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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. február 26án 18,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendes,
nyílt üléséről.
Jelen vannak:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

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

Tanácskozási joggal:
1) Győriné Tar Edit aljegyző,
2) Dr. Gentischer Ferenc a Dunaújvárosi Járási Hivatal képviseletében,
3) Szerencse Jánosné óvodavezető
I. Napirend előtt
Farkas Imre polgármester: köszöntöm a képviselőtestület rendes nyílt ülésén
megjelent képviselőket, a megjelenteket. Megállapítom, hogy a rendes nyílt képviselőtestületi
ülés a képviselők teljes létszámú, 7 fős jelenlétével határozatképes, a rendes nyílt ülést
megnyitom. Javaslatot teszek az ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítőire Jákli Ferencné és
Magyari Ferenc képviselők személyében.
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
29/2015.(II.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 Jákli Ferencné és Magyari Ferenc képviselőket jelöli ki.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2015. február 26.
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Farkas Imre polgármester: javasolom a meghívóban feltüntetett napirendi pontok tárgyalását a
következő módosítással: a napirendi pontok sorát további két napirendi ponttal javasolom
bővíteni: az „Egyebek” 4. napirendi pontjaként javasolom tárgyalni a vagyonvédelmi rendszer
kiépítését, 5. napirendi pontjaként pedig a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozási szándékról szóló döntéshozatalt.
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:
30/2015.(II.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. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a tett polgármesteri
intézkedésekről
Előadó: Farkas Imre polgármester
2. Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előadó: Győriné Tar Edit aljegyző
3. Szociális ellátásokról rendeletalkotás
Előadó: Győriné Tar Edit aljegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Kulturális, Szociális és Sportbizottság
4. Gazdasági program a 2014-2019-es ciklusra
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Kulturális, Szociális és Sportbizottság
5. 2014. évi víziközmű beruházási terv jóváhagyása
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
6. Civil szervezetek támogatásáról rendeletalkotás
Előadó: Győriné Tar Edit aljegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
7. Civil szervezetek számára meghatározott költségvetési keretösszeg felosztása
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Kulturális, Szociális és Sportbizottság
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8. Polgármester 2015. évi szabadságának ütemezése
Előadó: Farkas Imre polgármester
9. Polgármester illetményének módosítása
Előadó: Farkas András Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
10. Polgármester Cafeteria Szabályzata
Előadó: Győriné Tar Edit aljegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
11. Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotása
Előadó: Győriné Tar Edit aljegyző
12. Köztisztviselők Etikai Kódexe
Előadó: Győriné Tar Edit aljegyző
13. Vagyonnyilatkozatok megtételéről határozathozatal
Előadó: Győriné Tar Edit aljegyző
14. Egyebek:
1./ Árpád Fejedelem Tagiskola kérelme Közoktatási Társulás megszüntetéséhez
történő hozzájárulás iránt
Előadó: Farkas Imre polgármester
2./ Döntés anyagi támogatás nyújtásáról kórházi verejték-analizátor beszerzésére
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
3./ Dr. Gutai és Társa KFT ingatlanvásárlási ügye
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
4./ Vagyonvédelmi rendszer kiépítése
Előadó: Farkas Imre polgármester
5./ Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő
csatlakozási szándékról döntéshozatal
Előadó: Farkas Imre polgármester
II. Napirend tárgyalása
1. 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 tájékoztatót néhány mondatban szeretném kiegészíteni.
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Tábiné Nyúl Gabriella képviselő asszonnyal egyeztettük az idei évi falunap programját.
Sztárfellépők egész sora fog fellépni az idén: Vastag Tamás, Kaczor Ferenc, Matyi és a
Hegedűs, és a Trióda zenekar, valamint a Tulipántos Népi Játékpark és Alkotóműhely a
Szöglet kertben lufi-hajtogató bohóccal, arcfestő, kézműves foglalkozással, népi fa körhinta
és játékparkkal várja délelőtt a gyerekeket. A sztárfellépők pedig a késő délutáni, esti órákban
várják az érdeklődőket.
Testvértelepülés témájában jó hírem van. Korábban több ígéretem is volt, azonban nem
sikerült a testvér-települési kapcsolatot létrehozni. Most azonban Hajdújárással sikerült
kapcsolatba lépnem, szívesen létesítenének velünk testvér-települési kapcsolatot, nyitottak
mindenre. Az az elképzelésem, hogy a falunapra a képviselőiket meghívom és aláírjuk a
testvér-települési kapcsolatról szóló szerződést is. Akit szerettünk volna felkérni, hogy a
falunap nyitó estjén mutatkozzon be, sajnos nem tudta vállalni, így Hajdújárás képviselőit
szeretném felkérni, mutassák be településüket. A helyi közösség vezetője ugyan nem tud jelen
lenni, de a helyettes itt lesz és bemutatja a települést.
A fogorvosi rendelő felújítása befejeződött, átadásra került, a költségek végösszege magasabb
lett az eredetileg tervezett összegnél, ugyanis 5 + 2 millió forintot terveztünk a felújításra,
azonban a végösszeg 7.750.000 Ft lett, tehát ezzel az összeggel módosítanunk kell az
eredetileg tervezett összeget. A fogorvosi rendelőben lévő számítógépet is cserélni kell, ennek
pontos költségét egyelőre nem tudom megmondani, a felújítás többi költsége már ismert, a
költségek kifizetése megtörtént. A soron következő képviselőtestületi ülésre az erről szóló
írásos anyagot a képviselőtestület elé terjesztem.
A Szennyvízcsatorna-Építő Víziközmű Társulat közgyűlését megtartottuk 2015. február 19én, régen voltak ilyen nagy létszámban a művelődési házban, nagy volt az érdeklődés a
lakosság részéről.
Keddig két személy jelentette be, hogy rákötötte ingatlanát a szennyvízhálózatra. Azt kérem a
lakosoktól, hogy mivel ingyenes a rákötés átvétele, jelentsék be. Tehát már érkezik a
szennyvíz a tisztítótelepre, az I. átemelő már működik, beindult. Azt kérem, hogy minél
rövidebb időn belül kössenek rá az ingatlantulajdonosok.
Márciusi határidővel kell előterjesztést készítenem az önkormányzati területek
határrendezésére. Egy közutat, egy árkot, a Madocsai utat, a Szőlőföldön lévő középutat,
valamint a Petőfi utcai lakóházakkal szembeni oldalon lévő önkormányzati területek
határvonalait kell rendezni. Ezen kívül még határvonal rendezés szükséges a közelmúltban
vitás ügyként felmerült Árpád utca végén Bibic felé lévő vitás négy db utat és két nagyobb
területtel kapcsolatosan, ezekre szeretnék árajánlatot kérni és azt a márciusi ülésre
előterjesztem.
A mai napon Székesfehérváron részt vettem az Alba Takarékszövetkezet felszámolásával
kapcsolatos hitelezői értekezleten. Ezen az értekezleten azok vehettek részt, akik hitel
igénnyel éltek. A polgármesteri hivatalnak bankszámlája volt a pénzintézetnél, a számlán 1,5
millió forinttal. Közölték velem, hogy ezt a pénzt sajnos nem kapjuk meg, mivel a vagyon 6,9
milliárd forint, a nyitáskori érték 440 millió forinttal kevesebb, 6,5 milliárd forint, és az
összeg, amit az OBA kifizetett a számlatulajdonosoknak, 7,1 milliárd forint volt, ők az elsők
az igények kielégítésében. Ha minden vagyont eladnak, még az OBA-t sem tudják
maradéktalanul kifizetni, az utána következő hitelezőket pedig már egyáltalán nem. Tehát a
számlánkon lévő 1,5 millió forint már nem várható vissza.
Segélyek: úgy döntöttünk, hogy a képviselőtestületi ülést megelőző hónapban kifizetett
önkormányzati segélyek kiosztásáról itt a polgármesteri tájékoztatóban adok tájékoztatást.
2014. október 1. és 2014. december 31. között 78.500 Ft-ot adtam ki segélyként 27
személynek, 2015 januárjában pedig összesen 3000 Ft-ot adtam segélyként egy személynek.
Ennyit szerettem volna az írásos tájékoztató kiegészítéseként elmondani.
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Stadler Gábor képviselő: szeretném kérni, hogy polgármester úr tájékoztassa a
képviselőtestületet a napelemes pályázattal kapcsolatosan.
Farkas Imre polgármester: az önkormányzatnak 2 millió forintot kell hozzátennie a pályázati
összeghez és közösen módosítani fogjuk a szerződést lefelé azzal az összeggel, amit pályázati
pénzként megkaptunk. Nettóban a költségek kW-onként 500.000 Ft-ot fognak jelenteni, tehát
kW-onként 75.000 Ft + ÁFA hiányzik. Abban maradtunk, hogy új közbeszerzési eljárás nem
lesz, viszont megfelezzük a különbségként jelentkező összeget. Közbeszerzésnél közös
megegyezés alapján a szerződéses értéket lefelé lehet módosítani. Május 31-ig a
kivitelezésnek meg kell történnie, tehát rövid időn belül, 2-3 hónapon belül elkészül az óvoda
tetejére, az egészségház tetejére a napelem. A kifizetésre kerülő 2 millió forint legrosszabb
esetben másfél év alatt megtérül, a kivitelezést követően ugyanis villanyszámla már nagyon
csekély összeg lesz, mivel a szükséges villamos áramot a napelem biztosítja.
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, javasolom a polgármesteri tájékoztató ülésen
elhangzott kiegészítéssel történő elfogadását. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a polgármesteri
tájékoztatót?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
31/2015.(II.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
polgármester két ülés között történt eseményekről, tett
intézkedésekről szóló tájékoztatóját az ülésen elhangzott
kiegészítésekkel együtt elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2015. február 26.
2.) Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: amennyiben a jelentéshez nincs kérdés, hozzászólás, azt a
képviselőtestületnek elfogadásra javasolom. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
32/2015.(II.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
225/2014.(XII.18.) ÖK. számú határozat,
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226/2014.(XII.18.) ÖK. számú határozat,
4/2015.(I.20.) ÖK. számú határozat,
5/2015.(I.20.) ÖK. számú határozat,
6/2015.(I.20.) ÖK. számú határozat,
18/2015.(I.29.) ÖK. számú határozat,
19/2015.(I.29.) ÖK. számú határozat,
21/2015.(I.29.) ÖK. számú határozat,
25/2015.(I.29.) ÖK. számú határozat
végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
Felelős: Győriné Tar Edit aljegyző
Határidő: 2015. február 26.
3.) Szociális ellátásokról rendeletalkotás
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: az összevont bizottsági ülésen a bizottságok a szociális ellátásokról
szóló rendelet-tervezetet megtárgyalták, azt elfogadásra javasolják a képviselőtestületnek.
Felkérem aljegyző asszonyt, adjon rövid tájékoztatást, miért van szükség új szociális rendelet
megalkotására.
Győriné Tar Edit aljegyző: 2015. március 1-től módosul a szociális törvény, aminek
következtében módosítani szükséges a helyi rendeletet is. Új támogatási formák kerülnek
bevezetésre, sok esetben csak nevükben újak, de a jogosultság feltételei változnak.
A lakásfenntartási támogatás megszűnik. Azoknak, akiknek 2014. évben megállapításra
került, továbbra is kapják majd a támogatást, amíg a megállapítás szól. Március 1-től lakhatási
támogatás kerül bevezetésre, ennek összege alacsonyabb lesz, illetve a jogosultsági feltételek
is változnak. Nem egyszemélyes háztartásban élőknek alacsonyabb jövedelmi feltételeknek
kell megfelelni, mivel az önkormányzatnak kell biztosítani a támogatási összeg 100 %-át. Az
állam ebből a támogatásból már semmit nem vállal át. Ezt a támogatási formát 2015.
december 31-ig tudjuk megállapítani, meglátjuk, hogy 2016. évben mennyi pénz áll majd
rendelkezésre erre a célra a költségvetésben.
Méltányossági közgyógyellátás: ugyanez a helyzet, idéntől már csak egyfajta
gyógyszertámogatást tudunk biztosítani, ez készpénzes lesz, havi összegben tudjuk majd adni
annak, aki jogosult rá. Viszont el kell vele számolni, de kicsit megváltozik az ügymenet is.
Akit ez érint, lejár a közgyógyellátási igazolványa, a polgármesteri hivatalban kell érdeklődni,
hogyan fogja tudni ezt intézni.
Átmeneti segély, temetési segély a nevében fog változni, az eljárási rend ugyanaz marad, ami
eddig volt, az összegben sem terveztünk változást. Ha bárkinek kérdése van, a polgármesteri
hivatalban tudunk felvilágosítást adni az új szabályokról.
Farkas Imre polgármester: szeretném hangsúlyozni, hogy ami támogatást adunk, azt mindet
önerőből adjuk, mivel állami normatíva nincsen rá. Ennek ellenére úgy döntöttünk, hogy
legyen ilyen segélyezési forma is, illetve új adónemet nem kívántunk bevezetni, megpróbáljuk
a jelenlegi bevételek terhére ezeket a támogatásokat kifizetni. Reméljük, nem jelent majd
problémát ennek megvalósítása. Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a saját bevételek
terhére biztosítjuk ennek a forrását és nem állami normatívából, mert nem kapunk rá pénzt.

7
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, a szociális ellátásokról szóló rendelet-tervezetet
elfogadásra javasolom a képviselőtestületnek. Kérdésem, ki az, aki a szociális ellátásokról
szóló rendelet-tervezetet elfogadja?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
rendeletet alkotta:
Előszállás Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
5/2015. (II.27.) önkormányzati
rendelete
a szociális igazgatásról és ellátásokról
(A rendelet szövege teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
4.) Gazdasági program a 2014-2019-es ciklusra
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: az összevont bizottsági ülésen a bizottságok megtárgyalták a 20142019-es ciklusra szóló gazdasági programot. Két észrevétel hangzott el: a programban tévesen
az óvoda korábbi neve szerepel, ezt módosítani kell, illetve a civil szervezetekre vonatkozó
első mondat törlésre került.
A gazdasági programot én készítettem, a jelenlegi állapot szerepel benne, valamint azok a
területek, amelyeket fejleszteni kellene. Ezen kívül tartalmazza még, hogy milyen köztéri
tervek készültek az egyetemisták részéről, illetve milyen pályázatokat adtunk be. Európai
Uniós pályázatokra, belső pályázatokra, illetve területi TOP-os pályázatokra próbálunk forrást
szerezni ezek megvalósítására. Önerőből, mivel sok bevételünk nincsen, a szinten tartás és
minimális fejlesztési tervek valósulhatnak meg. Ha lesznek pályázatok és önerőre lesz
szükség, oda fogjuk ezeket csoportosítani.
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, a két elhangzott módosítással a gazdasági programot
elfogadásra javasolom. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a 2014-2019-es ciklusra szóló
gazdasági programot?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
33/2015.(II.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
2014-2019-es ciklusra szóló gazdasági programot e határozat
mellékleteként az alábbi két módosítással elfogadja:
-

Az óvoda nevének helyesbítése szükséges „Előszállási
Patakparti Óvoda” elnevezésre.
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-

„A falu kulturális életét civil részről az 1991-ben létrehozott
Előszállási Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány szervezi, amely
többek között a Teleház működtetéséért felel.” - mondat
törlésre kerül.

Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2015. február 26.
5.) 2014. évi víziközmű beruházási terv jóváhagyása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: ez az előterjesztés azért került most ide, mert 2014 tavaszán nem
történt meg. Minden év elején érkezik a vízhálózatot üzemeltető Mezőföldvíz KFT-től egy
javaslat, hogy adott tárgyévben a bérleti díjból származó bevétel mire kerüljön felhasználásra
a vízmű vonatkozásában. Ez tavaly nem történt meg, így most került beterjesztésre, hogy a
bérleti díj 2014. évben mire fordítódott.
Az összevont bizottsági ülésen a bizottságok e napirendi pontot szintén megtárgyalták. A
bizottságok jóváhagyásra javasolták az előterjesztést azzal, hogy 2015. évre célként kerüljön
megjelölésre, a nagy hálózati vízveszteség felderítésére, csökkentésére is fordítódjon
valamennyi összeg. A 2014. évi bérleti díj felhasználást a bizottságok jóváhagyásra
javasolják, továbbá javasolják, hogy a 2015. évi bérleti díj egy része a hálózati vízveszteség
felderítésére kerüljön felhasználásra.
Röviden ismertetem, hogy a 2014. évi bérleti díjat mire használta fel az üzemeltető:
- frekvenciaváltó beépítése:
366.00 Ft,
- vagyonbiztosítás településre jutó része:
163.000 Ft,
- vagyonértékelés műszaki előkészítő feladatai: 217.000 Ft,
összesen 746.000 Ft + 27 % ÁFA = 1.050.000 Ft.
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, a 2014. évi víziközmű beruházási terv jóváhagyását
javasolom az előterjesztés szerint, azzal a kiegészítéssel, hogy a 2015. évi bérleti díj egy része
a hálózati vízveszteség felderítésére kerüljön felhasználásra. Kérdésem, ki az, aki egyetért a
2014. évi víziközmű beruházási tervvel, az elhangzott kiegészítéssel?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
34/2015.(II.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
2014. évi víziközmű beruházási tervet e határozat mellékleteként
jóváhagyja.
A Képviselőtestület kezdeményezi a Mezőföldvíz KFT felé,
hogy a 2015. évi bérleti díj egy része a jelentős hálózati
vízveszteség felderítésére kerüljön felhasználásra.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2015. február 26.
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6.) Civil szervezetek támogatásáról rendeletalkotás
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: nem szerettünk volna bonyolultabb támogatást és elszámolási
szabályokat alkotni, mint ami eddig volt, de azt viszont szeretnénk számon kérni mindenkitől.
Az a civil szervezet, aki önkormányzati támogatást szeretne, annak pályázati adatlapot kell
kitölteni, valamint a következő év január 31-ig a felhasznált támogatási összeggel el kell
számolnia. A forma szinte ugyanaz. Aminek viszont örülnénk, ha a szervezetek túlnyomó
része bejegyzett civil szervezet lenne, vagy ha nem tud ilyen terhet magára vállalni, akkor
más civil szervezet égisze alá betagozódna és úgy működne tovább. Az lenne a legjobb, ha
cégbíróság által bejegyzésre kerülnének a szervezetek.
Annyi került még bele a rendelet-tervezetbe, hogy lehetőség lesz rendkívüli támogatás
igénybevételére. A rendkívüli támogatást igénylő civil szervezet benyújtja az adatlapot és a
következő év január 31-éig el kell vele számolni.
Az összevont bizottsági ülésen a bizottságok a rendelet-tervezetet megtárgyalták, azt
elfogadásra javasolják a képviselőtestületnek.
Aki viszont nem számol el határidőre a kapott támogatással, 2-3, illetve egy évre kizárja
magát a támogatásból. Ez az egyetlen határidő, amit szem előtt kell tartani.
Végül pedig szeretném kérni a civil szervezeteket, hogy legalább a falu rendezvényein – ha
nem is aktívan, de legalább mint résztvevő vagy közönség – vegyenek részt. Jó lenne, ha a
március 15-ei ünnepi műsort nem 14 fő tekintené meg, amikor 22 gyermek készül rá.
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, javasolom a képviselőtestületnek a rendelet-tervezet
elfogadását.
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
rendeletet alkotta:
Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete
az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról
(A rendelet szövege teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
7.) Civil szervezetek számára meghatározott költségvetési keretösszeg felosztása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: az összevont bizottsági ülésen a bizottságok megtárgyalták a
napirendi pontot, és azt javasolják a képviselőtestületnek, mivel 2014. évben 2.130.000 Ft-ot
osztott szét a képviselőtestület, a 70.000 Ft pedig maradék volt, az idei évben 2,2 millió
forintot terveztünk, a teljes összeg kerüljön felosztásra a szervezetek között.
A bizottságok azt javasolják a képviselőtestületnek, hogy a tavalyi összeghez képest 20.000
Ft-tal kapjon több támogatást a Hagyományőrző Nyugdíjas Klub, valamint a néptáncosok
kapjanak 50.000 Ft-tal többet a 2014. évi összegnél, minden más szervezet esetében a 2014.
évi támogatási összeg kerüljön felosztásra.
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Jákli Ferencné képviselő asszony: kiegészítésként szeretném elmondani, hogy általában
egyformán szoktuk szétosztani a keretösszeget. A Hagyományőrző Nyugdíjas Klubnak azért
javasolunk 20.000 Ft-tal több támogatást adni, mert a Nyuszi-váró Játszóházat a falu számára
minden évben ők szervezik, és jelentős költséggel jár a részükről. A néptáncosok pedig azért
kapnának magasabb összegű támogatást, mert a gyerekek ruhái eléggé elhasználódtak és
szükség van rá, hogy a ruhavásárlást támogassuk, ezért javasolják a magasabb támogatási
összeget a bizottságok.
Farkas Imre polgármester: javasolom a képviselőtestületnek a 2015. évi civil szervezetek
támogatására meghatározott keretösszeg felosztását a 2014. évi mértékben az elhangzott két
módosítással. Kérdésem, ki az, aki egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
35/2015.(II.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
1.)

Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
a 2015. évi költségvetésében a civil szervezetek támogatását a
következőképpen határozza meg:
1./ Hagyományőrző Nyugdíjas Klub:
60.000 Ft,
2./ Rozmaring Nyugdíjas Klub:
40.000 Ft,
3./ Előszállási Gyermek-és Ifjúsági Alapítvány: 200.000 Ft,
4./ Sportegyesület:
700.000 Ft,
5./ Mozgássérültek Egyesülete:
40.000 Ft,
6./ Polgárőrség:
200.000 Ft,
7./ Előszállási Televízió:
500.000 Ft,
8./ Ifjúsági Klub:
50.000 Ft,
9./ Faluszépítő Egyesület:
10./ Aikido Klub:
100.000 Ft,
11./ Horgászegyesület:
40.000 Ft,
12./ Gett Dance Ifjúsági Tánccsoport:
40.000 Ft,
13./ Évzáró Néptánc Gála + Játszóház:
14./ Néptánc tábor:
100.000 Ft,
15./ Mikulás futás:
30.000 Ft,
16./ Idősek Napja:
100.000 Ft
Mindösszesen:

2.)

2.200.000 Ft

A keretösszeg fedezete a 2014. évi költségvetés Működési
célú pénzeszköz átadás költséghely.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2015. december 31. (a kifizetésre)

8.) Polgármester 2015. évi szabadságának ütemezése
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Farkas Imre polgármester: az első alkalom az idei, hogy nekem szabadságolási tervet kell
előterjesztenem. Annyi megjegyzésem van, hogy az ütemtervben ahol két „Sz” betű van, ott
bejelentettem a szabadságot és le is töltöttem. Az összes többi csak tervezett, illetve a pirossal
jelzett munkanapok áthelyezésére is szabadságot írtam ki. 43 nap szabadság áll
rendelkezésemre a 2015-ös évben. Ezeket a napokat megpróbáltam elosztani, hogy ki is
tudom-e venni, az már kérdéses, de a terv szerint így fog kinézni.
Kérem a képviselőtestületet, hogy a 2015. évre szóló szabadság ütemezést hagyja jóvá.
Kérdésem, ki az, aki egyetért a polgármesteri szabadság ütemezéssel?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
36/2015.(II.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestület
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
Farkas Imre polgármester 2015. évi szabadságának ütemezését e
határozat mellékleteként jóváhagyja.
Felelős: Győriné Tar Edit aljegyző
Határidő: folyamatos
9.) Polgármester illetményének módosítása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: felkérem Farkas Andrást, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
elnökét, hogy ezt a napirendi pontot terjessze elő.
Farkas András a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 2012. december 12. napjától hatályos módosítása
tartalmazza új fejezetként a polgármester, és az alpolgármester foglalkoztatási jogviszonyára
vonatkozó különös rendelkezéseket.
A polgármesterre ez idáig is a közszolgálati tisztviselőkre vonatkozó törvényt kellett
alkalmazni, de sajnos ez idáig nem volt pontosan szabályozva, hogy annak mely szakaszai
vonatkoznak rá. A Kttv. 225/L. § tartalmazza azon hivatkozásokat, melyeket a polgármesterre
és az alpolgármesterre is alkalmazni kell. Ezek közé tartozik többek között a nyelvvizsgára
adandó pótlék szabályai is.
Polgármester úrnak „C” típusú középfokú angol nyelvvizsgája van, a törvény szerint számára
nyelvpótlék jár, 2014. december 12-től. Ennek összege a köztisztviselői illetményalap
(38.650,-Ft) 60 %-a, azaz 23.190,-Ft.
Módosítani szükséges a polgármesteri illetményt, amit 2014. évben meghatározott a
képviselőtestület, ennek összege akkor 448.727,-Ft volt. Ez az összeg most módosul, 471.900
Ft lesz a polgármester illetménye.
Mivel az illetménye módosul, ezzel egy időben módosul a havi költségtérítése is, 70.787 Ftra.
Az összevont bizottsági ülésen a bizottságok ezt a napirendi pontot szintén tárgyalták, a
törvény lehetőséget biztosít rá, elfogadásra javasolják a képviselőtestületnek.
Kérdésem, ki az, aki egyetért a polgármesteri illetmény és költségtérítés előterjesztés szerinti
módosításával?
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A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
37/2015.(II.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a 171/2014.(X.16.)
önkormányzati határozatát visszavonja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71.§ (1), (2), (4) c) pontja, továbbá a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 141. § (6) bekezdése és 225/L.
§-a alapján Farkas Imre főállású polgármester illetményét megbízatása idejére (448.727 Ft
lakosságszám alapján járó illetmény és 23.190 Ft nyelvpótlék) összesen, kerekítve havi bruttó
471.900 Ft-ban, azaz Négyszázhetvenegyezer-kilencszáz forintban, költségtérítését pedig az
Mötv. 71.§ (6) bekezdése alapján havi 70.787 Ft, azaz Hetvenezer-hétszáznyolcvanhét forint
összegben állapítja meg.
Az illetmény és a költségtérítés 2014. december hónapra vonatkozóan időarányosan, 2014.
december 12. napjától illeti meg a polgármestert.
Felelős: Győriné Tar Edit aljegyző
Határidő: 2015. március 1.
10.) Polgármester Cafeteria Szabályzata
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Győriné Tar Edit aljegyző: igaz, hogy a polgármesterre nem mindenben vonatkoznak a
köztisztviselői törvény szakaszai, de a jogviszonya különleges, így a cafetériára vonatkozóan
külön szabályzatot kell alkotni az ő esetében a munkáltatójának, vagyis a
képviselőtestületnek, ő dönt a polgármester juttatásairól. Ezért a cafetéria szabályzatot is a
képviselőtestületnek kell elfogadnia.
A polgármestert is – hasonlóan a köztisztviselőkhöz – bruttó 200.000 Ft összegű cafeteriajuttatás illeti meg, a felhasználás feltételeit tartalmazza az előterjesztett szabályzat.
Farkas Imre polgármester: az összevont bizottsági ülésen a bizottságok megtárgyalták az
előterjesztett polgármesteri cafeteria szabályzatot és azt elfogadásra javasolják a
képviselőtestületnek. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a polgármesteri cafeteria szabályzatot?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
38/2015.(II.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 2015. évi
cafeteria-juttatásának éves keretösszegét bruttó 200.000 Ft-ban határozza meg, továbbá a
polgármesterre vonatkozó cafetéria-szabályzatát e határozat melléklete szerint jóváhagyja.
Felelős: Győriné Tar Edit aljegyző

13

Határidő: a Cafeteria Szabályzatban meghatározottak szerint
11.) Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Győriné Tar Edit aljegyző: az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata rendeleti
formában kerül elfogadásra, a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatát
viszont határozati formában kell elfogadnia a képviselőtestületnek.
A szabályzat megalkotására azért van szükség, mert a 2014. évben elvégzett belső ellenőrzés
kapcsán javasolta a belső ellenőr, hogy a hivatal szabályzata frissítésre, pontosításra szorul,
ezért új szabályzat készült, ami megfelel az eljárási szabályoknak. Lényegében jelentős
változás nincsen a korábbihoz képest, a polgármesteri hivatal, mint intézmény működik, a
szabályzat tartalmazza a működés feltételeit, az együttműködést a többi intézménnyel, ami
Előszállás polgármesteri hivatala esetében egyedül az óvoda. Ezen kívül tartalmazza még a
szabályzat a köztisztviselők munkavégzésének és a hivatal működésének rendjét.
Nem tudok a szabályzatból részleteket kiragadni, mert a törvényben előírt kötelező elemeket
tartalmazza, hogyan kell a hivatalnak működnie, hogyan kell ellenőrizni a működését, a
munkavégzés során milyen munkaköri leírások szerint dolgoznak a köztisztviselők, milyen
munkaidő-beosztással, tulajdonképpen az egész intézmény működésének szabályait
tartalmazza.
Farkas Imre polgármester: a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatát az
előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolom. Kérdésem, ki az, aki egyetért az
előterjesztett szabályzatban foglaltakkal?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
39/2015.(II.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
az Előszállási Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatát megtárgyalta és e határozat melléklete szerint
jóváhagyja.
Felelős: Győriné Tar Edit aljegyző
Határidő: 2015. március 1.
Győriné Tar Edit aljegyző: a hivatal szervezeti és működési szabályzatának részét képezi az
óvodával való együttműködési megállapodás. Mivel az óvoda nem rendelkezik gazdálkodási
szervezettel, pénzügyeinek vitelét a polgármesteri hivatal látja el. Emiatt a polgármesteri
hivatalnak együttműködési megállapodást kell kötnie az óvodával, amely arról szól, hogy
elvégezzük azokat a pénzügyi feladatokat, amelyek egy intézménynél keletkeznek. Ennek a
megállapodásnak az aláírására kérünk felhatalmazást.
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Farkas Imre polgármester: az óvoda önálló intézmény, önálló bankszámlával. Megkérdezem
az óvoda vezetőjét, egyetért-e a megállapodásban foglaltakkal?
Szerencse Jánosné óvodavezető: igen, egyetértek a megállapodásban foglaltakkal.
Farkas Imre polgármester: javasolom a megállapodás elfogadását a képviselőtestületnek.
Kérdésem, ki az, aki elfogadja az előterjesztett megállapodást?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
40/2015.(II.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
az Előszállási Polgármesteri Hivatal és az Előszállási Patakparti
Óvoda közötti munkamegosztás rendjéről szóló megállapodást e
határozat mellékleteként elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2015. március 10. (a megállapodás aláírására)
12.) Köztisztviselők Etikai Kódexe
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Győriné Tar Edit aljegyző: a köztisztviselők etikai kódexe kapcsolódik a hivatal szervezeti és
működési szabályzatához. Az etikai kódex kötelező elem, amit a köztisztviselőkre
vonatkozóan meg kell alkotni. A munkavégzés során tanúsított magatartást, illetve az egész
köztisztviselői életformára vonatkozó szabályokat tartalmazza. Ennek van magasabb szintű
formájais, de helyi szinten is kell ilyet alkotni.
Farkas Imre polgármester: javasolom a képviselőtestületnek a köztisztviselők etikai
kódexének előterjesztés szerinti elfogadását. Kérdésem, ki az, aki egyetért az etikai kódex
tartalmával?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
41/2015.(II.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
Köztisztviselők Etikai Kódexét az előterjesztés szerinti
tartalommal e határozat mellékleteként elfogadja.
Felelős: Győriné Tar Edit aljegyző
Határidő: 2015. február 26.
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13.) Vagyonnyilatkozatok megtételéről határozathozatal
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: mind a képviselőknek, mind pedig a külső – nem képviselő bizottsági tagoknak, valamint azok hozzátartozóinak vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége
van. Ezen kötelezettségének minden érintett személy eleget tett, ezt határozattal el kell
fogadnia a képviselőtestületnek. Kérdésem, ki az, aki elfogadja az erről szóló határozati
javaslatot?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
42/2015.(II.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
megállapítja, hogy a polgármester, a megválasztott
önkormányzati képviselők és az önkormányzat bizottságainak
külsős tagjai 2015. január 31-ig eleget tettek vagyonnyilatkozattételi kötelezettségüknek.
Felelős: Farkas András a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
elnöke
Határidő: azonnal

14.) Egyebek
1./ Árpád Fejedelem Tagiskola kérelme Közoktatási Társulás megszüntetéséhez történő
hozzájárulás iránt
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: 2013. évben már egyszer hoztunk a támogatásról egy határozatot.
Javasolom, hogy a 2013. decemberében hozott döntését erősítse meg a képviselőtestület,
vagyis támogassa az Árpád Fejedelem Tagiskola Közoktatási Intézményfenntartó Társulásból
történő kiválását, hogy önálló intézményként működhessen tovább. Kérdésem, ki az, aki
egyetért az iskola kiválásának támogatásával?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
43/2015.(II.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
támogatja az Árpád Fejedelem Tagiskola azon törekvését, hogy
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a Közoktatási Intézményfenntartói Társulásból kiválhasson és
önálló intézményként működhessen tovább.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2015. március 16.
(a döntésről történő értesítésre)
2./ Döntés anyagi támogatás nyújtásáról kórházi verejték-analizátor beszerzésére
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: megkeresett bennünket az Országos Egyesület a Mosolyért
Közhasznú Egyesület azzal a kéréssel, hogy anyagilag támogassuk a Dunaújvárosi Szent
Pantaleon Kórház Gyermekosztályára verejték-analizátor beszerzését.
Az összevont bizottsági ülésen a bizottságok megtárgyalták ezt a napirendi pontot is, és azt
javasolják a képviselőtestületnek, hogy ne nyújtson anyagi támogatást. A képviselőtestületnek
a bizottság javaslatát szavazásra bocsátom. Kérdésem, ki az, aki egyetért azzal, hogy a
gyermekosztályra verejték-analizátor beszerzését az önkormányzat anyagilag ne támogassa?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
44/2015.(II.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesületnek a
Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház Gyermekosztálya részére
verejték-analizátor beszerzés anyagi támogatására irányuló
megkeresését elutasítja, azt anyagilag támogatni nem tudja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2015. március 20. (a döntésről történő értesítésre)
3./ Dr. Gutai és Társa KFT ingatlanvásárlási ügye
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a Dr. Gutai és Társa KFT megvásárolt a polgármesteri hivatal
mögött egy területet, 600 m2-es nagyságban. A KFT a jelenlegi vállalkozása fejlesztését,
bővítését tervezi, ehhez azonban a megvásárolt terület nagysága nem elegendő, szeretnének
még 700 m2-t vásárolni az önkormányzattól.
Amennyiben a képviselőtestület támogatja a terület eladását, azt fel kell értékeltetni független
értékbecslővel és ha a megállapított értéket a KFT elfogadja, akkor a soron következő ülésre a
képviselőtestület elé terjesztjük, és akkor születhet döntés az eladásáról.
Véleményeket kérek arra vonatkozóan, hogy kérjünk-e fel független értékbecslőt a szóban
forgó terület értékének megállapítására?
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Stadler Gábor képviselő: szeretném elmondani, hogy a korábban megvásárolt terület
magántulajdonban volt, az önkormányzat még nem értékesített a KFT részére területet.
Magyari Ferenc alpolgármester: amit a KFT magánszemélytől megvásárolt, az korábban, több
évvel ezelőtt gázcsere-telep volt. A vállalkozó elmondása szerint új munkahelyeket is
teremtene a tervezett beruházással, ennél fogva is célszerűnek tartom támogatni a kérését.
Farkas Imre polgármester: arról nem beszélve, hogy az a rendezetlen állapot is rendeződni
fog, ami a megvásárolt területen eddig uralkodott. Ha a KFT bővíti a vállalkozását, azt a
várható nyereség miatt teszi, amiből az önkormányzat is profitálhat.
Magyari Ferenc alpolgármester: szeretném megjegyezni, hogy már az előző
képviselőtestületnek is szándékában állt eladni egy területet a KFT részére, de rajta kívülálló
okok miatt az adásvétel nem jött létre.
Farkas Imre polgármester: javasolom a képviselőtestületnek, hogy Dr. Gutai és Társa KFT
ingatlanvásárlási kérelmét támogassa és bízzon meg független értékbecslőt az eladásra szánt
terület értékének megállapításával. Kérdésem, ki az, aki egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
45/2015.(II.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
Dr. Gutai és Társa KFT (Előszállás, Bem u. 2/b.)
ingatlanvásárlási kérelmét támogatja és felkéri Farkas Imre
polgármestert, bízzon meg független értékbecslőt az eladásra
szánt terület értékének megállapításával.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2015. március 25.
terjesztésre)

(képviselőtestületi ülés elé

4./ Vagyonvédelmi rendszer kiépítése
Farkas Imre polgármester: talán már mindenki hallott róla, hogy 2015. február 24-én
hajnalban a polgármesteri hivatal épületébe nem kívánatos személyek jöttek be nem kívánatos
módon. Megrongáltak egy páncélszekrényt, egy ablakot, valamint több iratszekrényt.
Eltulajdonítottak három bankkártyát és 5 db pendrive-ot. A bankkártyákkal visszaélés nem
történt, mert sikerült időben letiltatnunk őket.
Megelőzendő, hogy több ilyen eset ne forduljon elő - bár ez nem jelenti azt, hogy többé nem
történik meg -, kérem a képviselőtestületet, adjon felhatalmazást az épületkomplexumba
(polgármesteri hivatal, ebédlő, óvoda) olyan rendszer kiépíttetésére, ami a biztonságot
mindenképpen elősegíti. Javasolom, kérjünk árajánlatokat és a soron következő ülésre
előterjesztem az erre vonatkozó javaslatot, milyen berendezést és milyen árban lehetne
felszereltetni. Kérdésem, ki az, aki egyetért a javaslattal?
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A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
46/2015.(II.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
polgármesteri hivatal, ebédlő, óvoda épületkomplexum
vonatkozásában felhatalmazza Farkas Imre polgármestert
árajánlatok beszerzésére vagyonvédelmi rendszer kiépítésére.
A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a
vagyonvédelmi rendszer kiépítésére vonatkozó javaslatot a
soron következő képviselőtestületi ülésre terjessze elő.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2015. március 25.
(a javaslat előterjesztésére)
5./ Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő
csatlakozási szándékról döntéshozatal
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás még 2014. november végén csatlakozási szándékról szóló előterjesztést küldött
önkormányzatunk részére. Sajnálatos módon ez az előterjesztés nem került a képviselőtestület
elé terjesztésre, és a Társulás részéről telefonos jelzés érkezett, hogy a döntésről szóló
határozati kivonatot küldjük meg. Ezért most arra kérem a tisztelt képviselőtestületet, hogy
ezen döntését most hozza meg.
Az előterjesztés arról szól, hogy a társuláshoz szeretne csatlakozni Ócsa Város
Önkormányzata és Taksony Nagyközség Önkormányzata. Csatlakozni szeretett volna
Délegyháza Község Önkormányzata is, azonban a csatlakozási szándékról a társulni kívánó
önkormányzat képviselőtestületének legalább hat hónappal korábban kell a határozatot
meghozni, Délegyháza Község Önkormányzata Képviselőtestülete pedig erről 2014. július 2án döntött.
A társulás által megküldött határozati javaslat elfogadását kérem a képviselőtestülettől.
Kérdésem, ki az, aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
47/2015.(II.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a Közép-Duna
Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás csatlakozási szándékról szóló
előterjesztését és a következő határozatot hozza:
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1./Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja Ócsa
Város Önkormányzata és Taksony Nagyközség Önkormányzata 2015. január 1. napjával a
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő
csatlakozásához.
Tekintettel arra, hogy a csatlakozás időpontjában új projekt előkészítése zajlik, amelynek
költségei ezt követően fognak jelentkezni, a Képviselő-testület nem javasolja az újonnan
csatlakozó önkormányzatokra a Társulási Megállapodás XI/3. pont harmadik bekezdésében
foglaltak alkalmazását.
2./Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Délegyháza Község
Önkormányzatának 2015. január 1-vel történő csatlakozásához hozzájárulását megadni nem
tudja, mivel a csatlakozási szándékról a társulni kívánó önkormányzat képviselő-testületének
legalább hat hónappal korábban kell a határozatot meghozni, Délegyháza község
Önkormányzata Képviselő-testülete pedig erről 2014. július 2-án döntött.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2015. március 5. (a határozat kivonat továbbítására)
Farkas Imre polgármester: a soron következő, márciusi ülésen a képviselőtestület dönteni fog
a díszpolgári cím és az Előszállásért Emlékérem odaítéléséről. Szeretném kérni Előszállás
nagyközség minden lakosát, hogy tegyenek javaslatot a díszpolgári cím és emlékérem
adományozására, néhány soros indokolással. A javaslatokat kérem a polgármesteri hivatalba
vagy a művelődési házba juttassák el. Egy bizottság alakul a javaslatok elbírálására és
képviselőtestület elé terjesztésére. A javaslatok leadási határideje 2015. március 16-a.
Szeretném, ha minél több javaslat érkezne be.
A szennyvízcsatorna beruházás zajlik, az utak még áldatlan állapotban vannak. Folynak az
egyeztetések arról, hogyan fog majd történni a helyreállítás. Remélhetőleg azokban az
utcákban, ahol már 2014. évben elkészült a hálózat, az utak végleges megoldással történő
helyreállítása is elindul majd. Arra kérek mindenkit, ha bárkinek az utak miatt a saját
gépjárművében kár keletkezik, azt jelezze nekem, arról fénykép készül és miután a javítást
számlával igazolta a tulajdonos, azt a kivitelező cég meg fogja téríteni. Azt is jelezzék, ha
bármilyen problémát észlelnek az utakban, az önkormányzat is tud követ szállítani a
problémás útszakaszra, de a kivitelező cég is együttműködő ebben.
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, a képviselőtestület rendes, nyílt ülését 19,15
órakor bezárom.
kmf.
dr. Jenei Zsuzsanna
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