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JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2017. február 16-án 18,00 órai kezdettel Előszálláson a Kossuth Lajos Művelődési
Házban megtartott közmeghallgatásról.
Jelen vannak:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

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

vendég: kb.30 fő előszállási lakos.
Igazoltan távol:
1) Farkas András képviselő
Tanácskozási joggal:
1) Győriné Tar Edit aljegyző
I. Napirend előtt
Farkas Imre polgármester: sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai
közmeghallgatáson. Megállapítom, hogy a közmeghallgatáson a képviselőtestület tagjai 6 fővel
vannak jelen, a közmeghallgatás határozatképes.
Javaslatot teszek a közmeghallgatásról készülő jegyzőkönyv hitelesítőire Jákli Ferencné és
Stadler Gábor képviselők személyében.
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
40/2017.(II.16.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
közmeghallgatás jegyzőkönyvének hitelesítésére a Szervezeti és
Működési Szabályzatról szóló 2/2014.(II.1.) önkormányzati
rendelete 48. § (7) bekezdése alapján Jákli Ferencné és Stadler
Gábor képviselőket jelöli ki.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. február 16.
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Farkas Imre polgármester: javasolom a közmeghallgatás napirendjéül a meghívóban feltüntetett
napirendi pontok tárgyalását. Amennyiben nincs egyéb napirendi javaslat, a napirendet
elfogadásra javasolom. Kérdésem, ki az, aki egyetért a meghívóban feltüntetett napirendi
pontok tárgyalásával?
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
napirendet fogadja el:
41/2017.(II.16.) 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./ 2016. évi költségvetési beszámoló
Előadó: Farkas Imre polgármester
2./ 2017. év költségvetés ismertetése
Előadó: Farkas Imre polgármester
3./ Egyebek
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. február 16.
II. Napirend tárgyalása
1./ 2016. évi költségvetési beszámoló
Farkas Imre polgármester: 2016. évben iparűzési adóból 24,7 millió forint bevételünk volt.
Gépjárműadóból 5 millió Ft, magánszemélyek kommunális adójából 10,3 millió Ft. Ez utóbbi
több, mint ami általában ebből az adónemből be szokott érkezni, ugyanis 950 ingatlan van, ami
után ezt az adót fizetni kell. 12.000 Ft x 950 ingatlan = 11 millió forintnak kellene beérkeznie,
általában az elmúlt években 10 millió forint alatt szokott lenni az ebből származó bevétel.
Bizonyos elmaradásokat is sikerült behajtani, ezért lett 10,3 millió forint a bevétel. A 2016. évi
bevételi főösszeg 289.903 Ft.
A 2016. december 31-ei pénzkészlet 33 millió forint volt. Ez annak köszönhető, hogy
megkaptunk több előre finanszírozott normatívát, valamint nyertes pályázat összegét előre, a
szociális célú tűzifa támogatást szintén előre, tehát sok mindent előre finanszíroztak, ezért tűnik
soknak a pénzkészlet összege. Ténylegesen 18 millió forint az az összeg, ami
pénzmaradványként maradt.
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Kiadások: 283 millió forint a kiadási főösszeg, ebből: személyi juttatások összege 120 millió
forint, a települési támogatások összege 2.350 eFt, egyéb működési kiadás 8 millió forint.
Beruházások összege 22,6 millió forint, felújítások összege 10,5 millió forint, összesen 34
millió forint. Ez az összeg kb. fedezi azt az összeget, amit bevételként megkaptunk. Tehát
elmondható, hogy a saját bevételeket beruházásra, felújításra költöttük. A kapott normatíva
lefedi azt az összeget, ami nekünk költségünk kint van. A fejlesztéseket saját bevételből tudjuk
végrehajtani.
Milyen beruházások voltak? Két ingatlant vásároltunk, egyik a gyógyszertár mellett lévő
terület, amelynek vételára 4,4 millió forint volt. Ezt a területet azzal a nem titkolt szándékkal
vásárolta meg az önkormányzat, hogy erre a területre valamilyen közintézményt építsünk.
Tavaly történt meg az óvoda tetőfelújítása. Ugyanis az első óvodabővítéskor olyan tetőcserép
került a tetőre, ami nem jó minőségű volt, a tavalyi évben ennek cseréje szükségessé vált, a
tetőcsere költsége 5,4 millió forint volt.
A tavalyi évben megtörtént a művelődési ház tetőszerkezet-cseréje is, a volt pártház tetőcseréje
is, a művelődési ház és könyvtár közötti lapostető cseréjével együtt. A tetőcsere után most már
a volt pártház épületrészben lévő díszteremben sincs beázás.
A ravatalozó épület belső részét is teljesen felújítottuk, sikerült kulturált körülményeket
teremteni mind a külső, mind pedig a belső részt illetően, mivel mindkettő megújult. Így már
méltó körülmények között tudnak elbúcsúzni a hozzátartozók az elhunyttól.
Elektromos konyhai sütőt szereztünk be a konyhára, amit sajnos fél évig nem tudtunk használni,
mert a sütő elég magas teljesítményű, ezért új csatlakozást kellett kiépíteni és az ezzel járó
papírmunka hosszadalmas volt.
Az elhangzottakon kívül még a tavalyi évben számítógép beszerzés, telefon beszerzés történt,
valamint az óvodához kialakításra került egy öltöző a konyhai részen.
Viszonylag sokat költöttünk sportra, ugyanis ahhoz, hogy a focisták el tudjanak indulni a
bajnokságban, teljesen új kispadot kellett építeni, a kapukat át kellett építeni, labdafogó hálót
kellett vásárolni és teljesen zárttá kellett tenni a korlátokat is. Összesen 1 millió forintot
használtunk fel arra, hogy olyan állapotba tudjuk hozni a pályát, hogy a helyi sportegyesület el
tudjon indulni a bajnokságban. A felnőtt csapat a járásban játszik, az utánpótlás csapat 35 fős,
akik nagy lelkesedéssel játszanak, 8-10 év múlva jó kis csapatunk lesz. Vásároltunk két
lakóházas ingatlant, egyiket az Ady Endre utca 8. szám alatt, a másikat a Feszty Árpád utca 1.
szám alatt. Az Ady Endre utcai ingatlant az idén el is fogjuk adni, a jövő héten megtörténik az
eladás.
Fűnyírót vettünk az önkormányzathoz, EKG-berendezést a háziorvosi rendelőbe. A
művelődési házba vezeték nélküli mikrofont vásároltunk. Új padozatot kapott a színpad. Balett
szőnyeget is vettünk, ami eléggé nehéz kopás állóságú, le lehet teríteni és azon táncolni.
Az óvodánál bojler csere történt, a közfoglalkoztatás keretében fűnyírót vásároltunk. Az Útőr
Program keretében kötelező jelleggel vásárolnunk kellett egy olyan kerékpárt, amihez egy
kiskocsi van csatlakoztatva, kisebb dolgokat, szerszámokat lehet rajta szállítani.
Szeretnék a beszámoló közben fényképeket is mutatni a jelenlévőknek. Teljes nyílászáró csere
történt a 2015-os év vége felé a művelődési ház és a volt pártház épületrészen. A könyvtár
nyílászáró cseréje van még hátra, tavaly megvásároltuk az ablakokat, a jövő héten beépítik őket.
Talán még annyit kellene, hiszen mindkét felén van 5 cm-es hungarocell, ezeknek még van
plusz 20, esetleg azokat is be kellene szigetelni, hogy teljesen egyforma legyen és egységesre
beszínezni. Lassan kívülről teljesen készen lesz az épület, azon kell dolgozni, hogy belülről is
az legyen. A művelődési házban a fűtés rendszeresen rossz, idén a fűtést valahogyan meg kell
oldani, hogy a következő fűtési szezont ne így kelljen elkezdeni.
Az óvoda tetőcseréjéről mutatok fényképeket, elég szép lett. A konyhai sütőt szeretik a konyhai
dolgozók, nagyon jó, csak sokat kellett rá várni.
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Sok minden történt még a tavalyi évben. „Szállás-Napok” keretében átadtuk a kopjafákat az
emlékműnél. Számomra ez mérföldkő volt Előszállás történetében. A tavalyi évben nem sok
pályázatot nyertünk, inkább a település lakóinak összetartásában, „jól érezzük magunkat
Előszálláson” című rovatban léptünk sokat előre. Falunapon például esett az eső, de úgy
gondolom, az, hogy jól érezzem magam, nem az időjárástól függ, hanem elsősorban saját
magamtól. A tavalyi rendezvények nagyon sikeresek voltak, még a nemzeti ünnepről való
megemlékezés is. Tavaly minden ünnepség nagyon jól sikerült. Öt személy faragott kopjafát,
amit a „Szállás-Napok” keretében felállítottunk, sokan vettek részt az átadáson. Ez is azt
mutatja, ha valamit nagyon akarunk, azt meg lehet valósítani. Csak szervezés és hozzáállás
kérdése. Bízom benne, hogy maradandó emlék lesz a településnek. Fényképeket mutatok Nyúl
József munkáiról, aki a közintézmények épületeire saját önszorgalomból készíti a feliratokat,
köszönöm neki.
Tavaly volt az általános iskola 60 éves, a megemlékezésen sajnos kevesen vettek részt, de
nagyon szép volt, aki ott volt, jól érezte magát. 500.000 Ft-tal úgy támogatta a rendezvényt az
önkormányzat, hogy a 60 éves évfordulóra készített iskola történetéről szóló évkönyvet az
önkormányzat finanszírozta meg. Tavaly kifestettük az iskolai tornatermet, öltözőket, folyosót,
WC-ket, konyhát, a tornaterem parkettáját újra lakkoztattuk. Tettük ezt annak ellenére, hogy az
iskola a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ üzemeltetésében van jelenleg, de mi úgy
gondoljuk, hogy a mi gyermekeink járnak oda, ezért nekünk kell karbantartani, mert a KLIKnek erre nincs anyagi fedezete. Amivel tudjuk, segítjük az iskolát, a tavalyi évben a
szennyvízhálózatra is rákötésre került az intézmény.
A sporttevékenységet is támogattuk a tavalyi évben. A tavalyi évben az Aikido Egyesülettől a
tatami elkerült, új tatamit szereztünk be, sőt a világítást is megjavíttattuk, ha még a nyílászáró
is kicserélődik, akkor az egyesület terme teljesen megfelelő lesz.
Az óvodát, a Gondozási Központot is kifestettük tavaly, idén a polgármesteri hivatal épületét
szeretnénk. A fogorvosi és a háziorvosi rendelő festés szempontjából teljesen rendben van.
Ami a tavasz folyamán még történt: a Cifrakertben több fát sajnos ki kellett vágni, mert olyan
állapotba kerültek, hogy veszélyessé váltak. Egy fa kidőlt, rádőlt a pályázat keretében ott
felállított asztalokra, padokra, amit tönkre is tett, ezeket majd pótolni kell. A fákat is pótolni
fogjuk, kőrisfákat fogunk ültetni a kivágott fák helyére. Egy ott lévő nagy platánfa közepe teljes
rothadt volt, a közepébe három ember bele tudott állni. Kérdezték, miért vágattam ki, azt
mondtam, mert életveszélyes volt, ha rádőlt volna valakire, abból nagy baj lett volna, amiért a
polgármester felel. 40 db kőrisfa csemetét fogunk elültetni, egy részét a Cifrakertben, a másik
részét pedig a futballpálya szélére.
Volt több társadalmi munka is, egy képet mutatok, ami a falumúzeumnál készült a füvesítés
közben. A sportpályánál lévő munkák nagy részét is társadalmi munkában végeztük a
focistákkal.
Sok bíráló szót kaptam azért, hogy Előszállás és Nagykarácsony között az árkot kiszedték,
mezőgazdászok jöttek és mondták, hogy így már két nagyobb jármű, autóbusz vagy traktor nem
fér el egymás mellett. Ezen kívül az is problémát jelent, ha történik egy nagyobb mennyiségű
esőzés, mivel az út emelkedik, az útról lefolyik az esővíz, az árokban megindul és lefelé folyik
a Nagykarácsonyi úton végig és végül valamelyik lakos kertjében köt ki. Ezt jeleztem a
Közútkezelő KHT-nak, elmondtam, hogy folyik végig az esővíz a Nagykarácsonyi úton - erről
én magam fényképfelvételt is készítettem -, kellene valamit tenni. Azt mondták, oldjam meg,
készítsek átereszt, vigyem át a túloldalra és a szántáson folyassam le a vizet. Én elmondtam,
hogy átereszt készíttetni horribilis összegbe kerül, ennek ellenére azt mondták, nem tudnak
segíteni. Nem örülök ennek a problémának, a megoldást egyelőre még nem tudom rá, aki
előidézte ezt az állapotot, az nem foglalkozik vele, nekünk pedig ennek az állapotnak a
megszüntetése 6-8 millió forintunkba kerülne. Tehát a probléma sajnos adott.
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Rendezvények: tavaly először sikerült elmennünk Hajdújárásba egy kisebb csoporttal, kb. 70
fővel, a néptáncosok és hozzátartozóik jöttek velünk. Erről is szeretnék fényképeket mutatni.
Hajdú Járásban színvonalas műsort adott a néptánccsoport, örültek neki a helyiek. Igen jó
fogadtatásban volt részünk, a műsort követően állófogadás volt, ami nagyon színvonalas volt.
Meghívtuk Tihanyi Tóth Csaba színművészt, aki fellépett a helyiek előtt, operett műsort adott
elő, ennek költségét önkormányzatunk fizette. Rengeteg ember vett részt a rendezvényen,
odament egy bácsi az ottani polgármesterhez, gratulált neki, azt mondta, ilyen rendezvény ott
38 éve nem volt. 3-400 fős lelátójuk van, ami tele volt, és még mellette is sok ember volt a
rendezvényen a szomszéd településekről. Mondták, hogy Előszálláson is kellene operett estet
szervezni, de véleményem szerint itt nincs ekkora érdeklődés a műfaj iránt. Hajdújárás
lakossága mindenesetre nagyon örült neki, ott Előszállás aranybetűbe van írva. A Néptánc
gálára 2016 decemberében meghívtuk őket, szép számban el is jöttek, abban maradtunk, hogy
a testvér-települési kapcsolatot ápoljuk és magasabb szintre emeljük. Azt tervezem, hogy 2030 gyermeket egy hétre meghívunk Előszállásra és elvisszük őket néhány helyre az országban.
Fényképet szeretnék mutatni az amatőr társulat egyik előadásáról: tegnap is voltunk egy
előadáson, holnap is megyünk. A „Fülemüle” amatőr előadásnak indult, úgymond „mutassunk
valamit, hátha jól érezzük magunkat”, de most már ott tartunk, hogy 10 előadáson vagyunk túl.
A közeljövőben 3-4 helyre még hívtak bennünket, ahol fellépünk, ezzel jó hírét visszük a
településnek, nagy sikerünk van. A tegnapi napon Nagyvenyimen léptünk fel, ahol mintegy
120-130 ember látta az előadást, ami jól sikerült. Mi, fellépők talán még jobban élvezzük, mint
a közönség. Itt Előszálláson mindkét fellépés alkalmával telt ház volt, örülök annak, hogy
egyáltalán eljöttek, megnézték, kíváncsiak voltak a falubeliek ennek az amatőr színtársulatnak
az előadására. Most már úgy tűnik, kíváncsiak az emberek bármire, ami a faluban történik.
Véleményem szerint egy település olyan, amilyenné az ott élő emberek teszik, nem mástól kell
várni a „megváltást”, nekünk kell tenni ezért.
Ennyit szerettem volna elmondani a 2016-os évről, elmondható, hogy elég jó évünk volt. A
településen élő lakosság összetartása, a rendezvényeken való részvétel véleményem szerint
sokkal nagyobb eredmény, mint több száz millió forintos pályázatok.
2./ 2017. év költségvetés ismertetése
Farkas Imre polgármester: az önkormányzat éves költségvetését a költségvetési törvény alapján
állítja össze, a 2017. évi költségvetésről szóló törvényt 2016. májusban fogadta el a kormány.
Decemberben viszont a minimálbért, a garantált illetményalapot megemelte a kormány, ami a
költségvetési törvényben nem volt benne. Ez a mi önkormányzatunkat is jelentős mértékben
érinti, ugyanis elég sok többletbért fogunk fizetni az alkalmazottaknak, viszont fedezet jelenleg
még nincs rá.
A 2017. évi költségvetés elkészítését azzal kezdtük, hogy megterveztük, miket fogunk ebben
az évben megvalósítani. Ennek végeredménye -41 millió forint lett. Elkezdtük csökkenteni ezt
a hiányt, „faragni” a költségvetést, több feladatot kivettünk és azt mondtuk, majd meglátjuk év
közben lesz-e rá esetleg pénz.
Amit terveztünk, annak a végösszege 227 millió forint volt, a végleges költségvetés főösszege
289 millió forint lett. A tényleges költségvetési bevételi főösszeg 259 millió forint. Miből is
tevődik ez össze? Kommunális adót 11 millió forintot terveztünk, iparűzési adót 20 millió
forintot, gépjárműadót pedig annyit terveztünk, amennyi tavaly beérkezett, 5,4 millió forintot.
Iparűzési adót 20 millió forintot terveztünk be, ami nem hatalmas összeg. Van egy index, az
ún. iparűzési adóerő-képesség, amit az adott település lélekszáma alapján állapítanak meg, ez
egy küszöbszám, nem annyira jó. A környező településeken kétszer 20 millió felett van ez a
szám, Ott teljesen mások a viszonyok, mint nálunk. Én is szeretnék sok mindent, de az anyagi
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lehetőségeink igencsak korlátozottak. Én azt mondanám, hogy egy évben adják oda egyszer ezt
az összeget, minden kacsalábon forogna itt a településen. Arról is volt szó, hogy ezt is elveszik,
de ebből sem lett semmi. Európai uniós jogszabály szerint az iparűzési adót helyben kell hagyni.
Ennek ellentmond az, hogy ahol sok az iparűzési adó, onnan vonnak el. Mi sajnos nem esünk
bele ebbe a kategóriába.
334 millió helyett végül 396 millió forint lett a bevételi és kiadási főösszeg. Azért ilyen magas
ez az összeg, mert van két intézményünk, a polgármesteri hivatal és az óvoda, ami pénzt
átadunk nekik, azt utána hozzá kell adni az eredeti összeghez. Ebben a 396 millió forintban az
összegek duplán szerepelnek, de így kell könyveléstechnikailag megoldani. A valóságban a
tényleges főösszeg 270 millió forint.
Kiadások: személyi juttatásokra 109 millió forintot terveztünk tavaly, az idén 128 millió
forintot. 19 millió forinttal több az idei évben a bérjellegű kiadásunk. A törvényi előírásoknak
köszönhetően néhány dolgozó esetében 50 %-os béremelés történt. Ez az ország
költségvetésének elfogadásakor 2016 májusában még egyáltalán nem volt tudott. Valószínűleg
megígérték, hogy a bérkorrekció meg fog történni. Ki tudjuk fizetni a béremeléseket a
beruházások kárára. A járulékok ellenben csökkentek, 19 millió forinttal kevesebb bérért 3
millió forinttal több járulékot kell kifizetnünk. A művelődési ház gépészeti munkálatai 15,5
millió forintba kerülnének, ha meg tudnánk valósítani. A tartalék összege tavaly 2,4 millió
forint volt, az idén tartalékot nem terveztünk, így tudtuk egyensúlyba hozni a költségvetés
kiadási és bevételi oldalát, ami összesen 396.996 eFt.
Támogatások: a háziorvossal kötött szerződésünk alapján a rendelő rezsiköltségeire fizetünk
valamennyi összeget, TÖOSZ tagdíjat fizetünk 10 eFt-ot, hulladékgazdálkodásra 261.000 Ftot, a baracsi kistérségi társulásnak 3,2 millió forintot. A társulás azért jött létre, hogy a
családsegítő és gyermekjóléti szolgálatot kistérségi szinten oldjuk meg még az idei évben.
Tavaly előtt még kaptunk rá külön normatívát, az idei évben ez már nincsen. Anyagi
szempontból Előszállás településnek ugyanannyi összegbe kerülne, ha saját maga oldaná meg
ezt a feladatot, mint a társulásban. A társulat valószínűleg az idei évben meg fog szűnni.
A Vízi Társulatnak a vízfolyások karbantartására 250.000 Ft-ot fizetünk, a civil szervezetek
támogatására 2,9 millió forintot terveztünk, működési célú pénzeszköz átadás 7,4 millió Ft.
Milyen pályázatokat szeretnénk elnyerni? Jelenleg beadás alatt van három pályázat. Egyik az
ASP rendszer kiépítésének támogatására szolgál, ezt a pályázatot elnyertünk, a támogatást is
megkaptunk. Az ASP rendszer azt jelenti, hogy a polgármesteri hivatalt az idei évtől teljesen
más számítástechnikai rendszerrel kell működtetni, mint eddig. Ez egy központi rendszer lesz,
minden adat beintegrálásra kerül. Ehhez új számítógépek és új hálózat szükséges és egy
központi rendszeren lesznek tárolva az adatok. 6 millió forint pályázati pénzt kaptunk a rendszer
kialakítására, reméljük, jó programok, rendszerek lesznek és tudjuk is majd használni.
Művelődési ház vizesblokk felújítása: a volt pártház épületrészben eddig egyetlen WC volt,
most kialakításra került egy női és egy férfi WC, ami 98 %-os készültségi állapotban van. A
jövő héten elkezdik a művelődési ház vizesblokkjának felújítását is. A felújítást követően
kulturált körülmények lesznek a művelődési házban zajló rendezvényeken résztvevők számára.
Erre a felújításra 6 millió forintot terveztünk, de nem valószínű, hogy ezt az összeget teljes
egészében fel kell használnunk a felújításra.
Terület-és Településfejlesztési Operatív Program pályázatok: Fejér megyében 106 település
van, Dunaújváros és Székesfehérvár külön pénzzel fog rendelkezni, ők 7 milliárd és 17 milliárd
forint támogatást kapnak, az összes többi település összesen 37 milliárd forintot kap
fejlesztésre. Sajnos valószínűleg első körben Előszállás egy forint pályázati pénzt nem fog
kapni. Egy pályázatot adtunk be, az egészségház fejlesztését, nyílászáró cserével, tetőcserével,
szigeteléssel, belső felújítással, eszközbeszerzéssel. A pályázatról hivatalosan még nem kaptam
tájékoztatást, de információm az, hogy most nem kapjuk meg a támogatást, viszont év közben,
ha eszközöket nem is tudunk beszerezni, de energetikailag rendbe tudjuk tenni az épületet,
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nyílászáró cserével, szigeteléssel. Erre kaptam ígéretet. A költségvetést úgy fogadtuk el, hogy
ennek a pályázatnak az önerejére beterveztünk 6,1 millió forintot, ez „lóg a levegőben”, majd
elköltjük más célra ezt a pénzt.
Csapadékvíz-elvezetési terv készül, az Árpád utca – Balatoni utca közötti terület vízelvezetését
szeretnénk megoldani. Ebbe a tervbe utólagosan belevettük a Petőfi utcát is. A költségek felét
már kifizettük a kivitelezőnek. A jövő héten az engedélyes terv benyújtásra kerül a
környezetvédelmi hatósághoz. Ha lesz engedélyes tervünk, bízom benne, hogy a csapadékvízelvezetést meg tudjuk valósítani.
Ingatlan vásárlás: ezzel az indokkal terveztünk be 2 millió forintot a költségvetésbe. De az is
előfordulhat, hogy területet fogunk vásárolni, mert a polgármesteri hivatal épületével szemben
az út másik oldalán lévő területen termelői piacot szeretnénk kialakítani, ez terveink között
szerepel.
Pályázatot nyújtottunk be szabadtéri sportpark létrehozására is. Két köztéri sportparkot
terveztünk, az egyiket a Teleház előtti területre, a másikat pedig a Sportpálya előtti területre. A
pályázattal eszközöket lehet nyerni és a szabadban kialakított sportparkban testedzést lehetne
folytatni. A pályázat elbírálásáról egyelőre nincs tudomásom. 2500 település adta be az igényét,
ennyi sportparkot biztosan nem fognak támogatni.
A tavasz folyamán adtunk be külterületi utak karbantartására szóló pályázatot, amellyel kisebb
traktort lehetne beszerezni hótolólappal, gréderlappal, amivel kisebb munkákat el lehetne
végezni. Bár mi azt mondtuk, ha lesz rá keret, a pályázattól függetlenül vásárolni fogunk egy
grédert a külterületi utak rendbetételére. Tavaly már majdnem megvalósult a vásárlás, de az
eladó végül mégsem akarta eladni a grédert. A külterületi utak állapotán sokat tudnánk javítani
egy ilyen gép beszerzésével.
Az idei évben a művelődési ház további fejlesztését, felújítását tartjuk a legfontosabb
feladatnak. Mintegy 15 millió forint a művelődési ház gépészeti költsége, 30 millió forint körüli
összeg lenne a teljes felújítás bekerülési költsége. Ígéretet kaptam arra, hogy március hónap
környékén megjelenik egy TOP-pályázati lehetőség, addigra megpróbáljuk a gázfűtés
felújításának tervét elkészíttetni, engedélyeztetni, és ha úgy alakul, hogy valóban kiírásra kerül
ilyen pályázat, a tervek már rendelkezésre álljanak. Az egészségházra és más intézmény
vonatkozásában is készíttetünk tervet, hátha valamelyik intézmény fűtéskorszerűsítését
támogatnák.
Szeretnénk indulni piac kialakítását támogató pályázaton: a vidékfejlesztési pályázatok
keretében lesz erre lehetőség. Egyetlen probléma van vele, mégpedig, hogy Előszállás azon
területek közé tartozik, ami nem igazán támogatott, mindössze 75 %-ban. Egy termelői piac
kialakítása kb. 80 millió forintba kerülne, ennek ¼-e 20 millió forint, amit az önkormányzatnak
vállalnia kellene ahhoz, hogy kulturált piacot tudjunk kialakítani. Azt ígérték, hogy a
vidékfejlesztési pályázatokhoz lesz önerő alap, amivel az önerőre lehetne pályázni, akkor
kevesebb pénzt kellene hozzátenni a pályázati pénzhez. Azért ilyen alacsony a támogatottsági
arány, mert megnézték, hogy az adott járásban milyen települések vannak, úgy gondolják, mivel
itt van a közelünkben Dunaújváros és Rácalmás, a település jó helyzetben van és nem szorul rá
a támogatásra. A külterületi utak karbantartására benyújtott pályázat esetében is 25 % önerőt
hozzá kell tenni a pályázati összeghez.
A konyhára szerettünk volna az idei évben főzőüstöt vásárolni, amit a költségvetés első körös
tervezésekor kivettünk. Sajnos a jelenleg használt főzőüst ereszt és folyik, le fogjuk cserélni.
Már három alkalommal adtunk be pályázatot óvodai eszközbeszerzésre, nem nyertünk egyszer
sem. A sütőt már kicseréltük, a főzőüstöt kellene még kicserélni.
Az óvodának játszótéri elemeket ígértünk az idei évben, de tájékoztattuk az óvodavezetőt, hogy
esetleg talán az ősz folyamán kerülhet erre sor, a költségvetésben egyelőre nincs rá fedezet.
Az idei évi rendezvények az éves naptárban megtalálhatók, ezeket ugyanolyan színvonalon
szeretnénk megtartani, mint az elmúlt években. A rendezvényekhez szükséges anyagi fedezet
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a költségvetésben rendelkezésre áll, ebből a keretből nem vontunk el semmit. A felújításra a
művelődési házban akkor kerülhet sor, ha év közben kapunk támogatást, akkor az egészségház
felújítására is sor kerülhet.
Minden évben a „Szállás-Napok” keretében egy emlékhelyet, emlékművet adunk át, ez lehet,
hogy az idén nem ebben az időpontban, hanem egy későbbi időpontban történik meg, mert
addigra készül el.
Ennyit szerettem volna elmondani a 2017. évi tervekről, feladatokról.

3./ Egyebek
Farkas Imre polgármester: arról még szeretném tájékoztatni a jelenlévőket, hogy elég nagy
mennyiségű salakot terítettünk el az utcákban, ezzel valamelyest sikerült javítani az utak
minőségén. Szemléletformálásra lenne szükség ahhoz, hogy ahol van párhuzamosan út, ahol
nem lakik senki, talán azt kellene használniuk a mezőgazdászoknak a traktorokkal, egyéb nagy
gépekkel való közlekedésre. Ebben a témában majd a közeljövőben beszélünk a
mezőgazdászokkal.
Egyik környékbeli polgármester asszony vetette fel annak lehetőségét, hogy lakástakarékpénztári megoldással az utakat rendbe lehetne tenni. Állítólag ez a megoldás lehetséges, ő
megkérdezte az OTP-t, lehet ilyen szerződést kötni közútfejlesztésre is. Én kissé furcsállom ezt,
hogy lakástakarék-pénztár útján lehessen előteremteni útfelújításra a szükséges fedezetet, de
azt mondták neki, hogy az is egy cél, hogy a lakásához eljusson a lakos. Az már más kérdés,
hogy Előszálláson 300 millió forint körüli összegre lenne szükség ahhoz, hogy minden út
megfelelő minőségű legyen. Ez 300.000 Ft-ot jelentene ingatlanonként. 2/3 + 1 fő hozzájárulása
kellene ahhoz, hogy az önkormányzat helyi rendeletben kötelezhesse a lakosokat, hogy
kössenek ilyen szerződést. Nem tudom, hogy ez valóban igaz-e, mert valószínűleg nem kapunk
pénzt útfelújításra, megint önerőből kell megoldani, de végigjárjuk ezt a lehetőséget, hogyan
lehet ehhez hozzájutni.
Ezek után várom a jelenlévők kérdéseit, hozzászólásait.
Kérdések, hozzászólások
Szekeres Józsefné előszállási lakos: milyen célra szeretné használni az önkormányzat a
gyógyszertár melletti területet?
Farkas Imre polgármester: tavaly született egy törvény, amelyben szabályozták a bölcsődék
működését. Azokon a településeken, ahol bölcsődés korú gyermek 40 főnél több van, kötelező
az önkormányzatnak a bölcsődei ellátást megoldani. Előszálláson a 3 év alatti gyermekek száma
kb. 60 fő. Nálunk ezt valószínűleg előbb-utóbb meg kell oldani, akut probléma lesz. A családi
bölcsőde is megoldás. A legjobb az lenne, hogy amit az állam az önkormányzatok részére előír,
azt meg is finanszírozza. Bízom benne, hogy lesz pályázat bölcsődék létrehozására, ez esetben
megpályáznánk egy kétcsoportos, 15 fős bölcsőde létrehozását. Egy másik elképzelésünk is van
a terület hasznosítására, közösségi színteret lehetne ott létrehozni, téli időszakban az adventi
időszak rendezvényeit, műsorait oda lehetne vinni és ott megtartani. Ez a két cél fogalmazódott
meg bennünk. Én a magam részéről jobban örülnék a bölcsődének, de az más kérdés, hogy
elkészül, utána viszont finanszírozni, biztosítani kell a működését. Kb. 9 főt kell foglalkoztatni,
akinek bért kell fizetni, de amennyiben az állam megfinanszírozná, akkor nem lenne ezzel
probléma. Bölcsődét saját bevételeinkből nem tudnánk fenntartani. Mintegy 18-20 millió forint
lenne csak a bér és járuléka a bölcsődei dolgozók esetében.
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Szekeres Józsefné előszállási lakos: már tavaly is volt róla szó, hogy bölcsődét tervez az
önkormányzat.
Farkas Imre polgármester: az is megtörténhet, hogy kiadják nekünk ezt a feladatot és két év
múlva elkerül tőlünk. Nem igazán érezhető az, hogy mennyire lesz később szükség az
önkormányzatokra.
Amiről még beszélni szeretnék: teljesen új Helyi Építési Szabályzatot kell készítenünk. A
szomszédos település, Daruszentmiklós erre a feladatra 8-16 millió forint közötti árajánlatot
kapott. Előszállásnak is sok pénzébe fog ez kerülni, de el kell készíttetnünk, ez törvényi előírás.
A szabályzatot megelőzően kézikönyvet kell készíttetni, amely tartalmazni fogja, hogy milyen
típusú házak épülhetnek Előszálláson. Ezekkel a szabályokkal csak egy baj van, jelen
pillanatban éppen jók, de két hét múlva már nem és sok pénzbe kerül a szabályzatot
módosíttatni. Ahhoz, hogy segíthessünk egy vállalkozónak, annak érdekében, hogy fejlesztési
elképzelését megvalósíthassa, módosíttatni kell az építési szabályzatot. Szépek a szabályzatok,
jók is, de egyben a legnagyobb kerékkötők is.
Németh Imre előszállási lakos: amikor nullszaldós az önkormányzat, mint Előszállás is,
állítólag a kormány azokat is finanszírozza pénzösszeggel, mert a mínuszos
önkormányzatoknak kifizette a tartozását. Mi lesz ezzel egyáltalán?
Farkas Imre polgármester: jó a kérdés. Előszállás költségvetése mínuszos volt, nem nullszaldós.
Amikor átvettük az előző önkormányzattól, 12,5 millió forint hitellel kaptuk meg, félévente
kellett 2,5 millió forintot visszafizetni és volt folyószámlahitelünk is. Amikor elérkezett a
konszolidáció, 7-8 millió forint mínusz volt a számlán, akkor elgondolkoztunk, hogy mitévők
legyünk, a teljes folyószámla hitelkeretet kimerítsük-e és bízzunk abban, hogy meg is kapjuk.
Úgy döntöttünk, hogy amit lehetett, elköltöttünk, mindenkinek mindent kifizettünk,
konszolidáltak minket 12 millió forinttal, ezt megkaptuk. A 12,5 millió forintot elosztva a 2500
fős lakosságszámmal, 5.000 Ft/fő támogatást jelent. Volt olyan település, ahol több tartalék volt
félretéve, mint nekünk az egész évi költségvetésünk, amit nyilván nem kellett konszolidálni,
ennek ellenére ez a település kapott 127 millió forintot, mert nem voltak mínuszosak. „Dunára
vizet” mondhatnánk, nyilván azért nem volt mínuszos a költségvetésük, mert rengeteg
bevételük volt. Korábban azért lépett be az önkormányzat a közoktatási társulásba is, hogy
plusz pénzhez jusson. Van olyan település, ahol 80 millió forint az önkormányzat éves iparűzési
adóbevétele, nálunk jelenleg 20 millió forint néhány éve, előtte pedig még kevesebb volt. Nem
is értem a rációt. Volt olyan önkormányzat, akinek 3,5 milliárd forint tartozása volt, kinullázták.
Nekünk nem volt ennyi, lehetett volna ezzel „játszadozni”, de ki mert volna biztosra menni? A
konszolidációval akiknek sok pénzük volt, azoknak még több lett, de Előszállás nem tartozik
ebbe a kategóriába. Ezért nem értem én ezt. Az új önkormányzati törvény szerint ami az
önkormányzaté, az az államé, most már nem is lehet felvenni hitelt az állam engedélye nélkül.
Itt van a csapadékvíz-elvezetés: több árok állami tulajdonban van. Most a földes árok ki lesz
bélelve, ezért ahhoz, hogy a tervet be tudjuk adni engedélyeztetésre, az állami vagyonkezelőnek
kellett nyilatkozni, hogy engedélyezi, de azt mondták, ha betonos lesz ez az árok, ezzel az
értékét veszíti, 700.000 Ft-ot be kellett fizetni az állam felé, hogy a rossz minőségű árokból jó
minőségű árkot csinálunk, ezért ki kellett fizetni ennyi pénzt. De mivel állami tulajdon,
értékvesztése lesz, ezért fizettünk ki 700.000 Ft-ot. Azt kívánom mindenkinek, hogy két
ciklusban legyen polgármester, megtapasztalná, hogy semmi nem egyszerű.
A jövő héten szerdán munkaterület átadás történik a közvilágítás korszerűsítés kapcsán, a
jelenlegi lámpatestek LED-es lámpákra lesznek cserélve. Mintegy 380 db lámpatest cseréje
történik meg. Annyi hátránya lesz, hogy aki lámpa mellett lakik, megszokta, hogy éjszaka is
világos van a lakásban, mivel a jelenlegi lámpáknak szórt fényük van, világítanak minden
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irányba. Ezzel szemben a LED lámpa oda világít, ahova kell, viszont oda nagyon jó
minőségben. Erre a korszerűsítésre hitelt nem kell felvennie az önkormányzatnak, mivel 6,5
millió forint az éves közvilágítás költsége, a megtakarításból fogjuk finanszírozni. Ez a
korszerűsítés az idei évben megtörténik. Megtörténik a nyílászáró csere is a könyvtárban.
Tóth Ferencné előszállási lakos: a Béke utcából kifelé menet a Balatoni útra, a sarkon lévő
házban új lakók vannak. Az ingatlanuk előtt lévő sövény betakarja a járdát annyira, hogy nem
lehet rajta közlekedni. Mellette az út olyan állapotban volt, hogy salakot kellett rá hozni, de
éppen oda nem öntöttek, ahova legjobban kellett volna. Van ott egy nagy gödör, abba már nem
került salak. A járdán nem lehet közlekedni, mert ott van a tuja és egyéb növény. A kerítés két
lakattal van beláncolva és van ott négy kutya, a kutyák ugranak neki a kerítésnek, kénytelen az
ember az úttesten menni a járda helyett. Hiába szólunk a lakóknak, ha levágják a sövényt
nyáron, a nyesedéket ott hagyják a járdán. Ha a füvet levágják, azt is ott hagyják. Ezen az
állapoton valamit változtatni kellene, a gödröt valamilyen anyaggal be kellene temetni, mert
vagy sár, vagy esővíz van benne. Elegendő lenne 3-4 talicskányi mennyiség.
Farkas Imre polgármester: salakunk van, tudunk oda vinni.
Dr. Bodolai György hatósági állatorvos: köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, akik
sokat tettek a faluért, elsősorban polgármester úrnak, mert el kell ismerni, hogy nagyon sokat
tett a faluért, de az egész csapat, a képviselőtestület és a hivatal dolgozói is. Bármilyen ügyben
fordultam a hivatalhoz, valóban nyitva volt az ajtó vagy megtaláltam a hátsó bejáratot.
A beszámoló közben néhány dolgot feljegyeztem abból, ami elhangzott. Említette polgármester
úr a termelői piacot, ami rendkívül jó dolog, én most már évek óta azért aggódom, hogy vajon
van-e, aki termel. Nagyon jó dolog a bölcsőde, amikor először hallottam, mert általában
összefutunk és elmondom a véleményem. Mint hogy ez távlati dolog, nem holnap fognak hozzá
az ásáshoz, hogy a 61-es út mellett, ahol nagy a forgalom, kisgyermeket nevelő intézmény,
másrészt pedig, hogy esetleg óvoda közelébe, hátha az anyuka az egyik gyermeket viszi az
óvodába, a másikat a bölcsődébe, tehát lehet, hogy célszerűbben lehetne használni. Nyilván ez
is csak egy érv a sok száz közül.
Említette polgármester úr az amatőr színjátszást is, nagy köszönet Bandi bácsinak, szerintem
nekünk nagyobb öröm, mint a közönségnek. A színdarabért jönnek-e el az emberek, vagy mert
„a polgármester iszik”, vagy mert a bíró osztja az igazságot, nem tudom, jöjjenek hozzám, én
adok igazságot. Nagyon élvezzük mindannyian a szereplést, ez való igaz. Köszönet érte Bandi
bácsinak elsősorban és örülünk, hogy velünk együtt van.
Mindenki hall a madárinfluenzáról. Meglepődve a sok-sok községet járva, egyszer valaki
megkérdezte, hogy miért, van madárinfluenza? Meglepődtem, hogy egyáltalán olvasnak-e még
újságot, hallgatnak-e híradót, hogy tájékozódnak-e, kellene erről tudni. Be kell tartani azokat a
szabályokat, amiket hallunk és olvasunk, bár sajnos kevés baromfi van a faluban. Egy módon
lehet védekezni: minél kevésbé a szabadtartást előtérbe helyezni, zárva kell a baromfit tartani.
De ha nem is tartjuk zárva, bár így kellene, semmiképpen sem a szabadban etetni, mert
odamennek a galambok, verebek, amik legfőbb terjesztői a madárinfluenzának. Láttam ilyet az
Alföldön, nyakig benne voltunk a mentesítésben, erről is lehetne sokat beszélni, tragikus
dolgokat lát az ember, ne legyen ilyen nálunk, mert az mindenki kárára lesz, mert 1 km-es
körzetben ki kell irtani a baromfiállományt.
Az afrikai sertéspestisről is lehet hallani, ami valóban Afrikából jött, Oroszországban van,
ennek oka a globális felmelegedés, az áruforgalom, az állatcsempészés, dokumentum nélküli
állatok, a hulladékok, ezzel terjed a betegség. Itt van már Kárpátalján, az országhatártól nem
messze. Illegális élelmiszerekkel került oda. Ami számunkra megszívlelendő, hogy illegális
állatforgalom, olcsó malac innen-onnan, élelmiszer hulladékok, látogatók által hozott
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élelmiszerek és hulladékaik által terjed. Ami legjobban vonatkozik ránk, hogy mi jelentős
átmenő forgalmú falu vagyunk, a kamionosok kiürítik a szemetet az út mellett lévő kukákba.
Egy feladat van, ezeket rendszeresen üríteni kell és megfelelő módon meg kell semmisíteni. A
legnagyobb veszély az élelmiszerhulladék, amit eldob a sofőr. Ezt a hulladékot a kutya kiszedi
a kukából, ürülékéből a beletúró disznó már meg is fertőződött. Azt kellene tenni, hogy a falu
szélén lévő hulladéktárolókat rendszeresen felkeresse az önkormányzat erre foglalkoztatott
alkalmazottja és megfelelően kiürítse, ezzel lehet védekezni.
Veszettség elleni oltás: nagy örömömre volt a faluban a közelmúltban ebösszeírás. Sokat
küszködünk az embereket ért oltott és oltatlan kutyák általi harapással, ami ránk nagy feladatot
jelent. Hangsúlyozni szeretném, hogy a veszettség halálos betegség, aki megbetegszik, meg fog
halni keserves kínok között. Nekünk két hétig figyelni kell az állatot és igazolást adni a
kórháznak. Sok esetben a kutya már több éve nincs beoltva. Szeretném megkérdezni, hányan
küldték vissza a kitöltött iratot a polgármesteri hivatalba? Milyen tanúsága lett ennek, történt-e
valami azokkal, akik nem vitték vissza az ebösszeíró lapot, vagy azzal az ebtulajdonossal, aki
azt mondta, hogy több éve nem oltatta be a kutyáját? Bár gondolom, ilyen nem nagyon volt. Mi
történik majd ezek után, mit lehet ezzel tenni? Hiszen együtt küszködünk az oltatlan kutyákkal,
az utcabeli panaszokkal. Azt gondolom, hogy a felelős állattartáshoz hozzátartozik és a felelős
emberi magatartáshoz, hogy senkinek nincs joga saját gyermekét, sem a környezetét
veszélyeztetni.
Sok szépet látok, szépül a falu. Szomorúan látom azonban, hogy három üveget már összetörtek
a kopjafák körül. Séta közben elgondolkozom azon, hogy a kopjafák körül mennyi jó dolgot
lehetne csinálni egy jó történelem órán. Van varázsa, hangulata, sok mindent el lehetne mondani
a gyerekeknek. Sokat dolgoztunk rajta, én magam is, de örömünk volt benne és örülünk, hogy
a falu örül neki.
Farkas Imre polgármester: óvoda közelében bölcsőde: az óvodára a köznevelési törvény, a
bölcsődére az egészségügyi törvény vonatkozik. Az igaz, hogy a terület közel van a főúthoz,
egyébként az óvoda is közel van az úthoz, de az óvoda mellé nem lehet bölcsődét kialakítani.
Egyelőre ez a terv, de lehet, hogy nem is lesz belőle semmi.
Győriné Tar Edit aljegyző: most nem tudom megmondani, hányan adták le az ebösszeíró
lapokat, de tudomásom van arról, hogy többen be is oltatták ennek hatására a kutyájukat.
Farkas Imre polgármester: az tény, hogy sok probléma van és mindig vannak „új kutyák”.
Szerződést kötöttünk egy gyepmesterrel, aki jelzésünkre elszállítja a kutyákat, de ezt nem
ingyen teszi, sok pénzébe kerül az önkormányzatnak elvitetni a kutyákat. Kezelni kell ezt a
helyzetet is, ebből több probléma volt az elmúlt időszakban. Az egy igazán súlyos probléma
megszűnt, de nehéz elmagyarázni valakinek valamit, amiről úgy érzi, hogy nem érdekli és nem
is felelős érte.
Termelői piac: ma járt itt a tervező, kértem, hogy készítsen egy előzetes tervet. Nem azt
mondom, hogy csak piac lesz, ott a hatósági állatorvosnak külön helyet kell biztosítani. El tudok
ott képzelni húsos üzletsort, egy zöldségest, lángos sütőt, pecsenyesütőst. A terület középső
részére pedig ki lehetne pakolni az árusoknak az árujukat. Elég nagy lett mára már a helyi piac,
nem a legjobb megoldás a jelenlegi sem a közelben lévő postahivatalnak, sem a gazdaboltnak.
A hivatallal szemközt lévő területen ezt meg lehetne oldani, bőven lenne hely parkolót
kialakítani, a hátsó részen pedig magát a piacot. Sokkal kulturáltabban nézne ki, ha pedig pár
dologgal meg lehetne még „fűszerezni”, akkor még jobb lenne.
Nyúl József előszállási lakos: a kérdésem a szokásos: a fiatalokról tud-e valamit mondani a
polgármester?
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Farkas Imre polgármester: az a vád ért bennünket korábban, hogy miért nincs nyitva a
művelődési ház a fiatalok számára. Tavaly fél évig délutánonként a művelődési házban
tartózkodott egy hölgy, aki estig várta a fiatalokat, természetesen nem jött senki. Ezzel
kapcsolatosan el szeretném mondani, hogy van itt egy rock klub, amit a fiatalok szoktak
használni. A közmunkások számára hétköznapokon ezt a helyiséget jelöltük ki
melegedőhelyként. A közmunkások jelezték, hogy teljesen sötét van a helyiségben.
Csütörtökön felszerelték a LED-es izzót, hétfőre eltűnt. Több injekciós tűt is találtak és
mondták, ha tudnánk, hogy mi zajlik ott néha. Ezért jelenleg letiltottam a helyiség használatát.
Az a baj mindig, hogy ha megkeres egy „rendes” fiatal és kéri a helyiséget, én engedélyezem,
adunk egy kulcsot, két órán belül 10 kulcs van a faluban. Én is azt szeretném, ha rendben menne
a dolog, egy darabig ment is. Többen kérték már a helyiséget, hogy szeretnének ott
születésnapot tartani, de attól félek, hogy másolják a kulcsot és olyankor is bemennek, amikor
én nem tudok róla. Az ott lévő kapcsolószekrényt megjavíttattam, bedobozoltattam, nehogy
valakit áramütés érjen. Rövid időn belül lerúgták a dobozt. Tehát nehéz a probléma. Nem
tudom, mi jó abban, hogy egy kis üvegdarabot, amibe beletettünk egy kis földet, szét kell törni.
Másik eset: szóltak nekem, hogy a kántorháznál füstöl a tető, kiderült, hogy két fiatal begyújtott
és ott beszélgetett. A horgásztónál valakik beledobálták a padokat a tóba. A sportöltözőnél a
gázórát elkezdték „bontogatni”. Nehéz ezt a dolgot megfogni. Lehet, hogy azt fogjuk tenni,
hogy aki kap egy kulcsot, le kell tennie 10.000 Ft kauciót és majd visszakapja, ha visszaadja a
kulcsot és nem történt semmilyen kár a helyiségben. Valamit ki kell találni, mert jönnek az
emberek, semminek nincs felelőse, ez így nagyon nehéz. Egy kulcsot adunk ki, lemásolják, lesz
belőle tíz. Ha itt a művelődési házban történik valakivel valami, például, hogy füstölt a
cserépkályha, ha füstmérgezést kap valaki, vagy leég az egész ház, abból nagy baj lesz. Ha itt
történik valami, a végén mindig a polgármester a felelős, nehéz ezt felvállalni. Ebből nekünk
folyamatosan vitánk van Nyúl Józseffel, hogy milyenek a mai és a régi fiatalok, azt most is
tartom, hogy nem vagyunk egyformák. Ha valaki jön olyan kéréssel, hogy itt születésnapi bulit
szeretne tartani és tudjuk, hogy ki az, semmi gond vele, nyugodtan itt lehet. De amikor nyakló
nélkül mennek a dolgok, ezzel nem tudok mit kezdeni. De én is azt támogatom, hogy jöjjenek
a művelődési házba és itt töltsék el a szabadidejüket, de mint említettem, adtunk rá lehetőséget
és nem jött senki. Persze teljesen más, ha van felügyelet és figyel rájuk valaki, mint amikor
felügyelet nélkül csinálnak valamit.
Nyúl József előszállási lakos: beszéltem a hölggyel, aki itt volt a művelődési házban, mert
hallottam, hogy nyitva van, bejöttem 3-4 fiatallal. Sehol nem volt hirdetve, hogy mikor van
nyitva a művelődési ház, pedig mint közintézménynek, a nyitva tartásának mindenhol meg
kellene jelennie. Honnan tudták volna a fiatalok, hogy esetleg be lehet jönni?
Nemcsak arról van szó, hogy bejöhetnek-e, ezen kívül kellene ping-pong asztal, ahol
játszhatnak, ahhoz sem férnek hozzá, mert egy másik helyiségben van. Aztán jöttek az
„alakformálók” és el is mentek haza a gyerekek. Tehát az ifjúság marad, ahogyan volt,
szanaszét.
Nyúl Mihály előszállási lakos: Nyúl József ezt minden alkalommal felhozza, én másképpen
látom. Több nyugdíjas klubnak is tagja vagyok, úgy gondolom, azokat lehet segíteni, akik
akarnak valamint csinálni. Meg lehet nézni, hányan dolgoznak itt, amikor szüreti bál van és
azon fáradoznak, hogy legyen vacsora. Olyan klubok dolgoznak itt, hogy most már néptánc
gálán egy órával előbb el kell jönni, ha azt akarom, hogy jusson ülőhely, mert annyian vannak.
Olyanba lépjenek be, nem törni-zúzni. Isten mentsen, hogy valaki ezeket támogassa, van itt
„léhűtő” elég a faluban.
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Nyúl József előszállási lakos: de szépen fogalmaztál, a léhűtők között, aki törni-zúzni jön, az
én unokám is benne van?
Nyúl Mihály előszállási lakos: ha törni-zúzni jön ide, akkor ne is jöjjön ide.
Nyúl József előszállási lakos: furcsa képet alkotsz Te is Előszállás ifjúságáról. Az a sajnálatos,
hogy elfogadott dolog ez itt a faluban.
Németh Imre előszállási lakos: meg kell nézni, hogy a Balatoni úton hány fiatal jött fát ültetni?
Hány fiatal volt a Cifrakertben, aki segített? Ha valaki valamit tenni akar a faluért, akkor jöjjön
és tegyen, akkor megérdemli, hogy itt szórakozzon, de törni-zúzni nem kell idejönni. Ha valaki
akar jönni, tegyen a faluért, ne pedig rongáljon.
Farkas Imre polgármester: én a fiatalok közé sorolom a focistákat 60-70 fővel, támogatjuk őket,
bármikor bejönnek, bármilyen rendezvényt megtarthatnak. Fiataloknak tartom az Aikido Klub
tagjait 30 fővel, bármikor bejöhetnek ide, őket is támogatjuk. Szintén fiatalok alkotják a Gett
Dance tánccsoportot, bármikor bejöhetnek, őket is támogatjuk. Fiataloknak tartom a
néptáncosokat is, összeszámolva kb. 150-200 fő fiatal azoknak a száma, akiket támogat az
önkormányzat. Lehet, hogy van 20 fő, aki kiszorul ebből, de jöjjön ide, mondja el, mit szeretne
és megbeszéljük. De ne az legyen, hogy én kérjem meg őket, hogy jöjjenek be. Volt nálam egy
édesapa, elmondta, hogy születésnapot szeretnének tartani a művelődési házban, semmi bajom
vele, de van, amihez nem tudom adni a nevem. Az a baj, hogy a rendes gyerekekre
ráakaszkodnak olyanok, akikkel viszont már probléma van. Én nem zárkózom el ez elől, de
alakítsunk ki valamilyen rendszert, vezessünk be nyomon követhetőséget. Az unatkozó
gyermek a legveszélyesebb, ráér, nincs mit csinálnia. Építeni nem tud, csak rombolni. A
padokat, szemeteseket, amiket közterületre kihelyeztünk, szétverik, kidöntik, szétrúgják. Én is
voltam gyerek, rossz voltam, sokat verekedtünk. Jobb lenne, ha lehetne őket foglalkoztatni,
vagy ők találnának valamilyen elfoglaltságot maguknak. Mindent lehet támogatni, sőt helyet is
adunk, de van, amihez nem tudok asszisztálni.
Nyúl József előszállási lakos: említette a polgármester az Aikido klubot, a néptáncosokat,
mindkét egyesületnél van vezető, a sportegyesületnél is. De a pinceklubban a gyerekekre, akik
úgymond duhajkodnak, ki figyel rájuk? Ezt a társaságot valamilyen szinten nevelni kellene.
Farkas Imre polgármester: teljesen igazad van, nevelni kellene őket, de nem a művelődési
háznak és nem is a tanárnak. A Családokért Önkormányzati Társulás pszichológust szeretne
foglalkoztatni. Elmondta a szakember, hogy ezeknél a gyerekeknél, akiknek ilyen a
viselkedése, 98 %-ban nem a gyerekben keresendő a probléma, hanem a szülőben. Ezekkel a
problémás gyerekekkel is azért van baj, mert lehet, hogy több fülest kap otthon, mint kellene,
ezért nem nagyon szeret hazamenni, inkább a haverokkal van. Hogyan leszek menő a többi
előtt, nyilván nem azzal, hogy fát ültetek, inkább kirúgja, eltöri, mert az a menő. Nevelni a
szülőnek kellene. Van köznevelési programunk, teljesen hibásan, mert a tanárnak oktatni
kellene és saját viselkedéséből mintát adni a gyereknek, ha már otthon nem kap, de nevelni a
szülőknek kellene. Annak idején mi is itt voltunk az Ifjúsági Klubban, de ránk senki nem
vigyázott, de mi elvoltunk magunk. Összeálltunk, a Cifrakertben medencét takarítottunk, de
mindenkiben ez nem merül fel. Amikor húszmillió egyéb feladatunk van, nem biztos, hogy van
idő arra a gyerekre, aki nem találja a helyét a világban. Azt javasolom Nyúl Józsefnek, fogadja
el, hogy a mai gyerekek már nem ugyanazok, mint mi voltunk. Akkoriban rám szólt az egyik
tanár, hogy mit keresek 20,00 óra után az utcán, most próbálna meg szólni! Kettőt lép és leütik.
Én nyitott vagyok bármire, találjunk megoldást. Tehát nincsenek kitiltva a fiatalok a művelődési
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házból, a rendezett körülményeket kell megoldani. Rendbe tesszük a vizesblokkot, megfelelő
körülmények lesznek, ahol lehet művelődni, de ezt lehet rontani is. Bennem mindig van egy
ilyen félelem, hogy megcsináljuk szépre, jóra, de meddig lesz így? A „Macskahídnál” szegény
macskát állandóan meghajlítgatják, az viszont pozitívum, hogy az ott elhelyezett pad és asztal
még megvan. Az is csoda számomra, hogy a Hagyó-Kovács Gyula szobrát megvilágító két
lámpa még a földben van és működik.
Nyúl József előszállási lakos: hallottam, hogy egy előszállási lakost baleset ért a járdán és perli
a falut. Ez valóban így van?
Farkas Imre polgármester: nem így van, de nem akarok többet mondani róla. Január első
napjaiban azt mondtam, ha így megy ki ez az év, hát nagyon szép lesz, mert hirtelen két
problémás ügy is adódott. Aztán időközben az egyik ügy rendeződött, de a másik ügyet is
rendezni fogjuk, mindent megteszünk ennek érdekében. Tehát egyelőre perről szó sincs.
Később mi lesz, ezt nem tudom, de senkinek nem érdeke ilyenbe belemenni.
Nyúl Mihályné előszállási lakos: azok a pályázatok, amiket polgármester úr említett, hogy be
vannak adva, azok között van-e olyan, amiből térfigyelő kamerákra lehetne pályázni?
Farkas Imre polgármester: az a probléma, hogy most, azok a pénzek, amiket a
Belügyminisztérium ilyen pályázatokra szokott költeni, azok más helyre kerülnek
felhasználásra. Viszont a dunaújvárosi rendőrkapitány összehívta a polgármestereket, mert több
településen nincs térfigyelő kamerarendszer. Ahol viszont van, ott pontosan tudják, hol van és
úgy fordulnak, hogy ne lehessen látni semmit. A kisapostagi polgármester mondta, hogy
felvette, amint az ottani polgármesteri hivatal elől lopják a kerékpárt. De úgy fordult, hogy nem
lehetett látni, ki volt az. Az a legnagyobb baj ezekkel a kamerákkal, hogy beteszik a falu egyik
végére, van egy rögzítő központ, ahova el kell juttatni a jelet. Egyik módja az internet, akkor
minden egyes kamerához internetet kell kialakítani. Ez mintegy 8-10.000 Ft-os havi díjfizetést
jelent kameránként. Van egy másik megoldási lehetőség is, a mikrohullám, amikor saját
antennákat vásárolva ellőjük egy nagyon magas pontra, onnan pedig visszalövik a megfelelő
helyre. Ez is jó. A rendőrkapitány elmondta, hogy ennél van egy még jobb, ugyanis ki kíváncsi
a felvételre, ha nem történik semmi, az az érdekes, ha történik valami. Vannak olyan kamerák,
amik saját magukra mentik a képeket, hét napig tárolják és ha probléma van azon a területen, a
kamera alá áll a rendőr, tudja a jelszót, le tudja tölteni a képeket és meg tudja nézni, hogy
tényleg történt-e valami vagy sem. Négyen voltunk ott, arra gondoltunk, lehet, hogy meg
kellene ezt oldani, ha találnánk egy ezzel foglalkozó céget, ha a négy település egyszerre
kérné meg, talán olcsóbb is lenne, inkább ilyen megoldásban kellene gondolkodni. Ez
kameránként 3-400.000 Ft-os költséget jelentene, tehát nem olcsó. A szomszéd településen
van kamera, de semmit nem lehet látni, mert homályos a kép. Engem is bosszant, hogy
történnek események a faluban, mindenki tudja, hogy mik. Azt is tudni kell, hogy egy
vadidegen egy adott háznál nyilván nem tudja, hogyan nyissa ki a kaput, hogy be tudjon
menni. Én azt mondom, nem messze kell keresni az ilyen
személyt, helyben kell keresni. Az sem biztos, hogy ha tetten érik, az jó bárkinek. Ezzel a
módszerrel próbálkozunk. Terveink szerint szerepel, hogy a polgármesteri hivatal és az óvoda
körül felkerül nemsokára egy kamerás rendszer, igyekszünk a hivatalt és környezetét figyelni.
Nyúl Mihályné előszállási lakos: a rongálásokat jó lenne kiszűrni.
Farkas Imre polgármester: a szomszéd településen az volt az első, hogy kilőtték a kamerát. Félő,
ha megjavítják, megint szétlövik. Előbb-utóbb megunja valaki. Van visszatartó ereje, de akik
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betörni mennek, azok tudják, hol van a kamera és mielőtt bármit felvehetne, távoznak. De
próbálkozunk vele, nem adjuk fel, hogy néhány kamerát az idén felszereljünk. Azt mondta a
kapitány, hogy jók ezek a kamerák, de ha egy rendőrrel több lenne a faluban, az jobb lenne. A
legjobb egy pályázat lenne, márpedig tudomásom szerint ilyet nem fognak kiírni, megpróbáljuk
magunk megoldani.
Dr. Bodolai György hatósági állatorvos: úgy gondolom, az lenne a jó, hogy egészséges
kíváncsisággal forduljunk a köz felé, egymás felé. Aki esetleg udvariasan szól valakinek, az
fekete bárány vagy ritka fehér holló, mert senki nem akar úgymond konfliktusba kerülni még
normál viselkedés keretében sem. Ez szomorú dolog. Semmilyen kamera nem helyettesíti, ha
odafigyelünk a környezetünkre és egymásra. Amit Nyúl József mondott, sok mindennel
egyetértek, nyilván a fiataloknak kellene kollektív felelősségüknek lenni, hogy kirekesszék
maguk közül azt, aki úgy viselkedik. De ez nem működik a felnőttek között sem. Szoktam
mondani, amikor én küszködök a ló vérvétellel, hogy nem nekem kellene küszködni, hanem a
lótartóknak kellene maguk közül kilökni azt, aki idehozza a fertőzött lovat és az ő hárommillió
forintos lovát veszélyezteti. Ez sajnos nem működik, hanem mi harcolunk. Egy bölcs ember
mondta, hogy a fiataloknak feladatot és munkát kell adni, mert ha nem adunk, akkor ők
választanak és az nem biztos, hogy nekünk tetszeni fog. Néha trükköket kell bevetni. Hallottam
valahol, hogy nem bírtak a WC tisztaságával, mert a lányok rendszeresen összerúzsozták a
mosdóban a tükröt. Megunta a takarítónő, odahívták a lányokat, a takarítónő először egy
ronggyal feltörölte a WC-k körül a járólapot, majd ezzel a ronggyal letörölte a tükröt és azt
mondta, hogy „most töröltem le utoljára”. Soha többet nem rúzsozták össze.
Farkas Imre polgármester: amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, köszönöm mindenkinek
a megjelenést, a közmeghallgatást 20,00 órakor bezárom.
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