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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2016. május 26-án
17,00 órai kezdettel, a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendes,
nyílt üléséről.

Jelen vannak:
1)
2)
3)
4)
5)

Farkas Imre polgármester,
Farkas András,
Jákli Ferencné,
Magyari Ferenc alpolgármester,
Stadler Gábor képviselők

Tanácskozási joggal:
1) Győriné Tar Edit aljegyző,
2) Vörös Bálint, Tilky Péter és Miskolci Zoltán a Mezőföldvíz KFT
képviseletében,
3) Dr. Gentischer Ferenc a Dunaújvárosi Járási Hivatal képviseletében,
4) Gráczer Zsuzsanna a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója,
5) Kozma Nikolett a Családsegítő Szolgálat családgondozója,
6) Suszter Tamás rendőr-őrnagy, Dunaújváros Rendőrkapitánya,
7) Kuti Attila rendőr-alezredes, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság
Közrendvédelmi Osztályvezetője,
Igazoltan távol:
1) Dr. Ecsedi András István képviselő,
2) Tábiné Nyúl Gabriella képviselő
I. Napirend előtt
Farkas Imre polgármester: köszöntöm a képviselőtestület megjelent tagjait,
valamint a meghívott vendégeket. Megállapítom, hogy a rendes nyílt képviselőtestületi ülés a
képviselők 5 fős jelenlétével határozatképes, két képviselő igazoltan van távol. A rendes, nyílt
ülést megnyitom. Javaslatot teszek az ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítőire Stadler Gábor
és Jákli Ferencné képviselők személyében.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
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100/2016.(V.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a mai rendes, nyílt
képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére a Szervezeti és Működési Szabályzatról
szóló 2/2014.(II.1.) önkormányzati rendelete 48. § (7) bekezdése alapján Stadler Gábor és Jákli
Ferencné képviselőket jelöli ki.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2016. május 26.
Farkas Imre polgármester: javasolom a meghívóban feltüntetett napirendi pontok tárgyalását.
Amennyiben nincs egyéb napirendi javaslat, kérdésem, ki az, aki elfogadja a javasolt
napirendet?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
101/2016.(V.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 2/2014.(II.1.) önkormányzati rendelete 17. §-a alapján a polgármester által
előterjesztett alábbi napirendi pontokat elfogadja:
NAPIREND
1. Beszámoló a közrend-és közbiztonság helyzetéről
Előadó: Molnár Tibor körzeti megbízott
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Kulturális, Szociális és Sportbizottság
2. Beszámoló a vízmű 2015. évi üzemeltetéséről
Előadó: Mezőföldvíz KFT képviselője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
3. Beszámoló a szennyvíztisztító 2015. évi üzemeltetéséről
Előadó: Mezőföldvíz KFT képviselője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
4. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a tett
polgármesteri intézkedésekről
Előadó: Farkas Imre polgármester
5. Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előadó: Győriné Tar Edit aljegyző
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6. Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységéről
Előadó: Gráczer Zsuzsanna gyermekjóléti szolgálat munkatársa
Véleményezi: Kulturális, Szociális és Sportbizottság
7. Beszámoló a Családsegítő Szolgálat tevékenységéről
Előadó: Kozma Nikolett családgondozó
Véleményezi: Kulturális, Szociális és Sportbizottság elnöke
8. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről
Előadó: Győriné Tar Edit aljegyző
9. Fejér Megyei Kormányhivatal 2016. II. félévi ellenőrzési ütemterve
Előadó: Győriné Tar Edit aljegyző
10. Tulajdonjog átruházás önkormányzat által üzemeltetett utak ingatlanaira
vonatkozóan
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
11. Daruszentmiklósi 50/1 hrszámú ingatlan ingyenes tulajdonjog rendezése
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
12. Egyebek
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2016. május 26.
II. Napirend tárgyalása
1. Beszámoló a közrend- és közbiztonság helyzetéről
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság képviselői még nincsenek itt az
ülésen, mivel Baracson is jelenleg ülésezik a képviselőtestület és ott is beszámolnak a
közbiztonság helyzetéről. Ezért javasolom az ülés folytatását a 2. és 3. napirendi pont
tárgyalásával és térjünk vissza később az 1. napirendi pontra.
2. Beszámoló a vízmű 2015. évi üzemeltetéséről
3. Beszámoló a szennyvíztisztító 2015. évi üzemeltetéséről
(Az előterjesztések írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: köszönöm a Mezőföldvíz KFT részéről megjelent Vörös Bálint,
Tilky Péter és Miskolci Zoltán urakat. Örömmel látjuk, hogy kivételesen két napirendi pontot
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is tárgyal mai ülésén a képviselőtestület, a vízmű és a szennyvízhálózat üzemeltetését.
Kérdésem, szeretnék-e kiegészíteni az üzemeltetésről szóló írásos beszámolókat?
Tilky Péter a Mezőföldvíz KFT önkormányzati kapcsolatok felelőse: ennek okán szeretnénk
bemutatkozni, mivel a képviselőtestület előtt még nem voltunk. Bemutatom Miskolci Zoltán
urat, aki a dunaföldvári kirendeltség főmérnöke idén április 1-jétől. Vörös Bálint már régóta
ezen a területen látja el a feladatokat, ő szennyvíz ágazati üzemvezető. Én pedig Tilky Péter
vagyok, az önkormányzati kapcsolatokért felelős személy.
Április hónap végén volt a taggyűlésünk, ahol a 2015. évi beszámolót kapták meg a tagok. Ott
elhangzott egy hosszabb előadás Csapó Sándor ügyvezető igazgató úr részéről. Ezt én néhány
helyi információval, adattal szeretném kiegészíteni.
Az elmúlt évről összefoglalva: A legnagyobb változás volt tavaly, hogy egy nagy beruházás, a
szennyvízcsatorna hálózat átadásra került. Az üzemeltetés kezdete szeptemberre esett, a
próbaüzem végén. A víziközmű törvény miatt annyi csúszás volt, hogy addig a szolgáltató díjat
nem tud alkalmazni, amíg az Energia Hivatal, aki felügyeli, engedélyt nem ad. Ezt most kaptunk
meg, április 1-jétől. A fogyasztókat tájékoztattuk arról a díjról, amit az engedélyben
meghatároztak, és visszamenőlegesen szeptemberig a számlákat kiállítottuk. Egy szerencse volt
Előszállás vonatkozásában, hogy szeptember hónapban volt vízmérőóra leolvasás, utána pedig
januárban. A szennyvíz számlán a víz mellett pontosan ki tudtuk mutatni azt a fogyasztást, ami
szeptember és december között volt. Eltelt fél év, az önkormányzat kérésére megadtuk a
lehetőséget a lakosoknak, hogy akinek ez a féléves intervallum túl nagy anyagi terhet jelent, az
jelezhette az ügyfélszolgálat felé, hogy részletfizetést kér. Utána néztem, egyetlen ilyen
részletfizetési kérelem érkezett. Ezzel a lehetőséggel még lehet élni, de úgy néz ki, hogy ezek
a számlák megfelelőek.
Egy probléma volt még: az új szennyvízszámlák felvételénél történt hiba, ezt jeleztem a
polgármesternek, a következő számlával helyesbítő számlák jöttek ki, az alapdíjak csúsztak el,
5-600 Ft-ot jelentett ez fogyasztónként. Volt egy mínuszos számla, a következő részszámlába
pedig bele volt foglalva.
Szennyvízrákötési számadatok: 668 db lakossági bekötés van jelenleg a mai napon felvéve a
rendszerbe, 13 közületi, arányosítva 783 vízbekötés van, ebből 40 közületi. Fél év elteltével ez
jó arány ebben az ágazatban. De természetesen a törvény előírásai szerint, aki előtt elmegy az
ivóvíz és szennyvízvezeték, annak kötelező rákötnie a rendszerre 2012. július óta. Aki ilyen
kéréssel szeretne hozzánk fordulni, annak javasoljuk, hogy mielőbb tegye meg.
Panasz 20 db volt a településre vonatkozóan, ennek fele alapdíj probléma volt, 5 db pedig olyan
panasz volt, ami a számla mennyiségét vitatta. Két mérőóra leolvasás van januárban és
szeptemberben, a kettő között részszámla átalányok jönnek ki. Ha valakinél csőtörés volt,
jóváírás történt, a számítógép 6 hónapra osztja szét a költséget. A kollégák ezt átállítják az
ügyfélszolgálatban.
A műszaki részre vonatkozóan átadom a szót a kollégáknak.
Farkas Imre polgármester: az üzemeltetési engedélyt megkapta a Mezőföldvíz KFT. Az
önkormányzat ebből az engedélyből nem kapott egy példányt, kérdésem, lehetne-e kérni belőle
egy másolatot? Elvileg az önkormányzatnak is rendelkeznie kellene az engedély egy
példányával.
Vörös Bálint szennyvíz ágazati üzemvezető: nem kaptuk még meg az üzemeltetési engedélyt,
de folyamatban van. Nem üzemeltetési engedély alapján történt a számlázás.
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Farkas Imre polgármester: úgy tudom, ha van engedély, utána állapítják meg a díjat.
Tilky Péter önkormányzati kapcsolatok felelőse: nem végleges díjmegállapítás van, hanem
átmeneti, ugyanis a miniszternek kell megállapítania a díjat. Átmeneti szennyvízdíjat állapított
meg, ezt engedélyezte, hogy alkalmazásba vegyük. Az üzemeltetési engedély folyamata egyéb
hatóságra tartozik.
Vörös Bálint szennyvíz ágazati üzemvezető: nem tudjuk, miért ilyen lassúak a hatóságok. Mi
is hibáztunk, mert volt hiánypótlásra felszólítás, de tavaly, amikor átvettük üzemeltetésre a
rendszert, mi azonnal beadtuk a kérelmet az engedélyre, a szabályzatot és minden szükséges
egyéb iratot, de azóta döntés nem született. Egy hiánypótlás volt, ezt teljesítettük, de a konkrét
engedély még nem érkezett meg.
Farkas Imre polgármester: akkor talán az önkormányzat is kap az engedélyből egy példányt. Ez
azért is érdekel minket, mert az engedély megszerzésétől számított 3 hónapon belül kell az
önkormányzatnak talajterhelési díjról szóló helyi rendeletet alkotnia. A soron következő ülésre
szerettük volna ezt a rendelet-tervezetet előterjeszteni, de lehet, hogy ezzel még várnunk kell.
Miskolci Zoltán a dunaföldvári kirendeltség főmérnöke (a továbbiakban: főmérnök): a műszaki
háttere megvan a díj kialakításnak, csak a jogi háttere nincs még meg.
Győriné Tar Edit aljegyző: az üzembe helyezéstől számított 90 napon belül kell hatályba
léptetnünk a talajterhelési-díj rendeletet.
Miskolci Zoltán főmérnök: az üzembe helyezés megtörtént.
Győriné Tar Edit aljegyző: de igazából még nincs engedély.
Miskolci Zoltán főmérnök: a próbaüzemnek vége volt szeptemberben, attól kezdve üzemel a
rendszer. Viszont a felsőbb hatóságok engedélye még késik, ez kettősség.
Farkas Imre polgármester: számlákkal kapcsolatosan: mindenki megértette, hogy kétszer van
mérőóra leolvasás egy évben, a köztes időszakban átlag számla van és a végén korrekció.
Többen vannak a faluban olyan személyek, akik nullás számlát kapnak. Az egyik kolléga
mondta, hogy már megint nullás számlát kapott, nem kell fizetnie. Vannak olyan személyek,
akik még egy forintot sem fizettek.
Tilky Péter önkormányzati kapcsolatok felelőse: ilyen esetben ennek oka lehet túlfizetés is, meg
kell vizsgálni. Javasolom, hogy akinek ilyen problémája van, a fogyasztó hely ügyfélszolgálata
felé jelezze és azonnal egyedi esetként megvizsgáljuk. Jelezni fogom, hogy ellenőrizzék le a
számlázással foglalkozó kollégák.
Farkas Imre polgármester: ezt köszönjük, hiszen a szennyvíz nem lehet nulla.
Másik kérdésem: a taggyűlés anyagát én is megkaptam, abban szerepel a településre vonatkozó
elfogyasztott vízmennyiség, amit 2015-ben elhasználtunk, Előszállás esetében a lakossági
fogyasztás 55.500 m3, a közületi pedig 90.000 m3. A vízveszteség 49 % úgy, hogy 193.000
m3-t termelt a két település, kb. 60.000 m3-t fogyasztott el Előszállás, Daruszentmiklós pedig
40.000 m3-t. 90.000 m3 a vízveszteség, a 200.000 m3-es fogyasztást nagyon soknak tartom
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éves szinten, a vízveszteséget főként, ha csak nincs benne a szennyvízcsatorna hálózat
feltöltése, nyomáspróba.
Vörös Bálint szennyvíz ágazati üzemvezető: azon vagyunk, hogy a veszteséget csökkentsük,
de ennyi valóban nincs sehol. Nem azt kell hinni, hogy ez a mennyiség elfolyt, hanem a tavalyi
évben készült el a szennyvízcsatorna hálózat és a kivitelezők sok vizet elhasználtak méretlenül
is a csatorna feltöltésre, nyomáspróbára, amit kiengedtek. Próbáltunk megegyezni velük és
átalány alapján számlázni. Azt mi is látjuk, hogy sokkal több szennyvíz érkezett a telepre, mint
ahányan rá voltak kötve a rendszerre. Azt nem tudom, vannak-e olyan fogyasztási helyek,
közkutak, ami nem minősített. A telepen elhasznált vízmennyiséget saját magunknak nem
számlázzuk, ez szintén veszteségként jelenik meg. Működik az iszapprés, ami ivóvízzel
működik. Ez az idei évben már jóval kevesebb lesz. Ide tudom visszavezetni a nagy mennyiségű
veszteséget.
Tilky Péter önkormányzati kapcsolatok felelőse: a vízveszteségnek van a szakmában egy
értéke, ne gondoljuk soha azt, hogy ez nulla lesz. Az egyik oldalon közgazdasági számlából
vonatkoztatott mérőórás jóváírások szerepel, ez egzakt, a másik oldalon teljesen adott, a kútból
kivett mérő. A kettő között 20-25 % a jó érték, a 49 % valóban magas. Ha még egyszer
jelentkezik ez az érték, akkor lesz probléma.
Miskolci Zoltán főmérnök: nullás számlák: ez ott jelenik meg veszteségben.
Farkas Imre polgármester: tavaly a veszteség 37 % volt, amikor ezzel először foglalkoztam,
még 19 % volt. Akkor megegyeztünk abban, hogy ez normális. Most 6 év alatt 50 % lett. Bízom
benne, hogy jövőre kevesebb lesz.
Kérdésem, mi a helyzet a 6-os átemelővel, megfelelően működik-e a szivattyú?
Vörös Bálint szennyvíz ágazati üzemvezető: az üzembe helyezés óta rengeteget küszködtünk a
6-os átemelővel, de a többivel is, ugyanis a tervező az Előszálláson lévő 6 átemelő
mindegyikébe egy típusú szivattyút tervezett. El lehet képzelni, van, ahol 150 m3 szennyvíz
folyik át, nem biztos, hogy egyformát kellett volna tenni. A szűk keresztmetszet itt jelentkezett
a 6-os átemelőnél. Az előszállási szennyvíz ¾-ét emeli át ez az átemelő. Több szálas anyag
került bele a rendszerbe, a szivattyú feltekerte a szálas anyagot, ami megsértette a tömítést,
befolyt a víz és leégett a szivattyú. Ilyen 3-4 esetben is előfordult, amit garanciában
megjavíttattunk a gyártóval. Ezt ők is megsokallták és javasoltak másik típusú szivattyút, ami
állítólag nem engedi feltekerni a szálas anyagot. Egy használt szivattyút adtak először, amit
betettünk, azóta működik. Többször megállt már, de valóban a tengelyre egyetlen egyszer sem
tekeredett fel szálas anyag, azóta leégés nem történt. De mivel használt volt a szivattyú, nem
működik tökéletesen, ezen felül kaptunk két új szivattyút, ami a javított járókerékkel van
szerelve, de abból egyet sem kellett betenni. Most rendelkezünk tartalék szivattyúval, bízom
benne, hogy megoldja a kérdést. A szállítási kapacitás kicsit határértékre van tervezve, nagyobb
szivattyút kellett volna tervezni. Napi tizenegynéhány órát működik mindkét szivattyú különkülön.
Farkas Imre polgármester: hamarosan a Víziközmű Társulat megszűnik, marad valamennyi
pénz, amit ilyen feladatra lehet felhasználni. Lehet, hogy vásárol az önkormányzat egy nagyobb
kapacitású szivattyút és megnézzük, hogyan fog működni.
Vörös Bálint szennyvíz ágazati üzemvezető: típust is fogunk tudni javasolni. Ugyanezzel a
problémával találkoztunk Bölcskén is, azóta mindkét beépített szivattyút ki kellett dobni.
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Farkas Imre polgármester: az ősz folyamán jelentkezni fogok ez ügyben.
Teleppel kapcsolatosan: voltak kisebb-nagyobb problémák, erről tudomásunk van, hiszen
folyamatosan érkeznek az erről szóló levelek. Jelenleg mi a helyzet a teleppel? Utoljára, amikor
egy bejáráson ott jártunk, voltak problémák, ezek időközben megszűntek. Van-e még
probléma?
Vörös Bálint szennyvíz ágazati üzemvezető: az utóbbi időben nem írtam ilyen jellegű levelet.
Az ott jelentkező hibák megoldódtak, sikerült ezt elérnünk a kivitelezőkkel. A garanciális
bejáráson felmerült néhány hiba, például, hogy a járda hullámos, ezt fel kell szedni. A telepet
körülvevő fák egy része elszáradt, ezeket is cserélni fogják, optimális időben. Tehát ezeknek a
hibáknak a kijavítása folyamatban van.
A telep üzemelése úgy néz ki, hogy szépen beállt, a levegőztető rendszer is szépen működik. A
kimenő tisztított víz minősége minden alkalommal megfelelt a határértéknek. Azonban
odafigyelést igényel a telep, mert osztott rendszerű, nem folyamatos üzemű telep, ha egyszeri
feltöltésnél bármilyen probléma van, akkor azonnal intézkedni kell, mindössze egyszer fordult
elő tisztítatlan szennyvíz. Tehát beállt a telep, működik.
Farkas Imre polgármester: úgy tudom, volt az egyik medencével valamilyen probléma.
Vörös Bálint szennyvíz ágazati üzemvezető: ez a probléma megszűnt, kevés szippantott
szennyvizet kell szállítani innen és akkor nincs probléma. Szippantott szennyvizet nem engedek
bevinni a telepre, mert észrevettük, hogy amikor olyan szennyvizet vittek be, ami állott volt,
nem zárt szennyvízaknából származott, annyira lerontotta a biológiát, hogy ezt meg kellett
szüntetni. Ha ilyen szennyvizet kell szippantani, azt elszállítjuk a madocsai telepre. Az óvodai
és egyéb közintézmények szennyvizét beengedtük a telepre, mert azokkal nem volt probléma,
kéthetente szállították.
Farkas Imre polgármester: a kompresszor megfelelően üzemel?
Vörös Bálint szennyvíz ágazati üzemvezető: született egy öszvér-megoldás, sorba kötötték a
kettőt és így működik. Az egyik egy meleg tartály, annak légtartálya funkcionál kondenzvíz
tartályként. Megígérték, hogy hozni fognak légtartályt.
Farkas Imre polgármester: hamarosan találkozni fogunk, hiszen éves garanciális bejárás lesz.
A hálózaton is volt néhány probléma, például a Karinthy utcában, de folyamatosan tartjuk a
kapcsolatot és minden problémára gyors megoldást találunk. Ezt köszönöm is. Amennyire félt
a falu lakossága attól, hogy milyen „illatok” lesznek itt a településen, senki nem mondaná meg,
ha keresztülhalad itt, hogy szennyvízhálózat van, mert semmilyen szagot nem lehet érezni.
Vörös Bálint szennyvíz ágazati üzemvezető: kevés a tartózkodási ideje a szennyvíznek az
átemelőkben, ez a szerencse, gyorsan a telepre ér, ezért nincs ideje büdösnek lenni.
Farkas Imre polgármester: mennyi a napi szennyvízmennyiség?
Vörös Bálint szennyvíz ágazati üzemvezető: a szennyvíz napi mennyisége beállt 150 m3-re.
Van, amikor esik egy kis eső - nem feltételezve, hogy lakóházak esővizét rákötik a rendszerre
-, a csatornafedélen is befolyik az esővíz, ilyenkor mintegy 20 m3-rel megugrik a bemenő
mennyiség.
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Magyari Ferenc alpolgármester: hátralékos állomány, kintlévőség: elég magas összeg, abból
fakad, hogy a fizetési hajlandóság olyan, amilyen?
Tilky Péter önkormányzati kapcsolatok felelőse: ennek nagy része határidőn belüli. Két érték
az, ami érdekes, egyik a határidőn belüli, ezzel nem kell foglalkozni, viszont az egy évnél
régebbi tartozás, 1,5 millió forint már jelentős. Ebben a gazdasági helyzetben azt mondom,
hogy a Mezőföldvíz KFT nem kikötés-párti, de tervezünk ilyen intézkedést, mert céges szinten
ezzel a kintlévőséggel valamit kezdeni kell. Egyelőre kikötések nincsenek, de a nagyobb
mértékű tervezésnél elképzelhető, hogy idén ezen változtatni kívánunk.
Magyari Ferenc alpolgármester: egy észrevételem lenne: néhány szolgáltató lehetővé tette,
hogy a fogyasztó, ha fogyasztási szokásai megváltoznak, éves leolvasás történjen. Itt féléves?
Tilky Péter önkormányzati kapcsolatok felelőse: január és július hónapban van mérőóra
leolvasás, 6 havi leolvasás történik.
Magyari Ferenc alpolgármester: volt ilyen lehetőség, hogy ügyfélszolgálaton vagy telefonon
lehetett kérni a számlázott mennyiséget, hogy mennyi legyen az átalány összege.
Tilky Péter önkormányzati kapcsolatok felelőse: ez így van nálunk is, abban az egy oldalas
tájékoztató levélben, amit most küldtünk ki a számla mellé, le is van írva. Egy dologra hívnám
fel a figyelmet, hogy ez mindig a következő részszámlára igaz. Visszamenőlegesen nem lehet
kérni, csak a következő hónaptól. Lehet weboldalon online jelezni, illetve letölthető
nyomtatványon, elektronikusan és személyesen is.
Magyari Ferenc alpolgármester: rongálásból származó kár vagy meghibásodás milyen jellegű
lehet? Hogyan lehetne ezt megelőzni?
Tilky Péter önkormányzati kapcsolatok felelőse: mérőlopások, szándékos károkozások, ilyenek
fordulnak elő.
Csatornahálózatra visszatérve: fontos a helyes csatornahasználat. Éppen a szivattyúk esetében
3-400.000 forintos óriási költséget okozhat, ha olyan anyag kerül oda, ami nem oda való.
Magyari Ferenc alpolgármester: én is figyelemmel kísértem a 6-os átemelőt, ezzel
kapcsolatosan kétszer is megjelent egy tájékoztató a lakosság felé, hogy figyeljünk oda, hogy
nem oda való anyag ne kerüljön a rendszerbe.
Vörös Bálint szennyvíz ágazati üzemvezető: ennek volt eredménye, mert változott a lakosság
hozzáállása, ritkábban kell kivenni a szivattyúkat, mint korábban.
Farkas Imre polgármester: a helyi újságban is megjelentettünk egy cikket erről a problémáról,
arra törekszünk, hogy legyen kellő tájékoztatás, hiszen mindannyiunk érdeke, hogy a
csatornahasználat megfelelően történjen.
Magyari Ferenc alpolgármester: reméljük, hogy amit polgármester úr felvetett, sikerül növelni
a kapacitást. A szennyvízben is nagy a veszteség, ez a beüzemelésből adódhat? 5 millió forint
feletti összeg.
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Tilky Péter önkormányzati kapcsolatok felelőse: 2015-ben nem tudunk bevételt feltüntetni,
márciusban kezdtük a számlázást. A bevétel oldalon nulla van. Igaz, hogy szeptembertől lesz
bevétel, de az még nincs lekönyvelve. Most érkeznek be a pénzek, ez az oka.
Magyari Ferenc alpolgármester: késői számlázásból fakad?
Tilky Péter önkormányzati kapcsolatok felelőse: anyagjellegű költségek felmerültek, de
realizálni a mostani számlákon fogjuk.
Miskolci Zoltán főmérnök: rendelkezésre állási díj kétszer lett számlázva és ki lett küldve. Ez
rendezve van.
Farkas Imre polgármester: több vízórát is elloptak, például a temetőből is elvitték és több más
helyről is, lakatlan házaktól.
Köszönjük a beszámolót, igazán tartalmas volt, köszönjük, hogy eljöttek és további jó munkát
kívánunk.
Az összevont bizottsági ülésen a bizottságok tárgyalták mindkét beszámolót, azokat elfogadásra
javasolják a képviselőtestületnek. Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, a vízmű 2015.
évi üzemeltetéséről szóló beszámolót elfogadásra javasolom.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
102/2016.(V.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a vízmű 2015. évi üzemeltetéséről
szóló, Mezőföldvíz KFT által készített beszámolót elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2016. május 26.
Farkas Imre polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, a szennyvíztisztító
2015. évi üzemeltetéséről szóló beszámolót elfogadásra javasolom.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
103/2016.(V.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a szennyvíztisztító 2015. évi
üzemeltetéséről szóló, Mezőföldvíz KFT által készített beszámolót elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
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Határidő: 2016. május 26.
4. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a tett polgármesteri
intézkedésekről
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: az írásos tájékoztatóban leírtam mindazt, ami a két ülés között
történt. Kiegészítésként annyit mondanék el, hogy a TOP-os pályázattal nagyon sokat
dolgoztunk, hiánypótlást küldtek, amit teljesítettünk.
A Víziközmű Társulat megszüntetésével kapcsolatosan a jövő hét folyamán kerül sor közgyűlés
összehívására.
„Szállás-Napok” : nem tudom, ki, hogyan érezte magát, de lassan kezdünk eljutni oda, amiről
azt gondoltam korábban, hogy talán el kellene jutnunk. Nagyon köszönöm, hogy a szakadó eső
ellenére is nagy létszámban vettek részt az emlékfa átadáson. A „Szállás-Napon” a délelőtt
folyamán is sokan kint voltak az iskolaparkban. Kifejezetten jó érzés volt számomra, hogy
eljutottunk oda, rájött mindenki arra, hogy nem azon múlik, hogy jó-e az idő, hanem azon, hogy
akarjuk-e jól érezni magunkat. Köszönetemet fejezem ki mindazok számára, akik a „SzállásNapok” megszervezésében segítettek. Ha nem esett volna az eső, akkor lett volna igazi a
hangulat, de így is nagyon jól sikerült. Nem is láttam szomorú embert, mindenki szidta az időt,
de jól érezte magát.
Amatőr színházi előadás: egy kicsi örömet szerettünk volna szerezni az embereknek és
meglepetésünkre mennyien részt vettek az előadáson. Meg kell mondanom, az előadásra
készülődés 1,5-2 hónapja nagyon pozitívan hatott a kedélyállapotomra.
Salakozás: mint azt tapasztalhatták, több utcában megtörtént, ideiglenesen jó megoldás az utak
állapotának javítására. Nem tudom, hogy mennyi salak fogyott el, de még nincs vége.
Magyari Ferenc alpolgármester: milyen ügyben járt itt a BESZT KFT?
Farkas Imre polgármester: terveztetjük a település csatorna vízelvezetését és a Vízi Társulat
vezetője kérte, hogy egyeztessünk. Jelzett is egy hibát a Vízi Társulat, aminek kiigazítását kérte.
Ugyanis a Balatoni utca egy részének vízelvezetése valahonnan a Béke utcától elindul Gallai
Imréné háza felé, a másik része visszafelé és a Vincze-étterem alatt folyik el, ezt az átfolyást
meg akarjuk szüntetni, bele akarjuk folyatni a csapadékvizet a patakba a 61-es főút előtt. A Vízi
Társulat elnök asszonya kérte, hogy ne ott folyassuk el a csapadékvizet, az úttól visszafelé az
önkormányzati parkoló és az átfolyó között 80 cm átmérőjű csövet tegyünk be. A közútkezelő
cég erről tudomást szerzett és közölte, hogy ezt nem fogja engedélyezni. Tehát a Beszt KFTvel a csapadékvíz elvezetés tervezésének egyeztetése történt.
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, a polgármesteri tájékoztatót az elhangzott
kiegészítésekkel együtt elfogadásra javasolom.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
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104/2016.(V.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a polgármester két ülés között
történt eseményekről, tett intézkedésekről szóló tájékoztatóját az ülésen elhangzott
kiegészítésekkel elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2016. május 26.
5. Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: egyetlen határozat végrehajtása nem sikerült, mégpedig a KEHOPpályázat május 1-jével nem került benyújtásra. A következő időszakban fogjuk benyújtani.
Ezért javasolom a képviselőtestületnek, hogy a 80/2016.(IV.20.) számú határozat határidejét
szeptember 30-ra módosítsa.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
105/2016.(V.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a 80/2016.(IV.20.) számú
önkormányzati határozat határidejét 2016. szeptember 30-ra módosítja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2016. szeptember 30. (a pályázat benyújtására)
Farkas Imre polgármester: minden egyéb határozat végrehajtása megtörtént, ezért javasolom a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadását. Kérdésem, ki az, aki
elfogadja a jelentést?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
106/2016.(V.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
58/2016.(III.24.) ÖK. számú határozat,
60/2016.(II.11.) ÖK. számú határozat,
66/2016.(IV.6.) ÖK. számú határozat,
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70/2016.(IV.11.) ÖK. számú határozat,
72/2016.(IV.11.) ÖK. számú határozat,
74/2016.(IV.11.) ÖK. számú határozat,
77/2016.(IV.11.) ÖK. számú határozat,
81/2016.(IV.20.) ÖK. számú határozat,
82/2016.(IV.20.) ÖK. számú határozat,
85/2016.(IV.22.) ÖK. számú határozat,
92/2016.(IV.27.) ÖK. számú határozat
végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
Felelős: Győriné Tar Edit aljegyző
Határidő: 2016. május 26.
6. Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységéről
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a beszámolót megkaptuk, elég nagy terjedelmű. A beszámolóból
kitűnik, hogy az év folyamán nagyon sok munkát végeztek a családgondozók. Az összevont
bizottsági ülésen a bizottságok megtárgyalták a beszámolót, ott elhangzott, hogy nem irigylésre
méltó az a munka, amit a családgondozók végeznek. Én úgy gondolom, hogy a két
családgondozó csak együttesen tud hatékony munkát végezni, számomra nehéz is a két
napirendi pontot kettéválasztani. Le a kalappal a munkájuk előtt, én is sokat tudok dolgozni, de
ezt a munkát én nem vállalnám, mert nagyon nehéz, embert próbáló munka. Nem tudom, vane ebben a munkában valami pozitívum. Nemcsak adtok, hanem kaptok is-e? Kíván-e a
családgondozó valamilyen kiegészítést fűzni a beszámolóhoz, és kérdezném, hogy milyen az
általános hangulat?
Gráczer Zsuzsanna családgondozó: a beszámolót nem szeretném kiegészíteni, benne van
minden, amit el szerettem volna mondani. Valóban sokkal nehezebb a munkánk, mert az egész
rendszert átalakították, idáig is együtt dolgoztunk, innentől pedig még inkább együtt kell
dolgoznunk, mert nem is tudnánk másképpen csinálni ezt a munkát, mint együtt.
Farkas Imre polgármester: mi várható a jövőt illetően?
Gráczer Zsuzsanna családgondozó: nagy a fluktuáció, sok a betelepülő család és a kitelepülő.
Problémás családok jönnek és mennek, rájuk van rálátásunk, őket tudjuk nyomon követni.
„Tűzoltás” folyik gyakorlatilag, ha jönnek ezek a családok, velük együtt rögtön jönnek a
problémák, készen kapjuk őket, foglalkozni kell velük. Az együttműködési szándék részükről
már kétséges, hogyan tudjuk magunkat „megszerettetni”, hogy elfogadjanak bennünket, nem
mindig sikerül. Sajnos minket hatóságként kezelnek, ez a szívfájdalmam. Hiába mondjuk, hogy
mi szolgálat vagyunk, nem pedig hatóság, hivatalos személyek vagyunk, de nem hatóság,
gyámügyként kezelnek bennünket és nagy a távolságtartás. Nem hozhatunk olyan döntéseket,
amitől ők félnek, sokat kell magyarázkodni, ezzel sok idő telik el. Most, hogy átszerveződés
folyik, rengeteg a papírmunka, nem nagyon tudunk kijutni a családokhoz, sok időt elvesz az
életünkből, a munkaidőnkből a papírmunka. Nem tudunk munkaidőn belül hazamenni, mert
végezni kell a papírmunkát.
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Jákli Ferencné képviselő: minden hivatalnak külön el kell küldeni az iratokat, nem fut össze
egy helyre, hanem különböző hivataloknak kell elküldeni ezeket és ez sok időt vesz igénybe.
Gráczer Zsuzsanna családgondozó: ez a munka akkor működik, ha helyben a családdal tudunk
foglalkozni, ha kimegyünk vagy bejön a család hozzánk, de a papíron nem múlik semmi.
Kozma Nikolett családgondozó: ha bárki bejön hozzánk, azzal kellene kezdeni, hogy egy
együttműködést alá kellene vele íratni.
Stadler Gábor képviselő: ha papírra kell valamit fektetni, akkor már hivatalos a dolog és ez
problémát jelent a családok számára.
Magyari Ferenc alpolgármester: ezek az emberek elég nehezen kezelhetők.
Gráczer Zsuzsanna családgondozó: ezek a családok eleve jönnek egy háttér élettel és van
bennük egy távolságtartás. Egy szociális munkásnak nincs más eszköze, csak a saját
személyisége, ha nem tudjuk magunkat elfogadtatni, nem működnek együtt velünk. Ha
ellenségként kezelnek, eleve nem tudunk hatékonyan működni.
Magyari Ferenc alpolgármester: az érdemi munka rovására megy a sok adminisztráció, holott
a helyzet azt igényelné, hogy a családokra, az érdemi munkára kellene nagyobb hangsúlyt
fektetni. Kérem, hogy ez jelzés értékkel jelenjen meg a mai ülés jegyzőkönyvében.
Gráczer Zsuzsanna családgondozó: ma részt vettünk egy esetmegbeszélésen Dunaújvárosban,
ezekre az esetmegbeszélésekre rendszeresen járnunk kell, és a kollégák pontosan ugyanerre
panaszkodtak, hogy nem jutnak ki a családokhoz.
Kozma Nikolett családgondozó: ősszel várható egy ellenőrzés, nem tudom, hogyan tudjuk majd
teljesíteni azt a mennyiségű adatszolgáltatást, amit nézni és kérni fognak és valóban mindent
összefésülnek mindennel. Lehet, hogy egy hétre be kell zárnunk, vagy nem tudom, mit fogunk
tenni.
Gráczer Zsuzsanna családgondozó: az alapellátásban lévő gyerekek szüleitől eddig nem kellett
TAJ-számot kérni, most mindenkit végig kell járnunk és a TAJ-számokat fel kell vinni a
rendszerbe. A gyerekek esetében ugyanezt meg kell tenni. Ez viszont nagyon nehéz, mert sok
esetben nem találjuk őket otthon, telefonos elérhetőségük pedig nincs.
Jákli Ferencné képviselő: nem is értem, miért nem kapnak a családgondozók hozzáférési
lehetőséget ilyen adatokhoz.
Kozma Nikolett családgondozó: ha hibát vétünk a rendszerben, azt már látjuk, de addig nem
adnak segítséget.
Magyari Ferenc alpolgármester: csupán megjegyezném, hogy Észtországban már nincs papír
alapú munka, kizárólag elektronikusan dolgoznak.
Gráczer Zsuzsanna családgondozó: nem tudtam részt venni egy felülvizsgálati tárgyaláson,
mert a gyámhivatal az esetmenedzseren keresztül küldte a meghívót, ami nem érkezett meg,
kaptam a szemrehányást, hogy miért nem jelentem meg a tárgyaláson, hiszen nekem van
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rálátásom a családra. Elmondtam, hogy nem kaptam információt, annyi kézen megy keresztül
egy dolog, hogy ide nem ér el.
Magyari Ferenc alpolgármester: véleményem szerint éppen az a feladat nem kerül ellátásra,
amire valójában létrehozták ezt a szolgálatot.
Jákli Ferencné képviselő: mit tudnak tenni azokkal a családokkal, akik nem jelentkeznek be és
óvodába, iskolába járatják a gyermeküket?
Gráczer Zsuzsanna családgondozó: erre van jogszabályi kötelezettség. Nem feltétlenül kell
nekik bejelenteni a lakcímet, de ha segítséggel fordulnak hozzánk, akkor nekünk segíteni kell.
Mindegy, hova van bejelentkezve, nekünk segíteni kell.
Jákli Ferencné képviselő: nem irigylem a családgondozókat.
Gráczer Zsuzsanna családgondozó: az a legnagyobb probléma az újonnan beköltöző
családokkal, hogy mindenki a perifériára megy, nehezen elérhetőek. Egyre többen választják
ezt a menekülési útvonalat, minden lépcsőfokkal lejjebb kerülnek, hozzák magukkal a
hálózsákot.
Stadler Gábor képviselő: mindig szegényebb falvakban találnak lakóhelyet. Ide menekülnek,
ahol nincs pénz az ő ellátásukra és itt végképp problémát jelentenek.
Farkas Imre polgármester: köszönjük a beszámolót, egészséget és kitartást kívánunk a
munkához. A beszámolót az összevont bizottsági ülésen a bizottságok megtárgyalták, azt
elfogadásra javasolják a képviselőtestületnek. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a gyermekjóléti
szolgálat 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
107/2016.(V.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Családokért Önkormányzati
Társulás Gyermekjóléti Szolgálatának 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2016. május 26.
7. Beszámoló a Családsegítő Szolgálat tevékenységéről
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a téma szinte ugyanaz, mint az előző napirendi pontnál. Rengeteg
ruhaakciót szerveznek, rendszeresen jeleznek, ha segítségre van szükség, ennek én nagyon
örülök, mindig igyekszünk is segítséget nyújtani, valóban szívükön viselik az emberek sorsát.
Le a kalappal a családgondozók előtt, köszönjük a rengeteg munkát. Bízom benne, hogy némi
örömet is találnak a munkájukban. A Családsegítő Szolgálat 2015. évi munkájáról szóló
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beszámolót az összevont bizottsági ülésen a bizottságok megtárgyalták, elfogadásra javasolják.
Kérdésem, ki az, aki elfogadja a beszámolót?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
108/2016.(V.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Családokért Önkormányzati
Társulás Családsegítő Szolgálatának 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2016. május 26.
Kozma Nikolett családgondozó: számunkra nagyon sokat jelent, hogy ennyi segítséget kapunk
a polgármesteri hivataltól, mert például a ruhaakciókat nem tudnánk a hivatal segítsége nélkül
megvalósítani. Ha valami pozitívumot említhetünk, akkor ez az. Valóban nagyon jó érzés úgy
dolgozni, hogy számíthatunk a hivatal segítségére. Ezt köszönjük.
Farkas Imre polgármester: úgy gondolom, hogy egy önkormányzat azért van, hogy a
településen élő emberek igényeit kiszolgálja. Egy polgármester olyan, mint egy rendőr,
szolgálatot végez.
Kozma Nikolett családgondozó: látjuk, hogy más településeken ez nincs így, ezért gondoltuk
ezt kiemelni.
1. Beszámoló a közrend-és közbiztonság helyzetéről
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: sok szeretettel köszöntöm Suszter Tamás rendőrkapitány urat, illetve
Kuti Attila ezredes urat, a Közrendvédelmi Osztály vezetőjét. A beszámolót megkaptuk,
örömmel vettem észre, hogy a tavalyi évhez képest valamelyest csökkent a kiemelt
bűncselekmények száma, voltunk rosszabb helyzetben is, a tavalyi év viszonylag jó évnek
számít. Kívánják-e kiegészíteni a beszámolót?
Suszter Tamás Dunaújváros Rendőrkapitánya: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt
Képviselőtestület! A beszámolót annyiban szeretném kiegészíteni, hogy köszönjük szépen az
együttműködést a körzeti megbízottal, valamint a polgárőrség együttműködését. A beszámoló
számadatai azért biztosan beszélnek, nem enyhe, hanem jelentős mértékű csökkenést látok
bizonyos kategóriákban, például a lopások számában. Azt gondolom, hogy ezen
bűncselekmények száma jelentősen visszaszorult. Ezeket a számokat látva, amit tartalmaz a
beszámoló, bízom benne, hogy az állampolgárok és a képviselőtestület is úgy érzi, hogy ezek a
számok valósak és az itteni emberek biztonságérzete megfelelő, fontosnak tartom, hogy ez az
érzet fenntartható legyen és javítható legyen. Ezek a számok változhatnak, csökkenhetnek, de
a legfontosabb, hogy jól érzik-e magukat az emberek és hogy tudják, számíthatnak a rendőrre.
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A falu rendőrére lehet számítani, bízom benne, hogy az egész kapitányság egészére is
elmondható, ha bármi történik, lehet rájuk számítani, ezt szeretnénk erősíteni, fenntartani, hogy
számíthatnak ránk, még ha a számok rosszabbak vagy jobbak is. Minden bűncselekményt nem
lehet felderíteni, de igyekszünk minden ember bajával ugyanúgy foglalkozni, érezze, hogy
foglalkozunk vele, ami nekünk a legfontosabb.
Magamról néhány szót: ezt megelőző munkahelyem Budapesten volt, bűnügyi
osztályvezetőként dolgoztam. Azt megelőzően 1995-ben kezdtem a pályát Veszprémben
járőrként, később körzeti megbízotti tevékenységet láttam el rövid ideig. Aztán nyomozóként
folytattam a munkámat, elvégeztem a rendőrtiszti főiskolát, Budapesten dolgoztam kábítószerellenes csoportnál. Elvégeztem közben az egyetemet, a Nemzeti Nyomozó Iroda
osztályvezetőjeként fejeztem be a munkát, utána jöttem haza Bicskére. Ott is ezt az elvet
vallottuk kapitány úrral, hogy fontosak a számok, de a legfontosabb, hogy az állampolgárok
úgy érezzék, hogy az ő ügyükkel foglalkozunk legtöbbet és ezt próbálom közvetíteni a kollégák
felé, hogy minden üggyel egyformán kell foglalkozni.
Az idei évünk ugyanolyan nehéz lesz, mint a tavalyi volt, a migránsok miatt, több kolléga
teljesít szolgálatot most is a határvidéken. Ők ott vannak, akik viszont itt vannak, azok pedig
dupla annyit próbálnak teljesíteni, hogy akiket kivonunk a területről, azokat pótolni tudjuk.
Bízom benne, hogy senkiben nincs hiányérzet, hogy nincs rendőr. Kapunk segítséget a
polgárőrségtől, de a bűnügyi szolgálat és más területek körzeti megbízottjai is látnak el kisegítő
szolgálatot. Ez az év még erről fog szólni, ahogyan látom, sokat kell ezért tenni és mindig
megköszönöm a kollégák munkáját, akik a határon vannak és azoknak is, akik itt maradtak,
mert saját munkájuk mellett kipótolják a kiesett időt, amit a közbiztonságért tenni kell, hiszen
a közterületen látszanunk kell, hogy ott vagyunk.
Ha bármilyen probléma van a településen, azt kérném, hogy mindig beszéljünk róla a körzeti
megbízottakon keresztül vagy akár közvetlenül velem, hogy azonnal tudjunk reagálni, oldjuk
meg. Azt szeretném, hogy a beszámolók mindig ilyen jó hangulatban történjenek, kedvező
számadatokat tartalmazzanak, de a legfontosabb, hogy a közhangulat jó legyen, a legfontosabb
a párbeszéd, az együttműködés, a jó kapcsolat. Ennyit szerettem volna elmondani, a kérdésekre
szívesen válaszolok.
Farkas Imre polgármester: a település szerencsés helyzetben van, ezt bátran elmondhatom,
annak ellenére, hogy jönnek kifelé a hátrányos helyzetű emberek, akik alanyai lehetnek egyegy ilyen elkövetésnek, szaporodik a számuk. Van nevelőotthon, utógondozó hálózat, ami
szintén szaporíthatja ezt a számot. Mindezek mellett senki nem mondja azt a faluban, hogy este
már nem mer kimenni az utcára. Nem mondhatjuk azt, hogy bárki félne. Jó helyzetben vagyunk,
mert jó rendőrünk van. Bárki hívja, felveszi a telefont, beül a kocsiba és megy. Ha én szólok,
rögtön jön, együtt megyünk és megoldjuk a problémát. Mindig jön és érdeklődik, hogy milyen
események lesznek a faluban, hogyan szervezze a szolgálatot, hogy ott tudjon lenni. Számtalan
esetben vele tart egy-egy polgárőr és együtt járják az utcákat. A körzeti megbízott állandóan
járja az utcákat, a lakosok is látják, hogy rendszeresen járőrözik. Egyetlen rossz szavunk nem
lehet a körzeti megbízottra, úgy érzem, hogy el vagyunk kényeztetve. Más rendőrök is laknak
a környéken, tehát rendőr hiány nincsen. Plusz öröm, hogy a másik két település,
Daruszentmiklós és Nagykarácsony község körzeti megbízottja is magukénak érzik a falut,
kicsit szinte összenőttek, hárman vannak egy helyen. Ez teljesen jó. Figyelnek is arra, hogy ne
legyen egyedül a rendőr, mennek vele a polgárőrök, segítik a munkáját, jó az együttműködés a
polgárőrséggel. Én személy szerint csak pozitívan tudok nyilatkozni a rendőrségről. Meg is
teszünk mindent annak érdekében, hogy jól érezze itt magát a körzeti megbízottunk.
Magyari Ferenc alpolgármester: szerettem volna megkérdezni, hogy a migrációs kérdés
mennyire befolyásolja az itteni feladatellátást, de megkaptam rá a választ.
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Farkas Imre polgármester: mi ezt itt nem vesszük észre. Nem lehet azt mondani, hogy
észrevehető lenne, hogy nem jár a rendőr a faluban. A migránsok nem igazán érintenek
bennünket. A közbiztonság jónak mondható a településen, nem mindig volt így, voltak az
elmúlt években sorozatos betörések.
Kuti Attila a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályvezetője: amikor a
sorozatos betörések történtek, akkor is összefogott a falu, a rendőrség, a lakosság, jól működött
a dolog.
Suszter Tamás Dunaújváros Rendőrkapitánya: ez fontos is, mert kivédhetetlenek a betörések.
Nem lehet rá felkészülni, sok elkövetőt bezárunk és egy idő után kiszabadulnak, de a
legfontosabb, hogy azonnal reagálni kell a dolgokra, nem pedig elodázni azokat, mert lehet,
hogy jön valaki és rögtön el is tűnik, mert az ország másik feléről jön. A legfontosabb, hogy az
idegeneket próbáljuk kiszűrni, azt mondjuk a lakosoknak, hogy legyen felírva a gépkocsi
rendszáma, mi ugyanis ebből tudunk dolgozni, mert adatok nélkül nehéz dolgozni, de ehhez
kell egy bizalom a rendőrség irányába, hogy a lakosok átadják az információkat. Bizalom pedig
csak eredmények után lehet. Remélem, hogy a bizalom fenntartható és az emberek is jobban
odafigyelnek egymásra. A rendőrség számára pedig fontos, hogy legyen adat, abból lehet
dolgozni.
Kuti Attila a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályvezetője: felmerülhet a
kérdés, miért nincs jelen a körzeti megbízott. Sajnos becsípődött a dereka és injekciós kezelést
kap, így ma nem tudott itt megjelenni. Azt szerettem volna, hogy tudják, itt szeretett volna lenni
betegen is, de mondtam neki, hogy ne jöjjön el.
Farkas Imre polgármester: azt kívánom minden polgármesternek, hogy ilyen viszonya legyen a
helyi rendőrrel és annak feletteseivel. Én viszonylag könnyű helyzetben vagyok, ugyanis van
az ún. délvidéki összefogás, rendszeresen találkozunk, együtt focizunk, jól érezzük magunkat,
de ennek más hozadéka is van, segítünk egymáson, érezzük egymás problémáját. Kérdésem,
Mezőfalva Önkormányzata valóban ígéretet tett egy gépkocsi beszerzésére?
Suszter Tamás Dunaújváros Rendőrkapitánya: igen, reméljük, ez így is lesz.
Farkas Imre polgármester: ha úgy alakul a dolog, hogy segíteni kell, mi sem zárkózunk el a
segítségnyújtástól, a három település együtt megoldja a jelenlegi gépjármű cseréjét. Kamera
rendszer nem ártana minden településre.
Suszter Tamás Dunaújváros Rendőrkapitánya: ez valóban fontos volna, inkább legyen
kevesebb, de az olyan helyen legyen elhelyezve, hogy éjszaka is látszódjon, aminek látszódnia
kell.
Farkas Imre polgármester: megpróbáltunk pályázni kamerarendszerre, de akivel készíttettem a
pályázatot, 7-8 millió forintos költséget hozott ki, és a magas költség miatt elutasították a
pályázatot. Úgy tudom, hogy tavaly már a Belügyminisztérium is elismerte, hogy talán drágább
berendezés jobb megoldás lenne.
Suszter Tamás Dunaújváros Rendőrkapitánya: nemcsak az a kép fontos, amit élőben látunk,
hanem amit vissza kell nézni. A háttértároló is fontos, a fényviszonyok is legyenek olyanok,
hogy működőképes legyen, hiszen fújja a szél, esik rá az eső és a szervizelés is nagyon fontos.

18

Farkas Imre polgármester: az idei évben ismét benyújtjuk a nagyobb összegű pályázatot, én a
magam részéről nem szeretnék olcsóbb megoldást.
Az összevont bizottsági ülésen a bizottságok megtárgyalták a beszámolót, azt a
képviselőtestületnek elfogadásra javasolják. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, szeretném
megköszönni a körzeti megbízottunk egész éves munkáját, azt kívánom, hogy ugyanilyen
vehemensen végezze a továbbiakban is ezt a munkát, jó egészséget és kitartást kívánok hozzá.
Suszter Tamás rendőrkapitány úrnak és Kuti Attila ezredes úrnak pedig megköszönöm a
megjelenést. A képviselőtestületnek elfogadásra javasolom a közrend-és közbiztonság
helyzetéről szóló beszámolót.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
109/2016.(V.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a közrend-és közbiztonság
helyzetéről szóló 2015. évi beszámolót elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2016. május 26.

8. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a beszámolóból látható, hogy annak ellenére, hogy megalakultak a
járási hivatalok és ügyek intézését átvették, még mindig sok az évente keletkező ügyirat a
polgármesteri hivatalban. Itt sem csökkent a papírmennyiség.
Győriné Tar Edit aljegyző: elektronikus formában kell sok mindent kezelnünk, de nagyon nehéz
eleve már azt fejben tartani, hogy mennyi mindenre kell figyelni, az egyes adatszolgáltatásokra
való felkérést több helyről kapjuk, az üzenetek pedig nincsenek összekoordinálva. Én nem is
vagyok ügyintéző, de rengeteg internetes felületet kell figyelemmel kísérnem, a kollégák pedig
hihetetlen mennyiségű adatbázist kezelnek. Nem lett kevesebb a munka attól, hogy elvitték a
szociális ügyek egy részét, szinte meg sem érezzük, mert helyette teljesen másfajta ügyek
vannak. Nem az ügyintézőkkel van probléma, hanem a szabályokkal, amik meghatározzák a
munkát. Sok esetben meg kell keresni a Járási Hivatalt azért, hogy adatot kérjünk például egy
szociális támogatási ügyhöz, hogy valaki mennyi összegű aktív korúak ellátásában részesül.
Eddig az ügyiratok itt voltak a szekrényben, minden adathoz hozzáfértünk, most meg kell
keresni a Járási Hivatalt, a megkeresés körbejárja az egész hivatalt és több nap eltelik, mire az
adatot megkapjuk.
Jákli Ferencné képviselő: volt egy jól működő rendszer.
Győriné Tar Edit aljegyző: A legnagyobb probléma az, hogy messze van az ügy az emberektől.
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Jákli Ferencné képviselő: egy ember meg tudná oldani a feladatot és dolgozik vele öt személy.
Farkas Imre polgármester: kijön az ügysegéd egy héten egyszer ügyeket intézni a helyi
polgármesteri hivatalba és minden nap néznie kell, hogy ha kimegy egy településre, ott milyen
plusz feladatokat kell ellátnia.
Győriné Tar Edit aljegyző: A Gyermekjóléti Szolgálat beszámolójában szerepel, hogy pl. jó
pszichológiai tanácsadás van Dunaújvárosban, de az érintett réteg nem tud bemenni a városba,
hogy igénybe vegye, mert nincs rá pénze.
Farkas Imre polgármester: a déli térségben az adóerő-képesség tekintetében Előszállás a
második a sorban, lentről kezdve. Tavaly 5 millió forint körül fizettek a szennyvízcsatorna
beruházás kivitelezői iparűzési adót. De el fogunk jutni oda, hogy a legalacsonyabb lesz a
miénk. Nagykarácsonyban nagy mezőgazdasági vállalkozás működik és Daruszentmiklósnak
is nagyobb volt az iparűzési adója, mint nekünk.
Őszinte részvétünk a hivatal dolgozóinak, együtt érzünk velük. Amennyiben nincs több kérdés,
hozzászólás, a polgármesteri hivatal tevékenységéről szóló beszámolót elfogadásra javasolom.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
110/2016.(V.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a polgármesteri hivatal 2015.
évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2016. május 26.
9. Fejér Megyei Kormányhivatal 2016. II. félévi ellenőrzési ütemterve
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Győriné Tar Edit aljegyző: a Fejér Megyei Kormányhivatal 2016. II. félévében az egészségügyi
témájú helyi rendeleteket veszi górcső alá. Az egészségügyi rendeletünk már nagyon régi,
ebben még úgy szerepel, például, hogy a fogorvosi körzet társulásban működik. Elég sok
minden változott az évek alatt, a rendeletben szereplő felhatalmazó rész sem megfelelő, így új
rendelet megalkotását javaslom. Egyeztetési eljárást kell végrehajtani a rendelet
megalkotásával kapcsolatban, ki kell kérni az illetékes hatóság véleményét. A júniusi
képviselőtestületi ülésre talán már be tudom terjeszteni.
Farkas Imre polgármester: javasolom a képviselőtestületnek a döntés meghozatalát arról, hogy
a Fejér Megyei Kormányhivatal 2016. II. félévi ellenőrzési ütemtervében foglaltakat
megismertük, azt tudomásul vesszük, megbízzuk az aljegyzőt a rendelet-tervezet
előterjesztésével 2016. szeptember 30-ai határidővel.
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A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
111/2016.(V.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Fejér Megyei Kormányhivatal
FE/02/398-12/2016. számú ellenőrzési munkatervét megismerte, megtárgyalta, az abban
foglaltakat tudomásul vette.
Megbízza az aljegyzőt, hogy a tájékoztatóban foglalt kötelezettségek teljesítéséről
gondoskodjon, a háziorvosi körzetekről szóló 4/2007.(IV.5.) ÖK. számú rendeletének
felülvizsgálatát készítse elő és az annak eredményeképpen született rendelet-tervezetet terjessze
a képviselőtestület elé.
Felelős: Győriné Tar Edit aljegyző
Határidő: 2016. szeptember 30.
10. Tulajdonjog átruházás önkormányzat által üzemeltetett utak ingatlanaira
vonatkozóan
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: az M6 Tolna Autópálya ZRT megkeresett bennünket, hogy van
három út, amit ők szervizútként kialakítottak, a tulajdonjogot át szeretnék adni az
önkormányzatnak, ezt az önkormányzatnak kell megkérnie a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
ZRT-től. A polgármester forduljon kérelemmel a Vagyonkezelő ZRT-hez, hogy ezek az utak
az önkormányzat ingatlan törzsvagyonába kerüljenek.
Az összevont bizottsági ülésen a bizottságok megtárgyalták ezt a napirendi pontot is és
javasolják a képviselőtestületnek, hatalmazza fel a polgármestert, hogy a kérelmet készítse el
és küldje el. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, a bizottságok javaslatáról kérem a
képviselőtestület döntését.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
112/2016.(V.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete elhatározza, hogy az
Önkormányzat kérelmet nyújtson be Magyarország Kormányához az M6 Autópálya építésével
egy beruházásban megvalósult, önkormányzati feladat ellátását szolgáló, a jelen határozatban
megjelölt utak tulajdonjogának Önkormányzat részére történő ingyenes átruházása iránt.
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a.) A fenti határozatra tekintettel az Önkormányzat Képviselőtestülete ezúton azzal a
Kérelemmel fordult Magyarország Kormányához, hogy az állami vagyonról szóló 2007.
évi CVI. törvény 36. § (3) bekezdése alapján, Magyarország önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában megjelölt
településrendezési célból járuljon hozzá az l. számú mellékletben felsorolt ingatlanok
tulajdonjogának az Önkormányzat részére történő ingyenes átruházásához.
b.) Az Önkormányzat vállalja a tulajdonba adással kapcsolatos földhivatali eljárás
költségeinek viselését.
c.) A Képviselőtestület ezúton felhatalmazza Farkas Imrét, Előszállás Nagyközség
Polgármesterét, hogy az ingyenes tulajdonba adással kapcsolatos eljárás során
szükséges jognyilatkozatokat az Önkormányzat képviseletében megtegye.
d.) A Képviselőtestület kéri az M6 Tolna Autópálya Koncessziós ZRT-t, hogy a jelen
kérelemmel kapcsolatos nyilatkozatát küldje meg az MNV Zrt. részére.
e.) A Képviselőtestület kéri az MNV Zrt-t, adja meg Magyarország Kormánya részére a
jelen kérelem alapján meghozandó döntéshez szükséges, a jogszabályokban előírt
tájékoztatást.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2016. június 30. (a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT megkeresésére)
11. Daruszentmiklósi 50/1 hrszámú ingatlan ingyenes tulajdonjog rendezése
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: Daruszentmiklós Önkormányzata megkereste önkormányzatunkat,
hogy a települések szétválásakor a két önkormányzat megegyezett abban, hogy az 50/1 hrszámú
ingatlan Daruszentmiklós Önkormányzata tulajdonába kerül, azonban a tulajdonjog rendezése
elmaradt. Nagy valószínűséggel több ilyen ingatlan is van, aminek Daruszentmiklós
Önkormányzata tulajdonába kellett volna kerülnie, de valószínűleg adminisztrációs hiba miatt
még jelenleg is Előszállás Önkormányzatának tulajdona. Az 50/1 hrszámú ingatlan ingyenes
tulajdonjog átadását kéri Daruszentmiklós Önkormányzata a szétváláskor létrejött
megállapodás alapján.
Az összevont bizottsági ülésen a bizottságok egyetértettek a szóban forgó ingatlan ingyenes
tulajdonjog átadásával. Ezért javasolom a képviselőtestületnek, hatalmazza fel a polgármestert,
hogy a tulajdonjog rendezés ügyében eljárjon.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
113/2016.(V.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
1. Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint bejegyzett tulajdonos,
ingyenesen Daruszentmiklós Község Önkormányzata tulajdonába adja a Daruszentmiklós,
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belterület 50/1 hrsz., kivett beépítetlen terület művelési ág megnevezésű, 2046 m2 nagyságú
ingatlant, tekintettel a két település között 2003. április 22-én aláírt Vagyonmegosztás 2. számú
megállapodás 4. pontjához rendelt 3. melléklete 2. sorára.
2. Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 70/2016.(IV.25.) ÖKT
számú határozatában vállalta a tulajdonba adás valamennyi költségét.
3. A Képviselőtestület felkéri Farkas Imre polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket
tegye meg és gondoskodjon a szerződés aláírásáról.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2016. június 30. (a szerződés aláírására)

Farkas Imre polgármester: mivel több napirendi pont a rendes, nyílt képviselőtestületi ülésen
nincsen, a rendes, nyílt ülést 19,00 órakor bezárom.
kmf.
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