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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. június 25án 17,00 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) Győriné Tar Edit aljegyző,
2) Dr. Gentischer Ferenc a Dunaújvárosi Járási Hivatal képviseletében,
3) Ongai Gábor rendőr-százados, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság
képviseletében,
4) Molnár Tibor körzeti megbízott,
5) Szerencse Jánosné óvodavezető,
6) Vargáné Bíró Ildikó pénzügyi főmunkatárs
Igazoltan távol:
1) Dr. Ecsedi András István képviselő
I. Napirend előtt
Farkas Imre polgármester: sok szeretettel köszöntök mindenkit, különösen
meghívott vendégeinket. Megállapítom, hogy a rendes nyílt képviselőtestületi ülés a képviselők
6 fős létszámú jelenlétével határozatképes, a rendes nyílt ülést megnyitom. Javaslatot teszek az
ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítőire Jákli Ferencné és Stadler Gábor képviselők
személyében.
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
140/2015.(VI.25.) 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 Stadler Gábor képviselőket jelöli ki.
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Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2015. június 25.
Farkas Imre polgármester: javasolom a meghívóban feltüntetett napirendi pontok tárgyalását,
amely napirend egyetlen ponttal bővülne: a bejelentések 2. napirendi pontjaként javasolom
tárgyalni a megerősítést az Árpád Fejedelem Általános és Tagiskola működtetésének, jelenlegi
állapotának fenntartásáról.
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:
141/2015.(VI.25.) 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. Beszámoló a közrend-és közbiztonság helyzetéről
Előadó: Molnár Tibor körzeti megbízott
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. Előirányzat-módosítási javaslat
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
5. Beszámoló a Patakparti Óvoda tevékenységéről
Előadó: Szerencse Jánosné óvodavezető
Véleményezi: Kulturális, Szociális és Sportbizottság
6. Előszállás Nagyközség Fenntartható Fejlődés Helyi Program érvényességének
felülvizsgálata
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Kulturális, Szociális és Sportbizottság
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7. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Előadó: Győriné Tar Edit aljegyző
Véleményezi: Kulturális, Szociális és Sportbizottság
8. Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás vagyonát képező Nagykarácsony,
Rákóczi u. 13. szám alatti ingatlan és tárgyi eszközök értékesítése
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
9. 2015. augusztus 20-ai ünnepség szervezése (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Kulturális, Szociális és Sportbizottság
10. Gyermekek Előszállás Polgárává fogadása (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Kulturális, Szociális és Sportbizottság
11. Zenés, táncos rendezvény tartására irányuló kérelem
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Kulturális, Szociális és Sportbizottság
12. Társberuházói szerződés kötése az Előszállási Szennyvízcsatorna-építő Víziközmű
Társulattal
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
13. Egyebek:
1./ Országos Egyesület A Mosolyért Alapítvány anyagi támogatása
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Kulturális, Szociális és Sportbizottság
2./ Megerősítés az Árpád Fejedelem Általános és Tagiskola működtetésének,
jelenlegi állapotának fenntartásáról
Előadó: Farkas Imre polgármester
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2015. június 25.
II. Napirend tárgyalása
1.) Beszámoló a közrend-és közbiztonság helyzetéről
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: köszöntöm a képviselőtestület ülésén Ongai Gábor urat a
Dunaújvárosi Rendőrkapitányság részéről, Molnár Tibor rendőr törzszászlóst, körzeti
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megbízottat, valamint Farkas Dániel rendőr-főtörzsőrmestert. Kérdésem, van-e szóbeli
kiegészítés?
Ongai Gábor rendőr-százados: úgy gondolom, a beszámoló elég részletes, tárgyilagos.
Farkas Imre polgármester: a beszámoló valóban elég részletes. Ahogyan elnéztem a
számadatokat, van némi változás, ez nem az a tűrhetetlen állapot, amire azt mondanám, hogy
rossz a közbiztonság a községben. Egészen elfogadható statisztikai adatok szerepelnek a
beszámolóban. Egy számadat zavar egy kicsit, a kábítószerrel való visszaélés, ezen bűnesetek
száma kicsit megnőtt. Nyilván ez ellen tenni nem tudunk.
A körzeti megbízott nagyon jó munkát végez, a polgárőrséget is folyamatosan bevonja a
munkavégzésbe. Bármit kérünk tőle, mindig rendelkezésre áll, mindenben készséges és segít
bennünket.
Eredmények: mint itteni lakos, azt mondom, hogy viszonylag jó, nem tudom, fenn tudjuk-e
tartani, hiszen egyre több olyan lakos lesz, aki esetleg magával hozza ezeket a problémákat.
Remélem, tudjuk ezt kezelni. Maximálisan elégedett vagyok a körzeti megbízottal és szeretném
megköszönni a munkáját.
Jákli Ferencné képviselő: én az iskolában tanítok és külön szeretném megköszönni a körzeti
megbízottnak azt a munkát, amit a gyerekeknél a bűnmegelőzéssel kapcsolatban és egyéb
rendőrségi munkájával kapcsolatban végez. Többször volt nálunk is az én évfolyamomnál,
illetve a 4. évfolyamon, kérdezhettek a gyerekek, bemutatta azokat az eszközöket, amikkel
dolgozik. Nagyon jó kapcsolat alakult ki, bizalommal fordultak hozzá a gyerekek, jól megtalálta
az utat, a nyelvet hozzájuk. Bármilyen problémánk van és bármikor keressük, akkor is, ha nincs
szolgálatban, mindig megpróbál nekünk segíteni. Nekem személyes tapasztalatom is volt, nem
volt szolgálatban, telefonon visszahívott és tájékoztatott, hogy mi a teendőnk.
Farkas Imre polgármester: a közelmúltban beszereztünk egy nyomtatót a körzeti megbízotti
irodába, valamint ígéretet tettem arra, hogy két új monitort be fogunk szerezni, lecseréljük a
meglévőket. Megkértem az illetékes szakembert, valami ok miatt ez késik, de meg fog történni.
Mindenben próbálunk segíteni, a körzeti megbízotti lakáson az ablakokat kicseréltettük. A
szennyvízcsatorna hálózatra is sikerült rákötni, ezt a körzeti megbízott saját maga megoldotta.
Úgy gondolom, csak büszkék lehetünk a rendőrünkre, köszönjük a munkáját.
Szeretném még elmondani, többször észrevettem, hogy nemcsak a helyi rendőr tartózkodik a
községben, hanem a két szomszédos település körzeti megbízottja is. Nagyon jónak tartom,
hogy a három település körzeti megbízottja között jó az együttműködés, mindegyikre lehet
számítani, bármikor van probléma. Többször láttam, hogy nem is ők, hanem a 19/24 intézkedési
program kapcsán más idegen rendőr is megfordul a faluban, ezért külön köszönetemet fejezem
ki. Tavaly a falunapon idegen rendőrök is voltak itt, ennek én nagyon örültem, nekünk, a
falunak szükségünk van ilyenre. Nagyon köszönöm a munkájukat, látszik, hogy van
eredménye. Annak pedig külön örülök, hogy nagyon jó az együttműködés a kistérségben
dolgozó rendőrökkel, polgárőrökkel, jó hangulatú összejövetelek szoktak lenni, emberi
közelségbe kerültünk egymással és számíthatunk egymásra. Példaértékűnek tartom, ami itt a
kistérségben kezd kialakulni.
Ongai Gábor rendőr-százados: köszönjük az elismerő szavakat. Az ORFK-nak több éve indult
egy iskolai programja, amelyben minden körzeti megbízott részt vesz. Örülök annak, hogy
vidéken a legaktívabb a jelenlegi rendőr, a városban csak egy-két kolléga. Előfordult, hogy a
városi kolléga részt vett egy osztálykirándulásra, a pihenő napját áldozta fel rá. Van olyan
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kolléga, aki szívén viseli ezt a programot. Olyan program indult el, aminek van is értelme,
néhány rendőr komolyan is veszi ezt. Köszönöm, hogy az önkormányzat, amiben tud, segít.
Polgármester úr említette a polgárőrség szerepét. A polgárőrség nélkül a rendőrség nulla lenne.
Minden településen van egy körzeti megbízott, de a mondás szerint is „egy fecske nem csinál
nyarat”, a mai világban egy rendőr intézkedése, amit leír, az úgy van, de nem biztos, hogy egy
ügyészségen megállja a helyét, ha nincs ott mellette egy-két polgárőr, vagy külső tanú, aki ezt
igazolja. Ez egy megerősítés. Mind az önkormányzat, mind a polgárőrség, mind pedig a
rendőrök együttműködése, munkája példaértékű a kistérség hét településén. A városban is
nagyon jól működik, de nem biztos, hogy egy Dunaújváros nagyságú, 50.000-es lélekszámú
városban négy polgárőr szervezet szükséges lenne. Lehet, hogy egy hatékonyabban tudna
működni. Én próbálom őket úgy kihasználni, hogy amikor feladat van, mindenkit egységesen
próbáljunk terhelni. Ez van, amikor nem sikerül. A délvidék ebben tényleg példaértékű és ezt
köszönöm és remélem, a továbbiakban is ilyen együttműködés lesz a három szervezet között,
így egész a történet.
Farkas Imre polgármester: amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, a rendőrség munkájáról
szóló beszámolót elfogadásra javasolom. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a beszámolót?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
142/2015.(VI.25.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
közrend-és közbiztonság 2014. évi helyzetéről szóló beszámolót
elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2015. június 25.
Farkas Imre polgármester: megköszönöm a rendőrség képviselőinek a részvételt, további jó és
sikeres munkát kívánok.
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 tájékoztatóban mindent leírtam, két dolgot szeretnék
kiemelni belőle: megtörtént a szennyvízcsatorna-hálózat műszaki átadásának megkezdése,
június 3-ával. A mai napon az összes utca és átemelő vizsgálata megtörtént. Ezekről hibalisták
készültek, a hibákat folyamatosan javítja a kivitelező. Látszik, hogy már nem ugyanabban a
létszámban vannak jelen a faluban, a létszám csökkentett, 2-3 csapat maradt.
Meghirdettük a vezetékes vízbekötési akciót, és többen érdeklődtek az iránt, hogy mikor
történik meg. Tájékoztatom az érintetteket, hogy a jövő hét hétfőjétől el fog indulni, valamilyen
sorrendben meg fog történni a vízbekötés. 25-27 személy jelzett nekem, hogy szeretné bekötni
a vezetékes ivóvizet.
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Visszatérve a csatornára: nincs vége a bejárásnak, hiszen a hibákat, amiket felvetettünk,
kijavítják és újra meg fogjuk nézni ezeket. A tisztítótelep egyik medencéje teljes kapacitással
működik. Nem teljesen tökéletes még a medence, mert jelenleg napi 80 m3 szennyvíz folyik be
a 300 feletti bekötés számból. A 210 m3-t ki fogjuk tudni használni. Az előzetes
várakozásokhoz képest nem lesz kihasználva a telep, 10 %-os rá nem kötéssel fogunk számolni,
ahol nincs fürdőszoba és vezetékes víz.
Iskolai pályázat: aki még nem értesült róla, azokat szeretném tájékoztatni arról, hogy a
vonatkozó kormányrendeletben kaptunk egy lehetőséget: az Előszállási Árpád Fejedelem
Általános és Tagiskola energetikai felújítása, falszigetelése, födémszigetelése és vízzáró
szigetelése megtörténhet, nettó 150 millió forintos beruházási értékben. Bár nagyon halad az
idő, kicsit késésben vannak az illetékesek, de bízom benne, hogy hamarosan dönteni tudunk a
közbeszerzésben. Ez örömteli hír.
Az elmúlt ülésen napirendi pontként tárgyalt a képviselőtestület egy közösségi biztonsági
rendszerről, akkor úgy döntöttünk, hogy nem kívánunk benne részt venni. Ezzel a biztonsági
rendszerrel kapcsolatosan történt egy oktatás. Elég jó dolognak tartom, de azt gondolom, a
későbbiekben ez még finomodni fog.
2015. július 10-17-ig az évi szokásos, egy hetes nyaralásra szeretnék menni, kérem, hogy ehhez
járuljon hozzá a képviselőtestület.
Tájékoztatom a jelenlévőket arról is, hogy a Petőfi utcában, a Barátság utcán, valamint a
templomhoz felvezető úton néhány km-nyi út aszfaltozásra került. Az aszfaltozás bizonyos
részének költségeit az önkormányzat fizette ki, nem a csatorna beruházás keretében készült el.
Egészen pontosan 8 millió forintot fizettünk ki az aszfaltozásra, az önkormányzat vagyonából,
saját bevételeiből – adókból, egyéb bevételekből – kellett ezt finanszírozni. Úgy tapasztaltam,
hogy örömmel használják az utcákat a lakosok. Most már az utak mentén a padka is készül, van
pár dolog, ami jól fog kinézni. Lehet szidni a csatorna beruházást, még lesznek kisebb-nagyobb
javítások, de úgy érzem, volt ennek a beruházásnak elég sok pozitív hozadéka. Ha kapunk egy
nagyobb mennyiségű esőt, lehet, hogy sok minden „megindul”, de jelen állapotban tűrhetően
néz ki a falu a beruházás után. A beruházás kivitelezésének garanciális időtartama egy év, ha
ez alatt az idő alatt bármilyen hiba történik, az egy év újra indul.
Stadler Gábor képviselő: úgy gondolom, hogy biztosan sok munkája fekszik benne
polgármester úrnak, a vége felé eléggé feljavult az útépítés minősége. Összekapták magukat a
kivitelezők, és elkezdték úgy a helyreállítást, ahogyan az elvárható.
Farkas Imre polgármester: két cég dolgozott a kivitelezés ideje alatt, az egyik cég a kivitelezés
során elég sok követ használt fel, a másik nem akkora mennyiséget, most viszont ontják a követ.
Ami le van írva, mindent köveznek. Véleményem szerint ezt nekik meg kell csinálni, ez nem
kérdés. Kapok elég kritikát az utcák vonatkozásában, ezért mondtam azt, hogy amikor adandó
alkalom nyílik, ezt jelzem a kivitelező felé. Javasolom is mindenkinek, ha bármilyen probléma
van, azt jelezzék nekem és kimegyünk a helyszínre. Ez október hónapig el fog tartani,
rendszeresen jönnek és végzik a helyreállítást.
Az Árpád utca nem eléggé egyenletes, abban maradtunk, hogy volt 2-3 nagyobb gödör benne,
amit javítanak és várunk vele egy kis időt. Ha a tömörítés véglegesen beáll, garanciális időn
belül ki fogják javítani. Azért rakták plusszosra az aszfaltot, ha még süllyed, a végére majdcsak
egyenes lesz. Bevett gyakorlat sok helyen, ha látják, hogy mozog, nem rakják egyenletesre,
mert gödör lesz. Volt olyan utca, ahova mondtam a kivitelezőnek, hogy kellene egy kis salak,
ő mondta, hogy akartak hozni, de a lakók „elhajtották őket”, mondván, így legalább lassan
mennek az utcában. Amikor megcsinálták, lesalakozták, sokan nem tudták, hol a gázpedál vége.
Most kicsit gödrös, nem mennek olyan gyorsan. Mondtam, hogy ez engem nem vigasztal, úgy
hogy majd viszik oda is a követ.
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Stadler Gábor képviselő: ez a jelenség így van, az Árpád utcaiak most 50 km-es sebességgel
tudnak csak menni, döcögjenek el a József Attila utcán, utána örülnek, ha hazamehetnek az
Árpád utcán. Most viszonylagos a nyugalom. A Petőfi utca elején van egy 10 tonnás
súlykorlátozást jelző tábla, az utakra vigyázni kellene.
Farkas Imre polgármester: a szántóföldekre vezető utak ki lettek karózva, most mindenki tudja,
hol a földje széle, az ősszel megkérünk valakit, aki géppel a kitűzött földmérő karók mentén
végigmegy a szántóföldekre vezető utakon és rendbe teszi őket. Azt javasolom, hogy ezzel az
aratást várjuk meg. Ezeket az utakat rendbe kell hozni annak érdekében, hogy tehermentesítsük
a Petőfi utcát. Mindhárom út párhuzamos a Petőfi utcával, mindhárom járható, csak használni
kellene őket. Egy gréderrel ezeket az utakat háromhavonta végigjárjuk és folyamatosan karban
fogjuk tartani, hogy azokon közlekedni lehessen. Erre kell keresnünk vállalkozót.
Szerencse Jánosné óvodavezető: amikor az óvoda udvarába bejöttek a nagy gépek, nagy
vájatokat hagytak maguk után, akkor az ott dolgozók ígéretet tettek arra, hogy miután
elmennek, helyreállítják az óvodaudvart. Ez nem történt meg. Nagy gödrök vannak, a füvet is
nehéz nyírni és ezekben a nagy gödrökben a kisgyerekek nagyokat esnek. A Petőfi utcaiak
nevében – mivel én is ott lakom – szeretném megköszönni az aszfaltos utat.
Farkas Imre polgármester: amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás a tájékoztatóhoz, azt
elfogadásra javasolom a képviselőtestületnek. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a polgármesteri
tájékoztatót?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
143/2015.(VI.25.) 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.
A képviselőtestület hozzájárul a polgármester 2015. július 10-17ig tartó szabadságának igénybevételéhez.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2015. június 25.
3.) Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a jelentés kapcsán szeretném elmondani, hogy korábbi ülések
egyikén eldöntöttük, hogy emléket állítunk a II. világháborúban elesett „galambászok”-nak,
azonban nem volt rá kellő időm, hogy utána járjak a pályázatnak és most már anyagi
lehetőségeink sem engedik meg, hogy pályázzunk. Ha lesz új pályázati kiírás, ez a téma
bármikor aktuális lesz és amennyiben lesz rá anyagi fedezet, be fogjuk nyújtani. A többi

8
határozat végrehajtása rendben van, ezért kérem a jelentés elfogadását. Kérdésem, ki az, aki
elfogadja a jelentést?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
144/2015.(VI.25.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
85/2015.(IV.14.) ÖK. számú határozat,
86/2015.(IV.14.) ÖK. számú határozat,
110/2015.(IV.30.) ÖK. számú határozat,
113/2015.(IV.30.) ÖK. számú határozat,
115/2015.(IV.30.) ÖK. számú határozat,
117/2015.(IV.30.) ÖK. számú határozat,
121/2015.(V.19.) ÖK. számú határozat,
130/2015.(V.28.) ÖK. számú határozat,
132/2015.(V.28.) ÖK. számú határozat,
137/2015.(V.28.) ÖK. számú határozat
végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
Felelős: Győriné Tar Edit aljegyző
Határidő: 2015. június 25.
4.) Előirányzat-módosítási javaslat
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: az összevont bizottsági ülésen a bizottságok az előirányzatmódosítási javaslatot megtárgyalták, véleményezték, a javaslatot a képviselőtestületnek
elfogadásra javasolják.
Az előirányzat-módosítást az indokolja, hogy vannak plusz bevételeink, illetve előre, az idei
évi költségvetésben nem látott kötelezvényeket is vállaltunk. Plusz bevételként három telek
eladást valósítottunk meg. Ezen kívül lesz áfa-bevételünk is, a tavalyi évben kifizetett 3,6 millió
forintos áfát július 10-ig fogjuk előreláthatólag megkapni. Ezen kívül kifizettünk még további
3-4 millió forint áfát, összesen mintegy 7-8 millió forintot, amit várunk vissza. Örülnék neki,
ha megérkezne, de előbb-utóbb meg is fog. Az Előszállási Szennyvízcsatorna-építő Víziközmű
Társulattal kötendő társberuházói szerződésből adódóan is fog beérkezni bevétel.
Ami a kiadásainkat illeti: CT-berendezés beszerzését támogattuk 100.000 Ft-tal, napelemes
pályázat önerejére kifizettünk 2.000.000 Ft-ot, földmérésekre, vagyonvédelmi rendszer
kiépítésére a polgármesteri hivatalnál kifizettünk 1.280.840 Ft-ot, lakóházat vásároltunk
500.000 Ft-ért, valamint az iskolai közbeszerzés áfájának kifizetését vállaltuk fel, 495.300 Ft
összegben. Továbbá vásároltunk két ingatlant is, összesen három ingatlant értékesítettünk,
hármat pedig vásároltunk, az önkormányzat vagyonával igyekszünk megfelelően gazdálkodni.
Végül pedig az útfelújítás költségét is tartalmazza az előirányzat-módosítási javaslat.

9
Ami a személyi kiadásokat illeti: bérkompenzációra, ágazati pótlékra a házi szociális gondozók
vonatkozásában, valamint a prémium-éves köztisztviselő bérének visszaigénylésére kaptunk
pénzt. Ezek azok a tételek, amelyek miatt módosítani szükséges a 2015. évi költségvetést. A
költségvetés bevételi és kiadási főösszege 250.459 eFt-ra módosul.
Amennyiben a képviselőtestület tagjai részéről nincs kérdés, hozzászólás az előirányzatmódosítási javaslattal kapcsolatosan, annak elfogadását javasolom. Kérdésem, ki az, aki
elfogadja az előirányzat-módosítási javaslatot?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
rendeletet alkotta:
ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
12/2015.(VI.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(I.30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet szövege teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
5.) Beszámoló a Patakparti Óvoda tevékenységéről
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: megkérdezem az óvodavezetőt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?
Szerencse Jánosné óvodavezető: a beszámoló elég alapos, egy valamit nem tartalmaz, azt, hogy
tavaly július végén voltak itt nálunk az építőtáborosok és egy hallgató festett egy csodaszép
falat, amit mindenki csak dicsér. Ezt szeretnénk megköszönni. Ezen kívül pedig szeretném
megköszönni az önkormányzat támogatását, segítségét, egész éves munkájukat és az óvodában
dolgozók kirándulásának utazási költség biztosítását.
Farkas Imre polgármester: véleményem szerint az óvoda példaértékű a kistérségben, a dolgozói
kollektíva, illetve a rengeteg esemény is, amit lebonyolítanak. Amit lehet, mindent megteszünk,
amiben lehet, az önkormányzat közreműködik és segít. 2-3 hiányosság szerepel a
beszámolóban: a mászókát és a tetőcserepet le kell cserélni, mert nem jó minőségű.
Bármikor, bármilyen rendezvény van, mindig számíthatunk az óvodára, különösen „Kis Éva
óvónénire”, akinek lételeme a szereplés. Két új munkaerő került az óvodához a régiek helyett,
úgy érzem, nagyon jól beilleszkedtek a közösségbe, felvették azt a ritmust, ami ott zajlik.
Köszönjük a munkát, minden elismerésünk az óvodai dolgozóknak.
Jákli Ferencné képviselő: a jegyzőkönyv a mellékletekkel felkerül az önkormányzat honlapjára
és az óvodai beszámolóban az egyik óvónő neve „Kis Éva néni”-ként szerepel. Ezt én
megjelöltem, mert ha így marad benne, nem fogják tudni, hogy kit takar ez a név.
Farkas Imre polgármester: csak a jegyzőkönyv kerül fel a település honlapjára.
Szerencse Jánosné óvodavezető: ezt a nevet a gyerekek adták az óvónőnek, ezért szerepeltettük
ezen a néven a beszámolóban. Ha fellép az óvodásokkal, nagyon izgul, de amint felkerül a
színpadra, ez megszűnik és nagyon élvezi, amit csinál.
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Jákli Ferencné képviselő: az óvónők a gyerekekkel ragyogó műsorokat tartanak, minden
csoport.
Farkas Imre polgármester: már az összevont bizottsági ülésen is elmondtam, hogy a belső
ellenőrzés témája az óvodai létszámkeret volt, a vizsgálatról a jelentést megkaptuk, a
szeptemberi képviselőtestületi ülésen a képviselőtestület elé terjesztjük és akkor fogunk dönteni
arról, milyen irányba induljunk el, hogy megfeleljünk az ellenőrzés megállapításainak.
Az összevont bizottsági ülésen a bizottságok a 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:
145/20105.(VI.25.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az
Előszállási Patakparti Óvoda 2014/2015. tanévben végzett
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Szerencse Jánosné óvodavezető
Határidő: 2015. június 25.
6.) Előszállás Nagyközség Fenntartható Fejlődés Helyi Program érvényességének
felülvizsgálata
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: 2014. december hónap végén volt egy ellenőrzés a
szennyvízcsatorna-beruházás kapcsán, akkor derült ki, hogy el kell készíteni a nagyközség
Fenntartható Fejlődés Helyi Programját. A program elkészítésére egy hónapot kaptunk. A
program január hónapban elkészült, a képviselőtestület véleményezte és el is fogadta. A
programot azonban félévente felül kell vizsgálni, ennek az ideje érkezett most el.
Úgy gondolom, hogy a program elkészülte óta olyan fejlesztési ötlet, koncepció nem merült fel,
amivel szükséges lenne kibővíteni a programot. Ezért javasolom a képviselőtestületnek, hogy
a programot felülvizsgálva jussunk el arra a következtetésre, hogy a program maradjon jelenlegi
állapotában változatlan. Az összevont bizottsági ülésen a bizottságok megtárgyalták a program
felülvizsgálatát, nem javasolnak módosítást benne. Kérdésem, ki az, aki egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
146/2015.(VI.25.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
Fenntartható Fejlődés Helyi Programját felülvizsgálta, a
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programra vonatkozóan nem kíván változtatással élni, az abban
foglaltakat helybenhagyja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2015. június 25.
7.) Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: hasonlóan a fenntartható fejlődés helyi programhoz, a helyi
esélyegyenlőségi programot is félévente felül kell vizsgálnunk. Aljegyző asszony az írásos
előterjesztésben javasolja a program változtatás nélküli elfogadását a képviselőtestületnek.
Magyari Ferenc alpolgármester: két dolgot szeretnék megjegyezni: 157 oldalnyi terjedelmű volt
az előző napirendi pontban tárgyalt fenntartható fejlődés helyi program, ami véleményem
szerint majdnem egy Jókai-műnek is megfelelne. A jelen helyi esélyegyenlőségi programot is
átnéztem. Úgy gondolom, talán országosan is jellemző, hogy fordítva ülünk a lovon, nem ezt
kellene elkészíteni, hanem így kellene dolgozni és élni, ahogyan a programban szerepel, akkor
nem kellene ilyet készíteni. Ez azonban alapvetően nem az önkormányzaton múlik. Az
önkormányzathoz tartozó személyek megteszik a dolgukat, de ahhoz, hogy ezek a feltételek
teljesüljenek, hogy ne legyenek ilyen problémák, az igencsak meghaladja az önkormányzat
lehetőségeit. Mindkét program vonatkozásában ez a véleményem. Elkészültek, a
képviselőtestület jóváhagyta, most felülvizsgáljuk, de igazából a problémát ez nem oldja meg.
Farkas Imre polgármester: teljesen igaza van alpolgármester úrnak. Az esélyegyenlőséget mi a
magunk módján meg tudjuk teremteni olyan szinten, ami ránk tartozik, de azt mindenki látja,
hogy a településen nincs esélyegyenlőség. Nem is a mi feladatunk ezt megfelelő szintre hozni.
Amit tudunk mi ebben tenni, azt megtesszük, mi ezzel foglalkozunk, sőt esélyegyenlőségi
munkatársunk is van.
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, javasolom a képviselőtestületnek, hogy a helyi
esélyegyenlőségi programot hagyjuk változtatás nélkül továbbra is. Kérdésem, ki az, aki
egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
147/2015.(VI.25.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
159/2013. (VI.27.) számú határozatával fogadta el a Helyi
Esélyegyenlőségi Programot. A képviselőtestület az egyenlő
bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003.
évi CXXV. törvényben foglaltaknak megfelelően, a kétévente
előírt áttekintésnek eleget tett, a program határidőre megvalósult
intézkedéseinek teljesítését elfogadja, megállapítja, hogy
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felülvizsgálat nem szükséges, a Helyi Esélyegyenlőségi
Programot változatlan formában helybenhagyja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Takács Ferencné HEP referens
Határidő: 2015. június 30.

8.) Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás vagyonát képező
Nagykarácsony, Rákóczi u. 13. szám alatti ingatlan és tárgyi eszközök értékesítése
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a volt Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás elnöke,
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere felhívta a kistérség polgármestereit,
nyilatkozzanak arról, hogy valamit szeretnének-e megvásárolni a volt kistérségi társulás
tulajdonát képező nagykarácsonyi ingatlanból, illetve eszközökből.
Az összevont bizottsági ülésen a bizottságok ezt a napirendi pontot szintén tárgyalták és azt
javasolják a képviselőtestületnek, hogy Előszállás Önkormányzata ne éljen a vásárlás
lehetőségével. Határozati javaslatom: Előszállás Nagyközség Önkormányzatának
Képviselőtestülete sem az előterjesztésben szereplő ingatlant, sem a benne lévő tárgyi
eszközöket nem kívánja megvásárolni. Nekem már korábban is az volt a véleményem ezzel
kapcsolatban, hogy kár lenne „széthordani” az ingatlant és a benne lévő ingóságokat.
Kérdésem, ki az, aki egyetért a határozati javaslattal?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
148/2015.(VI.25.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
kifejezi azon szándékát, hogy a Dunaújvárosi Kistérség Többcélú
Kistérségi Társulás vagyonát képező Nagykarácsony, Rákóczi u.
13. szám alatt lévő ingatlan, valamint a benne lévő tárgyi
eszközök vonatkozásában nem kíván vásárlási igényt bejelenteni.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2015. július 15. (a társulás elnökének tájékoztatására)
9.) 2015. augusztus 20-ai ünnepség szervezése
Farkas Imre polgármester: az összevont bizottsági ülésen a bizottságok ezt a témát is
megtárgyalták és azt javasolják a képviselőtestületnek, hogy a 2015. évben is az augusztus 20ai ünnepség az előző években igazodva kerüljön megrendezésre és lebonyolításra, vagyis egy
ünnepség keretében történjen a polgárrá fogadással együtt. A javaslat: az augusztus 20-ai
ünnepség 2015. augusztus 19-én, 16,00 órai kezdettel a Kossuth Lajos Művelődési Házban
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kerüljön megtartásra. Az ünnepség megszervezésével Tábiné Nyúl Gabriella
művelődésszervezőt bízza meg a képviselőtestület. Az ünnepség a hagyományos módon fog
megtörténni és azért nem augusztus 20-án kerül megtartásra, mert gondolván a hosszú
hétvégére, sokan szeretnének elmenni pihenni valahová, inkább kerüljön megtartásra előző nap.
Ezzel senkinek nem keresztezzük a programját. Kérdésem, ki az, aki egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
149/2015.(VI.25.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
úgy határoz, hogy a 2015. augusztus 20-ai ünnepség 2015.
augusztus 19-én, 16,00 órai kezdettel a Kossuth Lajos
Művelődési Házban kerüljön megtartásra, a korábbi évek
gyakorlatának megfelelően.
A Képviselőtestület az ünnepség megszervezésével Tábiné Nyúl
Gabriella művelődésszervezőt bízza meg.
Felelős: Tábiné Nyúl Gabriella művelődésszervező
Határidő: 2015. augusztus 19. (az ünnepség megszervezésére)
10.) Gyermekek Előszállás Polgárává fogadása
Farkas Imre polgármester: az előző napirendi ponthoz kapcsolódva javasolom, hogy az
augusztus 20-ai ünnepség keretében történjen meg a gyermekek polgárrá fogadása. Az
összevont bizottsági ülésen a bizottságok megtárgyalták a napirendi pontot és 5.000 Ft-os
ajándékutalványt javasolnak adományozni az előző években megszokott formában. Kérdésem,
ki az, aki egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
150/2015.(VI.25.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
úgy határoz, hogy a gyermekek polgárrá fogadása az augusztus
20-ai ünnepség keretében, 2015. augusztus 19-én kerüljön
megtartásra, az előző évekhez hasonló keretek között.
A Képviselőtestület 5.000 Ft-os ajándékutalvány adományozását
határozza el a gyermekek részére.
Az ajándékutalványok pénzügyi fedezete az önkormányzat 2015.
évi költségvetésében rendelkezésre áll.
Felelős: Farkas Imre polgármester
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Határidő: 2015. augusztus 19. (a polgárrá fogadásra)
11.) Zenés, táncos rendezvény tartására irányuló kérelem
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: érkezett hozzánk egy kérelem, diszkót szeretnének tartani a
művelődési házban. Az összevont bizottsági ülésen a bizottságok a kérelmet megtárgyalták. A
bizottsági ülésen vívódtunk abban, hogy szabad-e a művelődési házat újra átadni azoknak az
elemeknek, megpróbáltatásoknak, ami sok éven keresztül folyt és aminek következtében
gyorsított amortizációnak volt kitéve az épület. A bizottságok javaslata a képviselőtestület felé,
hogy a kérelmet támogassa, a nyári időszakban két alkalomra - a fiatalokra tekintettel - úgy
gondoljuk, hogy megérdemel egy próbát. De nem ingyenesen javasolják a bizottságok, 60.000
Ft + áfa bérleti díjat javasolnak alkalmanként megállapítani, e mellett pedig – tekintettel az
elmúlt évek rossz tapasztalataira - kauciót javasolnak kikötni, ha bármilyen probléma van,
ennek összegéből a károkat helyre lehet hozni. A kaució összege 100.000 Ft legyen. Továbbá
a vállalkozót terhelje, hogy olyan állapotban adja át az ingatlant a rendezvényt követően,
ahogyan azt átvette, a helyiségek takarítása az ő feladata legyen. Ezzel a három feltétellel az
önkormányzat biztosítja, hogy két alkalomra rendelkezésre bocsájtja a nagytermet a szükséges
engedélyek megléte esetén. Az engedélyek beszerzése után az önkormányzat nem gördít
akadályt a rendezvény megtartása elé, az elhangzott feltételekkel. Ez a határozati javaslatom a
képviselőtestület felé.
Magyari Ferenc alpolgármester: annyi kiegészítést szeretnék tenni, hogy természetesen
amennyiben a kaució nem kerül felhasználásra, az visszajár a vállalkozónak. Amennyiben az
emberekben felmerül, hogy ezek a feltételek túl szigorúak, gondoljanak bele, hogy az előző
diszkóknak milyen következményei lettek a művelődési ház állagát tekintve és úgy gondolom,
ennek az épületnek nem ez az egyedüli célja, hanem más egyéb célokra is szeretnénk használni,
hogy megfelelő körülmények között az emberek részt tudnak venni különböző rendezvényeken,
tehát az épületet meg kell óvni.
Farkas Imre polgármester: amennyiben nincs egyéb kérdés, hozzászólás, az előzőekben
ismertetett határozati javaslatot elfogadásra javasolom a képviselőtestületnek. Kérdésem, ki az,
aki egyetért a művelődési ház rendezvény tartására történő kiadásával az ismertetett
feltételekkel?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
151/2015.(VI.25.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
Kossuth Lajos Művelődési Ház zenés-táncos rendezvény (disco)
tartására történő használatát Gyurkity István kérelmező részére
engedélyezi a nyári időszakban – július-augusztus hónapban - két
alkalomra, a következő feltételekkel:
- 60.000 Ft + ÁFA/alkalom bérleti díj megfizetése,
- 100.000 Ft-os kaució megfizetése,
- a helyiségek takarítása a vállalkozó feladata,
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A Képviselőtestület felhatalmazza Farkas Imre polgármestert a
rendezvény megtartásáról szóló szerződés megkötésére.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2015. augusztus 15. (a vállalkozói szerződés
megkötésére)
12.) Társberuházói szerződés kötése az Előszállási Szennyvízcsatorna-építő Víziközmű
Társulattal
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: mint azt mindenki tudja, a Víziközmű Társulat egyetlen okból jött
létre, mégpedig a szennyvízcsatorna-beruházáshoz szükséges önrészt a társulat fogja biztosítani
úgy, hogy a társulat tagjai érdekeltségi hozzájárulást fizetnek. Ennek összeg 100.000 Ft, ebből
53 millió forintja van jelenleg a társulatnak. Tehát a 925 db ingatlanból 530-540 db ingatlan
tulajdonosa megfizette az érdekeltségi hozzájárulást. Próbáltuk ezt az önerőt megigényelni,
sajnos nem kaptuk meg, de a kivitelezés beindult, az előleg-bekérő számlák érkeztek, a
szükséges közbeszerzéseket le kellett bonyolítani, ennek önerejét biztosítani kellett, ezt az
önkormányzat tette meg.
Ezért úgy gondoltuk, hogy ezt az önerőt érvényesítjük a társulattal szemben. A társulat Intéző
Bizottsága július 7-én fog ülésezni, ahol ezt a témát tárgyalni fogjuk. Az Intéző Bizottság tagjai
részére a számlamásolatokat megküldtük, összesen 5,7 millió forint önerőt kellene a társulatnak
az önkormányzat felé kifizetnie. Bízom benne, hogy több önerőt nem kell fizetnünk,
megpróbálunk rá az idén is pályázni. De a kifizetéseket a végszámlához kell igazítani, most van
egy kifizetési kérelem bent, ami 80 %-os teljesítésről szól, a telep és a hálózat, illetve utolsó
előtti számlája a projektmenedzsernek, mérnöknek és PR-feladatoknak. A hálózatra vonatkozó
utolsó számla most várható. Ahogyan benyújtjuk, július-augusztus hónapban ez megtörténik,
akkor a hálózathoz nagy összegű önerőt fogunk igényelni és van rá esély, hogy meg is kapjuk.
Bízom benne, hogy nem kell több önerőt kifizetni.
Mivel én vagyok a Víziközmű Társulat elnöke és egy személyben a polgármester is, nem én
fogom az önkormányzatot az aláírásban képviselni, hanem az alpolgármester. Kérem a
képviselőtestületet, hogy az előterjesztett társberuházói szerződést hagyja jóvá és hatalmazza
fel az alpolgármestert arra, hogy ezt aláírja. Kérdésem, ki az, aki egyetért a társberuházói
szerződés megkötésével?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
152/2015.(VI.25.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
jóváhagyja
az
Önkormányzat
és
az
Előszállási
Szennyvízcsatorna-építő Víziközmű Társulat között kötendő
társberuházói szerződést, amely e határozat mellékletét képezi.
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A
Képviselőtestület
felhatalmazza
Magyari
Ferenc
alpolgármestert az önkormányzat képviseletében a szerződés
aláírására.
Felelős: Magyari Ferenc alpolgármester
Határidő: 2015. július 15. (a társberuházói szerződés aláírására)
13.) Egyebek:
1./ Országos Egyesület A Mosolyért Alapítvány anyagi támogatása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: tavaly már egy alkalommal támogattuk az alapítványt. Az idei évben
az útberuházás, amit finanszírozni kellett, a költségvetésünkre kihatással van, ezért erre
tekintettel azt javasolom, hogy a támogatástól tekintsünk el. Minden költséget minimalizálnunk
kell, amíg a likvidhelyzetünk nem áll helyre. Kérdésem, ki az, aki egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
153/2015.(VI.25.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az
Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület (1325
Budapest, Pf. 204.) támogatási kérelmét nem támogatja,
tekintettel az önkormányzat jelenlegi anyagi helyzetére.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2015. július 20. (a döntésről történő értesítésre)
2./ Megerősítés az Árpád Fejedelem Általános és Tagiskola működtetésének, jelenlegi
állapotának fenntartásáról
Farkas Imre polgármester: 2013-ban vette át a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ az
általános iskolát. Akkor a 3000 fő alatti lélekszámú önkormányzatoknak nyilatkozniuk kellett,
hogy ha az oktatási intézményt nem kívánják fenntartani, azt az állam üzemeltetésre átveszi.
Az önkormányzati képviselők választása évét követő szeptember 1-jétől nyilatkozni kell, hogy
az önkormányzat a rendelkezésre álló saját és átengedett bevételek terhére a saját tulajdonában
lévő – az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény
feladatainak ellátását szolgáló – ingó-és ingatlan vagyon működtetését át kívánja-e vállalni az
államtól. Nem mondom, hogy jó a rendszer, de az önkormányzatnak nincs anyagi fedezete arra,
hogy átvegye az intézményt. Ezért javasolom a képviselőtestületnek, nyilatkozzon arról, hogy
nem kívánja üzemeltetni és fenntartani az Árpád Fejedelem Általános és Tagiskolát 2015.
szeptember 1-jétől. Kérdésem, ki az, aki egyetért a javaslattal?
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A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
154/2015.(VI.25.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
nyilatkozik, hogy az önkormányzat a rendelkezésre álló saját és
átengedett bevételek terhére a saját tulajdonában lévő – az állami
intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési
intézmény feladatainak ellátását szolgáló – ingó-és ingatlan
vagyon működtetését 2015. szeptember 1-jétől nem kívánja
átvállalni az államtól.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2015. június 25.
Farkas Imre polgármester: jövő hét szerdán, július 1-jén Köztisztviselői Nap lesz. Kaptunk az
általános iskola dolgozói részéről egy levelet, amelyben köszönetüket fejezik ki azért, hogy az
önkormányzat a Pedagógus-napi kirándulást 100.000 Ft-tal támogatta. Úgy gondolom, hogy a
képviselőtestület akkor jár el helyesen, ha a köztisztviselők kirándulásának költségét is
támogatná. Szeretném megköszönni a képviselőtestület és a magam nevében a köztisztviselők
munkáját. Lehet, hogy úgy tűnik, hogy miután megalakultak a járási hivatalok, a munka
kevesebb lett a hivatalban, én ezt nem veszem észre. A pénzügy területén például olyan
könyvelési munkát kell végezni, ami korábban csupán harmada volt, rengeteg munka van vele.
Jártunk áfa-bevallás kapcsán az adóhatóságnál, ahol minden szükséges iratot rendben találtak,
és ez minden más területre is elmondható, én még hibával a hivatalban nem találkoztam. Úgy
gondolom, a hivatali apparátus nagyon jó és szakképzett emberekből áll. Még egyszer
megköszönöm a munkájukat.
Javasolom a képviselőtestületnek, hogy a köztisztviselők kirándulási költségeit támogassa
100.000 Ft-tal. Kérdésem, ki az, aki egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
155/2015.(VI.25.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
köztisztviselők Köztisztviselői-napi kirándulásának költségét
100.000 Ft-tal támogatja.
A Képviselőtestület a támogatást az önkormányzat 2015. évi
költségvetésének terhére biztosítja.
Felelős: Győriné Tar Edit aljegyző
Határidő: 2015. október 31.
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Jákli Ferencné képviselő: mivel július 1-je a Semmelweis-nap is egyben, szeretném
megköszönni az egészségügyi dolgozók munkáját is.
Farkas Imre polgármester: nemcsak a napi rendelésben, hanem bármiben segítenek, a falu-napi
szűrést is az idei évben 20.000 Ft-os költséggel megszervezték. Több helyen jártam már
falunapon, sehol másutt nem látok ilyet, hogy szórakoztató rendezvényen lakossági
szűrővizsgálatot végeznek. Ezért hálásak vagyunk és nemcsak a háziorvosnak, hanem a
védőnőnek, házi segítségnyújtóknak, családsegítőnek, gyermekjóléti szolgálat munkatársának.
Biztosan lehetne javítani ezen a téren, de úgy gondolom, hogy jól „bejáratott” csapat dolgozik
a községben.
Győriné Tar Edit aljegyző: én is szeretném megköszönni a köztisztviselőknek az elmúlt évben
végzett munkát, szerencsére, valóban olyan a csapat, akikkel együtt dolgozom, hogy mindenben
számíthatok rájuk. A képviselőtestületnek is szeretném megköszönni a munkát, könnyű a
testülettel együtt dolgozni. Örülök, hogy az írásos anyagokat, amiket készítünk, értékelik és
érdemes az anyagokat előkészíteni. Véleményem szerint a hivatali dolgozók is így gondolják,
hogy valóban olyan testületünk van, akivel előbbre tudjuk vinni a falut. Köszönöm az elismerő
szavakat.
Farkas Imre polgármester: elmondható, mindenki úgy gondolja, hogy nem a negatívumokat kell
megtalálni, hanem azt, hogyan tudjuk megoldani az adott problémát, ha időbe, pénzbe,
energiába kerül, senki nem sajnálja, és itt nemcsak a képviselőkre gondolok, hanem sok
emberre. Most itt vannak a héten nálunk az egyetemisták, és a falu lakosai részéről jönnek az
ötletek folyamatosan, az emberek jönnek, segítenek. Egy településnek így kellene működnie,
úgy érzem, hogy a megfelelő működési szinthez mi felnőttünk és ez jó érzés.
Szeretném még tájékoztatni a jelenlévőket, hogy van egy testvértelepülésünk, Hajdújárás,
Szerbiában, és az ottani önkormányzat a jövő hét péntekre meghívott bennünket kispályás
futballmérkőzésre. Aki tud, jöjjön el velünk, szívesen látnak bennünket, ők is jól érezték
magukat, amikor itt jártak nálunk.
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, a képviselőtestület rendes, nyílt ülését 18,00 órakor
bezárom.
kmf.
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