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

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

Tanácskozási joggal:
1)
2)
3)
4)
5)

Győriné Tar Edit aljegyző,
Dr. Gentischer Ferenc a Dunaújvárosi Járási Hivatal képviseletében,
Dr. Kádas Zsófia háziorvos,
Rédai József az Emergency Service KFT ügyvezető igazgatója,
Sziliné Presszer Anita védőnő

Igazoltan távol:
1) dr. Ecsedi András István képviselő
I. Napirend előtt
Farkas Imre polgármester: köszöntöm a képviselőtestület rendes nyílt ülésén
megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket. Megállapítom, hogy a rendes nyílt képviselőtestületi ülés a képviselők 6 tagjának jelenlétével határozatképes, a rendes nyílt ülést megnyitom. Javaslatot teszek az ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítőire Tábiné Nyúl Gabriella és
Stadler Gábor képviselők személyében.
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:
190/2014.(XI.26.) 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 Tábiné Nyúl Gabriella és Stadler Gábor képviselőket jelöli ki.
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Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2014. november 26.
Farkas Imre polgármester: javasolom a meghívóban feltüntetett napirendi pontok tárgyalását
azzal a módosítással, hogy az „Egyebek” 2. napirendi pontjaként javasolom tárgyalni ajándékcsomag biztosítását a 70 éven felüli és 14 éven aluli lakosok részére.
Kérdésem, van-e egyéb napirendi pontra javaslat?
Farkas András a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: javasolom 10. napirendi pontként
tárgyalni a polgármester jutalmazását.
Farkas Imre polgármester: a meghívóban feltüntetett napirendi pontok körét javasolom kiegészíteni 10. napirendi pontként a polgármester jutalmazásával, valamint az „Egyebek”-ben ajándékcsomag biztosítását a 70 éven felüliek, valamint a 14 éven aluli lakosok részére. 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:
191/2014.(XI.26.) 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. Egészségügyi szolgáltatások beszámolója
Előadó: dr. Kádas Zsófia háziorvos
dr. Stingli Erzsébet gyermek-szakorvos
dr. Vékás Júlia Andrea fogszakorvos
dr. Reiter Gábor szülész-nőgyógyász szakorvos
Sziliné Presszer Anita védőnő
Emergency Service KFT képviselője
Véleményezi: Kulturális, Szociális és Sportbizottság
2. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a tett polgármesteri intézkedésekről
Előadó: Farkas Imre polgármester
3. Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előadó: Győriné Tar Edit aljegyző
4. A temetőkről és a temetkezés rendjének helyi szabályairól rendeletalkotás
Előadó: Győriné Tar Edit aljegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Kulturális, Szociális és Sportbizottság
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5. Adórendeletek felülvizsgálata
Előadó: Győriné Tar Edit aljegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
6. Szociális célú tűzifa támogatásról szóló rendeletalkotás
Előadó: Győriné Tar Edit aljegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Kulturális, Szociális és Sportbizottság
7. 2015. évi költségvetési koncepció
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
8. 2015. évi belső ellenőrzési ütemterv
Előadó: Győriné Tar Edit aljegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
9. Roma Nemzetiségi Önkormányzat Együttműködési Megállapodásának elfogadása
Előadó: Győriné Tar Edit aljegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Kulturális, Szociális és Sportbizottság
10. Polgármester jutalmazása
Előadó: Farkas András a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke
11. Egyebek:
1./ Pannon Térség Ifjúsági Értékőr Hálózatban történő részvétel
2./ Ajándékcsomag a 70 éven felüli és 14 éven aluli lakosok részére
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2014. november 26.
II. Napirend tárgyalása
1. Egészségügyi szolgáltatások beszámolója
(Az előterjesztések írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Háziorvosi tevékenységről szóló beszámoló
Farkas Imre polgármester: köszöntöm dr. Kádas Zsófia háziorvost, megkérdezem, van-e az írásos beszámolóhoz szóbeli kiegészítése?
Dr. Kádas Zsófia háziorvos: adjuk az influenza elleni védőoltást, aki szeretné igényelni, jelentkezzen a háziorvosi rendelőben, mert egyre több a köhögő, lázas beteg, várhatóan hamarosan
elkezdődik az influenzajárvány.
December 15-16-17-én a községbe érkezik egy mammográfiás szűrővizsgálatot végző busz,
elsősorban azoktól, akik kaptak meghívót, minél nagyobb számú megjelenést szeretnék kérni.
December 16-án, a mammográfiás szűrővizsgálat ideje alatt prevenciós vizsgálatot lehet kérni,

4
ahol koleszterinszint mérést, vércukormérést, testzsír mérést végeznek. Szintén a Fő téren a
polgármesteri hivatal előtt buszban történik a vizsgálat. Ezekre a vizsgálatokra szerettem volna
felhívni a lakosság figyelmét.
Farkas Imre polgármester: az összevont bizottsági ülésen a két bizottság megtárgyalta a háziorvos által készített beszámolót. Már ott is elmondtam, hogy személy szerint engem meglepett,
hogy bizonyos betegségek száma elég nagy és ami még meglepőbb számomra, hogy a nők magas vérnyomás betegsége sokkal nagyobb arányú a férfiakénál.
Dr. Kádas Zsófia háziorvos: talán a nők kicsit nagyobb létszámban keresik fel a háziorvost,
akiket nem tudunk igazából elérni, az a dolgozó korosztály, ezekkel a szűrésekkel talán jobban
elérjük ezeket a személyeket.
Farkas Imre polgármester: gyermekek pszichés betegsége: az itt szereplő létszámban a faluban
élő nevelőotthonosok is beleértendők?
Dr. Kádas Zsófia háziorvos: igen, de viszonylag keveset tudunk róluk, mert hiányzik a tanácsadói vélemény, ugyanis csak megfelelő alátámasztással tudjuk nyilvántartásba venni ezt a betegséget. A pszichés betegséget is megfelelő tesztekkel, vizsgálatokkal alátámasztottan jegyezzük fel, ezek azonban nagyon kismértékben kerülnek be a háziorvoshoz.
Farkas Imre polgármester: a beszámolóban a doktornő említi a tetőbeázást. A nyílászáró cserét
megpróbáljuk megoldani. Annak idején az ún. TOP-os pályázatban a háziorvosi rendelő felújítását is feltüntettem, azt nem tudom, mikor kezdődik el. Egyelőre jelentősebb összeget nem
szeretnék a háziorvosi rendelőre fordítani, mert a TOP-os pályázatból szeretném megoldani. 810 millió forintból a tetőfelújítás és a nyílászáró csere is megoldható lesz.
Dr. Kádas Zsófia háziorvos: ezt elfogadom, de a tetőt időzített bombának érzem, mert mindig
beázik valahol. Tavaly történt egy nagyobb beázás, de kisebbek mindig vannak.
Farkas Imre polgármester: tudomásom szerint nincs a tető alatt fólia.
Dr. Kádas Zsófia háziorvos: nincsen, de nyirkos az épület, a megfelelő szellőzését meg kell
majd oldani, mert a fóliázással penészesedés várható.
Jákli Ferencné képviselő: a beszámolót nagyon jónak tartom, a számadatokból látható, hogy
egyre több a beteg, egyre többen szorulnak ellátásra, sokkal több a rendelő dolgozóinak munkája, mint korábban.
Ezen kívül szeretném megköszönni azt, hogy rengeteget tesznek a prevenció érdekében, a falunapokon is rengeteg szűrés van, folyamatosan bővül ezek köre, ezért külön szeretnék köszönetet mondani. Ezek a prevenciós szűrések a lakosság számára nagy segítséget jelentenek.
Farkas Imre polgármester: teljesen egyetértek ezzel a véleménnyel és én is köszönöm az elvégzett munkát.
Magyari Ferenc alpolgármester: én is nagyon szépen köszönöm a háziorvos és munkatársai
elvégzett munkáját, a falunapi szűrések megszervezését, lebonyolítását. Szeretném megelőlegezni, hogy a többi egészségügyi szolgálat elvégzett munkáját szintén megköszönjem, a védőnőét, a fogszakorvosét, a nőgyógyász szakorvosét, a gyermekorvosét és az ügyeleti szolgálatét
is.
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A háziorvosi beszámoló nem túl nagy terjedelmű, rövid, de lényegre törő és ami mindennél
többet elárul, a statisztika, amit látnunk kell. Én kívánok jó erőt, egészséget a további munkájához mindenkinek, aki az egészségügyben dolgozik és köszönöm mindenki elvégzett munkáját.
Dr. Kádas Zsófia háziorvos: én is köszönöm a biztatást, mert minden évben megfogadom a
faluszűrés után, hogy soha többet nem szervezek ilyet, de eddig mindig sikerült. Köszönöm a
segítséget, amit kapok hozzá.
Farkas Imre polgármester: a bizottságok megtárgyalták a háziorvosi beszámolót, azt elfogadásra javasolják a képviselőtestületnek. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a háziorvosi beszámolót?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:
192/2014.(XI.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
háziorvosi tevékenységről szóló beszámolót megtárgyalta, azt elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2014. november 26.
Gyermek-szakorvosi tevékenységről szóló beszámoló
Farkas Imre polgármester: a beszámolóból kiemelendő a látogatók létszáma, 8-10 fő alkalmanként, amíg ekkora érdeklődés van, addig ezt érdemes megtenni, hasznos dolog.
Kérdésem, az ingyenes injekció igénybevételének lehetősége, amit a képviselőtestület a tavalyi
évben felajánlott, működött-e?
Sziliné Presszer Anita védőnő: mivel a doktornő nincs jelen, így én válaszolnék a kérdésre:
igen, működött egy ideig. Azonban az Országos Gyógyászati Intézet visszahívta az oltóanyagot, azt mondták, amint lesz újra oltóanyag, lehet igényelni. Véleményem szerint nagy igény
van rá, úgy látom, akik idén születtek, egy-két szülő nem kérte, az összes többi szülő viszont
igen. Ez úgy működik, hogy én megigényelem az oltóanyagot, a háziorvos pedig beadja a gyermekeknek az oltást.
Farkas Imre polgármester: a bizottságok a gyermek-szakorvosi beszámolót szintén tárgyalták,
azt elfogadásra javasolják a képviselőtestületnek. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a beszámolót?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:
193/2014.(XI.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
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Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
gyermek-szakorvosi tevékenységről szóló beszámolót megtárgyalta, azt elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2014. november 26.
Védőnői tevékenységről szóló beszámoló
Farkas Imre polgármester: a szokáshoz híven az idei évben is nagyon kimerítő, alapos a védőnői
beszámoló, mint az elvégzett munka, a beszámoló a munka mennyiségét is tükrözi. Nem véletlenül kapta meg a védőnő a „Kiváló Védőnő” kitüntetést az idei évben, amihez ismételten csak
gratulálni tudok. Szeretnék köszönetet mondani a munkájáért és azért is, amilyen elhivatottsággal végzi azt.
Jákli Ferencné képviselő: köszönetet mondok a védőnőnek, mert nagyon aktívan részt vesz a
falu kulturális életében is, a rendezvényeken szerepel, ezért, mint ember, külön dicséretet, köszönetet érdemel. Kevés olyan kis település van, ahol helyben van gyermekorvosi rendelő, fogorvos, nőgyógyász, úgy gondolom, az önkormányzat megpróbál a lakosainak maximálisan segítséget nyújtani és megkönnyíteni ezen a területen a falu lakóinak életét.
A gyermekorvos havi két alkalommal rendel a településen, jobb lenne, ha rendszeres lenne a
rendelés, de ezzel is sok mindent kiváltunk. Köszönöm mindenki munkáját.
Farkas Imre polgármester: amikor a védőnő átvette a kitüntetést, ott az ünnepségen azt mondtam, hogy a védőnő „mindenre kapható”, a falu közösségi életében bármire rá tudjuk venni, és
ez valóban így van. Ismételten szeretném megköszönni a munkáját.
A bizottságok a védőnői beszámolót megtárgyalták, azt elfogadásra javasolják a képviselőtestületnek. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a beszámolót?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:
194/2014.(XI.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
védőnői tevékenységről szóló beszámolót megtárgyalta, azt elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2014. november 26.
Nőgyógyászati tevékenységről szóló beszámoló
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Farkas Imre polgármester: a nőgyógyász szakorvos által készített beszámoló elég rövidre sikerült, erre a szakrendelésre is nagy az igény, átlagban 18 fő keresi fel rendelési időben a nőgyógyászt. Ami költségbe ez a szakrendelés az önkormányzatnak kerül, úgy gondolom, az egy
magánrendelés díjának 50 %-át teszi ki. Tisztában vagyunk azzal, hogy sok embernek nincs
pénze arra, hogy magánúton menjen el nőgyógyászati vizsgálatra. Véleményem szerint ezt a
szakrendelést a jövőben is biztosítani kell.
Sziliné Presszer Anita védőnő: sokan nem tudják megengedni maguknak, hogy bejárjanak Dunaújvárosba nőgyógyászhoz, sokan járnak ide a szakrendelésre várandós anyukák is. Véleményem szerint elég jó a kihasználtsága.
Magyari Ferenc alpolgármester: véleményem szerint a nőgyógyász beszámolója alátámasztva
a védőnői beszámolóval kerek egészet alkot.
Farkas Imre polgármester: a nőgyógyászati tevékenységről szóló beszámolót az összevont bizottsági ülésen a bizottságok megtárgyalták, elfogadásra javasolják a képviselőtestületnek. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a beszámolót?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:
195/2014.(XI.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
nőgyógyászati tevékenységről szóló beszámolót megtárgyalta,
azt elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2014. november 26.
Ügyeleti ellátásról szóló beszámoló
Farkas Imre polgármester: szeretettel köszöntöm Rédei József urat, az Emergency Service KFT
ügyvezető igazgatóját a képviselőtestületi ülésen. Az ügyeleti ellátásról szóló beszámolót megkaptuk, köszönjük szépen, nagyon alapos, mindenre kiterjedő.
A beszámolóból szeretném kiemelni – amit már tavaly is megtettem – hogy mi minősül indokolt
és nem indokolt hívásnak. Az indokolatlan hívások száma a mi esetünkben is közel 80 %, ami
számomra kicsit soknak tűnik. Kérem, hogy a lakosság számára – mivel a képviselőtestületi
ülés a helyi kábeltelevízióban közvetítésre kerül – adjon erről tájékoztatást.
Az indokolatlan hívásokkal kapcsolatban szeretném még megjegyezni, hogy valóban nagyon
nehéz eldönteni - én is kisgyermekes szülő vagyok - amikor 4-5 órát fenn van a szülő éjszaka a
gyermekkel és nem tudja a lázát csillapítani, annak ellenére, hogy lehet, hogy rutinfeladatnak
kellene lennie, megeshet, hogy mégis felkeresik az ügyeletet, még ha ez az Önök számára indokolatlannak tűnik is. Én a magam részéről átérzem a szülő kétségbeesését, amikor ilyen esetben az ügyelethez fordul segítségért.
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Jákli Ferencné képviselő: üdvözlöm az ügyvezető urat és szeretnék köszönetet mondani a munkájukért, nagy segítség a település lakosainak, hogy hétvégén is tudnak hova fordulni egészségügyi ellátásért.
A beszámoló olvasásakor nekem is feltűnt, hogy orvosi szempontból gondolják indokolatlannak a hívásokat. Úgy gondolom, nincs minden családban egészségügyi dolgozó, aki el tudná
látni a beteget. Hétvégén nem tudunk hova fordulni, úgy gondolom, természetes, hogy Önökhöz
fordulunk. Nagy segítség lenne, ha itt most az ülésen elmondaná vagy egy előadás keretében
tájékoztatnának bennünket, hogy bizonyos esetekben mit lehet tenni, hogyan tudnák megoldani
ezt a problémát az emberek, hogy ne kelljen az Önök munkáját igénybe venni. Ez a szám a
beszámolóban számomra nem teljesen érthető.
Farkas Imre polgármester: mi értjük, mi a probléma ebben az esetben. Nem mondhatjuk, hogy
nagyon indokolt a mi ügyeleti hívásunk, mert előfordulhat, hogy egy másik helyen éppen abban
az időpontban sokkal indokoltabb esetben ott kellene lennie az ügyeletes orvosnak.
Rédei József az Emergency Service KFT ügyvezető igazgatója (a továbbiakban: ügyvezető):
köszönöm a képviselőtestületi ülésre a meghívást. Szeretném elmondani, hogy sokkal prózaibb
ennek a számadatnak az oka. Ugyanis a Központi Statisztikai Hivatal által nyújtott számítógépes program különbözteti meg, hogy indokolt vagy sem az adott hívás. Évekkel ezelőtt bevezették a vizitdíjat, ehhez kihoztak egy jogszabályt, ami 31 pontban definiálja, hogy mi az indokolt hívás, az összes többi esetben fizetni kellett a 300 Ft-os vizitdíjat. A vizitdíjat időközben
eltörölték, de a program életben maradt. Kötelezően szolgáltatott adatként így kell megjeleníteni, ahogyan a beszámolóban szerepel, ez csupán statisztikai adat, ezek a betegek ugyanúgy
ellátásra kerülnek, de szigorú szakmai szemmel nem indokolt esetek, például a lázcsillapítás.
Előfordul sajnos olyan eset is, hogy mivel hét közben nem volt ideje az illetőnek elmenni orvoshoz, hétvégén az ügyeleten irat receptet. Országosan emelkedő tendenciát mutatnak a számok. Ezért foglaltam bele a beszámolóba a 2013-as teljes évi hívásszámot, hogy látható legyen,
10 hónap alatt több volt, mint egész évben. Meredeken emelkedik a hívásszám, de ez országos
jelenség. Egyféleképpen tudjuk ezt a problémát orvosolni, amikor ugyanis a vizitdíjat eltörölték, megugrott ez a szám, akkor készítettünk egy videofilmet, amit akkoriban az összes ügyelethez eljuttattak, helyi kábeltévében leadtak és 5-6 %-kal csökkent a hívások száma. Azt gondolom, időszerű ezt a videofilmet leadni. Ha erre van mód, akkor ezt a videofilmet elküldjük a
polgármesteri hivatalba. A videofilm röviden bemutatja az Emergency Service KFT-t és arról
tájékoztatja a nézőt, hogy mit lehet otthon tenni beteg személy kezelésékor és mikor hívjunk
ügyeletet.
Farkas Imre polgármester: az elhangzott tájékoztatóból kiderült, hogy az arány sajnos nem jobb,
még ha egy program rendezi is ezt.
Rédei József ügyvezető: valóban nem jobb az arány és ez országos jelenség.
Farkas Imre polgármester: megköszönöm a beszámolót és az Emergency Service KFT éves
munkáját. Azt nem tudom megígérni, hogy az indokolatlan hívások aránya változni fog, de
törekszünk rá. A helyi kábeltelevízióban a megküldött tájékoztató videofilmet le fogjuk játszani, talán lesz eredménye.
Az összevont bizottsági ülésen a bizottságok az ügyeleti ellátásról szóló beszámolót tárgyalták,
azt elfogadásra javasolják. Kérdésem, ki az, aki elfogadja az ügyeleti ellátásról szóló beszámolót?
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A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:
196/2014.(XI.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
ügyeleti tevékenységről szóló beszámolót megtárgyalta, azt elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2014. november 26.
Fogorvosi tevékenységről szóló beszámoló
Farkas Imre polgármester: a beszámoló két részből áll, egyrészt a négy hónap alatti munkavégzésről, a feladatokról szól. Sajnos nem túl jó véleményt alkot a doktornő arról az állapotról,
amit a szájüregekben talált, de örültem, hogy leírta. Rossz tapasztalatai vannak a doktornőnek
és azt látja, hogy a megelőzésre sem fektettek kellő hangsúlyt, illetve a kezelések sem úgy
történtek, ahogyan kellett volna.
A beszámoló másik része: más stílusban dolgozik a doktornő, mint mások, az épület belső higiéniájára panaszkodik, szeretné magasabb szintre emelni azt, ezért készített egy költségvetési
tervezetet arról, hogy mennyi összegbe kerülne a felújítása. A fogorvosi kezelőegységet, amit
használ, 1999-ben vásárolta az önkormányzat, nem kevés pénzért, immár 15 éves, sajnos elavult. Úgy gondolom, az, hogy 15 évig működött, jónak mondható. A kompresszor értékesítésével lehetne valamennyi pénzt spórolni, úgy tűnik, vevőt is találna rá a doktornő, 450.000 Ftért értékesíteni lehetne. Azt kérte a doktornő, hogy ezt a gépet ki kellene cserélni. Hosszas
kutatás után a legjobb összeállításban és árban három éves garanciával talált megfelelő gépet,
amely közel 5 millió forintba kerül. Ennek 40 %-át kellene az idei évben kifizetni. A bútorzatot
is szeretné lecserélni a rendelőben, ez 900.000 Ft-os költséget jelent. A felújítás keretében a
nyílászáró csere 1,1 millió forint költséggel járna, szeretné, ha ezt az önkormányzat vállalná.
Mindezek összesen az idei évben 4 millió forint összegű terhet jelentenének az önkormányzatnak. A költségek viseléséhez a doktornő is szeretne hozzájárulni, ő is szeretne a rendelőre pénzt
áldozni, a teljes falburkolat anyagát, a csempét ő vásárolná meg 730.000 Ft-os költséggel. A
személyzeti mosdó felújítását 90.000 Ft-tal, függöny, szék vásárlását a váróba szintén ő vállalná. Ezen kívül öltöző helyiséget szeretne kialakítani, és a géphez lézeres kezelőegységet vásárolna. Mindösszesen 2,1 millió forintot áldozna a doktornő a rendelő felújítására. Ez eléggé
figyelemre méltó dolog, hiszen nemcsak kér, hanem ő is hozzájárul a költségek viseléséhez.
Az összevont bizottsági ülésen a két bizottság a beszámolót megtárgyalta, azt elfogadásra javasolja, ezért javasolom a képviselőtestületnek a beszámoló elfogadását, illetve a költségek vállalását úgy, hogy egy részét az idei évben, másik részét a jövő évi költségvetésben a tartalék
terhére.
Én magam három alkalommal voltam a fogorvosi rendelőben a közelmúltban, kicsit más a miliő, próbálta a doktornő az asszisztenssel hangulatosabbá tenni, megértem, hogy van rá igénye.
A doktornő azt mondta, annak ellenére, hogy nem magánrendelőről van szó, megérdemlik a
polgárok, hogy sokkal magasabb szintű rendelőben fogadják őket. Ezt én is el tudom fogadni.
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Magyari Ferenc alpolgármester: információim szerint sokan keresik fel a doktornőt, nagy a forgalma, jó a hozzáállása az általam hallott vélemények szerint. Úgy gondolom, egyrészt a fogorvos, másrészt a betegek is megérdemlik azt, hogy azokat a feltételeket, amiket lehet és kér a
fogorvos, megteremtsük és javasolom, hogy az általa kért mértékben az önkormányzat is járuljon hozzá a költségek viseléséhez, bízva abban, hogy a fogászati ellátás hosszú időre, jó minőségben megoldott lesz a településen.
Farkas Imre polgármester: szeretném megjegyezni, hogy az eltelt négy hónap alatt majdnem
900 megkeresés volt a fogorvosi rendelőben. A beszámolót a bizottságok megtárgyalták, elfogadásra javasolják a képviselőtestületnek. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a beszámolót?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:
197/2014.(XI.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
fogorvosi tevékenységről szóló beszámolót megtárgyalta, azt elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2014. november 26.
Farkas Imre polgármester: javasolom, hogy a fogorvosi rendelő felújítása kapcsán határozzon
meg egy keretösszeget, mivel az idei évben 3,924 eFt-tal érinti az önkormányzatot, 4 millió
forint költséget a képviselőtestület vállaljon fel a fogorvosi rendelő felújítására. A soron következő, decemberi képviselőtestületi ülésre erről előterjesztés kerül a képviselőtestület elé. Kérdésem, ki az, aki egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:
198/2014.(XI.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
2014. évben a fogorvosi rendelő felújítására 4.000.000 forintos
kötelezettséget vállal fel.
A kötelezettségvállalás összege az önkormányzat 2014. évi költségvetése felhalmozási kiadások terhére kerül kifizetésre.
A képviselőtestület felhatalmazza Farkas Imre polgármestert a
felújítással kapcsolatos intézkedések megtételére, árajánlatok beszerzésére, valamint azok képviselőtestület elé terjesztésére.

11
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2014. december 18.
(az előterjesztésre)
2.) 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 tájékoztatóhoz néhány kiegészítést szeretnék tenni:
A legnagyobb problémát jelenleg a falu életében a szennyvízcsatorna kivitelezési munkák jelentik. Jórészt megértem, igaza van a faluban élő embereknek, valóban nagyon sárosak az utak.
El tudom fogadni, de azt mindenki gondolhatta, hogy nem a levegőben fogják vezetni a hálózatot, a munkálatok során a föld alá helyezik, a föld a felszínre kerül, azt pedig letakarítani
nagyon nehéz. Sajnos csapadékos időszak van, elég nagy koszt tud okozni, több helyen a településen szinte már háborús helyzet alakult ki. Kérem a lakosokat, hogy ezt fogadják el, sajnos
ez így fog menni a beruházás ideje alatt. Bízom benne, hogy rá tudom venni a kivitelezőket,
hogy ne csak előre haladjanak, hanem néha nézzenek hátra is. Kérem mindenki türelmét, azt
felvállalom, hogy megpróbálok a felmerülő problémákban segíteni, amiben tudok.
A tájékoztatóban leírtam, mikor szeretnék szabadságra menni, azt már látom, hogy a megjelölt
időpontban nem tudok elmenni. December 4-én még dolgozni fogok, nem megyek szabadságra,
majd egy azt követő időpontban, erről tájékoztatni fogom a képviselőtestületet.
November 30-án, vasárnap Mikulás-futás lesz, mindenkit szeretettel várunk. 2005. év óta 10
alkalommal került megrendezésre. Színvonalas programok lesznek ezen a napon Nagykarácsony településen, aki tud, vegyen részt rajtuk.
Farkas András képviselő: szeretném megkérdezni, hogy a Mezőföldi Híd Egyesület működési
problémáival kapcsolatosan lehet-e tudni valamit?
Farkas Imre polgármester: megkerestek az adóhatóságtól, és az iránt érdeklődtek, hogy 2011ben jártak-e Előszálláson Leader-pályázat ügyben az egyesület képviselői, ugyanis utazási költségelszámolás miatt folytatnak eljárást. A megkeresésre a választ megadtam. Az egyesület továbbra is ugyanabban a helyzetben van, mint volt, maradt minden a régiben az előzőhez képest.
Amennyiben a tájékoztatóhoz nincs kérdés, hozzászólás, azt elfogadásra javasolom a képviselőtestületnek. Kérdésem, ki az, aki a szóbeli kiegészítéssel együtt elfogadja a polgármesteri
tájékoztatót?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:

199/2014.(XI.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
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Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
polgármester két ülés között történt eseményekről, a tett intézkedésekről szóló tájékoztatóját az ülésen elhangzott kiegészítésekkel együtt elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2014. november 26.
2.) Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: megkérdezem a jelentést készítő aljegyző asszonyt, kíván-e szóbeli
kiegészítést tenni?
Győriné Tar Edit aljegyző: nincs szóbeli kiegészítésem.
Farkas Imre polgármester: amennyiben a képviselőtestület részéről sincs a jelentéshez kérdés,
hozzászólás, azt elfogadásra javasolom. Kérdésem, ki az, aki elfogadja az írásos jelentést?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:
200/2014.(XI.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
152/2014.(IX.25.) ÖK. számú határozat,
155/2014.(IX.25.) ÖK. számú határozat,
162/2014.(IX.25.) ÖK. számú határozat,
163/2014.(IX.25.) ÖK. számú határozat,
164/2014.(IX.25.) ÖK. számú határozat,
165/2014.(IX.25.) ÖK. számú határozat,
166/2014.(IX.25.) ÖK. számú határozat,
167/2014.(IX.25.) ÖK. számú határozat,
178/2014.(X.16.) ÖK. számú határozat,
182/2014.(XI.6.) ÖK. számú határozat,
184/2014.(XI.6.) ÖK. számú határozat,
185/2014.(XI.6.) ÖK. számú határozat
végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
Felelős: Győriné Tar Edit aljegyző
Határidő: 2014. november 26.
4.) A temetőkről és a temetkezés rendjének helyi szabályairól rendeletalkotás
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Farkas Imre polgármester: az összevont bizottsági ülésen a bizottságok megtárgyalták a temető
működéséről szóló rendelet-tervezetet. A bizottságok néhány módosító javaslattal élnek a képviselőtestület felé:
Javaslatuk szerint a 3. számú mellékletben meghatározott díjak az előterjesztéshez képest a következők szerint változzanak: Az 1. sorban a Vállalkozók alkalmankénti temető igénybevételének a díja napi 5.000 Ft-ról csökkenjen 3.000 Ft-ra, a 7. sorban a Halott hűtési díj 48 órára
halottanként 2.500 Ft-ról csökkenjen 2.000 Ft-ra, illetve a 8. sorban a további napokra felszámítandó díj 800 Ft-ról 500 Ft-ra csökkenjen, végül a 9. sorban a Ravatalozó épületének és a
ravatalozó előtti fedett terasz alkalmankénti használati díja 10.000 Ft-ról 2.000 Ft-ra csökkenjen.
A rendelet-tervezet elkészítését a törvényi változások tették szükségessé, amelyeket helyi szinten követni kell. A rendelet-tervezet tartalmazza a szociális temetkezésre vonatkozó rendelkezést, azt még nem lehet tudni biztosan, hogy lesz-e ilyen a jövőben.
Külön díjakat határoztunk meg, eddig, ha valakinek temetéssel kapcsolatos ügye volt, 5.500 Ftos temetőhasználati díjat kellett fizetnie, ez megszűnik. Több tételre bontottuk ezt a költségeket.
Aki temetés kapcsán fordul az önkormányzathoz, annak az ezzel járó költség az eddiginél olcsóbb lesz, 4.000 Ft-ot kell majd fizetnie. Akik kereső tevékenységet folytatnak a temetőben,
sírkövesek, vállalkozók, rájuk ró plusz terhet a rendelet-tervezet, bízunk benne, hogy nem hárítják rá az ügyfélre, mert éves szinten ez a költség nem olyan jelentős összeg.
Győriné Tar Edit aljegyző: amely összegeket a bizottságok javasoltak a tervezethez képest,
azok csökkentek. A 3. számú mellékletben szerepelnek ezek a díjak, azt a változatot kellene
megtárgyalni, amit a bizottságok javasoltak.
Ami pontosításra került, az a temetkezési helyek fizetendő díjai, ami eddig is szabályozott volt.
Sírhely megváltási díjnál ugyanazok az összegek kerültek bele, ami eddig is hatályban volt, de
elképzelhető, hogy lesz igény urnasírboltra is. Belekerült az urnasírhely is új tételként, bár ez a
temetési hely forma a gyakorlatban már alkalmazott. Eddig a gyermek sírhely sem volt külön
díjban meghatározva, ezek arányos összegekkel kerültek bele a rendelet-tervezetbe.
Magyari Ferenc alpolgármester: szóba került a sírhely megváltással kapcsolatos összeg. Az eredeti temető-nyilvántartás sajnos nem található meg, tudomásom szerint megsemmisült. Ahhoz,
hogy ezt rendbe lehessen tenni, ahhoz egy teljes temető-nyilvántartást kell helyben felvenni.
Az ehhez szükséges rajz elkészült a temetőről. Most az adatok felvétele történt meg, közel 1000
személy adatai állnak rendelkezésre, még közel ugyanennyi lesz, ha ez megtörténik, akkor ezeket a dolgokat lehet intézni folyamatában.
Ebből a temetői rendeletből a temetőnél érdemes volna kivonatolva kifüggeszteni egy példányt,
ami a működés rendjét, az ott folytatandó magatartás szabályait, a temetőhasználat és igénybevétel szabályait, valamint a nyitva tartást tartalmazza. Például a bejárathoz, a kapukhoz kitenni.
Győriné Tar Edit aljegyző: ez törvényi kötelezettségünk is, meg fogjuk tenni.
Farkas Imre polgármester: a bizottságok megtárgyalták a rendelet-tervezetet, és javasolták,
hogy azok a díjak, amelyek meghatározásra kerülnek, azokra pótdíj is kerüljön bevezetésre,
amennyiben valaki nem fizeti ki a meghatározott díjat, a pótdíj az alapdíj 200 %-a legyen.
Győriné Tar Edit aljegyző: amennyiben a testület úgy dönt, ez a döntés a rendelet-tervezet szövegébe belekerül.
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Farkas Imre polgármester: javasolom a bizottságok által - az előterjesztett rendelet-tervezethez
képest tett módosítások rendelet-tervezetbe történő beépítését. Kérdésem, ki az, aki a bizottságok által javasolt módosításokat elfogadja?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:
201/2014.(XI.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
a temetőkről és a temetkezés rendjének helyi szabályairól szóló,
előterjesztett rendelet-tervezetbe a következő módosítások beépítését tartja szükségesnek:
1. a rendelettervezet 8. §-a a következő bekezdésekkel egészüljön
ki:
„…(2) A temetőbe építőanyagot beszállítani, építési és bontási
tevékenységet végezni a tulajdonos írásbeli hozzájárulásával lehet, melyet az érintett 48 órával a tevékenység megkezdése előtt
köteles bejelenteni.
(3) A temető tulajdonosa és üzemeltetője, vagy az általa megbízott személy jogosult a (2) bekezdés és a 9. § (1) bekezdés alapján
kiállított engedélyt a temetőben elkérni. Aki az engedély megmutatást megtagadja, úgy kell tekinteni, hogy engedélye nincs, és a
temetőt haladéktalanul el kell hagynia.
(4) Az engedély nélkül végzett munka egyszeri írásbeli felszólítást, majd ezt követően a temetőben való munkavégzés megtiltását vonja maga után.”
3. a rendelettervezet 22. §-a a következő bekezdéssel egészüljön
ki:
„…(4) Amennyiben a temetkezési szolgáltató és a vállalkozó az
e rendelet 3. mellékletében szereplő díjakat a szolgáltatás, illetve
a vállalkozói tevékenység elvégzését követő 8 napon belül nem
fizeti meg az üzemeltető részére, pótdíjat köteles fizetni, melynek mértéke a fizetendő díj 200 %-a.”
2. A 3. számú mellékletre vonatkozóan a díjak a következőképpen
alakuljanak:
a.) 1. sor, a Vállalkozók alkalmankénti temető igénybevételének a díja napi 5.000 Ft-ról csökkenjen 3.000 Ft-ra,
b.) a 7. sorban a Halott hűtési díj 48 órára halottanként 2.500
Ft-ról csökkenjen 2.000 Ft-ra,
c.) a 8. sorban a további napokra felszámítandó díj 800 Ft-ról
500 Ft-ra csökkenjen,
d.) a 9. sorban a Ravatalozó épületének és a ravatalozó előtti
fedett terasz alkalmankénti használati díja csökkenjen 10.000
Ft-ról 2.000 Ft-ra.
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Felelős: Győriné Tar Edit aljegyző
Határidő: 2014. november 26.

Farkas Imre polgármester: a módosításokkal a rendelet-tervezet elfogadását javasolom a képviselőtestületnek. Kérdésem, ki az, aki az elhangzott módosításokkal elfogadja a rendelet-tervezetet?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő rendeletet alkotta:
Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete
a temetőkről és a temetkezés rendjének helyi
szabályairól
(A rendelet szövege teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
5.) Adórendeletek felülvizsgálata
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: sok mindent lehet hallani a 2015. évi költségvetésről, az adókról. Az
írásos előterjesztés azt tartalmazza, hogy az önkormányzat 2015. évre nem kíván adót emelni
és új adót bevezetni sem. Bízunk benne, hogy a központi elvonások nem lesznek olyan mértékűek, hogy az önkormányzatnak likvidproblémát okozzanak. A javaslat a képviselőtestület felé
az, hogy az adórendelet maradjon változatlan.
Az összevont bizottsági ülésen a bizottságok megtárgyalták az előterjesztést és azt elfogadásra
javasolják a képviselőtestületnek. Kérdésem, ki az, aki egyetért az előterjesztésben foglaltakkal?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:
202/2014.(XI.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy határozott, hogy Előszállás településen a 2015. évre vonatkozóan, a magánszemélyek kommunális adója és a helyi iparűzési adó mértékén nem kíván változtatni,
továbbá új adónem bevezetését sem tartja szükségesnek.
Felelős:
Határidő:

Győriné Tar Edit aljegyző
folyamatos
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6.) Szociális célú tűzifa támogatásról szóló rendeletalkotás
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: az önkormányzat pályázatot nyújtott be szociális célú tűzifa beszerzésre, a pályázat nyertes lett, 34 erdei m3 tűzifa beszerzésre kaptunk támogatást. Ahhoz, hogy
ezt a fát szét tudjuk osztani, helyi rendeletet kell alkotnunk, szerződést kell kötnünk egy céggel,
akitől a fát megvásároljuk, ide kell szállíttatnunk és innen kihordani az igénylőknek. Minden
igénylőnek adatlapot küldtünk ki, azt kitöltve visszajuttatják és az igényeknek megfelelően
szétosztjuk a kapott mennyiségű fát. 0,5 – 2 m3 közötti mennyiségű fát osztunk ki személyenként, ami 5-10 mázsát jelent. Minden igénylő egyforma mennyiségű fát kap, a mennyiség függ
az igénylők számától.
Jákli Ferencné képviselő: ennek meg vannak határozva a rászorultsági feltételei?
Farkas Imre polgármester: ez a rendeletben pontosan szabályozva van.
Győriné Tar Edit aljegyző: aki jelenleg is szociális támogatásban részesül, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, lakásfenntartási támogatásban, idősek szociális járadékát kapja, őket
előnyben kell részesíteni, de ezen kívül is van lehetőség az igénylésre.
Farkas Imre polgármester: amennyiben a rendelet-tervezettel kapcsolatosan nincs egyéb kérdés,
hozzászólás, azt a képviselőtestületnek elfogadásra javasolom. Kérdésem, ki az, aki elfogadja
a szociális célú tűzifa támogatásról szóló rendelet-tervezetet?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő rendeletet alkotja:
Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
21/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa juttatásáról
(A rendelet szövege teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
7.) 2015. évi költségvetési koncepció
(Az előterjesztés írásos szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a 2015. évi költségvetésről szóló törvény jelenleg még nem ismert,
így nagyon nehéz megállapítani, hogy mi az, ami a jövő évben várható. Nem tudjuk, mennyi
összegű lesz a 2015. évi állami normatíva, jóslásokba bocsátkozó költségvetési terv, ami előterjesztésre került.
Amit tudok, az az, hogy a 2015. évre három feladatra fogok engedélyezni pénzt fordítani: a
falunapot megtartjuk, amire 2 millió forintot tervezünk be. A civil szervezeteket a jövő évben
is támogatni fogja az önkormányzat, 2,2 millió forintos összeggel, mint azt az idei évben tettük.
Végül pedig a fogorvosi kezelőegységre 3 millió forintot fordítunk 2015. évben, ezen kívül
több fejlesztés nem fér bele a jövő évi költségvetésbe, ugyanis 2015-ben 19 millió forint áfát a
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csatorna beruházás kapcsán ki kell fizetnünk. A beruházás műszaki átadását követően ezt az
áfát majd vissza tudjuk igényelni, de jó esetben is erre csak egy év múlva kerülhet sor. Akkor
lehet esetleg majd további fejlesztésekben gondolkodni, addig viszont nem.
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás a költségvetési koncepcióhoz, javasolom a képviselőtestületnek annak elfogadását.
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:
203/2014.(XI.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.
évi költségvetési koncepciót elfogadja. Hozzájárul ahhoz, hogy a
2015. évi költségvetés tervezési munkái a benne foglaltak alapján
folytatódjanak.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: folyamatos a 2015. évi költségvetés készítése során

8.) 2015. évi belső ellenőrzési ütemterv
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: kötelező jelleggel meg kell határozni évente a belső ellenőrzési
ütemtervet, és kötelező feladat valamilyen területet ellenőriztetni az önkormányzaton belül.
Két területet jelöltünk meg az előterjesztésben, túl sok terület már nem maradt, ami az elmúlt
években ne került volna ellenőrzés alá. Az óvodánál a létszám-és bérgazdálkodást, illetve a
polgármesteri hivatalnál a helyi iparűzési adó adóztatási rendjét javasoljuk ellenőrzés alá vonni.
Nem kötelező ellenőriztetni mindkét feladatot, elegendő egy terület. Javasolom, hogy a 2015.
évi belső ellenőrzési ütemtervben e két feladat szerepeljen, ezek ellenőrzésére kérünk árajánlatot és annak alapján fogjuk a jövő évi költségvetésbe beépíteni az ellenőrzés költségét.
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás a képviselőtestület tagjai részéről, javasolom a belső
ellenőrzési ütemterv előterjesztés szerinti elfogadását. Kérdésem, ki az, aki egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:

204/2014.(XI.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
I.
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Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és
úgy határozott, hogy 2015. évben a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
által biztosított belső ellenőri szolgáltatás igénybevételével látja el a belső ellenőrzési feladatokat.
II.
Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi belső
ellenőrzési tervét az alábbiak szerint jóváhagyja:
ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE

Sor
szá
m

Ellenőrzött
szerv, szervezeti egység

Előszállási
Patakparti
Óvoda

1

Az ellenőrzés
célja, tárgya, ellenőrzött időszak

Célja: annak megállapítása, hogy az
önkormányzat által
fenntartott
intézménynél foglalkoztatottak létszáma,
képesítése megfelel-e a hatályos jogszabályi előírásoknak, a fizetési besorolások
megfelelően megállapítottak-e, és érvényesülnek-e a hatályos
jogszabályok, belső
szabályzatok és vezetői rendelkezések
előírásai.
Tárgya: Óvoda létszám- és bérgazdálkodás ellenőrzése
Időszak: 2014. év

Azonosított
kockázati
tényezők (*)

- Az előírások,
jogszabályok be
nem tartásában
rejlő kockázat

Az ellenőrzés típusa,
módszerei
(**)

Az ellenőrzés
tervezett
ütemezése
(***)

Az ellenőrzésre
fordítandó
kapacitás (ellenőri
nap)
(****)

Típusa:
témaellenőrzés

2015.
május

4 belső
ellenőri
nap

Módszerei:

Jelentés:
2015. június 30.

Dokumentumok, nyilvántartások
mintavételes
ellenőrzése
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Sor
szá
m

Ellenőrzött
szerv, szervezeti egység

Előszállási
Polgármesteri Hivatal

2

Az ellenőrzés
célja, tárgya, ellenőrzött időszak

Célja: : annak vizsgálata, hogy az
adók/adózók kezelése, nyilvántartása, bevallások
feldolgozása, helyi adóztatási feladatok ellátása a
jogszabályi és a
helyi előírásoknak megfelelően
történik-e.

Azonosított
kockázati
tényezők (*)

- Az előírások,
jogszabályok be
nem tartásában
rejlő kockázat

Az ellenőrzés típusa,
módszerei
(**)

Az ellenőrzés
tervezett
ütemezése
(***)

Az ellenőrzésre
fordítandó
kapacitás (ellenőri
nap)
(****)

Típusa:
témaellenőrzés

2015.
május

4 belső
ellenőri
nap

Módszerei:

Jelentés:
2015. június 30.

Dokumentumok, nyilvántartások
mintavételes
ellenőrzése

Tárgya: Helyi iparűzési adó ellenőrzése
Időszak: 2014. év

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen
a kockázatelemzés dokumentumai.
** A 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet alapján.
*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.
**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.
A képviselő-testület utasítja az aljegyzőt, hogy a belső ellenőrzési tervben foglalt feladatok
végrehajtásáról gondoskodjon.
Felelős: Győriné Tar Edit aljegyző
Határidő: folyamatos
9.) Roma Nemzetiségi Önkormányzat Együttműködési Megállapodásának elfogadása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: mint azt mindenki tudja, községünkben Roma Nemzetiségi Önkormányzat alakult az októberi önkormányzati választásokon. A Roma Nemzetiségi Önkormány-

20
zattal szoros együttműködésben kell lennünk, ezt az együttműködést fogalmazza meg az előterjesztett megállapodás, amit ők már elfogadtak, önkormányzatunknak is el kell fogadnia. A
megállapodás a vonatkozó jogszabályban előírtakat tartalmazza.
Győriné Tar Edit aljegyző: ami lényeges és a kötelezően előírt tartalmon felüli tárgy a megállapodásban, hogy hol lesz a Roma Nemzetiségi Önkormányzat irodája, hogyan férnek hozzá a
szükséges irodai eszközökhöz, hol tudnak ők majd működni, ezt pedig a volt Gondozási Központ épületében (Bem u. 1.) javasoljuk, ott áll rendelkezésre megfelelő irodahelyiség. A törvény
szerint havi 16 órát vagyunk kötelesek rendelkezésre bocsátani. Ezt összehangoljuk úgy, hogy
heti rendszerességgel tudják használni az irodát. Külön beruházást nem igényel, költséggel nem
jár, csupán szervezés kérdése lesz.
Farkas Imre polgármester: amennyiben a képviselőtestület tagjai részéről nincs kérdés, hozzászólás a megállapodáshoz, azt az előterjesztés szerint elfogadásra javasolom. Kérdésem, ki az,
aki elfogadja a megállapodást?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:
205/2014.(XI.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 6. § a) pontjában, valamint a nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-ban biztosított jogkörében eljárva elfogadja a határozat mellékletét képező, Előszállás
Nagyközség Önkormányzata és Előszállás Nagyközség Roma
Nemzetiségi Önkormányzata közötti megállapodást, valamint
felhatalmazza polgármesterét a megállapodás aláírására.
A Képviselőtestület felkéri a nagyközség polgármesterét, hogy a
határozatban foglaltak végrehajtásáról gondoskodni szíveskedjen.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2014. december 31.
10.) Polgármester jutalmazása
Farkas Imre polgármester: érintett vagyok a következő napirendi pont tárgyalásánál, ezért kérem, hogy alpolgármester úr bocsássa szavazásra, hogy a döntéshozatalból a polgármestert zárja
ki a képviselőtestület.
Magyari Ferenc alpolgármester: polgármester úr érintettsége miatt javasolom a képviselőtestületnek, hogy hozzon döntést a polgármester döntéshozatalból való kizárásáról. Kérdésem, ki az,
aki egyetért a javaslattal?

21
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta:
206/2014.(XI.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
„polgármester jutalmazása” napirendi pont tárgyalásánál Farkas
Imre polgármestert – kérésére - kizárja a döntéshozatalból.
Felelős: Magyari Ferenc alpolgármester
Határidő: 2014. november 26.
Magyari Ferenc alpolgármester: javaslat érkezett arra, hogy Farkas Imre polgármestert a csatorna beruházással és a falu egyéb ügyeivel kapcsolatos szorgos munkája elismeréséül részesítse jutalomban a képviselőtestület. Kérem a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság javaslatát.
Farkas András a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: mindenki tudja, hogy van egy olyan
polgármesterünk, aki az év 365 napján polgármester, bármikor, bármilyen ügyben elérhető,
gyakran szabadsága ideje alatt is bejön dolgozni a polgármesteri hivatalba, ezért arra gondoltunk, hogy ezt valamilyen úton-módon illene honorálni. Az összevont bizottsági ülésen a bizottságok megtárgyalták ezt a javaslatot és a következőt javasolják a képviselőtestületnek: a
polgármester részére munkája elismeréseként nettó 100.000 Ft összegű jutalom kifizetéséről
döntsön.
Magyari Ferenc alpolgármester: amennyiben nincs egyéb javaslat, kérem a képviselőtestület
döntését a bizottságok által tett javaslatról, Farkas Imre polgármester részére munkája elismeréseként nettó 100.000 Ft jutalom kifizetéséről döntsön.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:
207/2014.(XI.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
Farkas Imre polgármester részére munkája elismeréseként nettó
100.000 Ft összegű jutalmat állapít meg.
A jutalom összege az önkormányzat 2014. évi költségvetésének
személyi juttatások terhére kerül kifizetésre.
Felelős: Győriné Tar Edit aljegyző
Határidő: 2014. december 31. (a kifizetésre)
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Farkas Imre polgármester: nagyon szépen köszönöm a képviselőtestületnek. A véleményemet
erről ismerik, nem fogom elmondani. Köszönöm, bárkinek jutott is eszébe, hogy ezt a javaslatot
megtegye, jóleső érzés. Még egyszer nagyon köszönöm.
11.) Egyebek
1./ Pannon Térség Ifjúsági Értékőr Hálózatban történő részvétel
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a Pannon Térség Ifjúsági Értékőr Hálózat felmérte, hogy a településen milyen helyi értékek találhatók. Szeretnék, ha az önkormányzat hozzájárulna ahhoz, hogy
ezeket a helyi értékeket a Pannon Térség Ifjúsági Értékőr Hálózatba felvegyék. Javasolom a
képviselőtestületnek, hogy ehhez járuljon hozzá.
Magyari Ferenc alpolgármester: a lakosság felé kérésem, hogy amennyiben valakinek van még
egyéb javaslata, hogy mit lehetne felvenni az értéktárba, azt megteheti a polgármesternél. Nagyon jó dolognak tartom, ha értékeinket megőrizzük, visszagondolva a saját gyermekkoromra,
sok minden volt akkor, ami ma már sajnos nincs, pedig jó lenne, ha még meglenne. Adjuk meg
a lehetőséget, hogy ezeket az értékeket megőrizzük.
Farkas Imre polgármester: javasolom a képviselőtestületnek, hogy az Értékőr Hálózatba a helyi
értékek felvételre kerüljenek. Kérdésem, ki az, aki egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:
208/2014.(XI.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
Előszállás területén található helyi értékek Pannon Térség Ifjúsági Értékőr Hálózatba történő felvételéhez hozzájárul a következők vonatkozásában:
-

Uradalmi épületek,
Kisboldogasszony Római Katolikus Plébániatemplom,
Kőkeresztek,
Ciszterci Rendház.

Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2014. december 20. (a tájékoztatásra)
2./ Ajándékcsomag a 70 éven felüli és 14 éven aluli lakosok részére
Farkas Imre polgármester: már évek óta hagyomány, hogy decemberben a 70 éven felüli idős
emberek, illetve a 14 éven aluli gyermekek részére ajándékcsomagot biztosít az önkormányzat.
Ezt az idei évben is szeretnénk megtenni, ezért kérem a képviselőtestületet, hogy a 70 éven
felüli idősek részére 1.000 Ft értékben, a 14 éven aluli gyermekek részére pedig 400 Ft értékben
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ajándékcsomag készítésére biztosítson fedezetet a képviselőtestület. Kérdésem, ki az, aki egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:
209/2014.(XI.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
70 éven felüli lakosság részére 1.000 Ft összegben, a 14 éven aluli
gyermekek részére 400 Ft összegben ajándékcsomagot biztosít.
Az ajándékcsomagok költsége az önkormányzat 2014. évi költségvetésének szociális kiadások terhére kerül kifizetésre
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2014. december 31. (az ajándékcsomagok beszerzésére)
Farkas Imre polgármester: mivel a rendes nyílt képviselőtestületi ülésen nincs több napirendi
pont, a rendes nyílt képviselőtestületi ülés 19,15 órakor bezárom.
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