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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2016. április 27én 17,00 órai kezdettel, a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendes,
nyílt üléséről.
Jelen vannak:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

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

Tanácskozási joggal:
1) Győriné Tar Edit aljegyző,
2) Szerencse Jánosné óvodavezető,
3) Vargáné Bíró Ildikó pénzügyi főmunkatárs
Igazoltan távol:
1) Jákli Ferencné képviselő
I. Napirend előtt
Farkas Imre polgármester: köszöntöm a képviselőtestület megjelent tagjait.
Megállapítom, hogy a rendes nyílt képviselőtestületi ülés a képviselők 6 fős jelenlétével
határozatképes, egy képviselő igazoltan van távol. A rendes, nyílt ülést megnyitom. Javaslatot
teszek az ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítőire Farkas András és Dr. Ecsedi András István
képviselők személyében.
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
86/2016.(IV.27.) 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 Farkas András és Dr.
Ecsedi András István képviselőket jelöli ki.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2016. április 27.
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Farkas Imre polgármester: javasolom a meghívóban feltüntetett napirendi pontok tárgyalását a
következő módosító javaslatokkal: a napirendi pontok közül két napirendi pont törlését
javasolom, mégpedig a 8. és 9. napirendi pontokban szereplő TOP-os pályázatokkal
kapcsolatos döntéshozatalt, mivel az egyiket rendkívüli ülés keretében tárgyaltuk, a 9. napirendi
pontban szereplő nyilatkozat pedig nem szükséges.
Javasolom azonban két napirendi pont felvételét, a Családokért Önkormányzati Társulás 2015.
évi zárszámadásának tárgyalását 6. napirendi pontként, 9. napirendi pontként pedig a civil
szervezetek 2016. évi támogatási összegének felosztását.
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:
87/2016.(IV.27.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 2/2014.(II.1.) önkormányzati rendelete 17. §-a alapján a polgármester által
előterjesztett alábbi napirendi pontokat elfogadja:
NAPIREND
1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a tett
polgármesteri intézkedésekről
Előadó: Farkas Imre polgármester
2. Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előadó: Győriné Tar Edit aljegyző
3. Előirányzat-módosítási javaslat
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
4. A 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
5. 2015. évben végzett belső ellenőri ellenőrzésekről készült jelentés
Előadó: Győriné Tar Edit aljegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
6. Családokért Önkormányzati Társulás 2015. évi zárszámadása
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
7. Javaslat vagyongazdálkodás szabályszerűségéhez
Előadó: Győriné Tar Edit aljegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
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8. Patakparti Óvoda Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Győriné Tar Edit aljegyző
Véleményezi: Kulturális, Szociális és Sportbizottság
9. Civil szervezetek 2016. évi támogatási összegének felosztása
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
10. Egyebek:
-

pedagógus jutalom

Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2016. április 27.

II. Napirend tárgyalása
1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a tett
polgármesteri intézkedésekről
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: arról nem szeretnék beszélni, hogy a két ülés közötti időszakban
merre jártam, inkább arról szeretnék, hogy milyen feladataink vannak.
Sok munkát igényelt az elmúlt időszakban a TOP pályázat adatlapjainak elkészítése, amely
munkában a hivatal dolgozói és az egészségügyben dolgozók is sokat segítettek. Napi szinten
sok dokumentumot kell generálni, adatokat szolgáltatni, a pályázat összeállítása nagyon sok
időt vesz el tőlünk.
Megrendeltem a ravatalozó belső részének kárpitozását, új székeket, lámpákat rendeltem, erről
már korábbi ülésen beszéltünk, a fedezet is rendelkezésre áll a költségvetésben erre a célra.
Amennyiben lesz rá anyagi fedezetünk, a halott hűtőt is lecseréljük.
Talán többen is észrevették, a Cifrakertben a nemrégiben történt viharban kidőlt egy fa, mint
utólag kiderült, teljesen elrothadt a gyökere. Amikor kidőlt, sajnos az alatta lévő két asztalt a
négy paddal teljesen tönkretette. Ez egy hatalmas platánfa volt, amikor kidőlt, akkor volt
látható, hogy körben volt még kérge a fának, de a közepe teljesen üres volt már, három ember
befért az üregbe. Kihívtam a helyszínre egy erdészt, aki megállapította, hogy több fa beteg,
ezért intézkedtünk és 10 db fát kivágattunk a Cifrakertben. Szükséges volt ezeket a fákat
kivágatni, mert balesetveszélyesek voltak. Az ősz folyamán helyre fogjuk állítani a Cifrakertet,
ingyenesen kapunk facsemetéket, amiket elültetünk a kivágottak helyett. A tönkrement padok
helyett új padokat fogunk elhelyezni, kapok fűrészelt akácfát és abból új padokat fogunk
letenni.
Sok munka van a Szállás-Napok programjainak összeállításával, de most már rövidesen
összeáll a végleges program, a habpartit kell még leegyeztetni. A jövő héten érkezik az újság,
a plakátok és a meghívók.
Dr. Ecsedi András István képviselő: a kastélyról mit lehet tudni?
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Farkas Imre polgármester: sajnos nincsenek új információim. Egy hónapja jártunk a zirci főapát
úrnál, akkor ő azt mondta, hogy van ötletük a hasznosítására, a megfelelő pályázat kiírására
várnak. A kastélyt az önkormányzat nem fogja visszakapni, az apátság fog pályázni az épület
hasznosítására. A főapát úr a hasznosításról szóló elképzeléseikről bővebben nem beszélt.
Bízom benne, hogy sikerül pályázati úton anyagi forráshoz jutni és a kastélyt hasznosítani.
Amennyiben nincs egyéb kérdés, hozzászólás, a polgármesteri tájékoztatót az ülésen elhangzott
szóbeli kiegészítésekkel elfogadásra javasolom. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a polgármesteri
tájékoztatót?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
88/2016.(IV.27.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a két ülés között történt
fontosabb eseményekről, tett polgármesteri intézkedésekről szóló tájékoztatót az ülésen
elhangzott kiegészítésekkel elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2016. április 27.
2. Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: egyetlen határozat végrehajtása nem sikerült, a TOP-4.1.1-15
pályázat benyújtásának határidejét módosítani szükséges. Április 10-e helyett június 30-ra
javasolom módosítani. Az egészségügyi intézmények felújítására szóló pályázatot május 4-éig
be kell adni. A szociális tárgyra vonatkozó pályázatot május 2-áig kell benyújtani. Némi
eszközfejlesztésre fogunk pályázni, vagyis a Családokért Önkormányzati Társulás fog pályázni,
az anyag már össze is állt, de nem tudom, lesz-e belőle valami.
Tájékoztatom a képviselőtestület tagjait arról, hogy sajnos a művelődési házat kivették a
pályázatok köréből, energetikai felújításra szerettünk volna pályázni. Másfél hete jelentették,
hogy az energetikában a 10.000 fő alatti települések művelődési házainak felújítását nem
támogatják. Amikor erről értesültem, megfordult bennem minden, mert ezt a pályázati
lehetőséget szerettem volna leginkább kihasználni a TOP-pályázatok keretében, de ez sajnos
nem fog menni. A TOP-pályázati lehetőség csak városok esetében működik, mi kistelepülések
alig tudunk valamihez hozzájutni. Véleményem szerint nem arra szánják ezt a forrást, amire
valójában kellene.
Vannak olyan pályázati elemek, amelyre eleve csak városok adhatnak be pályázatot, van olyan,
amire bizonyos létszám feletti település pályázhat. Például 3 milliárd forintra csak közútkezelő
cég pályázhat, 7 milliárd forintra csak városok pályázhatnak. Van olyan pályázat, ahol konyha
felújításra lehet pályázni, de csak 10.000 fő feletti városok nyújthatnak be pályázatot. Nagyon
nem értek vele egyet, nem tudom elképzelni, miért van ez így.
Stadler Gábor képviselő: pályázati szempontból össze vagyunk vonva olyan településekkel,
mint Rácalmás, ahol van pénz.
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Farkas Imre polgármester: kérem a képviselőtestülettől az 54/2016.(III.24.) számú határozat
határidejének módosítását 2016. június 30-ra. Kérdésem, ki az, aki egyetért a határidő
módosítással?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
89/2016.(IV.27.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2016.(III.24.) számú
önkormányzati határozat határidejét 2016. június 30-ra módosítja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2016. június 30. (a pályázat benyújtására)
Farkas Imre polgármester: amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadásra javasolom.
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
90/2016.(IV.27.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
15/2016.(I.29.) ÖK. számú határozat,
25/2016.(II.11.) ÖK. számú határozat,
41/2016.(III.24.) ÖK. számú határozat,
44/2016.(III.24.) ÖK. számú határozat,
50/2016.(III.24.) ÖK. számú határozat,
51/2016.(III.24.) ÖK. számú határozat,
52/2016.(III.24.) ÖK. számú határozat,
53/2016.(III.24.) ÖK. számú határozat,
57/2016.(III.24.) ÖK. számú határozat
végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
Felelős: Győriné Tar Edit aljegyző
Határidő: 2016. április 27.
3. Előirányzat-módosítási javaslat
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Farkas Imre polgármester: az előirányzat-módosításban azok a tételek kerültek átvezetésre,
amelyek év közbeni plusz pénzek érkezését jelentik, ezeket kellett most a költségvetésben a
helyükre tenni.
Ami érdekes lehet, az a költségvetési főösszeg: az önkormányzat bevétele 2015. évben
420.135.000 Ft volt. Ehhez annyi magyarázatot szeretnék fűzni, hogy 150 millió forintot
kaptunk intézményi energetikai felújításra, tehát 270 millió forint volt 2015. évben a
költségvetés valós bevételi főösszege.
Összevont bizottsági ülés keretében a bizottságok megtárgyalták az előirányzat-módosítási
javaslatot és azt elfogadásra javasolják a képviselőtestületnek.
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, az előirányzat-módosítási javaslatot az előterjesztés
szerint elfogadásra javasolom. Kérdésem, ki az, aki elfogadja az előirányzat-módosítást?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
rendeletet alkotta:
ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
6/2016.(V.6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(I.30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet szövege teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
4. A 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: néhány dolgot szeretnék elmondani tájékoztatásképpen: az
önkormányzatnak három saját bevételi forrása van, az iparűzési adó, a kommunális adó és a
gépjárműadó itt maradó része.
Az iparűzési adóbevétel 2015. évben 130 %-ban teljesült. Ez nagyjából annak köszönhető, hogy
tavaly 6 millió forint iparűzési adót fizettek be a szennyvízcsatorna beruházás után a kivitelező
cégek. Idén ez már nem lesz. A gépjárműadó bevétel 94 %-ban teljesült, a kommunális
adóbevétel pedig 105 %-ban. Látszik, hogy a kintlévőségekből sikerült valamennyi összeget
behajtani.
Mire is költöttük ezt a bevételt? A tavalyi évben nyílászáró cserére kellett kifizetnünk 3 millió
forintot. A művelődési ház tetőcseréje elindult, ez 10 millió forintos beruházás, ebből 2015.
évben 7 millió forintot a tetőcseréhez szükséges anyagokra már kifizettünk. A fogorvosi rendelő
felújítására 1,7 millió forintot fizettünk ki.
Szintén a tavalyi évben került aszfaltozásra a Petőfi utca, a templomhoz felvezető út, valamint
az iskola előtt lévő futballpálya összesen 8,2 millió forintos költséggel. A ravatalozó épületének
külső felújítására 4,5 millió forintot fizettünk ki. Ezen kívül a fogászati kezelőegységre 3 millió
forintot fizettünk, fűkaszát vásároltunk 1 millió forint összegben, a napelemes pályázat
önrészére 1,8 millió forintot, az önkormányzati intézmények vonatkozásában a
szennyvízcsatorna hálózat érdekeltségi hozzájárulására 1,1 millió forintot, szintén az
önkormányzati intézmények vonatkozásában a szennyvízcsatorna hálózatra történő rákötésre 1
millió forintot, a polgármesteri hivatalban vagyonvédelmi rendszer kiépítésére 879 ezer forintot
fizettünk ki. 2015. évben volt még egy nagyobb pályázatunk, az energetikai pályázat, 141 millió
forinttal.
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Összességében véleményem szerint a 2015-ös évünk nagyon sikeres év volt, jó lenne az idén
ezt megközelíteni, de nem biztos, hogy sikerül. Azokat a szolgáltatásokat, amelyeket eddig
tudtunk nyújtani a lakosság felé, azokat a tavalyi évben is tudtuk nyújtani, szolgáltatás
csökkentés nem történt, és semmiféle egyéb megvonást sem kellett eszközölnünk. Véleményem
szerint egészen jó irányba haladunk, csak több pályázati forráshoz kellene hozzájutni.
Az összevont bizottsági ülésen a bizottságok a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
beszámolót megtárgyalták, azt az előterjesztés szerint elfogadásra javasolják a
képviselőtestületnek. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról
szóló beszámolót?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
rendeletet alkotta:
ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
7/2016.(V.6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
(A rendelet szövege teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
5. 2015. évben végzett belső ellenőri ellenőrzésekről készült jelentés
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a belső ellenőr a 2015. évben végzett belső ellenőrzésről elkészítette
a jelentést. A belső ellenőr két területet vizsgált, az önkormányzat iparűzési adóhatósági
tevékenységét, valamint a Patakparti Óvoda létszám-és bérgazdálkodását. A belső ellenőr
megállapításairól intézkedési tervet kellett készítenie a jegyzőnek, ami alapján az
észrevételezett hiányosságok korrigálásra kerültek. Jelentős hiányosságot a belső ellenőr nem
tapasztalt egyik területen sem. A belső ellenőr elkészítette a jelentést, ez került most a
képviselőtestület elé.
Az összevont bizottsági ülésen a bizottságok a 2015. évben végzett belső ellenőri
ellenőrzésekről készült jelentést megtárgyalták, azt az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra
javasolják a képviselőtestületnek.
Dr. Ecsedi András István képviselő: véleményem szerint ez azt jelenti, hogy jól működik a
hivatal.
Farkas Imre polgármester: elég nehéz jól működtetni a hivatalt az állandó jogszabályi
változások között. Én most a TOP-os pályázatok kapcsán tapasztalom, hogy naponta változnak
a feltételek, háromszor annyit dolgozunk, mint egyébként kellene.
Magyari Ferenc alpolgármester: egyrészt felesleges munka az, amit pluszban meg kell csinálni,
és végül kiderül, hogy nem jó, kitalálnak helyette mást.
Farkas Imre polgármester: amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, a 2015. évben végzett
belső ellenőri ellenőrzésekről készült jelentést elfogadásra javasolom a képviselőtestületnek.
Kérdésem, ki az, aki elfogadja a belső ellenőri jelentést?
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A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
91/2016.(IV.27.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzésről
készült belső ellenőri éves összefoglaló jelentést megtárgyalta, az abban foglaltakat jóváhagyja.
Felelős: Győriné Tar Edit aljegyző
Határidő: azonnal
6. Családokért Önkormányzati Társulás 2015. évi zárszámadása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: önkormányzatunk tagja a Családokért Önkormányzati Társulásnak,
így a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást is el kell fogadnia. Ami
önkormányzatunkat érinti, az az, hogy mekkora összeggel kell az önkormányzatnak a 2015. évi
működéshez hozzájárulnia. Társulási formában láttatjuk el a gyermekjóléti szolgáltatást és a
családsegítési feladatokat. Tavaly még egészen elfogadható összegű normatívát kaptunk a
társulás működéséhez az államtól, 1.474.000 Ft-ot kell majd befizetni önkormányzatunknak a
társulás közös számlájára, ennyi összegű elmaradásunk van a tavalyi évet érintően. Az idén ez
már nagyobb összeg lesz, mert a normatíva összege megváltozott, kevesebbet kap a társulás.
Ha nem lennénk a társulásban tagok, lehet, hogy kivételesen az idei évben költségvetési
szempontból jobban járnánk, mert kapnánk 3 millió forintot a feladatra, a kiadás 5 millió forint
körül van, néhány százezer forinttal így most rosszabbul járunk. A két szomszédos település
esetében problémát jelentene, ha nem társulásban látnák el ezt a két feladatot. A hozzájárulási
összeget tehát ki fogjuk fizetni, ezt el kell fogadnunk. A társulás egyébként működik, a feltételei
egyre nehezebbek, mert a jogszabályi környezet folyamatosan változik, nem tudom, mi lesz a
jövője.
Az összevont bizottsági ülésen a bizottságok a társulás 2015. évi zárszámadását megtárgyalták,
azt elfogadásra javasolják a képviselőtestületnek. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a Családokért
Önkormányzati Társulás 2015. évi zárszámadását?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
92/2016.(IV.27.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Családokért Önkormányzati
Társulás 2015. évi zárszámadásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, azt az előterjesztés
szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2016. május 15. (a döntésről történő értesítésre)
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7. Javaslat vagyongazdálkodás szabályszerűségéhez
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Győriné Tar Edit aljegyző: a Fejér Megyei Kormányhivataltól kaptunk egy javaslatot,
amelyben mindenképpen áttekintésre javasolják a képviselőtestületnek a zárszámadás kapcsán
elfogadott rendeleteket, kötelező mellékleteket, illetve a gazdálkodással kapcsolatos
nyilvántartások folyamatos és jogszabályoknak megfelelő vezetését.
Véleményem szerint mi ezeknek a feltételeknek most is és a jövőben is igyekszünk megfelelni.
Ezt a javaslatot a képviselőtestület elé kellett terjeszteni megismerés céljából. A javaslatban
foglaltaknak a jövőben eleget fogunk tenni.
Farkas Imre polgármester: az összevont bizottsági ülésen a bizottságok ezt a napirendi pontot
szintén tárgyalták, elfogadásra javasolják a képviselőtestületnek. Ezért javasolom a
képviselőtestületnek, hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal által tett javaslatban foglaltakkal
értsen egyet azzal, hogy a zárszámadási rendeletek elkészítése a javaslatban foglaltak szerint
fog történni. Kérdésem, ki az, aki egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
93/2016.(IV.27.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Fejér Megyei Kormányhivatal
FE/02/741-1/2016. számú javaslatát megismerte, megtárgyalta, az abban foglaltakat tudomásul
vette.
A javaslat megállapításait a 2015. évi zárszámadás előkészítése során figyelembe vette, a
zárszámadás elfogadásával egyidejűleg nyugtázza.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: folyamatos
8. Patakparti Óvoda Alapító Okiratának módosítása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: két fő területen kell módosítani az óvoda alapító okiratát, egyik a
belső ellenőr munkájának köszönhető, a másik a törvényi változások miatt. Az óvodai létszámot
75 főről 76 főre kell emelnünk, a másik módosítás, hogy az óvoda alapító okiratából a
gyermekétkeztetés kormányzati funkció kikerült, átkerült az önkormányzathoz. Ezekkel
szükséges módosítani az óvoda alapító okiratát.
Az összevont bizottsági ülésen a bizottságok megtárgyalták az alapító okirat módosításáról
szóló előterjesztést és azt elfogadásra javasolják a képviselőtestületnek. Kérdésem, ki az, aki
elfogadja az alapító okirat módosítását?
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A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
94/2016.(IV.27.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az Előszállási Patakparti Óvoda
(2424 Előszállás, Fő tér 3.) alapító okiratának módosítását és egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratát e határozat melléklete szerint elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2016. május 31. (a változás-bejelentési kérelem benyújtására)
9. Civil szervezetek 2016. évi támogatási összegének felosztása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: bejegyzett civil szervezetünk a településen összesen négy szervezet
van, a részükre nyújtható támogatásról szükséges döntést hozni. Az előterjesztés szerint
javaslatunk a következő:
- Előszállási Gyermek és Ifjúsági Alapítvány:
700.000 Ft,
- Sportegyesület:
900.000 Ft,
- Polgárőrség:
250.000 Ft,
- Horgászegyesület:
40.000 Ft.
Az összevont bizottsági ülésen a bizottságok előzetesen megtárgyalták a civil szervezetek 2016.
évi támogatási összegének felosztásáról szóló előterjesztést és a javaslatot támogatták.
A javaslatot annyival egészíteném ki, hogy nyilván a jövőben lesz még civil szervezet, ami
cégbíróság által bejegyzett lesz és az önkormányzat nyújthat számára támogatást. Ezt majd
akkor fogjuk tárgyalni, amikor aktuálissá válik.
A Polgárőrség részére javasolt támogatási összeg magasabb a tavalyinál, ennek oka, hogy a
vérvételt lebonyolító személyt a polgárőrség autójával szállítják a betegekhez, aminek költsége
van. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás a bizottságok által tett javaslathoz, kérem a
képviselőtestülettől a javaslat elfogadását. Kérdésem, ki az, aki egyetért a bizottságok civil
szervezetek 2016. évi támogatási összegének javasolt felosztásával?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
95/2016.(IV.27.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a civil szervezetek 2016. évi
támogatását a következőképpen határozza meg:
-

Előszállási Gyermek és Ifjúsági Alapítvány:
Sportegyesület:

700.000 Ft,
900.000 Ft,
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-

Polgárőrség:
Horgászegyesület:

250.000 Ft,
40.000 Ft.

A civil szervezetek támogatási összege az önkormányzat 2016. évi költségvetésében
rendelkezésre áll.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2016. május 30. (a kifizetésre)

10. Egyebek:
1./ Pedagógus jutalom
Farkas Imre polgármester: minden évben Pedagógusnap, illetve Köztisztviselők Napja
alkalmából az önkormányzat támogatja az iskola, óvoda, illetve a polgármesteri hivatal
közalkalmazottjait, köztisztviselőit 100.000 Ft-os összeggel, egy közös kirándulás autóbusz
költségét magára vállalva. Véleményem szerint megérdemlik a pedagógusok, hiszen minden
rendezvényen, nemzeti ünnepeken, önkormányzati rendezvényeken részt vesznek, és ezzel a
támogatási összeggel megköszönjük a munkájukat. Ezt szeretném javasolni az idei évben is, az
összevont bizottsági ülésen a bizottságok támogatták a javaslatot. Kérdésem, ki az, aki egyetért
azzal, hogy az iskola, óvoda és polgármesteri hivatal dolgozóinak kirándulásához 100.000 100.000 Ft-tal az önkormányzat hozzájáruljon?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
96/2016.(IV.27.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az Árpád Fejedelem Általános
és Tagiskola, és a Patakparti Óvoda közalkalmazottjainak Pedagógusnapi, valamint az
Előszállási Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek Köztisztviselők Napja alkalmából
szervezett kirándulását 100.000-100.000-100.000 Ft-tal támogatja.
A támogatási összeg fedezete az önkormányzat 2016. évi költségvetésének tartalék kerete.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: a kirándulások időpontja
Farkas Imre polgármester: végül pedig több napirendi pont nem lévén, szeretném tájékoztatni
a jelenlévőket az idei évi „Szállás-Napok” rendezvényeiről:
A 2016. évi „Szállás-Napok” időpontja 2016. május 12-13-14.
Május 12-én „Szeretem Előszállást” vetélkedő lesz a művelődési házban, május 13-án kiállítás
nyílik, majd utána az ünnepi megnyitó kulturális műsorral, állófogadás és este még egy rock
koncert is lesz az iskolaparkban.
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Szombaton szinte ugyanaz, mint már sok éve: délelőtt az iskolaparkban főzőverseny,
borverseny, stb., lesz egy kopjafa átadó 11,00 órakor, ami a Jobbik helyi szervezete kezelésében
lévő emlékparkban kerül felállításra. Délután kulturális programok, műsorok, aztán pedig
sztárfellépők. Az idei évben egy sztárfellépővel több lesz, fellép a délután folyamán Bodnár
Attila és Papp Rita, valamint Szabó Ádám, MC Haver és a Tekknő, Bunyós Pityu, késő este
pedig utcabál a Szamaras Zenekarral.
Szeretném még tájékoztatni a képviselőtestületet arról is, hogy május 19-én helyi amatőr
színjátszóknak amatőr előadása lesz este 19,00 órakor. A képviselőtestület tagjaiból 4 fő fellép
az előadáson.
Mivel több napirendi pont a rendes, nyílt képviselőtestületi ülésen nincsen, a rendes, nyílt ülést
17,45 órakor bezárom.
kmf.
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