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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2017. február 9én 18,00 órai kezdettel, a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendes,
nyílt üléséről.
Jelen vannak:
Farkas Imre polgármester,
Farkas András,
Jákli Ferencné,
Magyari Ferenc alpolgármester,
Stadler Gábor,
Tábiné Nyúl Gabriella képviselők

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Tanácskozási joggal:
1) Győriné Tar Edit aljegyző,
2) Dr. Gentischer Ferenc a Dunaújvárosi Járási Hivatal képviseletében
Igazoltan távol:
1) Dr. Ecsedi András István képviselő
I. Napirend előtt
Farkas Imre polgármester: köszöntöm a képviselőtestület megjelent tagjait.
Megállapítom, hogy a rendes, nyílt képviselőtestületi ülés a képviselők 6 fős jelenlétével
határozatképes. A rendes, nyílt ülést megnyitom. Javaslatot teszek az ülésről készülő
jegyzőkönyv hitelesítőire Jákli Ferencné és Farkas András képviselők személyében.
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
25/2017.(II.9.) 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: 2017. február 9.
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Farkas Imre polgármester: javasolom a képviselőtestületnek a meghívóban feltüntetett
napirendi pontok tárgyalását. Egyetlen napirendi ponttal javasolom bővíteni a mai ülés
napirendjét, mégpedig a bejelentések keretében az előző ülésen hozott óvoda nyári zárva
tartásának engedélyezéséről szóló 10/2017.(I.26.) önkormányzati határozat hatályon kívül
helyezését, illetve új határozat meghozatalát. 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 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
26/2017.(II.9.) 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. Polgármester 2017. évi szabadságának ütemezése
Előadó: Farkas Imre polgármester
4. Polgármester 2017. évi Cafeteria Szabályzata
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
5. Vagyonnyilatkozatok megtételéről határozathozatal
Előadó: Győriné Tar Edit aljegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
6. Civil szervezetek számára meghatározott költségvetési keretösszeg felosztása
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Kulturális, Szociális és Sportbizottság
7. Ady Endre utca 8. szám alatti lakóházas ingatlan adásvételi szerződésének
jóváhagyása
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
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8. Bejelentések
1./ 10/2017.(I.26.) önkormányzati határozat hatályon kívül helyezése, új
határozat meghozatala
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. február 9.
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: két hete volt az előző ülésünk, az eltelt két hét alatt nem sok minden
történt. A művelődési házban a gázkészülékkel volt probléma, négy napig nem volt fűtés. A
tegnapi napon áramkimaradás miatt megint nem volt fűtés. A vizesblokkok felújítása
elkezdődött, a jövő héten a pártház felőli rész el is készül, a hétvégi bált követően elkezdődik a
másik oldali vizesblokk felújítás is. Az ASP rendszerhez szükséges számítógépek megérkeztek,
a meglévő hálózatot át kell alakítani. Elkezdték a hálózatot becsatornázni, ezekbe fogják vinni
a vezetéket, több dugalj is kell, sajnos szükséges az átalakítás. A meglévő központot meg kell
szüntetni. A tájékoztatóban szerepel, hogy érkezik a tervező, ő meg is érkezett, én viszont nem
értem vissza időben a hivatalba, így nem sikerült találkoznunk, a közeljövőben sor kerül a most
elmaradt megbeszélésre.
A tegnapi napon részt vettem Sárbogárdon egy EFOP pályázattal kapcsolatos értekezleten,
kiderült, hogy Előszállás számára nincs is olyan pályázat, amire pályázni tudnánk, ugyanis 3000
vagy 4000 fő feletti lélekszámú települések indulhatnak ezeken a pályázatokon.
Jákli Ferencné képviselőnő: a művelődési ház fűtésével kapcsolatosan kérdezném, hogy lehete valamit állítani a hőfokon, mert az aikido-teremben olyan meleg van, hogy ajtót, ablakot kell
nyitni?
Farkas Imre polgármester: az aikido-teremben a fűtéscsövön van egy csap, azon lehet zárni,
félállásba lehet tenni és máris megfelelő lesz a hőmérséklet.
Jákli Ferencné képviselőnő: a vérvételi lehetőség nem szerepel ugyan a beszámolóban, de ezzel
kapcsolatosan van kérdésem. Tudomásom szerint jelenleg már Szili Lászlóné végzi a vérvételt.
Kérdésem, hány alkalommal lehet kérni a vérvételt? Én úgy gondolom, akinek indokolt, például
amíg be nem állítják a véralvadásgátló gyógyszer mennyiséget, addig ha hetente szükséges,
akkor hetente le kell venni a vért, nem csak egyszer havonta.
Farkas Imre polgármester: ezt a háziorvos mondja meg, ugyanis ő írja elő a vérvételt. Nekem
személy szerint nincs is arról tudomásom, hogy kihez, hányszor mennek vért venni. Ha
szükséges, akkor akár hetente kimegy a beteghez.
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Jákli Ferencné képviselőnő: úgy tudom, azt mondta, egy hónapban egyszer vesz vért.
Tudomásom van egy idős személyről, akinek amíg nincs beállítva véralvadásgátló gyógyszere,
addig rendszeresen vért kell tőle venni.
Farkas Imre polgármester: szólni kell a háziorvosnak, ha nincs beállítva a gyógyszere az idős
embernek, akkor, ha szükséges, hetente le kell venni tőle a vért.
Jákli Ferencné képviselőnő: tehát nincs változás a vérvétel gyakoriságában?
Farkas Imre polgármester: nincsen. Amennyiben nincs egyéb kérdés, hozzászólás, a
tájékoztatót elfogadásra javasolom. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a polgármesteri tájékoztatót?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
27/2017.(II.9.) 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: 2017. február 9.
2. Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a jelentés mindössze két lejárt határidejű határozatot tartalmaz,
mindkettőt végrehajtottuk, egyiket a mai ülésen tárgyalni is fogjuk. Amennyiben nincs kérdés,
hozzászólás, a jelentést elfogadásra javasolom. Kérdésem, ki az, aki egyetért a jelentésben
foglaltakkal?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
28/2017.(II.9.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
17/2017.(I.26.) ÖK. számú határozat,
18/2017.(I.26.) ÖK. számú határozat
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végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
Felelős: Győriné Tar Edit aljegyző
Határidő: 2017. február 9.
3. Polgármester 2017. évi szabadságának ütemezése
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: elkészítettem a 2017. évi szabadságom ütemezését, ami egyelőre
csak tervezet, az idei évben még egyetlen nap szabadságot sem vettem ki. Amennyiben nincs
kérdés, hozzászólás a szabadság ütemezéshez, kérem annak elfogadását. Kérdésem, ki az, aki
egyetért a 2017. évi polgármesteri szabadság ütemezéssel?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
29/2017.(II.9.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
a polgármester 2017. évi szabadság ütemezéséről
Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Farkas Imre polgármester 2017. évi
szabadságolási ütemtervét – a polgármester előterjesztésére – e határozat mellékletében
foglaltak szerint fogadja el.
A képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Győriné Tar Edit aljegyző
Határidő: folyamatos
4. Polgármester 2017. évi Cafeteria Szabályzata
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a polgármester számára is 200.000 Ft összegű cafeteria-juttatás jár,
csakúgy, mint a köztisztviselőknek, ezt tartalmazza a szabályzat, valamint a felhasználás
módját.
Összevont bizottsági ülésen a bizottságok a cafeteria szabályzatot megtárgyalták, azt az
előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolják a képviselőtestületnek. Amennyiben nincs
kérdés, hozzászólás, javasolom a képviselőtestületnek a polgármesteri 2017. évi Cafeteria
Szabályzat elfogadását. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a szabályzatot?

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
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30/2017.(II.9.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
a polgármester 2017. évi Cafeteria Szabályzatának elfogadásáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 2017. évi
cafeteria-juttatásának éves keretösszegét bruttó 200.000 Ft-ban határozza meg, továbbá a
polgármesterre vonatkozó cafeteria-szabályzatát e határozat melléklete szerint jóváhagyja.
Felelős: Győriné Tar Edit aljegyző
Határidő: a Cafeteria Szabályzatban meghatározottak szerint
5. Vagyonnyilatkozatok megtételéről határozathozatal
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas András a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: tájékoztatom a képviselőtestületet
arról, hogy a polgármester, minden képviselő és nem képviselő bizottsági tag határidőre
elkészítette és leadta vagyonnyilatkozatát.
Farkas Imre polgármester: összevont bizottsági ülésen a bizottságok ezt a napirendi pontot is
tárgyalták és a vagyonnyilatkozatok leadásának elfogadását javasolják a képviselőtestületnek.
Kérdésem, ki az, aki egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
31/2017.(II.9.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete megállapítja, hogy a
polgármester, a megválasztott önkormányzati képviselők és az önkormányzat bizottságainak
külsős tagjai 2017. január 31-ig eleget tettek vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek.
Felelős: Farkas András a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke
Határidő: azonnal
6. Civil szervezetek számára meghatározott költségvetési keretösszeg felosztása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: az idei évre a civil szervezetek támogatására 2,9 millió forintos
keretösszeget terveztünk. A polgárőrség nem költötte el teljesen a tavalyi évi támogatást,
71.673 Ft-ot vissza kell fizetniük. A bizottságok elfogadták, hogy az összeg visszafizetése után
újra megkaphassák ezt az összeget, így ennyivel emelkedne az éves keretösszeg is. Összevont
bizottsági ülésen ezt a napirendi pontot részletesen megtárgyaltuk, a bizottságok javaslata a
civil szervezetek 2017. évi keretösszegének felosztására a következő:
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- Előszállási Gyermek-és Ifjúsági Alapítvány:
- Sportegyesület:
- Polgárőrség:
amit a 2016. évben nem használtak fel és vissza kell fizetniük),
- Horgászegyesület:
- Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület:
- tartalék:

1.250.000 Ft,
1.000.000 Ft,
250.000 Ft, (+ 71.673 Ft,
50.000 Ft,
250.000 Ft,
100.000 Ft

Amennyiben év közben valamelyik szervezet részéről kérelem érkezik, marad a
költségvetésben 100.000 Ft tartalék, amiből kevés támogatást adhatunk ugyan, de reméljük,
hogy úgy alakul a költségvetésünk, hogy ha érkezik kérelem, külön döntés alapján fogunk tudni
még adni.
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, a civil szervezetek 2017. évi keretösszeg felosztásának
elfogadását javasolom a képviselőtestületnek a bizottságok által javasolt formában. Kérdésem,
ki az, aki egyetért a bizottsági javaslattal?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
32/2017.(II.9.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
civil szervezetek 2017. évi támogatási keretösszegének felosztásáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a civil szervezetek 2017. évi
támogatását a következőképpen határozza meg:
- Előszállási Gyermek-és Ifjúsági Alapítvány:
1.250.000 Ft,
- Sportegyesület:
1.000.000 Ft,
- Polgárőrség:
321.673 Ft,
- Horgászegyesület:
50.000 Ft,
- Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület:
250.000 Ft
Összesen:
2.871.673 Ft
- tartalék:

100.000 Ft.

A civil szervezetek támogatási összege az önkormányzat 2017. évi költségvetésében
rendelkezésre áll.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. március 31. (a kifizetésre)
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7. Ady Endre utca 8. szám alatti lakóházas ingatlan adásvételi szerződésének
jóváhagyása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: az elmúlt képviselőtestületi ülésen döntött a képviselőtestület az Ady
Endre utca 8. szám alatt lévő, önkormányzati tulajdonú lakóházas ingatlan értékesítéséről. Az
adásvételi szerződés-tervezet elkészült, amelynek jóváhagyása szükséges a képviselőtestület
részéről.
Összevont bizottsági ülésen a bizottságok az adásvételi szerződés-tervezetet megtárgyalták,
annak tartalmával egyetértenek és elfogadásra javasolják a képviselőtestületnek. Kérdésem, ki
az, aki egyetért az előterjesztett adásvételi szerződésben foglaltakkal?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
33/2017.(II.9.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
az Ady Endre utca 8. szám alatti lakóházas ingatlan értékesítéséről szóló
adásvételi szerződés-tervezet elfogadásáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete Törő Tamás Előszállás,
Nagykarácsonyi u. 25. szám alatti lakos és az önkormányzat között kötendő, előszállási 1288
hrszámú, 2064 m2 nagyságú, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megjelölésű, Előszállás,
Ady Endre utca 8. szám alatti ingatlan megvásárlását tartalmazó adásvételi szerződés-tervezet
tartalmával egyetért, azt elfogadja. Az adásvételi szerződés-tervezet a határozat mellékletét
képezi.
A Képviselőtestület egyúttal felhatalmazza Farkas Imre polgármestert az előterjesztett
adásvételi szerződés-tervezet aláírására.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. február 28. (az adásvételi szerződés aláírására)
8. Bejelentések
1./ 10/2017.(I.26.) önkormányzati határozat hatályon kívül helyezése, új határozat
meghozatala
Győriné Tar Edit aljegyző: a 2017. január 26-ai képviselőtestületi ülésen a képviselőtestület
engedélyezte az óvoda nyári zárva tartását az óvodavezető által javasolt időpont
jóváhagyásával. Az óvodavezető kérése 2017. augusztus 14-31-ig tartó zárva tartás volt,
azonban az ülésről készülő jegyzőkönyvben sajnálatos módon elírás következtében helytelenül
„augusztus 17-31-ig” tartó időpont szerepel.
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Ezért kérem a tisztelt képviselőtestületet, hogy az akkor hozott 10/2017.(I.26.) önkormányzati
határozatát vonja vissza és hozzon új határozatot a zárva tartás engedélyezéséről.
Farkas Imre polgármester: javasolom a képviselőtestületnek 10/2017.(I.26.) önkormányzati
határozata hatályon kívül helyezését. Kérdésem, ki az, aki egyetért a hatályon kívül
helyezéssel?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
34/2017.(II.9.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
a 10/2017.(I.26.) önkormányzati határozat
hatályon kívül helyezéséről
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az óvoda nyári zárva tartásának
engedélyezéséről szóló 10/2017.(I.26.) önkormányzati határozatát hatályon kívül helyezi.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. február 9.
Farkas Imre polgármester: aljegyző asszony javaslatára kérem a képviselőtestületet, hozza meg
döntését az óvoda 2017. augusztus 14-31-ig tartó zárva tartásának engedélyezéséről. Kérdésem,
ki az, aki egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
35/2017.(II.9.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
óvoda nyári zárva tartásának engedélyezéséről
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az Előszállási Patakparti Óvoda
2017. évi nyári nyitvatartási rendje keretében az óvoda 2017. augusztus 14-31-ig tartó zárva
tartását az intézményvezető kérésére engedélyezi.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. február 28. (az óvodavezető értesítésére)
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Farkas Imre polgármester: mivel több napirendi pont a rendes, nyílt képviselőtestületi ülésen
nincsen, azt 18,30 órakor bezárom.
kmf.
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