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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. január 20án 17,00 órai kezdettel az Előszállási Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében
megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.
Jelen vannak:
1)
2)
3)
4)
5)

Farkas Imre polgármester,
Dr. Ecsedi András István,
Farkas András,
Stadler Gábor,
Tábiné Nyúl Gabriella képviselők

Tanácskozási joggal:
1) Győriné Tar Edit aljegyző
Igazoltan távol:
1) Jákli Ferencné képviselő,
2) Magyari Ferenc alpolgármester
I. Napirend előtt
Farkas Imre polgármester: köszöntöm a képviselőtestület rendkívüli nyílt ülésén
megjelent képviselőket. Megállapítom, hogy a rendkívüli nyílt képviselőtestületi ülés a
képviselők 5 tagjának jelenlétével határozatképes, a rendkívüli nyílt ülést megnyitom.
Javaslatot teszek az ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítőire Farkas András és Tábiné Nyúl
Gabriella képviselők személyében.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
1/2015.(I.20.) 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 Farkas András és Tábiné Nyúl Gabriella képviselőket
jelöli ki.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2015. január 20.
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Farkas Imre polgármester: javasolom a meghívóban feltüntetett napirendi pontok tárgyalását
azzal a módosítással, hogy az „Egyebek” napirendi pont keretében a közmeghallgatás
összehívásának felvételét javasolom. Amennyiben nincs egyéb napirendi pontra javaslat,
kérdésem, ki az, aki elfogadja a javasolt napirendet?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
2/2015.(I.20.) 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. Előszállás Nagyközség Fenntartható Fejlődés Helyi Programjának elfogadása
Előadó: Farkas Imre polgármester
2. Családokért Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetése
Előadó: Farkas Imre polgármester
3. Egyebek
1./ Közmeghallgatás összehívása
Előadó: Farkas Imre polgármester
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2015. január 20.
II. Napirend tárgyalása
1. Előszállás Nagyközség Fenntartható Fejlődés Helyi Programjának elfogadása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: 2014. december 18-án helyszíni ellenőrzés volt a szennyvízcsatorna
projekttel kapcsolatban. Nekem korábban tudomásom volt arról, hogy ezt a programot el kell
készíteni, de abban bíztam, hogy ezt a záró rendezvényre, a projekt zárás időpontjára kell majd
megtenni. Az ellenőrzést végző személy azonban tájékoztatott arról, hogy a támogatási
szerződés aláírását követő egy éven belül el kellett volna készíteni ezt a programot, ez pedig
2014 szeptembere volt. Kaptam egy hónap haladékot arra, hogy ez a program elkészüljön. Az
ellenőrzés óta én ezt a programot folyamatosan készítettem, ezt terjesztettem most a
képviselőtestület elé.
Amit a program tartalmaz: Előszállás fejlődése, története, helyzetelemzése arról, hogyan állunk
ma. Ami problémás volt, az az, hogy szükséges volt egy kérdőív feldolgozása, amit előzőleg
közalkalmazottak, köztisztviselők, illetve kulturális közfoglalkoztatottak kitöltöttek, 60 db-ból
48 db visszaérkezett hozzám kitöltve. Oktatási-nevelési intézményben tanuló 6-7-8. osztályos
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tanulók is töltöttek ki egy kérdőívet, ezt kellett feldolgoznom. Ezt követően a kérdőívek
tartalmának ismeretében kellett egy SWOT analízist készíteni a település erősségeiről,
gyengeségeiről, arról, hogy milyen tanulmányok készültek, valamint a prioritásokról. Ezen
kívül tartalmaz projekt ötleteket arról, hogy mivel lehetne a hátrányokat segíteni. Tartalmaz
még a program egy monitoringot is, hogyan kellene ellenőrizni a program megvalósulását.
A program elkészítése elég sok időt vett igénybe, sokat dolgoztam az elkészítésén. E szerint
kellene a jövőben haladnunk, ezt kellene folyamatosan figyelemmel kísérni. Javasolom a
képviselőtestületnek a program elfogadását, amit a holnapi napon Székesfehérvárra
személyesen kell elvinnem. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a programot?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
3/2015.(I.20.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
Előszállás Nagyközség Fenntartható Fejlődés Helyi Programját
2015-2020. időszakra elfogadja és félévente annak érvényességét
felülvizsgálja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2015. január 20.
2.) Családokért Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetése
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Társulás 2015. évi
költségvetését megtárgyalta, azt elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Egyetlen módosításra szeretném felhívni a figyelmet: az írásos előterjesztés utolsó oldalán
szerepel a felsorolásban, hogy mennyi összeggel kell nekünk támogatni a társulás működését,
ez az összeg 1.299.998 Ft. Megjegyzem, hogy vezetői pótlékot senkinek nem fizetünk. A
szakmai felügyeleti díj sem biztos, hogy érvényesülni fog. Ha mi teljesen önállóan működtettük
volna a gyermekjóléti szolgálatot, valamilyen intézménynek lennie kellett volna, de mivel
kistérségi társulás keretén belül működtetjük, így erre nincs szükség. De most úgy tűnik, hogy
mégis szükség lesz intézményi háttérre, nem tudjuk, ennek mennyi lesz a költsége.
Nekünk eddig általában kb. 5 millió forintos költséget jelentett a két dolgozó bére, most
alacsonyabb bérezésű dolgozók dolgoznak, a dologi kiadásokon kívül 1,2-1,3 millió forintos
költséget jelent majd a munkabér. Ha hozzáteszünk még 2 millió forintot, amit általában
normatívaként kapunk, 1-2 millió forintos költséggel jár. Úgy gondolom, hogy a jobb
megoldást választottuk azzal, hogy társulásban látjuk el ezt a feladatot.
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás a társulás költségvetéséhez, javasolom annak
elfogadását. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a Családokért Önkormányzati Társulás előterjesztett
2015. évi költségvetését?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
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4/2015.(I.20.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
Családokért Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetését az
előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2015. január 31. (a határozat kivonat megküldésére)

3.) Egyebek
1./ Közmeghallgatás összehívása
Farkas Imre polgármester: közmeghallgatás összehívására teszek javaslatot 2015. január 27-én,
(kedden) 17,30 órára, amelynek napirendje:
1./ 2014. évi költségvetési beszámoló,
2./ 2015. évi költségvetés tervezete,
3./ Egyebek.
Kérem erről a képviselőtestület határozatát. Kérdésem, ki az, aki a javaslat alapján egyetért
közmeghallgatás összehívásával?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
5/2015.(I.20.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
közmeghallgatást hív össze 2015. január 27-én (kedden) 17,30
órai kezdettel a Kossuth Lajos Művelődési Ház nagytermébe.
A közmeghallgatás napirendje:
1./ 2014. évi költségvetési beszámoló,
2./ 2015. évi költségvetés tervezete,
3./ Egyebek.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2015. január 27.
(a közmeghallgatás összehívására)

Farkas Imre polgármester: mivel a rendkívüli, nyílt ülésen több napirendi pont nincsen, azt
17,30 órakor bezárom.
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kmf.
dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
nevében és megbízásából:
Győriné Tar Edit
jegyző

Farkas Imre
polgármester
Jegyzőkönyv hitelesítők:

Farkas András
hitelesítő

Tábiné Nyúl Gabriella
hitelesítő

