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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2017. május 31-én
17,00 órai kezdettel, a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli,
nyílt üléséről.
Jelen vannak:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

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

Tanácskozási joggal:
1) Győriné Tar Edit aljegyző
Igazoltan távol:
1) Dr. Ecsedi András István képviselő
I. Napirend előtt
Farkas Imre polgármester: köszöntöm a képviselőtestület megjelent tagjait.
Megállapítom, hogy a rendkívüli, nyílt képviselőtestületi ülés a képviselők 6 fős jelenlétével
határozatképes, egy fő igazoltan van távol. A rendkívüli, nyílt ülést megnyitom. Javaslatot
teszek az ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítőire Stadler Gábor és Tábiné Nyúl Gabriella
képviselők személyében.
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
100/2017.(V.31.) 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 Stadler Gábor és
Tábiné Nyúl Gabriella képviselőket jelöli ki.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. május 31.
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Farkas Imre polgármester: javasolom a képviselőtestületnek a meghívóban feltüntetett egyetlen
napirendi pont tárgyalását, további négy napirendi pont felvételével:
2. napirendi pontként javasolom 2. számú vis maior igény benyújtásával kapcsolatosan
szakértők megkeresését.
3. napirendi pontként javasolom tárgyalni a Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány kiegészítő anyagi
támogatását.
4. napirendi pontként javasolom tárgyalni az Előszállási Sportegyesület nyári táborozásának
anyagi támogatását.
5. napirendi pontként pedig javasolom tárgyalni az óvoda június 13-ai kirándulása kapcsán az
óvoda bezárásának engedélyezését. Amennyiben nincs egyéb napirendi pontra javaslat,
javasolom a módosítással együtt 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:
101/2017.(V.31.) 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. Vis maior igénnyel kapcsolatosan pályázat benyújtása
Előadó: Farkas Imre polgármester
2. 2. számú Vis maior igénnyel kapcsolatosan szakértők megkeresése
Előadó: Farkas Imre polgármester
3. Gyermek-és Ifjúsági Alapítvány kiegészítő anyagi támogatása
Előadó: Farkas Imre polgármester
4. Sportegyesület nyári edzőtáborozásának anyagi támogatása
Előadó: Farkas Imre polgármester
5. Óvoda 2017. június 13-ai bezárásának engedélyezése
Előadó: Farkas Imre polgármester
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. május 31.
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II. Napirend tárgyalása
1. Vis maior igénnyel kapcsolatosan pályázat benyújtása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: az április 20-ai eseményre beadtuk a vis maior igényt és felkértünk
egy szakértőt, aki megküldte a felmérésről készült szakértői véleményt. A teljes összeg, amit
kértünk, bruttó 55.008.734 Ft. A képviselőtestület döntését kérem a pályázat benyújtásáról,
azzal, hogy az önerőt az önkormányzat 2017. évi költségvetésében biztosítja.
Ezen kívül szükséges lesz még egy nyilatkozat arról, hogy ilyen káreseményre vis maior igényt
nem adtunk még be, valamint, hogy a szakértővel összeférhetetlenségi ok nem áll fenn. További
mellékletként csatolni kell majd a pályázathoz a tulajdoni lapokat, térképet, szakértői
véleményt, valamint azt az 1991-ben hozott határozatot, amelyben a Lenin utca Árpád utcára
változott, a földhivatali levéllel együtt.
Magyari Ferenc alpolgármester: van fedezet az önrészre?
Farkas Imre polgármester: a TOP-os pályázatokra az idei évi költségvetésben beterveztünk 6
millió forintot, ami nem kerül megvalósításra, ezen kívül a polgármester munkabérére is kapunk
1 millió forintos támogatást, valamint bérkompenzációra is fogunk kapni remélhetőleg
támogatást, tehát van fedezet az önrészre.
Stadler Gábor képviselő: a kivitelezésre kell keresnünk szakembert?
Farkas Imre polgármester: szükség lesz egy közbeszerzőre, aki segíteni fog nekünk a megfelelő
kivitelező kiválasztásában.
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, javasolom a vis maior igénnyel kapcsolatos
pályázat benyújtását. Kérdésem, ki az, aki egyetért a pályázat benyújtásával?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
102/2017.(V.31.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
vis maior támogatás címen pályázat benyújtásáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete ülésén úgy határozott, hogy a
vis maior támogatás címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: a hírtelen lehullott intenzív nagymennyiségű eső megrongálta az
utak burkolatát és a járdát, helye: 1155/1 hrsz-ú névtelen út, 1142 hrsz. Rózsa utca, 1202 hrsz.
Lenin (Árpád) utca, 1763 hrsz. Arany János utca és a 1762 hrsz. Krizantém utca
A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás (biztosítási összeg
nélkül)
Biztosító kártérítése

2017. év
5.500.874 Ft
Ft

%
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Egyéb forrás
Vis maior támogatási igény
Források összesen

Ft
49.507.860 Ft
55.008.734 Ft

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 55.008.734 Ft,
melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani.
A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.


A károsodott utak az önkormányzat településüzemeltetés (helyi közutak és tartozékaik
kialakítása és karbantartása) közfeladat ellátását szolgálják.



A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat nem rendelkezik.



Az adott káreseményre biztosítási összeget nem igényelt.



Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.



Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni.



A testület a saját forrás összegét a 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.13). számú
Költségvetési Rendeletében biztosítja.

A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. június 1. (a pályázat benyújtására)
2. 2. számú Vis maior igénnyel kapcsolatosan szakértők megkeresése
Farkas Imre polgármester: a május 24-ei felhőszakadás okozta károkra beadtunk egy másik vis
maior igényt a Dózsa György utca, a Báránytelepi feljáró, az Ady Endre utca, illetve a TavaszNyár utcai feljáró helyreállítására. Ehhez szintén szükség van szakértői véleményre, javasolom
a következő három cég megkeresését:
1./ ROADLOG Útépítési, Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató KFT
2089 Telki, Szajkó u. 29/b.
ozorak.gabor@yahoo.com
Képviseli: Ozorák Gábor
2./ TWIN Controll BT
2500 Esztergom, Táti út 28.
styevola@gmail.com
Képviseli: Styevola István
3./ ÚTVONAL KFT
2500 Esztergom, Sugár u. 11.
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utvonalkft@gmail.com
Képviseli: Bukovics László
Magyari Ferenc alpolgármester: a szakértői munkára is szükséges fedezet.
Farkas Imre polgármester: igen, az előző pályázat kapcsán a szakértői véleményre 400.000 Ftot fizettünk, de ezek a költségek elszámolhatók lesznek a pályázatban.
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, javasolom a képviselőtestületnek az előzőekben
ismertetett három cég megkeresését szakértői vélemény elkészítésére. Kérdésem, ki az, aki
egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
103/2017.(V.31.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
árajánlat kérés 2. számú vis maior igényléshez
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az alábbi három céget kívánja
árajánlat kéréssel megkeresni a mellékelt igénybejelentőben részletezett utcákban keletkezett
károkról és azok helyreállításáról készítendő szakértői vélemény és költségbecslés
elkészítésére:
1./ ROADLOG Útépítési, Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató KFT
2089 Telki, Szajkó u. 29/b.
ozorak.gabor@yahoo.com
Képviseli: Ozorák Gábor
2./ TWIN Controll BT
2500 Esztergom, Táti út 28.
styevola@gmail.com
Képviseli: Styevola István
3./ ÚTVONAL KFT
2500 Esztergom, Sugár u. 11.
utvonalkft@gmail.com
Képviseli: Bukovics László
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. június 15. (az árajánlatok benyújtására)
3. Gyermek-és Ifjúsági Alapítvány kiegészítő anyagi támogatása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: az Aikido Klub tagjai szeretnének elmenni edzőtáborba, amihez az
Előszállási Gyermek-és Ifjúsági Alapítvány 50.000 Ft-os önkormányzati támogatást kér. Ezzel
az összeggel megemelnénk az alapítvány éves támogatási összegét annak érdekében, hogy az
Aikido Klub nyári táborozását finanszírozni tudja.
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Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, javasolom a képviselőtestületnek az Előszállási
Gyermek-és Ifjúsági Alapítvány önkormányzati támogatásának összegének 50.000 Ft-tal
történő emelését. Kérdésem, ki az, aki egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
104/2017.(V.31.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállási Gyermek-és Ifjúsági Alapítvány támogatási összegének
emeléséről
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az Előszállási Gyermek-és
Ifjúsági Alapítvány részére a 32/2017.(II.9.) számú határozatában megállapított 1.250.000 Ftos 2017. évi önkormányzati támogatásán felül további 50.000 Ft támogatást állapít meg.
Az emelés fedezete az önkormányzat 2017. évi költségvetésében biztosított.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. június 15. (a támogatás átutalására)
4. Sportegyesület nyári táborozásának anyagi támogatása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a sportegyesület utánpótlás csapata a nyáron mehetne edzőtáborba a
Balatonhoz. A 25 fő 16 év alatti gyermekre a 13.500 Ft-os fejenkénti költség 337.500 Ft
költséget jelent. Ehhez kér a sportegyesület további önkormányzati támogatást.
Jákli Ferencné képviselő: nem tudok arról, hogy 25 fő, 16 év alatti előszállási gyermek járna
focizni az egyesületbe.
Farkas Imre polgármester: Nem mindegyikük előszállási, de igen, focizik 25 gyermek, sőt több
is, csak az U-16-ban van 16-18 fő, viszont lejjebb is van elsős, másodikos.
Farkas András képviselő: eleve támogatjuk egy csomó pénzzel a Sportegyesületet, fizetjük a
bírót, vágjuk a füvet a futballpályán, fizetjük a rezsiköltséget, most még adjunk pluszban
félmillió forintot, ezzel én nem értek egyet és nem is támogatom. Sok pénzt kap az egyesület
már így is, ami irreális ahhoz képest, hogy utolsó a csapat.
Jákli Ferencné képviselő: javasolom, hogy kérjük be azoknak az előszállási gyerekeknek a
névsorát, akik mennek a táborba. A kért összeg felét el tudom képzelni, hogy kifizetjük nekik,
a másik felével pedig járuljon hozzá az egyesület vagy a szülők. Elég hiányosak az
információink. Miért támogasson az előszállási önkormányzat daruszentmiklósi gyerekeket?
Nem tudom, a daruszentmiklósi önkormányzathoz fordultak-e ilyen kéréssel? Nem zárkózom
el attól, hogy adjunk támogatást, de semmiképpen nem a kért összeget, talán 100.000 Ft-ot.
Farkas Imre polgármester: emlékeztetem a képviselőtestület tagjait, hogy május 1-jén olyan
programot szervezett a sportegyesület, ami nagyon jól sikerült, holott nem kérte őket rá senki.
De el tudom fogadni a véleményeket, 100-150.000 Ft-os támogatást el tudok képzelni.
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Stadler Gábor képviselő: az a kérdés, hogy mennyi az a pénz, ami „nem fáj” a költségvetésnek?
Mennyi az az összeg, ami erkölcsileg elfogadható?
Farkas András képviselő: továbbra is az a véleményem, hogy az önkormányzat sok mindent
vállal, nyírjuk a füvet, rezsit fizetünk a sportegyesületnek.
Farkas Imre polgármester: az Aikido Klubot is támogatjuk, új tatamit vásároltunk a számukra
és kicseréltük a nyílászárókat az edzőteremben.
Stadler Gábor képviselő: ahhoz képest, hogy korábban ifjúsági csapat sem volt, most már
utánpótlás csapat is van a sportegyesületben. Sokat fejlődtek az utóbbi időben.
Farkas András képviselő: 300.000 Ft-ot hasznosabb dologra is el lehet költeni, mint egy
háromnapos táborozásra.
Farkas Imre polgármester: tény, hogy adtunk 900.000 Ft-os önkormányzati támogatást a
sportegyesületnek, fizetjük a rezsit, kifizettük a tervezőt is a sportöltöző bővítése kapcsán, ami
500.000 Ft volt. 2 millió forintot adtunk már eddig, ha a kérelemben szereplő összeget is
odaadjuk, akkor az már elég jelentős összeg. Kérdés, hogy adjunk-e? Engem személy szerint
nem érdekel az, hogy daruszentmiklósi vagy előszállási gyermek focizik, a lényeg, hogy az
előszállási csapatban. 150.000 Ft összegű támogatást javasolok az edzőtáborozás támogatására.
Jákli Ferencné képviselőnő: de a gyerekek névsorát is kérjük be.
Farkas Imre polgármester: javasolom a képviselőtestületnek 150.000 Ft-os önkormányzati
támogatás nyújtását az Előszállási Sportegyesület ifjúsági csapatainak edzőtáborozására.
Kérdésem, ki az, aki egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
105/2017.(V.31.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Sportegyesület ifjúsági csapatainak edzőtábori támogatásáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az Előszállási Sportegyesület
ifjúsági csapatainak nyári edzőtáborozásához 150.000 Ft-os önkormányzati támogatást nyújt.
A támogatási összeg az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a dologi kiadások terhére
kerül kifizetésre.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. június 30. (a támogatási összeg átutalására)
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5. Óvoda 2017. június 13-ai bezárásának engedélyezése
Farkas Imre polgármester: az Előszállási Patakparti Óvoda pedagógusai egynapos kirándulást
terveznek június 13-ára, magukkal szeretnék vinni a konyhai dolgozókat is, így erre a napra
nem biztosított az idősek szociális étkeztetése. Ha a szülők kérik, a megállapodásunk alapján,
a daruszentmiklósi óvodába vihetik a gyermekeket ezen a napon.
Ezen a napon helyi vállalkozóval oldanánk meg, hogy a szociális étkeztetés biztosított legyen.
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, javasolom, engedélyezzük az Előszállási Patakparti
Óvoda és a konyha számára, hogy 2017. június 13-án zárva tartson. Kérdésem, ki az, aki
egyetért az óvoda zárva tartásával?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
106/2017.(V.31.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Óvoda 2017. június 13-ai zárva tartásának engedélyezéséről
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az Előszállási Patakparti Óvoda
és a konyha 2017. június 13-ai zárva tartásához hozzájárul.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. május 31.
Farkas Imre polgármester: mivel több napirendi pont a rendkívüli, nyílt képviselőtestületi
ülésen nincsen, a rendkívüli, nyílt ülést 17,30 órakor bezárom.
kmf.

Bokorné dr. Jenei Zsuzsanna
jegyző
nevében és megbízásából:
Győriné Tar Edit
aljegyző

Farkas Imre
polgármester
Jegyzőkönyv hitelesítők:
Stadler Gábor
hitelesítő

Tábiné Nyúl Gabriella
hitelesítő
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