
2014. évben 498.500,-Ft-ot biztosít, mely kötelezettségvállalás fedezetére Előszállás
Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló
1/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet Előszállás Nagyközség Önkormányzata egyéb működési
célú támogatások kiemelt előirányzat terhére Dunaújváros TKT jogcímen fedezetet biztosít. A
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megjelölt fedezetnövekedés forrását a költségvetési rendelet 2. számú melléklet Közhatalmi
bevételek soron szereplő előirányzat terhére történő átcsoportosítással rendezi.
2. Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja az aljegyzőt, hogy az
1. pontban foglalt döntést Előszállás Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és
annak végrehajtásáról szóló 1/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet soron következő
módosításakor vegye figyelembe, egyben felhatalmazza a polgármestert a döntéssel összefüggő
kötelezettségvállalás teljesítésére.
Felelős: Farkas Imre polgármester (a kötelezettség vállalásáért)
Győriné Tar Edit aljegyző (a költségvetés tervezéséért)
Határidő: 2014. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja
3. Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete felkéri a polgármestert, hogy
e határozatot küldje meg a Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsa részére.
Felelős: Farkas Imre polgármester (a határozat végrehajtásáért)
Határidő: 2014. november 20.

2. b.) A Gyermekek Átmeneti Otthona Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Központ
által személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 43/2013.(XII.20.) önkormányzati
rendelete hatályon kívül helyezéséhez történő hozzájárulás
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása 2014.
december 31. napjával megszűnik. A Társulási Tanács 2014. november 4-ei ülésén hozott
határozatában arról döntött, hogy az általa fenntartott Gyermekek Átmeneti Otthona,
Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Szolgáltató Központot jogutód nélkül megszünteti,
szintén 2014. december 31. napjával, melyet az intézmény jogutód nélküli megszüntetésére
tekintettel hatályon kívül kell helyezni. A hatályon kívül helyezendő rendelet megalkotásához
a társulásban részt vevő tagönkormányzatok képviselőtestületeinek hozzájárulása szükséges.
Ezért kérem a képviselőtestületet, hogy a jelenleg hatályban lévő, Dunaújváros MJV
Önkormányzata Közgyűlésének 43/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete hatályon kívül
helyezéséhez járuljon hozzá. Kérdésem, ki az, aki egyetért a rendelet hatályon kívül
helyezésével?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:

183/2014.(XI.6.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
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Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Dunaújvárosi Kistérség
Többcélú Kistérségi Társulása megszűnése miatt hozzájárulását adja, hogy a Gyermekek
Átmeneti Otthona Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Központ által személyes gondoskodást
nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról szóló 43/2013. (XII. 20) önkormányzati rendelet 2015. január 1. napjával
hatályon kívül helyezésre kerüljön Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése által.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2014. november 30. (a határozat megküldésére)
3.Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsába tanácstag delegálása
Farkas Imre polgármester: a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsa alakuló ülését 2014. november 24-én tartja. A tanács jogszerű
működéséhez szükséges tanácstag delegálása a tagi önkormányzatok részéről, így
Előszállásnak is delegálnia kell tanácstagot. Javasolom a polgármester tanácstagként történő
delegálását, kérem a képviselőtestületet, hogy erről hozza meg döntését. Kérdésem, ki az, aki
egyetért a polgármester delegálásával?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
184/2014.(XI.6.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába Előszállás
Önkormányzata képviseletében tanácstagként Farkas Imre polgármestert delegálja,
akadályoztatása esetén pedig e feladatkört Magyari Ferenc alpolgármester látja el.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2014. november 15. (a határozat megküldésére)
4.Családokért Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába tanácstag delegálása
Farkas Imre polgármester: a Családokért Önkormányzati Társulás 2014. november 20-án tartja
alakuló ülését. Az előző napirendi ponthoz hasonlóan a Társulási Tanács működéséhez szintén
szükséges tanácstag delegálása a tagi önkormányzatok részéről, így Előszállásnak is delegálnia
kell tanácstagot. Javasolom a polgármester tanácstagként történő delegálását, kérem a
képviselőtestületet, hogy erről hozza meg döntését. Kérdésem, ki az, aki egyetért a polgármester
delegálásával?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
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185/2014.(XI.6.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Családokért Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsába Előszállás Önkormányzata képviseletében tanácstagként Farkas
Imre polgármestert delegálja, akadályoztatása esetén pedig e feladatkört Magyari Ferenc
alpolgármester látja el.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2014. november 15. (a határozat megküldésére)

5.Egyebek
Farkas Imre polgármester: kérdésem, hogy 2015. évben mikor tartsuk a Szállás-Napok-at? A
jövő évben május 1-je pénteki napra fog esni.
Jákli Ferencné képviselő: május 10-e után kerüljön megrendezésre, a ballagások időpontjával
ne ütközzön. Egyébként az elmúlt években ezért is tettük a hónap közepére. Az idei év
időpontja, május 16-17. megfelelő volt.
Farkas Imre polgármester: javasolom május 15-16-át a „Szállás-Napok” időpontjául.
Megkezdtük a szervezést a fellépők tekintetében, előadóművészként Kaczor Ferit, Matyi és a
Hegedűst és egy a fiatalok számára megfelelő műfajú előadóművészt tervezünk meghívni.
Javasolom a „Szállás-Napok” időpontjáról a döntés meghozatalát, kérdésem, ki az, aki egyetért
a javaslattal?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
186/2014.(XI.6.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2015. évi „Szállás-Napok”
időpontját 2015. május 15-16-ában határozza meg.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2015. május 15-16.
Farkas Imre polgármester: „K1”-es verseny kerül megrendezésre Előszálláson 2014. december
13-án, ahol a helyi, előszállási versenyzőnek egyiptomi ellenfele lesz. A szervezők minden
költségét vállalják az egyiptomi vendégek ideutazásának, de az elszállásolásukra kellene
megoldást találni. Kérésük az önkormányzat felé, hogy a 3 napi elszállásolásuk 60.000 Ft-os
költségét vállalja fel. Ezt az összeget támogatásként kaphatná meg a SUKOTHAI TEAM THAI
BOX Sportegyesület. Kötnénk egy támogatási szerződést. Várom a képviselőtestület tagjainak
véleményét erről.
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Stadler Gábor képviselő: én támogatom.
Farkas Imre polgármester: kérdés, hogy mennyi legyen a támogatási összeg. Javasolom 60.000
Ft-tal támogatni a sportegyesületet. Kérdésem, ki az, aki egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
187/2014.(XI.6.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a SUKOTHAI TEAM THAI
BOX Sportegyesület részére 60.000 Ft-os anyagi támogatást nyújt.
A támogatási összeg az önkormányzat 2014. évi költségvetésének működési célú támogatás
értékű kiadás terhére kerül kifizetésre.
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2014. december 15.
Farkas Imre polgármester: jutalmat javasolok adni az önkormányzat közalkalmazottainak, a
tavalyi évben részükre kiosztott összegben. Az óvodában ez 10 főt érint, az óvodakonyhán 5
főt, 1 fő védőnőt, házi segítségnyújtásban 2 főt, könyvtárban 2 főt, összesen kb. 20 főt, akik
részére személyenként bruttó 20-22.000 Ft jutalmat javasolok adni.
Stadler Gábor képviselő: bruttó 30.000 Ft-ot is elfogadhatónak tartok jutalomként adni a
közalkalmazottaknak.
Farkas András képviselő: a 2013. évben kiosztott jutalom összegét javasolom az idei évben is
kiosztani.
Farkas Imre polgármester: javasolom a 2013. évi jutalom összege + 5.000 Ft jutalomként
történő kiosztását a közalkalmazottak részére.
Jákli Ferencné képviselő: az általános iskola közalkalmazott dolgozói se maradjanak ki a
jutalmazásból.
Farkas Imre polgármester: megnézzük a lehetőségét. Javasolom a képviselőtestületnek, hogy a
közalkalmazottak részére jutalomként személyenként bruttó 25.000 Ft kerüljön kiosztásra.
Kérdésem, ki az, aki egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
188/2014.(XI.6.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
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Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat
közalkalmazott dolgozói részére bruttó 25.000 Ft/fő jutalom kiosztását határozza el.
A jutalom összege az önkormányzat 2014. évi költségvetésének személyi juttatások terhére
kerül kifizetésre.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2014. november 30. (az összeg kifizetésére)
Farkas Imre polgármester: az alakuló ülésen a képviselőtestület döntött az alpolgármesteri
tiszteletdíjról. Akkor alpolgármester úr lemondott költségtérítéséről. Időközben azonban
kiderült, hogy a költségtérítésről az alpolgármester nem mondhat le.
Erről tájékoztattam alpolgármester urat, aki írásban nyilatkozott arról, hogy a korábban
megállapított alpolgármesteri tiszteletdíj 90.000 Ft-os összegéből további 10.000 Ft-ról le kíván
mondani, egyúttal kéri a részére jogszabály szerint járó költségtérítés megállapítását. (A
nyilatkozat írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kérem a képviselőtestület döntését az alpolgármesteri tiszteletdíj, valamint a költségtérítés
megállapításáról az alakuló ülésen hozott, 175/2014.(X.16.) számú határozat módosításával.
Kérdésem, ki az, aki egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
189/2014.(XI.6.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a 175/2014.(X.16.) számú
önkormányzati határozatot a következők szerint módosítja:
Az alpolgármester tiszteletdíját havi bruttó 80.000 Ft-ban, azaz Nyolcvanezer forintban,
költségtérítését pedig az alpolgármesteri tiszteletdíj 15 %-ában, azaz 12.000 Ft-ban, azaz
Tizenkettőezer forintban állapítja meg. A tiszteletdíj és a költségtérítés 2014. október hónapra
vonatkozóan időarányosan, 2014. október 12. napjától illeti meg az alpolgármestert.
Felelős: Győriné Tar Edit aljegyző
Határidő: folyamatos

Farkas Imre polgármester: mivel több napirendi pont a rendkívüli nyílt ülésen nincsen, azt 19,00
órakor bezárom.
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