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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2016. december
15-én 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,
Stadler Gábor,
Tábiné Nyúl Gabriella képviselők

Tanácskozási joggal:
1) Győriné Tar Edit aljegyző,
2) Dr. Gentischer Ferenc a Dunaújvárosi Járási Hivatal képviseletében
Igazoltan távol:
1) Dr. Ecsedi András István képviselő,
2) Magyari Ferenc alpolgármester
I. Napirend előtt
Farkas Imre polgármester: köszöntöm a képviselőtestület megjelent tagjait, 2 fő
igazoltan van távol. Megállapítom, hogy a rendes, nyílt képviselőtestületi ülés a képviselők 5
fős jelenlétével határozatképes. A rendes, nyílt ülést megnyitom. Javaslatot teszek az ülésről
készülő jegyzőkönyv hitelesítőire Jákli Ferencné és Farkas András képviselők személyében.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
239/2016.(XII.15.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
jegyzőkönyv hitelesítők kijelöléséről
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a mai rendes, nyílt
képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére a Szervezeti és Működési Szabályzatról
szóló 2/2014.(II.1.) önkormányzati rendelete 48. § (7) bekezdése alapján Jákli Ferencné és
Farkas András képviselőket jelöli ki.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2016. december 15.
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Farkas Imre polgármester: javasolom a képviselőtestületnek a meghívóban feltüntetett
napirendi pontok tárgyalását. Megkérdezem a képviselőtestület tagjait, van-e egyéb napirendi
pontra javaslat? Amennyiben nincs, javasolom a mai ülés napirendjének elfogadását.
Kérdésem, ki az, aki elfogadja a napirendet?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
240/2016.(XII.15.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
a napirend elfogadásáról
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. Beszámoló az adóztatásról
Előadó: Győriné Tar Edit aljegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
4. 2017. évi ülésterv
Előadó: Farkas Imre polgármester
5. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2017. évi kiemelt céljainak
meghatározása
Felelős: Győriné Tar Edit aljegyző
6. Egészségügyi rendelet
Előadó: Győriné Tar Edit aljegyző
7. Tájékoztató a jegyző 2016. évi munkájára vonatkozó teljesítményértékelésről
Előadó: Farkas Imre polgármester
8. Beszámoló a környezet állapotáról
Előadó: Győriné Tar Edit aljegyző
9. Külterületi utak felújítása vidékfejlesztési pályázaton való részvételről
döntéshozatal
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
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10. ASP rendszer kiépítésével kapcsolatos árajánlatokról döntéshozatal
Előadó: Győriné Tar Edit aljegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
11. Művelődési Ház vizesblokk felújítással
döntéshozatal
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

kapcsolatos

árajánlatokról

12. Beszámoló a képviselői tevékenységről
Előadó: képviselőtestület tagjai
13. Karinthy Frigyes utca területének módosítása
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
14. 1792/1 és 1792/2 hrszámú ingatlanok területének egyesítése
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
15. Bejelentések:
1./ Téli igazgatási szünetről tájékoztatás
Előadó: Győriné Tar Edit aljegyző
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2016. december 15.
II. Napirend tárgyalása
1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a tett
polgármesteri intézkedésekről
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: az írásos tájékoztatót néhány szóban szeretném kiegészíteni. Immár
harmadik hete folyamatosan fizetjük a Víziközmű Társulat által korábban elhatározott,
visszautalandó 65.000 Ft-os érdekeltségi hozzájárulást a lakosoknak, ami elég időigényes
feladat.
Dr. Tóth Józsefné gyógyszerész búcsúztatása megtörtént, igen meghatódott, örült neki.
Az elkészített mikuláscsomagokat kiszállítottuk a gyerekeknek, az idősek ajándékcsomagjának
kiszállítása folyamatban van.
Korábban beszéltünk arról, hogy esetleg vásárolunk egy grédert. Egy gépet megnéztünk, de
sajnos olyan állapotban volt, hogy úgy döntöttünk, nem vásároljuk meg.
A múlt héten dr. Tóth Anettel megkötésre került az adásvételi szerződés a három ingatlan
megvételéről.
A jövő hét folyamán szabadságot szeretnék igénybe venni, 2016. december 22-23-án, valamint
27-28-29-30-án, illetve 2017. január 2-án. Kérdésem a képviselőtestület felé, ki az, aki egyetért
a szabadság igénybevételével?
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A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
241/2016.(XII.15.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
polgármesteri szabadság igénybevételéről
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete Farkas Imre polgármester 2016.
december 22-23., december 27-28-29-30., illetve 2017. január 2-ai szabadság igénybevételével
egyetért.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2016. december 15.
Farkas Imre polgármester: amennyiben a polgármesteri tájékoztatóhoz nincs kérdés,
hozzászólás, a tájékoztató elfogadását javasolom. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a
polgármesteri tájékoztatót?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
242/2016.(XII.15.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
polgármesteri tájékoztató elfogadásáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a két ülés között történt
fontosabb eseményekről, a tett polgármesteri intézkedésekről szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2016. december 15.
2. Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a jelentésből megállapítható, hogy a benne szereplő határozatok
végrehajtása megtörtént, így a jelentés elfogadását javasolom. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
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243/2016.(XII.15.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
195/2016.(X.24.) ÖK. számú határozat,
196/2016.(X.24.) ÖK. számú határozat,
222/2016.(XI.24.) ÖK. számú határozat,
224/2016.(XI.24.) ÖK. számú határozat
végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
Felelős: Győriné Tar Edit aljegyző
Határidő: 2016. december 15.
3. Beszámoló az adóztatásról
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a beszámolóból látható, hogyan alakultak a helyi adóbevételeink. A
kommunális adó nálunk a maximális 17.000 Ft helyett 12.000 Ft, 70 %-a a törvényileg
megengedettnek. Az ebből származó bevétel általában 90 % körül van. Az első 9 hónapban az
idei évben ez 9,2 millió forint volt, 2,6 millió forint az ebből fennálló kintlévőség. A tavalyi
évben ez 2,1 millió forint volt, a háromnegyed évet tekintve ez nem rossz teljesítés.
Iparűzési adó: minden évben egy kicsivel több az ebből származó adóbevétel, aminek örülünk,
hiszen ebből a bevételi forrásból tudunk fejlesztéseket végezni. Hat évvel ezelőtt 15 millió
forint volt az iparűzési adóbevételünk, tavaly már 32 millió forint volt. Mivel már a
mezőgazdászoknak, őstermelőknek, családi gazdálkodóknak is kell fizetniük iparűzési adót,
változott az adózók köre, és az ebből származó bevétel jól alakul.
Átengedett adók: ide tartozik a gépjárműadó, az ebből származó bevétel egy darabig teljes
egészében az önkormányzaté volt, most már csak egy része. Tavaly gépjárműadóból 8,1 millió
forint adóbevételünk volt, idén 4,7 millió forint érkezett be, vannak tartozások, de nem rossz a
teljesítés.
Késedelmi pótlék a saját bevétel és államigazgatási illeték, idegen bevételek, amit továbbadunk,
2,3 millió forint volt a tartozás.
Jövedéki adó: ebből az önkormányzatnak nem származik bevétele. Eléggé torz a kép ebben a
vonatkozásban, ezt az adófajtát azoknak kellene fizetni, akik saját célra otthon bizonyos
mennyiség alatt pálinkát főznek.
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, az adóztatásról szóló beszámolót elfogadásra
javasolom. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a beszámolót?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
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244/2016.(XII.15.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
a helyi adóztatásról készült beszámolóról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2016. évi helyi adóztatásról
készített beszámolót elfogadja.
Felelős: Győriné Tar Edit aljegyző
Határidő: 2016. december 15.
4. 2017. évi ülésterv
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: az ülésterv tervezete teljesen megfelelő, egyetlen dologgal
javasolom kiegészíteni: a májusi ülésen fogjuk tárgyalni a gyermekjóléti és családsegítői
feladatok ellátásáról szóló beszámolót, javasolom meghívni a dunaújvárosi központ
képviselőjét is.
Farkas András képviselő: a decemberi ülés időpontja számomra nem megfelelő, a munkám
miatt nem tudok részt venni az ülésen.
Farkas Imre polgármester: mi képviselő úr javaslata?
Farkas András képviselő: javasolom december 11-ét, vagy 18-20-21-e valamelyikét.
Farkas Imre polgármester: javasolom, legyen a 2017. decemberi képviselőtestületi ülés
időpontja december 18-a, hétfő. Amennyiben nincs egyéb kérdés, hozzászólás, javasolom a
2017. évi ülésterv tervezet elfogadását. Kérdésem, ki az, aki egyetért az ülésterv tervezet
tartalmával?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
245/2016.(XII.15.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
2017. évi ülésterv elfogadásáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete 2017. évi üléstervét e határozat
mellékleteként elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. december 31.
5. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2017. évi kiemelt céljainak meghatározása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Győriné Tar Edit aljegyző: a köztisztviselői 2017. évi kiemelt célok nagyvonalakban
megegyeznek a 2016. éviekkel, nagy változást nem tartalmaz az előterjesztés. Az aktuális
feladatokat azonban mindig tartalmazza, és ez a jövő év esetében az ASP rendszer bevezetése
lesz, ami nagymértékben meghatározza az életünket.
Farkas Imre polgármester: amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, a köztisztviselők 2017. évi
kiemelt céljait tartalmazó határozati javaslatot elfogadásra javasolom. Kérdésem, ki az, aki
egyetért az előterjesztett határozati javaslatban foglaltakkal?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
246/2016.(XII.15.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2017. évi kiemelt céljainak
meghatározásáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselői 2017. évi kiemelt céljait a következőképpen határozza meg:
1.) Az önkormányzatra vonatkozó átfogó célok:
- 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.
- a 2017. január 1. illetve 2018. január 1. napjával bevezetésre kerülő
önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozás alkalmával nagyfokú
együttműködés mind a hivatalon belül, mind az államkincstárral.
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Felelős: Győriné Tar Edit aljegyző
Határidő: 2016. december 31.
6. Egészségügyi rendelet
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: az egészségügyi rendelet megalkotása kötelező feladat minden
önkormányzat számára, kaptunk javaslatot arra vonatkozóan, hogyan is kell kinéznie ennek a
rendeletnek, ez alapján készült el a rendelet-tervezet. Minden egyes egészségügyi szolgáltatás
Előszállás nagyközség közigazgatási területére vonatkozik.
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, az előterjesztésben szereplő, egészségügyi rendelet
megalkotásáról szóló határozati javaslat elfogadását javasolom. Kérdésem, ki az, aki egyetért a
határozati javaslatban foglaltakkal?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
247/2016.(XII.15.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
az egészségügyi körzetek megállapításáról szóló rendeletről
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az egészségügyi alapellátás
körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló rendelet-tervezetet megtárgyalta, a
tervezetet jóváhagyja és azt véleményezési eljárásra bocsájtja.
Felkéri az aljegyzőt, hogy a véleményezési eljárás lezárását követően a rendelet-tervezetet
ismételten terjessze be elfogadásra.
Felelős: Győriné Tar Edit aljegyző
Határidő: a vélemények beérkezését követően azonnal, legkésőbb 2017. április 30.
7. Tájékoztató a jegyző 2016. évi munkájára vonatkozó teljesítményértékelésről
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: polgármesteri megbízatásom ideje alatt eddig három jegyzője volt a
polgármesteri hivatalnak, elmondhatom, hogy Győriné Tar Edit aljegyző asszony a legjobb a
három jegyző közül. Tartja a lelket mindenkiben, maximálisan meg vagyok elégedve a
munkájával, kiszolgálja minden igényünket. Nagyon köszönjük a munkáját.
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, a jegyző 2016. évi munkájára vonatkozó
teljesítményértékelést elfogadásra javasolom.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:

9

248/2016.(XII.15.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
a jegyző 2016. évi munkájára vonatkozó teljesítményértékelés elfogadásáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a jegyző 2016. évi munkájára
vonatkozó teljesítményértékelésről szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2016. december 15.
8. Beszámoló a környezet állapotáról
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a beszámoló azt tartalmazza, hogyan is néz ki Előszállás környezete.
Nem mondható el, hogy a szemétkupac több vagy kevesebb, talán azt, hogy tűrhető. A
közfoglalkoztatottak bizonyos időközönként kimennek Bíbicbe és összegyűjtik az ott lévő
autóbuszmegállónál összegyűlt hulladékot. Sajnos Róbertvölgyben a keresztnél lévő
hulladéktároló környezetében sok szemét összegyűlik, amit meghatározott időnként
elszállítunk onnan.
Egyre többen fűtenek az utóbbi időben fával, szénnel, újra divatba jött ez a fűtési forma, ami
szennyezi a levegőt.
Összességében elmondható, hogy belterületen eléggé rendezett és tiszta a település környezete,
elég jól karbantartott, egyedül a vasút területe nem rendezett, sajnos igen elhanyagolt, gazos.
Igyekszünk évről évre a kivágott fákat pótolni.
Stadler Gábor képviselő: javasolom, hogy a zöldhulladék összegyűjtésére ki kellene jelölni egy
helyet a községben, ahol mindenki elhelyezhetné a keletkezett hulladékot.
Farkas Imre polgármester: a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási ZRT által
szemétszállítást végző települések területén, így Előszálláson is a közeljövőben minden
háztartás két kukát fog kapni, amibe a száraz és nedves hulladékot bele lehet tenni, ez egy
pályázat keretében történik meg. Terveztek komposzt hulladéklerakó helyet is, de ennek
részleteit nem ismerem.
Farkas András képviselő: csatlakozva Stadler Gábor képviselőtársam javaslatához, a
zöldhulladékból keletkező komposztot aztán ki lehetne szórni önkormányzati területekre.
Farkas Imre polgármester: a javaslatot köszönöm, átgondoljuk, megpróbálunk találni egy erre
alkalmas helyet. A jövő évi költségvetés összeállításánál figyelembe fogjuk venni.
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, a környezet állapotáról készített írásos beszámolót
elfogadásra javasolom. Kérdésem, ki az, aki egyetért a beszámolóban foglaltakkal?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:

10

249/2016.(XII.15.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
a környezet állapotáról szóló beszámoló elfogadásáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete Előszállás nagyközség
környezeti állapotáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Győriné Tar Edit aljegyző
Határidő: 2016. december 15.
9. Külterületi utak felújítása vidékfejlesztési pályázaton való részvételről döntéshozatal
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a vidékfejlesztési pályázatban megjelent, hogy pályázni lehet
külterületi utak felújítására, rendbe tételére eszközvásárlással. Erről már korábban beszéltünk.
A külterületi utak rendbe tételére 100 millió forintra lehet pályázni, 25 millió forintos önrésszel.
Ezt önkormányzatunk nem tudja vállalni, de a gépbeszerzést igen, 10 millió forintos pályázati
pénzt lehet elnyerni, ennek az összegnek a 1/3-ad részét kell önrészként hozzátenni, ami
maximum 3,3 millió forint lenne. Összesen 13,3 millió forint lenne a beruházás végösszege.
Egy árajánlatot már kértem, aminek összege 9,3 millió forint. A pályázatot kiegészítjük még
egy kasza beszerzésével, ami dönthető. Erről tájékoztattam az árajánlatot készítő céget,
visszajelzést még nem kaptam. Ezzel az egy eszközzel kiegészülne a pályázat. A határozati
javaslatot úgy készítettem el, hogy maximum 10 millió forint értékben pályázna az
önkormányzat. Ennek önereje 3,3 millió forint, 10 millió forint lesz a teljes beruházási érték,
7,5 millió forintra pályáznánk és 2,5 millió forintot teszünk hozzá önerőként.
Javasolom a képviselőtestületnek, hogy a külterületi utak felújítására szóló pályázaton vegyünk
részt, a fentiekben ismertetett feltételekkel. Kérdésem, ki az, aki egyetért az előterjesztésben
szereplő határozati javaslatban foglaltakkal?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
250/2016.(XII.15.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
külterületi utak felújítása vidékfejlesztési pályázaton való részvételről
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a Széchenyi
2020 keretében a Vidékfejlesztési Programban megjelent „A vidéki térségek kisméretű
infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Külterületi helyi közutak
fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges
erő- és munkagépek beszerzése” című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívásra támogatási
kérelmeket kíván beadni.
Fejlesztési célterület: önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához
szükséges erő- és munkagépek beszerzésére.

11

A gépbeszerzésre vonatkozóan a képviselő-testület a maximum bruttó 13 333 333 Ft
összköltségvetésű beruházásra maximum 10 000 000 Ft összegű támogatási igényt nyújt be, és
maximum 3 333 333 Ft összegű önrészt biztosít a 2017. évi költségvetés terhére.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: a pályázat benyújtásának első szakasza: 2017.01.06. naptól – 2017. 02. 06. napig
terjedő időszak
Farkas Imre polgármester: döntéshozatal szükséges a pályázat elkészítésére vonatkozóan is:
sikerült találni egy céget, aki vállalná a pályázat elkészítését, az LTD Projekt KFT-t
(Dunaföldvár, Belső-Kertek köze 34.), 250.000 Ft-ot kérnek a pályázat megírásáért, ehhez
hozzászámítva az áfát, 314.960 Ft-ért, vagyis 400.000 Ft-ba kerülne a pályázat elkészítése.
Javasolom a képviselőtestületnek, hogy az előterjesztett megbízási szerződés alapján bízza meg
az LTP Projekt KFT-t a pályázat elkészítésével. Kérdésem, ki az, aki egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
251/2016.(XII.15.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
külterületi utak felújítása vidékfejlesztési pályázat elkészítéséről
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete megbízási szerződés alapján
megbízza az LTD Projekt KFT-t (Dunaföldvár, Belső-Kertek köze 34.) a Széchenyi 2020
keretében a Vidékfejlesztési Programban megjelent „A vidéki térségek kisméretű
infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Külterületi helyi közutak
fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges
erő- és munkagépek beszerzése” című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázati felhívás
alapján önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erőés munkagépek beszerzésére szóló pályázat elkészítésével, maximum bruttó 13 333 333 Ft
összköltségvetésű beruházásra maximum 10 000 000 Ft összegű támogatási igény
benyújtásával, maximum 3 333 333 Ft összegű önrész biztosításával.
A Képviselőtestület felhatalmazza Farkas Imre polgármestert az LTD Projekt KFT-vel történő
megbízási szerződés megkötésére.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. január 6. (a megbízási szerződés megkötésére)
10. ASP rendszer kiépítésével kapcsolatos árajánlatokról döntéshozatal
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: 2017. január 1-jétől kötelező jelleggel az előszállási polgármesteri
hivatalnak is be kell lépnie az ASP rendszerbe. A fellépő költségek finanszírozására pályázatot
nyújtottunk be, 6 millió forint összegben. Rendkívüli képviselőtestületi ülésen döntöttünk arról,
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hogy melyik három céget keressük meg árajánlatkéréssel. A kért árajánlatok határidőben
megérkeztek, melyek a következők:
1./ ALBACOMP RI KFT
(Székesfehérvár, Mártírok útja 3. B.ép.):
2./ Profitexpert Számítástechnikai KFT
(1115 Budapest, Bartók B. út 152/H.):
3./ Telvice Szolgáltató és Kereskedelmi KFT
(2040 Budaörs, Szabadság út 135.):

bruttó 5.345.086 Ft
bruttó 5.398.698 Ft
bruttó 5.397.682 Ft

A legkedvezőbb, legolcsóbb árajánlatot az Albacomp KFT adta, javasolom, hogy velük
kössünk szerződést a teljes kivitelezésre, szabályzatok elkészítésére. Kérdésem, ki az, aki
egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
252/2016.(XII.15.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
az ASP rendszer szolgáltatásainak igénybevétele kapcsán beérkezett
árajánlatok elbírálásáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a KÖFOP–1.2.1.-VEKOP16 azonosító számú, „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez” című, az önkormányzati ASP rendszer szolgáltatásainak igénybevétele
tárgyában az ASP rendszer helyi kialakítására beérkezett árajánlatokat megtárgyalta és
megállapítja, hogy a nyertes ajánlattevő:

Ajánlattevő neve:
székhelye:
Levelezési címe:
Kapcsolattartó neve:
Telefonszáma:
faxszáma
e-mail címe
Bírálati szempont
Ajánlati ár (nettó)

ALBACOMP RI Rendszerintegrációs KFT
8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 3/B
8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 3/B
Karácsony Sándor értékesítési menedzser
+36 20 486-5553
+36 22 327-532
skaracsony@albacomp.hu
Nettó ajánlati ár (HUF)
Bruttó ajánlati ár (HUF)
4.208.728,-HUF

5.345.086,-HUF

A Képviselőtestület felhatalmazza Farkas Imre polgármestert a szerződés megkötésére, a teljes
kivitelezés, migrálás, szabályzatok elkészítése vonatkozásában.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2016. december 31. (a szerződés megkötésére)
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11. Művelődési Ház vizesblokk felújítással kapcsolatos árajánlatokról döntéshozatal
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: korábban már erről a témáról is esett szó, a 2017-es évben két fontos
feladatunk lesz, a művelődési ház vizesblokkjának és fűtésrendszerének felújítása,
korszerűsítése.
Árajánlatokat kértem a vizesblokk felújítására, az árajánlatok elkészültek. Mindhárom árajánlat
esetében a vállalkozók vállalták a két vizesblokk felújítását úgy, hogy amennyiben megvalósul
a fűtéskorszerűsítés, az árajánlat tartalmazza a padlófűtést. Kialakításra kerül egy teljesen új
vizesblokk a művelődési házban, a volt pártház területén mozgáskorlátozott WC-vel.
Jákli Ferencné képviselő: javasolom, hogy egy pelenkázó kerüljön kialakításra a volt pártház
épületében.
Farkas Imre polgármester: a mozgáskorlátozott WC kialakításánál megpróbáljuk megoldani.
A kapott árajánlatok a következők:
1./ CUKÉP KFT (Előszállás, Árpád u. 105.):
2./ Simer-szer KFT (Előszállás, Arany J. u. 27.):
3./ VIA-PONT-DUNA KFT (Daruszentmiklós, Akácfa u. 9.):

bruttó 4.235.289 Ft
bruttó 4.595.895 Ft
bruttó 4.785.731 Ft.

Megállapítható, hogy a legkedvezőbb árajánlatot a Cukép KFT adta, árajánlatuk minden
munkát és anyagot tartalmaz. Javasolom a képviselőtestületnek az előterjesztésben szereplő
vállalkozási szerződés alapján a Cukép KFT-t megbízni a művelődési ház vizesblokkjának
felújításával és kérem, hatalmazzon fel a szerződés aláírására. Kérdésem, ki az, aki egyetért a
javaslattal?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
253/2016.(XII.15.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
művelődési ház vizesblokkjának felújításáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a művelődési ház
vizesblokkjának felújítását határozza el, a felújítással a Cukép KFT-t (2424 Előszállás, Árpád
u. 105., képviseli: Horváth József ügyvezető) bízza meg, az általa adott 4.235.289 Ft-os
árajánlat elfogadásával.
A vizesblokk felújítás költsége az önkormányzat 2017. évi költségvetésébe betervezésre kerül.
A Képviselőtestület felhatalmazza Farkas Imre polgármestert a Cukép KFT-vel kötendő
vállalkozási szerződés aláírására.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. január 10. (a vállalkozási szerződés megkötésére)
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12. Beszámoló a képviselői tevékenységről
(Az előterjesztések írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a képviselői beszámolókat megkaptuk. Véleményem szerint ezeknek
a beszámolóknak azokon a településeken van jelentősége, ahol ritkán találkoznak a lakosok a
képviselőkkel, vagy a képviselő nem az adott településen lakik, nem utolérhető. Sok esetben a
polgármester sem olyan, aki megáll az utcán és lehet vele beszélgetni. Nálunk ez teljesen
másképpen zajlik, hiszen itt élünk mindannyian, mindenkit meg lehet találni, mindenhol lehet
találkozni a képviselőkkel és a polgármesterrel.
Javasolom a képviselőtestületnek a képviselői beszámolók elfogadását. Kérdésem, ki az, aki
egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
254/2016.(XII.15.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Magyari Ferenc alpolgármester képviselői tevékenységről szóló beszámolójának
elfogadásáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyari Ferenc alpolgármester
képviselői tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős: Magyari Ferenc alpolgármester
Határidő: 2016. december 15.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
255/2016.(XII.15.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
dr. Ecsedi András István képviselői tevékenységről szóló beszámolójának
elfogadásáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete dr. Ecsedi András István
képviselő képviselői tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős: dr. Ecsedi András István képviselő
Határidő: 2016. december 15.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
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256/2016.(XII.15.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Farkas András képviselői tevékenységről szóló beszámolójának
elfogadásáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete Farkas András képviselő
képviselői tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős: Farkas András képviselő
Határidő: 2016. december 15.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
257/2016.(XII.15.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Jákli Ferencné képviselői tevékenységről szóló beszámolójának
elfogadásáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete Jákli Ferencné képviselő
képviselői tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős: Jákli Ferencné képviselő
Határidő: 2016. december 15.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
258/2016.(XII.15.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Stadler Gábor képviselői tevékenységről szóló beszámolójának
elfogadásáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete Stadler Gábor képviselő
képviselői tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős: Stadler Gábor képviselő
Határidő: 2016. december 15.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
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259/2016.(XII.15.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Tábiné Nyúl Gabriella képviselői tevékenységről szóló beszámolójának
elfogadásáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete Tábiné Nyúl Gabriella
képviselő képviselői tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős: Tábiné Nyúl Gabriella képviselő
Határidő: 2016. december 15.
13. Karinthy Frigyes utca területének módosítása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a közelmúltban megvásároltunk két ingatlant a Balatoni úton.
Ahhoz, hogy ezek az ingatlanok megfelelően megközelíthetőek legyenek, az ingatlanok
melletti területet a térképen módosítani kell. Felkértem az Egri és Társa Földmérő BT-t, hogy
a területet mérje ki, tűzze ki a jelenlegi állapotot, hogy a Karinthy utca ténylegesen, hivatalosan
is utca legyen, jelölje ki.
Ennek semmi más oka nincs, mint az, hogy amennyiben ezen az ingatlanon felépül egy
közintézmény, azt ne csak a Balatoni utca felől lehessen megközelíteni, és a célszerűség is ezt
diktálja.
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, javasolom az előterjesztésben szereplő határozati
javaslat elfogadását a Karinthy Frigyes utca területének módosításáról. Kérdésem, ki az, aki
egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
260/2016.(XII.15.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
a Karinthy Frigyes utca térképi módosításáról
1.) Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy
a telekalakítási eljárás során az 1801/6 hrszámú ingatlan területe 1185 m2-rel
csökkenjen, az 1801/5 hrszámú ingatlan területe 1185 m2-rel növekedjen.
2.) A Képviselőtestület hozzájárul ahhoz, hogy az 1.) pontban említett ingatlanok
területének csökkentésével, illetve növekedésével az FM:4039/2016. számú
telekalakítási helyszínrajz alapján a Karinthy Frigyes utca leendő szakasza kialakításra
kerüljön.
3.) A Képviselőtestület megbízza Farkas Imre polgármestert, hogy a telekalakítással
kapcsolatos munkarészeket a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási
Földhivatalához (Dunaújváros, Vasmű út 39.) nyújtsa be.
Felelős: Farkas Imre polgármester
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Határidő: 2017. február 28.
14. 1792/1 és 1792/2 hrszámú ingatlanok területének egyesítése
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: ez a napirendi pont kapcsolódik az előzőhöz, hiszen ugyanarról a
két ingatlanról van szó. Mivel két különálló ingatlant vásárolt meg az önkormányzat, ha
bármilyen épületet szeretnénk erre a területre építeni, szükség van a két ingatlan együttes
területére, javasolom a két ingatlan egyesítését. Az előterjesztésben szereplő határozati javaslat
elfogadását javasolom. Kérdésem, ki az, aki egyetért az ingatlanok egyesítésével?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
261/2016.(XII.15.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
az 1792/1 és 1792/2 hrszámú ingatlanok telekegyesítéséről
1.) Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy
az önkormányzat tulajdonát képező, előszállási 1792/1 és 1792/2 hrszámú ingatlanok
telekegyesítése az FM:4042/2016. számú változási vázrajznak megfelelően
megtörténjen.
2.) A Képviselőtestület megbízza Farkas Imre polgármestert, hogy a telekegyesítéssel
kapcsolatos munkarészeket a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási
Földhivatalához (Dunaújváros, Vasmű út 39.) nyújtsa be.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. február 28.
15. Bejelentések:
1./ Téli igazgatási szünetről tájékoztatás
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: aljegyző asszonnyal egyeztetve tájékoztatom a képviselőtestületet a
polgármesteri hivatal ügyfélfogadásáról, amelyet a következők szerint határoztunk el:
december 23-án, pénteken délelőtt lesz ügyelet, december 28-án egész nap, valamint december
30-án, pénteken szintén délelőtt lesz ügyelet a hivatalban. Az ügyelet azt jelenti, hogy 2-3 fő
lesz a polgármesteri hivatalban, de nem a teljes hivatali létszám. Bármi probléma adódik,
mindenki elérhető lesz, de ne kelljen a két ünnep között minden dolgozónak a hivatalban
tartózkodnia.
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Mivel több napirendi pont a rendes, nyílt ülésen nincsen, azt 18,00 órakor bezárom.
kmf.
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