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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. december
17-én 17,00 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) Orosz Csaba a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság alezredese
I. Napirend előtt
Farkas Imre polgármester: köszöntöm a képviselőtestület megjelent tagjait,
valamint külön köszöntöm meghívott vendégeinket. Megállapítom, hogy a rendes nyílt
képviselőtestületi ülés a képviselők 7 fős, teljes létszámú jelenlétével határozatképes, a rendes
nyílt ülést megnyitom. Javaslatot teszek az ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítőire Stadler
Gábor és Tábiné Nyúl Gabriella képviselők személyében.
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
253/2015.(XII.17.) 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 Stadler Gábor és Tábiné Nyúl Gabriella képviselőket
jelöli ki.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2015. december 17.
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Farkas Imre polgármester: javasolom a meghívóban feltüntetett napirendi pontok tárgyalását a
következő módosító javaslattal: a 17. napirendi pontot zárt ülés keretében javasolom tárgyalni,
19. napirendi pontként javasolom tárgyalni a szociális célú tűzifa juttatásról szóló rendelet
módosítását, valamint az „egyebek” 3. napirendi pontjaként a Mezőföldvíz KFT 2015. évi
beruházási tervének elfogadását.
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:
254/2015.(XII.17.) 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 Előszállás település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
Előadó: Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság képviselője
Véleményezi: Kulturális, Szociális és Sportbizottság
2. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a tett polgármesteri
intézkedésekről
Előadó: Farkas Imre polgármester
3. Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előadó: Győriné Tar Edit aljegyző
4. 2016. évi ülésterv
Előadó: Farkas Imre polgármester
5. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2016. évi kiemelt céljainak meghatározása
Előadó: Farkas Imre polgármester
6. Tájékoztató a jegyző 2015. évi munkájára vonatkozó teljesítményértékelésről
Előadó: Farkas Imre polgármester
7. Török Franciska előszállási lakos ingatlancsere ügye (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
8. Rendeletalkotás a kiadások készpénzben történő teljesítéséről
Előadó: Győriné Tar Edit aljegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
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9. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Előadó: Farkas Imre polgármester
10. Rendeletalkotás
az
üzletek
éjszakai
nyitva
tartásával
többletfeladatokhoz
igazodó
összegű
felügyeleti
díjra
részletszabályokról
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

összefüggő
vonatkozó

11. Lakosság tájékoztatása a környezet állapotáról
Előadó: Győriné Tar Edit aljegyző
Véleményezi: Kulturális, Szociális és Sportbizottság
12. Beszámoló az adóztatásról
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
13. Tájékoztatás a képviselői tevékenységről
Előadó: képviselőtestület tagjai
14. Családokért Önkormányzati Társulás működésének felülvizsgálata
Előadó: Farkas Imre polgármester
15. Árpád Fejedelem Általános és Tagiskola műszaki feladatainak megbízási szerződés
alapján történő ellátása
Előadó: Farkas Imre polgármester
16. Szent Pantaleon Kórház CT berendezés beszerzéséhez nyújtott támogatás más célú
felhasználásához hozzájárulás kérés
Előadó: Farkas Imre polgármester
17. Ady Endre utca 8. szám alatti lakóingatlan megvásárlása
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
18. Mezőföldvíz KFT Társasági Szerződésének módosítása
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
19. Szociális célú tűzifa juttatásról szóló rendelet módosítása
Előadó: Farkas Imre polgármester
20. Egyebek:
1./ Patakparti Óvoda téli szünet idejére történő bezárása
Előadó: Farkas Imre polgármester
2./ Polgármesteri Hivatal karácsonyi nyitva tartása
Előadó: Győriné Tar Edit aljegyző
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3./ Mezőföldvíz KFT 2015. évi beruházási tervének elfogadása
Előadó: Farkas Imre polgármester
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2015. december 17.
II. Napirend tárgyalása
1. Beszámoló Előszállás település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében
tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
Farkas Imre polgármester: nagy szeretettel köszöntöm Orosz Csaba alezredes urat, a
Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság képviseletében. Köszönöm, hogy a gyors
felkérésnek eleget téve el tudott jönni, hogy tájékoztatást adjon Előszállás település tűzvédelmi
helyzetéről.
Orosz Csaba alezredes: köszönöm a meghívást. Év vége felé vagyunk, még két hét hátravan a
2015-ös évből, így teljes éves képet nem tudok adni. Az elmúlt időszak a parancsnokság
életében elég rázós időszak volt, egy hét alatt két nagy tűzesetünk is volt, egy 4-es kiemelt
fokozatú tűzeset a Dunacellnél, és egy 2-es fokozatú a Dunaferrnél. Paksról is érkeztek tűzoltók
a mentésben segíteni. Ebből is látszik, hogy egyik pillanatról a másikra milyen nagy változások
lehetnek a tűzoltóság életében.
Maga a 2015-ös év nem volt kiemelkedő a káreseteket tekintve, összesen 600 káreset történt a
területünkön. 2014. év végén megnyitottuk a pusztaszabolcsi őrsöt, ami az ottani települések
tűzvédelmét segíti, a pusztaszabolcsi őrsnek 160 káresete volt, így összesen 760 káreset történt.
Utána néztem, hogy Előszállást és környékét hány káreset érintette, 9 eset volt, ebben műszaki
mentés is történt, hiszen az M6-os autópálya itteni szakaszai idetartoznak. Ebben a 9 esetben
volt baleset, fakidőlés, kisebb tűzeset. Azonban tudomásul kell venni azt, hogy lehet, hogy a mi
szempontunkból nem nagy a kár, de amikor egy családnak egyetlen vagyontárgya volt az a
lakóház, ami leégett, ilyen szempontból minden egyes káreset nagyon fontos.
Azt is el kell mondanom, hogy egy tűzoltó már nemcsak tűzoltó, hanem másban is jónak kell
lennie, például a polgári védelemben. Ugyanis nem zárul le a tűzoltással egy káreset, hanem
felelősségünk is van az állampolgárokkal szemben. Polgármester úrral ilyenkor lépnünk kell,
például elhelyezést biztosítani a kárt elszenvedett személyek számára, és segítenünk kell
ezekben az esetekben. További részleteket nem mesélnék, az írásos anyagban megtalálható.
Jövő évre vonatkozó tervek: a helyi általános iskolában is kell tűzriadó tervet gyakorolni. Arról
nincs tudomásom, hogy a KLIK szervezett-e ilyet, de lehetne ezt egy kicsit „szervezni”, vagy
szeptember környékén, vagy amikor már jó idő lesz, májusban, nálunk van a nyitott
kirendeltség, nyitott tűzoltóság, május 4., Flórián nap, ilyenkor már mi is többet tudunk
mozogni. Ha erre az időszakra, vagy június hónapra van tervezve tűzriadó terv gyakorlat, akkor
én meg tudom azt ígérni, hogy eljön egy autó és színesebbé lehet tenni ezt a napot, a gyerekek
is szokták ezt élveznék. Egyrészt megfelelünk a jogszabálynak, másrészt erre lehet rendvédelmi
napot szervezni, ide lehet hívni a környékről az önkéntes tűzoltószervezeteket, ebben szívesen
segítünk. Májusban szívesen várjuk a gyerekeket, ha be tudják utaztatni Dunaújvárosba a
tűzoltó-parancsnokságra, meg lehet nézni a tűzoltóságot, két órás programot tudunk az általános
iskolásoknak biztosítani, az autókat meg lehet nézni, kiállítás is van. Ezen kívül a jövő évben
az Intercisa Múzeumban szervezünk az önkéntes tűzoltóságtól indulva az 50-es évekig eljutva
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Dunaújváros tűzvédelmét, önkéntes tűzoltó-egyesületek munkáját feldolgozandó kiállítást. Oda
is várunk mindenkit.
Szeretném megköszönni az újraélesztés Guinness-rekordjában való közreműködést, ahol 180
fővel egyszerre tartottuk életben a babákat. Szombathely időközben elvette a dicsőséget, bízom
benne, hogy a jövő évben, szeptemberben újra meg tudjuk ismételni a kísérletet és vissza tudjuk
szerezni ezt Szombathelytől.
Ha bármiféle tűzvédelemmel, polgári védelemmel kapcsolatos probléma merül fel, akkor
nyugodtan, inkább előzzük meg a bajt, telefonáljunk, keressük a tűzoltóságot. Ha nagyobb
beruházás előtt áll a település, érdemesebb előtte minket keresni, segítő hatóságként a
kirendeltségen a kollégák nagyon szívesen segítenek. Ha bármiféle kérelem indul a
Katasztrófavédelem irányába, azt nem a tűzoltósághoz kell címezni, a tűzoltóság tüzet olt és
műszaki mentést hajt végre. A tűzoltóparancsnok nem hatósági ember, mindig a kirendeltségvezető a címzett. Most Végh Ferenc alezredes úr elhagyta a tűzoltóságot, jelenleg a
kirendeltség-vezető Lóki Richárd a megbízott kirendeltség-vezető, az ő irányába kell a
kérelemnek mennie hatósági ügyben és ő jár el, nem pedig a tűzoltóparancsnok. Ennyit
szerettem volna elmondani, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszolok.
Farkas Imre polgármester: én is jelen voltam a Guinness-rekord kísérleten, nagyon jól éreztem
magam és akkor megfogadtam, hogy a jövő évben nagyobb létszámban fogunk részt venni. A
szervezők előtt le a kalappal. Egy próbababával vettünk részt, jövőre lehet, hogy vásárolunk
még egyet, ezzel támogatjuk a kísérletet.
Orosz Csaba alezredes: pozitív érzésem volt az újraélesztési kísérlettel kapcsolatban. Az egyik
kollégám megmentett egy embert a szabadnapján. Egy teherautó sofőr megállt az úton, kiszállt
az autóból, összeesett és megállt a szíve. A kolléga odament, újraélesztette, aztán megint
megállt a szíve, mivel MOL-kút mellett történt az eset, volt egy defibrillátor, ezzel kiütötték és
ez az ember ma is él. Az volt benne a jó érzés, hogy a kollégám azt mondta, amikor
megkérdezték, hogy amikor erre az újraélesztésre készültünk, ő ezt tőlünk tanulta meg és így
bátran nekiállhatott az újraélesztésnek. Úgy gondolom, ha egy ember életéhez közünk van,
legyünk rá büszkék. Mindenkit arra kérek, ha van rá lehetőség, ha lesz rendvédelmi nap, akár
iskolában is, meg tudjuk mutatni az újraélesztés technikáját. A legtöbb újraélesztés otthon
történik, ha ezt valaki megtanulja, lehet, hogy éppen egy családtagján tud segíteni.
Farkas Imre polgármester: köszönjük a beszámolót. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, a
beszámolót elfogadásra javasolom a képviselőtestületnek. Kérdésem, ki az, aki elfogadja az
elhangzott beszámolót?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
255/2015.(XII.17.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
Előszállás település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem
érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos
feladatokról elhangzott beszámolót elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
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Határidő: 2015. december 17.
Farkas Imre polgármester: kívánok alezredes úrnak nagyon kellemes karácsonyi ünnepeket, az
elkövetkező két hétre kiemelt események nélküli napokat és nyugodt ünnepeket.
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 írásban elkészített tájékoztatóból néhány dolgot szeretnék
kiemelni:
November 30-án megtörtént az energetikai pályázat műszaki átadás-átvétele. Tájékoztatásul
annyit szeretnék elmondani, hogy november 30-án még nem volt minden teljesen készen, így
hiánylistával kezdtük. Mindhárom érintett intézményt körbejártuk, a feladatok már a vége felé
vannak, 4-5 nap múlva befejeződnek a munkák.
Hétfői napon szennyvízcsatorna-beruházással kapcsolatos utólagos egyeztetés történt, ugyanis
három átemelőben gyorsfordulatú szivattyúk vannak és sajnos nem úgy működnek, ahogyan
elvárnánk. Ezért a szállítóval, a kivitelezővel, mérnökkel és az üzemeltetővel történt egy
bejárás, a problémára megpróbálunk megoldást találni. Módosított szivattyúszerkezet kerül
beépítésre a jelenlegiek helyett, először egy szivattyú cserével, utána pedig valószínűleg a többi
cseréje is megtörténik.
Az ünnepek alatt szabadságra szeretnék menni, amit a tájékoztatóban leírtam.
Holnap és szombaton fontos események lesznek, pénteken este karácsonyi műsor lesz, utána
játszóház. Szombaton pedig Néptánc gála, ahol Hajdújárás testvértelepülés két
néptánccsoportja és szólótáncosa is fellép. Hajdújárásból mintegy 40 fő érkezik hozzánk.
Minden pályázatunk lezárult és szinte már minden pályázattal kapcsolatos kifizetés megtörtént.
Hátralékot nem viszünk át a jövő évre, ami véleményem szerint eléggé elfogadható.
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, a polgármesteri tájékoztatót elfogadásra javasolom.
Kérdésem, ki az, aki elfogadja a tájékoztatót?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
256/2015.(XII.17.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
két ülés között történt fontosabb eseményekről, a tett
polgármesteri intézkedésekről szóló tájékoztatót az ülésen
elhangzott kiegészítésekkel együtt elfogadja.
A képviselőtestület egyúttal hozzájárul a polgármester 2015.
december 21-23-ig, valamint december 28-31-éig tartó szabadság
igénybevételéhez.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2015. december 17.
3.) Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Farkas Imre polgármester: egyetlen határozattal kapcsolatosan szeretnék kiegészítést,
módosítást tenni, ez a 209/2015. számú határozat. Szerettünk volna eladni egy ingatlant a József
Attila utcában, a vevő pedig az értékbecslő által megállapított vételár elfogadásáról nem
nyilatkozott. Írásban valóban nem válaszolt, de szóban közölte, hogy az árat el tudják fogadni.
Egy kis probléma merült fel, mégpedig, hogy a terület nem akkora jelenleg, mint, amekkora a
tulajdoni lapon szerepel. A kérelmezők szeretnék ezt az ingatlant megvásárolni, egy kérésük
van, hogy kerüljön kimérésre, mivel a jelenlegi használat eltér a terület valódi méretétől.
Telekhatár módosítást kell végrehajtani. Kimérés után semmi akadályát nem látják a vételnek.
Ezért javasolom a határozat határidejének módosítását 2016. március 31-re, a terület
kimérésére. Kérdésem, ki az, aki egyetért a határozat határidejének módosításával?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
257/2015.(XII.17.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
209/2015.(X.21.) számú határozat határidejét 2016. március 31re módosítja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2016. március 31. (a terület kimérésére)
Farkas Imre polgármester: amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, a jelentést elfogadásra
javasolom. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
258/2015.(XII.17.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
204/2015.(X.21.) ÖK. számú határozat,
210/2015.(X.21.) ÖK. számú határozat,
214/2015.(XI.19.) ÖK. számú határozat,
223/2015.(XI.25.) ÖK. számú határozat,
234/2015.(XI.25.) ÖK. számú határozat,
240/2015.(XI.25.) ÖK. számú határozat
végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
Felelős: Győriné Tar Edit aljegyző
Határidő: 2015. december 17.
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4.) 2016. évi ülésterv
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: az összevont bizottsági ülésen a két bizottság az üléstervet
megtárgyalta, azt elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. A 2016. évi ülésterv lényeges
változást a 2015. évihez képest nem tartalmaz, minden hónap utolsó csütörtökén kerülnek
megtartásra a képviselőtestületi ülések, kivétel ez alól február és szeptember hónap, amikor
határidők miatt az üléseket korábbi időpontban szükséges megtartani. Július és augusztus
hónapokra - az idei évhez hasonlóan – nem tervezünk képviselőtestületi ülést. Amennyiben
nincs kérdés, hozzászólás, a 2016. évi üléstervet elfogadásra javasolom. Kérdésem, ki az, aki
egyetért az előterjesztett 2016. évi ülésterv tartalmával?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
259/2015.(XII.17.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
2016. évi üléstervét e határozat mellékleteként elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2016. december 31.
5.) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2016. évi kiemelt céljainak meghatározása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Győriné Tar Edit aljegyző: előreláthatóan nincsenek olyan feladatok, amik a jövő évet
megkülönböztetnék az idei évitől. Talán csak annyi a változás, hogy egyre inkább fokozódik,
hogy felettes szerveink – a kormányhivatal és a járási hivatal - egyre több hatáskört kapnak
sokszor tőlünk, sokszor máshonnan, a velük való együttműködés egyre szorosabb, egyre több
munka adódik belőle.
Farkas Imre polgármester: amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, a köztisztviselők 2016. évi
kiemelt céljait az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolom. Kérdésem, ki az, aki
egyetért a köztisztviselők 2016. évi kiemelt céljaival?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
260/2015.(XII.17.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselői 2016. évi kiemelt céljait a következőképpen határozza meg:
1.) Az önkormányzatra vonatkozó átfogó célok:
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-

lakosság megfelelő tájékoztatása, felvilágosítása, civil szervezetekkel való
kapcsolattartás
települési lakókörnyezet fejlesztése
informatikai fejlesztések, internetes tájékoztatás,
a település lakosságmegtartó képességének javítása, jövőkép kialakítása és
továbbformálása
a döntések rövid és hosszú távú kihatásainak nyomon követése.

2.) A funkcionális célkitűzések rendszere (kiszolgáló funkció):
- helyi, illetőleg részben állami bevételek beszedése
- végrehajtási feladatok hatékonyságának növelése
- ügyfélbarát ügyintézés
- hatékony együttműködés elősegítése az önkormányzat intézményeinek dolgozói
között
- a járási ügysegéddel, illetve ügyfél-kirendeltségi munkatárssal való hatékony
együttműködés a lakosság érdekeinek szem előtt tartásával
- a testületi előterjesztések, rendeletek, határozatok szövege egyértelmű, világos,
magyar nyelv szabályainak megfelelő meghozatala
- elektronikus közigazgatással kapcsolatos ismeretek további fejlesztése
- jogszabályváltozások naprakész követése, feldolgozása
- folyamatként kezelni a helyi önkormányzati rendeletek vizsgálatát
- továbbképzéseken, szakmai fórumokon való részvétel, és ezeken keresztül is
megfelelő szakmai jártasság elsajátítása
- ellenőrzések eredményeinek, állásfoglalások maradéktalan hasznosítása a
jogalkalmazásban
- felettes szervekkel való naprakész kapcsolattartás a határidők betartásával.
- a járási hivatallal való kapcsolattartás fenntartása.
Felelős: Győriné Tar Edit aljegyző
Határidő: 2015. december 31.
6.) Tájékoztató a jegyző 2015. évi munkájára vonatkozó teljesítményértékelésről
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: úgy gondolom, hogy aljegyző asszony teljesen megfelelően végzi a
munkáját. A jegyző jelenleg gyesen van, őt nem tudjuk minősíteni, aljegyző asszony vezeti a
polgármesteri hivatalt. Azt gondolom, hogy nem egyszerű a feladata, a polgármesternek sem
egyszerű a feladata, de mégis sokkal könnyebb dolga van, mint a jegyzőnek, ezt a feladatot én
nem tudnám végezni. Hálás köszönetemet szeretném kifejezni a munkájáért, amit a folyamatos
jogszabályi változások közben végez. Nagyon nehéz a munkája, nagyon sok személynek meg
kell felelnie egy aljegyzőnek, Edit ezt nagyon jól csinálja. Külön köszönöm azt, hogy
figyelmeztet a határidőkre. Ez a rohanó világ megköveteli, hogy állandóan menni kell, de
mindennap szakítunk időt és közösen megbeszéljük a feladatokat. Nagyon jó munkát végez, de
ezt mindenki látja, rengeteg előterjesztést kellett a mai ülésre is készítenie. Sok éves szakmai
tapasztalattal rendelkezik és nagyon jó a kapcsolata a környező települések jegyzőivel. Sok
személlyel kell rendszeresen egyeztetnie, hogy az írásos előterjesztések helyesek legyenek és
meg is állják a helyüket. Az aljegyző teljesítményét kiválónak értékelem, remélem, a
képviselőtestület megerősít ebben és ezt elfogadja.
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Magyari Ferenc alpolgármester: gyakran találkozom aljegyző asszonnyal. Képviselőtársaim
nevében is megköszönöm neki azt a lelkiismeretes sok munkát, amit végez. Úgy gondolom,
hogy nagyon jó vele a munkakapcsolatunk is, ami nem mindig volt így, ennek is örülök és ezt
is külön köszönöm.
Farkas Imre polgármester: félreértések elkerülése végett szeretném hangsúlyozni, hogy nem
aljegyző asszonnyal nem volt jó a kapcsolatunk, hanem egy jegyzővel.
Magyari Ferenc alpolgármester: igen, a jegyző és a képviselőtestület között nem volt felhőtlen
a kapcsolat, természetesen így értettem. Ismételten megköszönöm a lelkiismeretes munkát és
köszönöm, hogy ilyen közvetlen és jó kapcsolatot tud tartani a képviselőtestülettel. Remélem,
a hivatali dolgozókkal sincsen különösebb probléma. Azt kívánom, hogy az előtte álló tengernyi
feladathoz legyen jó egészség és biztos családi háttér.
Dr. Ecsedi András István képviselő: Edit munkája előtt le a kalappal, ezt mi is tapasztaljuk.
Úgy gondolom, hogy a képviselőtestület maximálisan ki van szolgálva, el van kényeztetve.
Győriné Tar Edit aljegyző: köszönöm szépen, de szeretném megjegyezni, hogy ezt a munkát
nem egyedül végeztem, hanem a kollégákkal együtt.
Magyari Ferenc alpolgármester: aljegyző asszonyon keresztül a polgármesteri hivatal
dolgozóinak is köszönjük a munkáját, azt gondolom, hogy nem kis munka zajlik a hivatalban.
Farkas Imre polgármester: arról nem beszélve, hogy a napi munkán kívül bármilyen ad hoc
feladat van, mindent meg lehet oldani a hivatal dolgozóival, mindenki odaáll és csinálja, amit
kell. Örülök annak, hogy bárki kerül az én székembe a ciklus lejárta után, úgy gondolom,
teljesen jó hivatalt kap, csak meg kell hallgatni a dolgozókat, igazából csak bólogatni kell. Nem
biztos, hogy másutt is így megy ez, de itt kifejezetten jó a munkavégzés, mindenki maximálisan
odateszi magát.
Amennyiben nincs több hozzászólás, javasolom az aljegyzői minősítés elfogadását, az
elhangzott kiegészítésekkel. Kérdésem, ki az, aki egyetért az aljegyzői minősítéssel?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
261/2015.(XII.17.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
Győriné Tar Edit aljegyző 2015. évi munkájára vonatkozó
teljesítményértékelést az ülésen elhangzott kiegészítésekkel
együtt elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2015. december 17.
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7.) Török Franciska előszállási lakos ingatlancsere ügye
Farkas Imre polgármester: a november 25-ei képviselőtestületi ülésen Török Franciska
előszállási lakos az ülésen felajánlott egy ingatlancserét, az ő tulajdonát képező ingatlan és az
önkormányzat tulajdonát képező ingatlan cseréjére vonatkozóan. Az önkormányzati ingatlant
500.000 Ft-ra becsülte fel az értékbecslő. Török Franciska azzal az ajánlattal élt, hogy a saját
ingatlanát + 200.000 Ft-ot felajánl az önkormányzati ingatlanért.
Az összevont bizottsági ülésen a bizottságok megtárgyalták az ajánlatot és olyan véleményt
alakítottak ki, azt javasolják a képviselőtestületnek, hogy az ajánlatot ne fogadja el, mivel az
ajánlat még mindig csak a felértékelt ingatlan értékének felét teszi ki. A vízelvezetési problémát
pedig másképpen próbálja meg az önkormányzat megoldani.
Az összevont bizottsági ülésen kialakított véleményt elfogadásra javasolom a
képviselőtestületnek, mely szerint Török Franciska előszállási lakos ingatlancserére vonatkozó
felajánlását utasítsa el. Kérdésem, ki az, aki egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
262/2015.(XII.17.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
Török Franciska előszállási lakos ingatlancserére vonatkozó,
2015. november 25-ei ülésen tett ajánlatát nem fogadja el, mivel
az ajánlat az önkormányzati ingatlan értékének mindössze 50 %át teszi ki. A vízelvezetési problémát másképpen kívánja
megoldani az önkormányzat.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2015. december 31. (a felajánló értesítésére)
8.) Rendeletalkotás a kiadások készpénzben történő teljesítéséről
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Győriné Tar Edit aljegyző: ennek a rendeletnek a megalkotására azért van szükség, mert a
polgármesteri hivatal a pénzügyi munkára vonatkozóan többféle szabályzattal is rendelkezik,
de az Államháztartásról szóló törvény megköveteli, hogy rendeletben szabályozzuk, melyek
azok az esetek, amikor a készpénzben történő kiadások teljesítődnek. Például üzemanyag
vásárlással kapcsolatos kiadások, bérjellegű kiadások, stb., elég sok ilyen eset van. A törvény
szerint nem elegendő a szabályzat, emiatt szükséges rendeletet alkotnia a képviselőtestületnek.
Farkas Imre polgármester: az összevont bizottsági ülésen a bizottságok az előterjesztést
megtárgyalták és elfogadásra javasolják a képviselőtestületnek. Kérdésem, ki az, aki egyetért a
rendelet-tervezetben foglaltakkal?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
rendeletet alkotja:
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Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelete
a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről
(A rendelet szövege teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
9.) Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Győriné Tar Edit aljegyző: szintén törvényi kötelezettségnek kell eleget tennünk a szabályzat
módosításával.
Farkas Imre polgármester: a rendelet módosításával azt kell szabályoznunk, ha egy képviselő
megszegi valamelyik kötelezettségét, azt hogyan kívánjuk szankcionálni.
Győriné Tar Edit aljegyző: igyekeztem a rendelet-tervezetben feltételes módban fogalmazni, ez
nem kötelező, de legyen rá lehetőség.
Magyari Ferenc alpolgármester: az önkormányzati törvényben a képviselő kötelességeit
meghatározó feladatait a képviselő szándékosan nem teljesíti.
Győriné Tar Edit aljegyző: ezt bizottság tárgyalja, bizottság mérlegeli az okot, okozatot és
eldönti, hogy él-e a szankció lehetőségével. De mivel ez a szabályzatunkból kimaradt, a
szabályzatot ezzel módosítanunk kell.
Farkas Imre polgármester: amennyiben nincs több hozzászólás, a szervezeti és működési
szabályzat módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadásra javasolom. Kérdésem,
ki az, aki egyetért a szabályzat módosításával?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
rendeletet alkotja:
Előszállás Nagyközség Önkormányzata
Képviselőtestületének
24/2015.(XII.21.) önkormányzati rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról
(A rendelet szövege teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
10.) Rendeletalkotás az üzletek éjszakai nyitva tartásával összefüggő többletfeladatokhoz
igazodó összegű felügyeleti díjra vonatkozó részletszabályokról
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Győriné Tar Edit aljegyző: Előszálláson van olyan üzlet, ami 22,00 óra és reggel 6,00 óra
közötti időszakban nyitva van, ez vagy szórakozóhely, vagy élelmiszerbolt, ezeknek az
üzleteknek az éjszakai nyitva tartása az önkormányzatnak külön költségébe nem kerül, ezért a
javaslat szerint nem vezetnénk be semmiféle díjat ezzel kapcsolatban. Ezen kívül pedig az
üzletben elkövetett jogellenes cselekmények esetében megvannak a megfelelő hatóságok, akik
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ezt felügyelik, illetve ellenőrzik, így a javaslatba nem került bele külön ellenőrzés az
önkormányzat részéről.
Dr. Ecsedi András István képviselő: tehát nemleges rendeletet hozunk.
Győriné Tar Edit aljegyző: igen, döntést kell róla hozni, ez a döntés lehet az, hogy szabályozzuk
és az is, hogy nem szabályozzuk.
Magyari Ferenc alpolgármester: talán úgy is meg lehet fogalmazni, hogy az esetlegesen
felmerülő ilyen feladatokat többletköltség nélkül is meg lehet oldani. Előszálláson nincs olyan
volumenű feladat, mint egy nagyvárosban, például Székesfehérváron.
Győriné Tar Edit aljegyző: igen, el tudom képzelni azt, hogy például a közterület-felügyeletre
többletmunkát ró az, hogy az üzletek 22,00 óra után is nyitva vannak. Biztos, hogy van erre
szükség, de véleményem szerint Előszállás nem az a település, ahol ezt jelenleg szabályozni
kellene.
Farkas Imre polgármester: az összevont bizottsági ülésen a bizottságok az előterjesztést
megtárgyalták és a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolják. Kérdésem, ki az, aki egyetért a
rendelet-tervezetben foglaltakkal?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
rendeletet alkotja:
Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelete
az üzletek éjszakai nyitva tartásáról és az azzal összefüggő felügyeleti díjról
(A rendelet szövege teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
11.) Lakosság tájékoztatása a környezet állapotáról
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: ez a tájékoztatás szintén törvényi kötelezettségünk. Ebben túl sok új
dolog nem merül fel, természeti adottságok, éghajlat, élővilág, levegőtisztaság, zaj-és rezgés
elleni védelem, kommunális hulladék elhelyezés, stb. található meg ebben a tájékoztatásban. A
legnagyobb problémát talán a 61-es főút okozza és a rajta áthaladó járművek, amik
nagymértékben meghatározzák a levegő tisztaságát. De szerencsére vannak parkjaink, elég sok
zöldfelület, amik javíthatnak ezen. A település külterületén 3500 hektár szántó, legelő, erdős
rész található. Úgy gondolom, hogy ebből a szempontból a település még elfogadható
helyzetben van. Bár megjegyzem, hogy az iskola előtti parkban a kihelyezett három kukából
talán már csak egy van, mert a másik kettőt sajnos szétverték. Ez eléggé elszomorít. Nem az a
probléma, hogy mi nézzük, hanem az, hogy mások is nézik. Tehát erről szól ez a lakossági
tájékoztatás. Jó, hogy szóba került nálunk ez a téma, ezen a területen van még mit tenni a
rendezettebb környezetért.
Jákli Ferencné képviselőnő: az iskolapark sokszor felmerült már, mivel ez egy közterület,
rengeteg a szemét, főleg egy-egy hétvége után. Az utóbbi időben az iskola bejáratánál, a lépcső
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melletti padnál rendszeresen törött üvegek, szotyola héj, egyéb szemét várja reggelente a
takarítókat. Ezzel kapcsolatban tudunk-e tenni valamit?
Farkas Imre polgármester: én magam is beszéltem az ott tartózkodó fiatalokkal és a körzeti
megbízott is beszélt, most már talán nincs annyi szemét, mint korábban. Azt mondták, nem volt
lámpa, ezért nem látták a kukákat. Közöltem velük, hogy talán nem ott kellene bandázni, hanem
máshol. Lehetőségként megemlítettem nekik a művelődési ház előterét, ahol
tartózkodhatnának. Az ötlet tetszett nekik. Januártól talán ott találkozhatnának és tölthetnék el
a szabadidejüket. Ha nagyon káros hatása lesz, akkor persze nem engedélyezzük tovább, de
bízom benne, hogy felügyelet mellett nem lesz velük probléma és tudnak viselkedni.
Jákli Ferencné képviselőnő: sokszor előfordult, hogy az iskolaparkban lévő játszótéren ülnek
ezek a fiatalok, és a gyerekeket nem tudjuk odavinni. Nem akarnak kiszállni a hintából, elég
nehéz velük szót érteni, nem igazán hallgatnak ránk.
Farkas Imre polgármester: van megoldási javaslat, próbálunk rajta segíteni, a fiatalok
együttműködőek voltak ebben. Véleményem szerint teljesen normálisan álltak ehhez a
kérdéshez.
Stadler Gábor képviselő: ha valakinek olyan jut az eszébe, hogy például műanyagot éget, ez
igen szabálytalan eljárás, azon túl, hogy az ember mérges gázokat szív be, nemcsak az szívja
be, aki meggyújtotta, hanem a szomszédok is ezt szívják. Ha ilyet észlelnek, szóljanak rá a
szomszédra, hogy fejezze be, mert roppant kártékony.
Farkas Imre polgármester: a műanyag, mint tudjuk, jól beindítja a tüzet, de ha tudjuk, hogy
nagyon káros, felmerül a kérdés, hova tegyük. Minden hónapban gyűjtik a műanyagot, jönnek
és elviszik, a fémhulladékot szintén. Ezen kívül a településen van elhelyezve üveg szelektív
hulladékgyűjtő konténer. A papírhulladékot a gyerekeknek oda lehet adni. Ha valaki a szelektív
hulladékgyűjtést jól csinálja, egy hónapban csak egyszer kell üríteni a kukát. Igaz, a
szemétszállítási díj összege nem változik, de ezt a szelektíven összegyűjtött szemetet már nem
kell kezelni. Használjuk ki ezt a lehetőséget, mert ez a jövő.
Magyari Ferenc alpolgármester: a szemétlerakásért is külön díjat kell fizetni, minél kevesebb
szemetet visznek el, annál kevesebb díjat kell fizetni. A költségek csökkenhetnek, ha
szelektíven gyűjtjük a szemetet. Azt hallottam, hogy Németországban már szinte nulla a
kommunális szemét mennyisége. Annyira újrahasznosítják, hogy szinte alig van.
Farkas Imre polgármester: az összevont bizottsági ülésen a bizottságok megtárgyalták a
tájékoztatást, és azt elfogadásra javasolják a képviselőtestületnek. Amennyiben nincs több
hozzászólás, a tájékoztatót elfogadásra javasolom. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a
tájékoztatóban foglaltakat?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
263/2015.(XII.17.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
környezet állapotáról szóló lakossági tájékoztatót elfogadja.
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Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2015. december 17.
12.) Beszámoló az adóztatásról
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: ebben a beszámolóban arról szeretnénk számot adni, hogyan is
alakul az adózási morál. Saját bevételeink a kommunális és az iparűzési adó. Az iparűzési
adónak általában meg van a számítási módja, erre túl nagy befolyásunk nincsen. Egy évben ez
az összeg általában 20 millió forint körül szokott lenni. Az idei évben az ebből származó
bevételünk 28 millió forint volt. Ami már érdekesebb, az a kommunális adó, tavaly 10.300.000
Ft folyt be belőle. Az idén ez az összeg 10.500.000 Ft volt.
A tavalyi évben az adóhátralék összege 1,1 millió forint volt, most már csak 940.000 Ft, tehát
szépen lassan csökken a hátralék összege.
Fentieken kívül átengedett adók vannak még, a gépjárműadó, ebben is van hátralék. A
gépjárműadó 40 %-a marad az önkormányzat bevétele, 60%-a pedig az államé. Ez az összeg
minden évben nagyjából ugyanaz. Késedelmi pótlék 450-480.000 Ft, államigazgatási illeték
tavaly 27.000 Ft volt, az idén 45.000 Ft, ez a bevétel sem a miénk. Idegen bevételek számlája:
közlekedési bírság behajtást jelent, jelenleg a tartozás 2,5 millió forint, 22 főt érint. Ezekben az
ügyekben is történnek behajtások.
Adóhátralékok: 2015-ben november hónapban végrehajtási eljárást indítottunk, 175 fő adózó
részére küldtünk fizetési felhívást, ebből 10 fő jelezte, hogy szeretné rendezni a tartozását.
Nyilván megvannak a jogi eszközök, amikkel élni lehet, ha nem hajlandóak foglalkozni a
hátralékukkal.
Az összevont bizottsági ülésen a bizottságok az adóztatásról szóló beszámolót megtárgyalták,
azt elfogadásra javasolják a képviselőtestületnek. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, a
beszámolót elfogadásra javasolom. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a beszámolót?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
264/2015.(XII.17.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az
adóztatásról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2015. december 17.
13.) Tájékoztatás a képviselői tevékenységről
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Győriné Tar Edit aljegyző: minden képviselő írásban elkészítette tájékoztatóját saját képviselői
tevékenységéről, amelyeket képviselőnként kell majd elfogadnia a képviselőtestületnek.
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Magyari Ferenc alpolgármester: javaslatom, mivel a választópolgárok felé is be kell
számolnunk, a tájékoztatókat valahol közzé kellene tenni, például a település honlapján.
Győriné Tar Edit aljegyző: minden képviselő eldöntheti, hogy néhány mondatban ismertetni
szeretné-e a tájékoztatóját.
Jákli Ferencné képviselőnő: én a magam részéről minden képviselőtársam tájékoztatóját
elolvastam.
Farkas Imre polgármester: az a szerencsénk, hogy ez a település nem nagy, ez a 7 fő nem tud
úgy elbújni, hogy ne találnák meg. Olyan esetről nincs tudomásom, hogy egy képviselő is ott
hagyta volna egy választópolgárát úgy, hogy nem hallgatta meg, mert nem volt rá kíváncsi.
Stadler Gábor képviselő: kivéve, ha illuminált állapotban próbált valaki valamit elmondani.
Farkas Imre polgármester: hogyan történjen a tájékoztatás, mindenki elmondja a saját
tájékoztatóját?
Győriné Tar Edit aljegyző: ha fontosnak érzik a képviselők, hogy tájékoztassák a lakosságot,
akkor mindenki mondja el a tájékoztatóját.
Farkas Imre polgármester: egy képviselő tájékoztatójának utolsó mondatát szeretném kiemelni:
„életvitelszerűen élek a településen, így csak az nem találkozik velem, aki nem akar”. Ha
valakinek problémája van, megtalálja őt. Lehetne esetleg még képviselői fogadóórákat is
tartani.
Jákli Ferencné képviselőnő: talán még az előző képviselőtestület idején tartottunk néhány
alkalommal fogadóórát képviselőtársaimmal, egyetlen választópolgár sem jelent meg a
fogadóórákon.
Magyari Ferenc alpolgármester: úgy gondolom, hogy mozgunk annyit a faluban, hogy van
alkalmunk találkozni azokkal az emberekkel, akiknek mondandója van, el tudja mondani, vagy
ha kérdése van, azt fel tudja tenni. Ha pedig elintézésre váró kérdésük van, és az meghaladja a
mi kompetenciánkat, azt továbbítjuk az illetékeseknek. Nagyobb településen fontos inkább ez
a kérdés, ahol valóban elszakad a választóktól a képviselő, hogy ott hogyan oldják meg. Itt a
képviselőtestületi ülésekre bárki eljöhet, véleményt mondhat, javaslatot tehet.
Közmeghallgatáson is találkozhatnak a polgárok a képviselőkkel. Sok olyan fórum volt, ahol a
választók találkozhattak a képviselőkkel. Úgy gondolom, hogy figyelembe vesszük az emberek
véleményét akkor, amikor döntéseket hozunk.
Dr. Ecsedi András István képviselő: ha valami kötelező, az emberek nem jönnek el. Ha viszont
véletlenszerűen találkozunk velük, sokkal könnyebben megnyílnak és beszélnek a
problémáikról.
Farkas Imre polgármester: amennyiben nincs több hozzászólás, a képviselői tájékoztatók
elfogadását javasolom.
Javasolom dr. Ecsedi András István képviselői tevékenységéről szóló tájékoztatójának
elfogadását. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a beszámolót?
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A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
265/2015.(XII.17.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
Dr. Ecsedi András István képviselői tevékenységéről szóló
tájékoztatóját elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2015. december 17.
Farkas Imre polgármester: javasolom Farkas András képviselői tevékenységéről szóló
tájékoztatójának elfogadását. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a beszámolót?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
266/2015.(XII.17.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
Farkas András képviselői tevékenységéről szóló tájékoztatóját
elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2015. december 17.
Farkas Imre polgármester: javasolom Jákli Ferencné képviselői tevékenységéről szóló
tájékoztatójának elfogadását. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a beszámolót?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
267/2015.(XII.17.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
Jákli Ferencné képviselői tevékenységéről szóló tájékoztatóját
elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2015. december 17.
Farkas Imre polgármester: javasolom Stadler Gábor képviselői tevékenységéről szóló
tájékoztatójának elfogadását. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a beszámolót?
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A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
268/2015.(XII.17.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
Stadler Gábor képviselői tevékenységéről szóló tájékoztatóját
elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2015. december 17.
Farkas Imre polgármester: javasolom Tábiné Nyúl Gabriella képviselői tevékenységéről szóló
tájékoztatójának elfogadását. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a beszámolót?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
269/2015.(XII.17.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
Tábiné Nyúl Gabriella képviselői tevékenységéről szóló
tájékoztatóját elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2015. december 17.
Farkas Imre polgármester: javasolom Magyari Ferenc alpolgármester képviselői
tevékenységéről szóló tájékoztatójának elfogadását. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a
beszámolót?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
270/2015.(XII.17.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
Magyari Ferenc alpolgármester képviselői tevékenységéről szóló
tájékoztatóját elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2015. december 17.
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14.) Családokért Önkormányzati Társulás működésének felülvizsgálata
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a társulást tavaly ősszel alakítottuk meg azzal a szándékkal, hogy
önkormányzati társulás lévén plusz normatívát kapjunk. A megalakítandó társulásban részt vett
Baracs, Kisapostag, Nagykarácsony és Előszállás Önkormányzata. A családsegítést és a
gyermekjóléti szolgálatot vittük be ebbe a társulásba. A jelenlegi törvényi keretek úgy
módosultak, hogy közös önkormányzati hivatalok esetében a közös önkormányzati hivatalt
létrehozó önkormányzatoknál minden önkormányzat ez alá betagozódik, tehát ha
Nagykarácsony gesztor település benne van, Daruszentmiklós is ellátási körzettel
hozzácsatlakozik ehhez a területhez. A törvényi módosítás ezen kívül kimondja, hogy ezeknek
a társulásoknak csak közös önkormányzati hivatalok esetében a gesztor önkormányzatok
lesznek tagjai, Nagykarácsony, Baracs és Előszállás lesz tagja, Kisapostag nem. Keddi napon
volt a társulási ülés, ahol Kisapostag Polgármestere elmondta, hogy ő nem ért ezzel teljesen
egyet, mert arról volt szó, hogy ha társulnak önkormányzatok, akkor senkinek a joga nem
csorbul. Most pedig olyan önkormányzati társulás fogja ellátni az ő területén ezt a feladatot,
amiben ő nem vesz részt, bele sem szólhat, tehát valamilyen úton-módon mégiscsak csorbul az
ő önkormányzatisági jogköre. Baracs vesz részt benne, mivel közös önkormányzati hivatalt
hoztak létre és Kisapostagnak döntési jogköre sincs. A társulás ellátási területe nem változik,
rá – Kisapostagra - költségeket ró majd a működtetés.
A társulás úgy döntött, hogy a jelenlegi keretek között működik tovább, így folytatja tovább a
munkát. Jelen állapot szerint ez deficites, az állami normatíva ugyanis nem fedezi teljes
egészében a költségeket, az önkormányzatoknak ki kell egészíteni. Ha Előszállás
Önkormányzata ebből a társulásból kiválna, jelen esetben jobban járna néhány százezer
forinttal, de úgy gondolom, ezt a lépést nem kell megtennünk, mert előbb-utóbb ezen a területen
változások fognak történni.
Az összevont bizottsági ülésen a bizottságok a társulás működésének felülvizsgálatáról szóló
előterjesztést megtárgyalták, a határozati javaslatokat elfogadásra javasolják a
képviselőtestületnek. Kérdésem, ki az, aki egyetért a határozati javaslatokban foglaltakkal?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
271/2015.(XII.17.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
1. Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte Baracs Község
Önkormányzata Képviselő-testülete és Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselőtestülete azon határozatát, melyben kinyilvánították, hogy a családsegítés és gyermekjóléti
szolgáltatást 2016. január 1-jétől továbbra is a Családokért Önkormányzati Társulás útján látják
el. Megismerte Kisapostag Község Önkormányzata Képviselő-testülete azon határozatát is,
melyben kérte a Társulási Tanácsot, hogy a Társulásból 2015. december 31. napjával történő
kilépése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. A gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (2a) bekezdése 2016. január 1-től
hatályos rendelkezése szerint „a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti települési
önkormányzat által működtetett gyermekjóléti szolgálat ellátási területe a közös önkormányzati
hivatalhoz tartozó települések lakosságára terjed ki”, így Kisapostag Község Önkormányzata
tekintetében a Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal teljesíti a feladatellátást, mely
önkormányzat a Családokért Önkormányzati Társuláshoz tartozik. Előszállás Nagyközség
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Önkormányzata képviselő-testülete tudomásul veszi Kisapostag Község Önkormányzatának a
Családokért Önkormányzati Társulásból 2015. december 31-ével történő kiválását.
2. A Képviselő-testület az e határozat 1. pontjában hivatkozott jogszabály alapján a Társulás
feladatellátási területét kiterjeszti Kisapostag és Daruszentmiklós község lakosságára, ebben a
tekintetben is módosítja a Társulási Megállapodást.
3. A Képviselő-testület felkéri a munkaszervezeti feladatokat ellátó Baracsi Közös
Önkormányzati Hivatalt, hogy a Társulási Megállapodás módosításával kapcsolatos
intézkedéseket, szükséges elszámolásokat tegye meg.
4. A Képviselő-testület megismerte az I., II. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
Családokért Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2015. december 31. (a határozat megküldésére)
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
272/2015.(XII.17.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
A Családokért Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása
II. számú módosítása
Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Családokért Önkormányzati
Társulás 2014. szeptember 15-én megkötött Társulási Megállapodását 2016. január 1-i
hatálybalépéssel a következők szerint módosítja:
1. A Családokért Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás (a továbbiakban:
Megállapodás) I.4.3. pontjában található szövegrész hatályát veszti.
„4.3

Kisapostag Község Önkormányzata
székhelye: 2428 Kisapostag, Petőfi Sándor utca 63.
képviseli: Nagy Attila polgármester”

2. A Megállapodás I.5.3. pontjában található szövegrész hatályát veszti
„5.3.

Kisapostag Község Önkormányzata

1433”

3. A Megállapodás III. 3. pontjában található szövegrész helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. Az 1.1.-1.2. pont szerinti közös feladatellátás a társult Önkormányzatok teljes közigazgatási
területére, illetve Daruszentmiklós és Kisapostag területére terjed ki. Daruszentmiklós és
Kisapostag lakosságára történő feladatellátás kiterjesztésének indoka , hogy a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (2a) bekezdése
alapján „a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti települési önkormányzat által
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működtetett gyermekjóléti szolgálat ellátási területe a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó
települések lakosságára terjed ki.”
4. A Megállapodás III.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. A Társulás a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatait – Baracs Község Önkormányzata
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata útján – az alábbi településeken látja el:
a) Baracs község teljes közigazgatási területe,
b) Előszállás Nagyközség teljes közigazgatási területe,
c) Kisapostag község teljes közigazgatási területe,
d) Nagykarácsony község teljes közigazgatási területe,
e) Daruszentmiklós község teljes közigazgatási területe.
A c) és e) pont indoka, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 94. § (2a) bekezdése 2016. január 1-től hatályos rendelkezése szerint „a
közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti települési önkormányzat által működtetett
gyermekjóléti szolgálat ellátási területe a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések
lakosságára terjed ki.”
5.1. Baracs Község közigazgatási területén nyitva álló helyiség: 2427 Baracs, Kossuth L. u.
11. sz.
5.2. Előszállás Nagyközség közigazgatási területén nyitva álló helyiség: 2424 Előszállás, Bem
u. 1. sz.
5.3. Kisapostag Község közigazgatási területén nyitva álló helyiség: 2428 Kisapostag, Petőfi
Sándor utca 63. sz.
5.4. Nagykarácsony Község közigazgatási területén nyitva álló helyiség: 2425
Nagykarácsony, Petőfi Sándor utca 27. sz.
5.5 Daruszentmiklós Község közigazgatási
Daruszentmiklós, Fő utca 53/D.”

területén

nyitva

álló

helyiség:
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5. A Megállapodás V.13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. A minősített többséggel elfogadandó javaslat elfogadásához legalább 2 tag „igen”
szavazata szükséges mely eléri a Társulásban részt vevő tagok által képviselt települések
lakosságszámának a felét, ennek hiányában a Társulási Tanács a javaslatot elutasította.”
6. A Megállapodás VII.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. A Társulás III/1.1.-1.2. pont szerinti feladatellátásához kapcsolódóan a III/5. pontban
meghatározott, a Társulás működését szolgáló ingatlanokban lévő helyiségekre nézve a
tulajdonosi jogkört gyakorló Önkormányzatok a Társulás részére a közös feladatellátás
időpontjáig térítésmentes használati jogot biztosítanak.”
7. A Megállapodás VIII/4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4. A társult Önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a Társulási Tanács által
foglalkoztatottak körében:
4.1.Baracs Község Önkormányzata közigazgatási területén a családsegítés feladatot 1 fő
főfoglalkozású, a gyermekjóléti szolgáltatások feladatot szintén 1 fő főfoglalkozású
közalkalmazott,
4.2. Előszállás Nagyközség közigazgatási területén a családsegítés feladatot 1 fő
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főfoglalkozású, a gyermekjóléti szolgáltatási feladatot 1 fő főfoglalkozású közalkalmazott látja
el.
4.3 Kisapostag Község Önkormányzata és Nagykarácsony Község Önkormányzata
közigazgatási területén a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatot 1 fő
főfoglalkozású közalkalmazott látja el oly módon, hogy napi 8 órai munkaidőben – 4-4 órára
megosztva látja el a településeken a munkakörébe tartozó feladatokat.
4.4 Daruszentmiklós Község Önkormányzata közigazgatási területén a családsegítés és
gyermekjóléti szolgáltatás feladatot 1 fő főfoglalkoztatású közalkalmazott látja el oly módon,
hogy napi 8 óra munkaidőben – 4-4 órára megosztva látja el a településen a munkakörébe
tartozó feladatokat.
4.5 A 4.1. és 4.2. pontban nevesített főfoglalkozású közalkalmazottak napi 8 órai munkaidőben
végzik feladataikat, akik jelenleg a II/1. pontban nevesített Dunaújvárosi Kistérség Többcélú
Kistérségi Társulása által fenntartott Gyermekek Átmeneti Otthona, Gyermekjóléti Szolgálat
és Szociális Szolgáltató Központ közalkalmazottjaiként végzik a szolgáltatásokat. A feladatot
végző közalkalmazottak 2015. január 1-napjától a Kjt. 24. § (2) bekezdés alapján a Munka
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 36. §-a szerinti munkáltatói jogutódlással történő
továbbfoglalkoztatásáról a Társulás gondoskodik.
Az Mt. 38. § (2) bekezdésében foglalt átvevő munkáltatót terhelő feladatokat – az átadó
munkáltatóval együttműködve – a Társulási Tanács látja el.
8. A Megállapodás IX.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. A költségek feladatonkénti felosztása:
4.1.A társult Önkormányzatok megállapodnak abban, hogy az állami költségvetési
támogatással nem fedezett többletköltségeket lakosságszám arányosan osztják meg maguk
között.
4.2. A társult Önkormányzatok megállapodnak abban, hogy ügyfelek számára nyitva álló
helyiségek üzemeltetésével – fűtés, világítás, víz, csatorna, takarítás, stb. - kapcsolatos
költségek a Társulás költségvetésébe nem tartoznak, ezen költségeket a tulajdonosi jogkört
gyakorló Önkormányzatok külön-külön viselik.
4.3. A Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal 1 fő gazdálkodási feladatokat ellátó
ügyintézője foglalkoztatási költségeihez hozzájárulás összege évente külön megállapodásban
rögzítést nyer, eltérő megállapodás időpontjáig a hozzájárulás összege évente 100.000,-Ft és
annak járulékai. Ezen hozzájárulás összegét a társult önkormányzatok 2.4. pont szerinti
lakosságszámának arányában viselik.”
9. A Megállapodás az alábbi 1. számú melléklettel egészül ki:
„Családokért Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása 1. melléklete
Nyilvántartás a Társulás tagjairól
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A
Sorszá
m

B
Önkormányzat megnevezése,
székhelye:

C
Tagsági
jogviszony
kezdete:

1. Baracs Község Önkormányzata
2427 Baracs Táncsics utca 27.
2. Előszállás
Nagyközség
Önkormányzata
2424 Előszállás fő tér 3.
3 Kisapostag Község Önkormányzata
2428 Kisapostag Petőfi Sándor utca 63
4 Nagykarácsony
Község
Önkormányzata
2425 Nagykarácsony, Petőfi Sándor
utca 27.

D
Szavazat
i jog
mértéke:

2014.09.15.

1

2014.09.15.

1

2014.09.15

1

2014.09.15

1

E
Tagsági
jogviszony
megszűnéséne
k időpontja:

2015.
december 31.

A Társulási Megállapodás II. számú módosítását a Társult Képviselő-testületek az alábbi
határozatokkal hagyták jóvá:
a) Baracs Község Önkormányzat képviselő-testülete …../2015. (….)
b) Előszállás Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete …/2015. (…..)
c) Kisapostag Község Önkormányzat képviselő-testülete …/2015. (…..)
d) Nagykarácsony Község Önkormányzat képviselő-testülete …/2015. (….)
Baracs, 2015…………………..
Baracs Község Önkormányzata

Előszállás Nagyközség Önkormányzata

képviseletében:

képviseletében:

Várai Róbert

Farkas Imre

polgármester

polgármester

Kisapostag Község Önkormányzata

Nagykarácsony Község Önkormányzata

képviseletében:

képviseletében:

Nagy Attila

Müller Miklós

polgármester

polgármester

Dr. Jenei Zsuzsanna
Előszállási Polgármesteri Hivatal
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jegyzője távollétében:
Győriné Tar Edit

Dr. Horváth Zsolt

Előszállási Polgármesteri Hivatal

Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal

aljegyzője

jegyzője
Szabóné Nyigrényi Judit

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal
jegyzője
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2015. december 31. (a határozat megküldésére)
15.) Árpád Fejedelem Általános és Tagiskola műszaki feladatainak megbízási szerződés
alapján történő ellátása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a Dunaújvárosi Tankerület vezetője keresett meg egy kéréssel. Jelen
tudomása szerint a KLIK átszervezésre kerül és a műszaki feladatok megyei szintre fognak
áthelyeződni. Attól tart, hogy a műszaki feladatok nem lesznek ellátva. Ezért azt kérte, ha
lehetőségünk van rá, azt a kollégát, aki jelenleg is végzi a munkát, megbízási szerződéssel
bízzuk meg, hogy a továbbiakban is ellássa ezt a feladatot.
Úgy gondolom, hogy az iskola műszaki problémáinak 98 %-át eddig is Előszállás
Önkormányzata látta el, ezután is így fog ez történni. Arról, hogy milyen problémák vannak,
mi értesülünk először. Ha jelezzük a problémát a KLIK-nek, az általában nem oldódik meg.
Ezért azt javasolom a képviselőtestületnek, hogy ezzel az ajánlattal ne éljünk, folyamatosan
kapcsolatot tartunk a karbantartóval és megpróbáljuk a problémákat helyben kezelni. Az ad hoc
problémákat eddig is mi oldottuk meg, ezután is mi fogjuk. Javasolom, hogy ne kössünk
szerződést. Az összevont bizottsági ülésen a bizottságok egyetértettek ezzel a javaslattal.
Kérdésem, ki az, aki egyetért azzal a javaslattal, hogy ne kössünk megbízási szerződést az
iskola műszaki feladatainak ellátására?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
273/2015.(XII.17.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az
Árpád Fejedelem Általános és Tagiskola műszaki feladatainak
ellátására nem kíván megbízási szerződést kötni, a műszaki
feladatokat az önkormányzat helyben kívánja megoldani.
Felelős: Farkas Imre polgármester
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Határidő: 2015. december 31. (a döntésről történő értesítésre)
16.) Szent Pantaleon Kórház CT berendezés beszerzéséhez nyújtott támogatás más célú
felhasználásához hozzájárulás kérés
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház igazgatója megkereste az
önkormányzatot, megköszönte, hogy az önkormányzat hozzájárult a CT berendezés
beszerzéséhez, illetve tájékoztatott arról, hogy a gép beszerzése KEOP-forrásból megtörtént.
Így az általunk adományozott összeg nem erre a célra kerül felhasználásra. Kéri az
önkormányzatot, hogy az összeg más célra történő felhasználásához, mégpedig a szülőszoba
felújításához járuljon hozzá.
Úgy gondolom, hogy ezt az összeget az önkormányzat már odaadta, igaz, hogy a CT berendezés
beszerzésére, de a szülőszoba is fontos. Ezt az összeget visszakérni semmiképpen nem
javaslom, ezért javaslatom, hogy járuljunk hozzá az összeg más célú felhasználásához. Az
összevont bizottsági ülésen a bizottságok ezt a témát is megtárgyalták és egyetértettek a
javaslattal.
Farkas András képviselő: nem lesz túl rövid határidő a 2016. március 31-e?
Győriné Tar Edit aljegyző: a pályázatot eszközök beszerzésére nyerte a kórház.
Magyari Ferenc alpolgármester: ahhoz, hogy a berendezéseket be tudják építeni, elő kell
készíteni a helyet. Az építési munkákat ehhez a határidőhöz kell igazítani, hogy az eszközök
beépítésével el tudjanak számolni. Ahhoz a szülőszobának késznek kell lennie. Őket is szorítja
az idő, biztosan megoldják.
Farkas András képviselő: elég nagy összegről van szó, ezt infrastruktúrára költeni? Kíváncsi
lennék arra, hogy mire költik ezt a pénzt. 100 millió forintot festésre kicsit soknak tartom.
Farkas Imre polgármester: jogos kérés lehet. Hozzájárulunk az összeg más célra történő
felhasználásához, de tájékoztatást kérünk arról, hogy a pénz mire került felhasználásra.
Javasolom a képviselőtestületnek, hogy a korábban adományozott összeg más célú
felhasználásához járuljon hozzá azzal, hogy tájékoztatást kérünk az összeg felhasználásáról.
Kérdésem, ki, az, aki egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
274/2015.(XII.17.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház CT berendezés
beszerzésére adományozott 250.000 Ft-os összeg más célra
(szülőszoba felújítására) történő felhasználásához hozzájárul
azzal, hogy tájékoztatást kér az összeg felhasználásáról.
Felelős: Farkas Imre polgármester
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Határidő: 2015. december 31. (a döntésről történő értesítésre)
17.) Ady Endre utca 8. szám alatti lakóingatlan megvásárlása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: az Ady Endre utca 8. szám alatti lakóingatlan eladóvá vált, először
a tulajdonos elég nagy összeget kért érte, végül sikerült megállapodni alacsonyabb összegű
vételárban. Az ingatlant értékbecslővel felértékeltettük, aki 1,2 millió forintra értékelte fel. Jó
állapotú lakóházról van szó, további értékesítésre is számot adhat, nem lenne rossz befektetés
az önkormányzat számára. Javasolom a képviselőtestületnek a lakóházas ingatlan
megvásárlását. Ebben az utcában már két ingatlan az önkormányzat tulajdona. Az összevont
bizottsági ülésen a bizottságok ezt a témát is tárgyalták és egyetértenek az ingatlan
megvásárlásával. Elég nagy földterület is tartozik a lakóházhoz, jó befektetésnek bizonyul.
Kérdésem, ki az, aki egyetért az Ady Endre utca 8. szám alatti lakóházas ingatlan
megvásárlásával 1,2 millió forintos vételárért?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
275/2015.(XII.17.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
1.) Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete meg kívánja vásárolni az
előszállási belterületi 1288 hrszámú, 2064 m2 nagyságú, „kivett lakóház, udvar,
gazdasági épület” megnevezésű, természetben 2424 Előszállás, Ady Endre utca 8. szám
alatt lévő lakóházas ingatlant, bruttó 1.200.000 Ft vételárért.
2.) A lakóházas ingatlan megvásárlásával jelentkező átíratási, ügyvédi és egyéb költség
Előszállás Nagyközség Önkormányzatát terheli.
3.) A vételár és az ingatlan megvásárlásával kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek
fedezete az önkormányzat 2016. évi költségvetése.
4.) A Képviselőtestület felhatalmazza Farkas Imre polgármestert az adásvételi szerződés
aláírására.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2016. január 31. (az adásvételi szerződés megkötésére)
18.) Mezőföldvíz KFT Társasági Szerződésének módosítása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a Mezőföldvíz KFT legnagyobb tulajdonosa, Paks Város
Önkormányzata törzstőke emelést szeretne végrehajtani, ez 2015. évben 100 millió forintot,
2016-ban szintén 100 millió forintot jelent. Megkérdezték az önkormányzatokat, hogy
kívánnak-e törzstőke emelést végrehajtani, Előszállás Önkormányzata nevében nemleges
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választ adtam. A törzstőke emelés miatt a társasági szerződést módosítani kell, ehhez kérik a
képviselőtestület hozzájárulását. Eddig Paks Város Önkormányzatának tulajdoni hányada 83
%-os volt, most 85 % lesz. A törzstőke emelés oka a KFT likviditásának biztosítása, illetve,
hogy a jövő évi egyeztetéseknél kedvezőbb pozícióba tudjon kerülni.
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
276/2015.(XII.17.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Mezőföldvíz Kft–ben szereplő
saját törzstőkéje összegének változatlanul hagyását támogatja, továbbá a Mezőföldvíz Kft.
Társasági Szerződésének e határozat melléklete szerinti módosításához hozzájárul.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2015. december 31. (a döntésről történő értesítésre)
19.)
Szociális célú tűzifa juttatásról szóló rendelet módosítása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a hétfői rendkívüli képviselőtestületi ülésen döntöttünk arról, hogy
39 főt fogunk szociális célú tűzifa támogatásban részesíteni. Az erről szóló helyi rendeletben
szabályoztuk a tűzifa mennyiségét, személyenként 2 m3 mennyiséget határoztunk meg. Az
általunk pályázaton elnyert támogatás 57 erdei m3 fa beszerzésére nyújtott lehetőséget, ami 97
m3 fának felel meg. Ez 39 főre számolva 77 m3, 20 m3 fa még megmarad. Volt még több
igénylő is, de az egy főre jutó költséghatárt egyedülállók esetében is annyi összegben
állapítottuk meg, mint a több fős családok esetében. Javaslatom ezért az, hogy 2016. január
hónapban még egyszer felmérnénk az igénylőket. Erre vonatkozóan időpont módosítást és
összeghatár módosítást tartalmaz a rendelet-tervezet az egyedülállókra vonatkozóan. Ezen
kívül azt is tartalmazza, hogy aki egyszer már részesült támogatásban, még egyszer nem kaphat.
Az összevont bizottsági ülésen a bizottságok a rendeletmódosítást megtárgyalták, azt
elfogadásra javasolják a képviselőtestületnek. Kérdésem, ki az, aki egyetért a
rendeletmódosítással?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
rendeletet alkotta:
Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
26/2015.(XII.21.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi szociális célú tűzifa juttatásáról szóló rendelet módosításáról
(A rendelet szövege teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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20.)

Egyebek:

1./ Patakparti Óvoda téli szünet idejére történő bezárása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a téli szünet ideje alatt úgy, mint az általános iskola esetében,
december 24-e előtt három napot és december 24-e után 4 napot a Patakparti Óvoda is szeretne
zárva tartani.
Magyari Ferenc alpolgármester: szeretném kiegészíteni azzal, hogy az óvoda a szülőkkel
egyeztetett a zárva tartást illetően.
Győriné Tar Edit aljegyző: ha valamelyik szülőnek mégis igénye van, azt meg kell oldanunk.
Farkas Imre polgármester: kérdésem, ki az, aki egyetért az óvoda zárva tartásával?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
277/2015.(XII.17.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Patakparti Óvoda 2015.
december 21-étől 2016. január 3-ig tartó zárva tartását engedélyezi.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2015. december 21. (a döntésről történő értesítés
2./ Polgármesteri Hivatal karácsonyi nyitva tartása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a karácsonyi ünnepek utáni 4 napban, hétfőn és szerdán délelőtt
lenne ügyelet a polgármesteri hivatalban, a másik két napon egyébként sincsen ügyfélfogadás.
Egyetlen kolléga sem utazik el és amennyiben valamilyen rendkívüli esemény történik, be tud
jönni intézkedni a hivatalba. Kérdésem, ki az, aki egyetért a polgármesteri hivatal karácsonyi
nyitva tartásával?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
278/2015.(XII.17.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a polgármesteri hivatal 2015.
december 28., 29., 30. és 31. napjaira vonatkozóan az ügyelet fenntartását, az igazgatási szünet
elrendelését tudomásul veszi.
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Felelős: Győriné Tar Edit aljegyző
Határidő: 2015. december 17.
3./ Mezőföldvíz KFT 2015. évi beruházási tervének elfogadása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a Mezőföldvíz KFT, a vízmű és hálózat üzemeltetője minden év
végén előterjesztést készít arról, hogy az éves bérleti díj terhére milyen beruházásokat végzett.
Ezt a képviselőtestületnek jóvá kell hagynia. A táblázatból látható, hogy milyen munkákat
végeztek el Előszálláson és Daruszentmiklóson a hálózaton és a vízmű-telepen.
Magyari Ferenc alpolgármester: talán ismertetni kellene, hogy milyen összegben és milyen
munkálatokat végeztek.
Farkas Imre polgármester: felkérem alpolgármester urat, hogy az előterjesztésből ismertesse a
főbb adatokat.
Magyari Ferenc alpolgármester: a 2015. évi bérleti díj összege 1.112.200 Ft, amit az
ivóvízrendszerre fordított a Mezőföldvíz KFT.
A beruházási, felújítási munkák a következők voltak:
- irányítástechnikai felújítás I. ütem
335.500 Ft,
- Petőfi utcai nyomásfokozó szivattyú cseréje:
180.000 Ft,
- Akkumulátor folyamatos töltő csere:
21.350 Ft,
- Szivattyú felújítás:
183.000 Ft,
- Vagyonbiztosítás településre jutó része:
168.150 Ft,
- Vagyonértékelés műszaki előkészítő feladatai:
224.200 Ft.
Farkas Imre polgármester: köszönöm a tájékoztatást. Az összevont bizottsági ülésen a
bizottságok ezt a témát szintén megtárgyalták, egyetértenek a 2015. évi bérleti díj
felhasználásával. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a Mezőföldvíz KFT?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
279/2015.(XII.17.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Mezőföldvíz KFT által
előterjesztett 2015. évi víziközmű beruházási tervet e határozat melléklete szerint elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2015. december 31.
Farkas Imre polgármester: végül pedig szeretném megköszönni mindenkinek a 2015. évben
végzett munkáját. Nem semmi egy év volt az idei, de én nem kívánok rosszabbat, csak hasonlót,
anyagi vonatkozásban, mint az idei. Kívánok mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket,
családjában eltöltött mosolygós, jó beszélgetésű ünnepeket és boldog, sikerekben gazdag
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újévet. Az önkormányzat számára legalább olyat, mint az idei volt. Előszállás lakóinak szintén
ezt kívánom, pihenjen mindenki ebben a néhány napban családja körében. A képviselőtestület
rendes, nyílt ülését 19,00 órakor bezárom.
kmf.
dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
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