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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2017. június 29-én
17,00 órai kezdettel, a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendes,
nyílt üléséről.
Jelen vannak:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

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

Tanácskozási joggal:
Győriné Tar Edit aljegyző,
Dr. Gentischer Ferenc a Dunaújvárosi Járási Hivatal képviseletében,
Molnár Tibor körzeti megbízott, rendőr törzszászlós,
Suszter Tamás rendőr-alezredes, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság
rendőrkapitánya,
5) Farkas Dániel rendőr-főhadnagy,
6) Szerencse Jánosné óvodavezető
1)
2)
3)
4)

I. Napirend előtt
Farkas Imre polgármester: köszöntöm a képviselőtestület megjelent tagjait,
meghívott vendégeinket. Megállapítom, hogy a rendes, nyílt képviselőtestületi ülés a
képviselők 7 fős, teljes létszámú jelenlétével határozatképes, a rendes, nyílt ülést megnyitom.
Javaslatot teszek az ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítőire Jákli Ferencné és Stadler Gábor
képviselők személyében.
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
112/2017.(VI.29.) 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
Stadler Gábor képviselőket jelöli ki.
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Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. június 29.
Farkas Imre polgármester: javasolom a képviselőtestületnek a meghívóban feltüntetett
napirendi pontok tárgyalását, három napirendi pont felvételével: 16. napirendi pontként
javasolom tárgyalni a TOP-5.3.1-16 FE pályázatban konzorciumi tagként való részvételről való
döntéshozatalt, 17. napirendi pontként a TOP-3.2.1 pályázati anyag elkészítésében való
döntéshozatalt, 18. napirendi pontként pedig a Családokért Önkormányzati Társulásból való
kilépésről történő döntéshozatalt. Amennyiben nincs egyéb napirendi pontra javaslat,
javasolom a mai ülés napirendjének elfogadását. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a napirendet?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
113/2017.(VI.29.) 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. Beszámoló a közrend-és közbiztonság helyzetéről
Előadó: Molnár Tibor körzeti megbízott
2. Beszámoló a Tűzoltóság 2016. évi tevékenységéről
Előadó: Dunaújvárosi Tűzoltóság képviselője
3. Beszámoló a Patakparti Óvoda tevékenységéről
Előadó: Szerencse Jánosné óvodavezető
Véleményezi: Kulturális, Szociális és Sportbizottság
4. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a tett polgármesteri
intézkedésekről
Előadó: Farkas Imre polgármester
5. Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előadó: Győriné Tar Edit aljegyző
6. A házasságkötések lebonyolításának szabályairól és a fizetendő szolgáltatási díjakról
rendeletalkotás
Előadó: Győriné Tar Edit aljegyző
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7. Előszállás Nagyközség Fenntartható Fejlődés Helyi Program érvényességének
felülvizsgálata
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Kulturális, Szociális és Sportbizottság
8. Vis maior (2) pályázat benyújtása
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
9. Belterületi közterületek elnevezése
Előadó: Győriné Tar Edit aljegyző
10. 2017. augusztus 20-ai ünnepség szervezése
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Kulturális, Szociális és Sportbizottság
11. Gyermekek Előszállás Polgárává fogadása
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Kulturális, Szociális és Sportbizottság
12. Szennyvíz agglomeráció bővítése kérelmének jóváhagyása
Előadó: Farkas Imre polgármester
13. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Kulturális, Szociális és Sportbizottság
14. Előszállási Gyermek-és Ifjúsági Alapítvány támogatási összeg módosítás iránti
kérelme
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
15. Kovács Lajos előszállási lakos ingatlanvásárlási ügyében hozott határozatok
visszavonása
Előadó: Farkas Imre polgármester
16. TOP-5.3.1-16 FE pályázatban konzorciumi tagként való részvételről döntéshozatal
Előadó: Farkas Imre polgármester
17. TOP-3.2.1 pályázati anyag elkészítésében való döntéshozatal
Előadó: Farkas Imre polgármester
18. Családokért Önkormányzati Társulásból való kilépésről történő döntéshozatal
(szóbeli előterjesztés)
Előadó: Farkas Imre polgármester
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. június 29.
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II. Napirend tárgyalása
1. Beszámoló a közrend-és közbiztonság helyzetéről
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: sok szeretettel köszöntöm vendégeinket, Suszter Tamást,
Dunaújváros Rendőrkapitányát, valamint a megjelent kollégákat, Farkas Dániel rendőrfőhadnagyot és Molnár Tibor rendőr-törzszászlóst, körzeti megbízottat. Megkérdezem,
kívánják-e szóban kiegészíteni az írásos beszámolót?
Suszter Tamás Dunaújváros Rendőrkapitánya (a továbbiakban: rendőrkapitány): Tisztelt
Polgármester, Tisztelt Képviselőtestület! A beszámoló gondolom, a számadatokat tekintve
jónak tűnik, az elmúlt időszakhoz képest nagyon jónak. Mindenhol megemlítem ezért, hogy
remélem, az itt lakó emberek is úgy érzik, a beszámolóból az látszik, hogy mindenkinek a
szubjektív biztonságérzete megfelelő, megteszünk ezért mindent, 2016-ban és 2017-ben is erre
törekszünk.
Nagyon fontos előrelépés volt a térség életében, hogy meg tudtuk alakítani a mezőfalvai
rendőrőrsöt, ami még szorosabbá tudja tenni az itt dolgozó kollégák együttműködését a
közbiztonság érdekében. Ez az őrs megalakulás legalább 3-4 fő rendőr létszámemelkedést jelent
az őrs területén, ami nagy előrelépés és fontosnak tartom. Köszönöm a polgármesternek és a
képviselőtestületnek, hogy támogatták az őrs megalakulását, illetve a felújításhoz anyagi
támogatást tudott nyújtani. Szeretném megköszönni a tavalyi évben nyújtott támogatás
bármilyen formáját, amit a körzeti megbízotton keresztül vagy az őrsön keresztül a rendőrség
irányában nyújtott a képviselőtestület. Köszönöm a polgárőrségnek is a szolgálatot, az
együttműködést, hogy a közbiztonság fenntartásában közreműködtek. Köszönöm a
kollégáknak a tavalyi évi folyamatos, kimagasló munkavégzést. Olyan körzeti megbízottja van
a településnek, ami egyedülálló, tudomásom szerint bármikor, bármilyen ügyben lehet őt hívni
és rendelkezésre áll. Sok olyan eredményes ügyet tudott felmutatni, ami irigylésre méltó lehet
a többi település számára. Köszönöm a munkáját. Szeretném megköszönni főhadnagy úrnak is
a tevékenységét, amit az őrs létrehozásában nyújtott, illetve fog nyújtani a következő
időszakban is, hogy fennmaradjon ez a közbiztonsági helyzet a településen. Kiemelném, hogy
a tavalyi év folyamán is a kollégák többször, több ütemben vettek részt a határ megerősítésében.
Mindig törekedtünk arra, hogy a településeken közbiztonsági deficit ne keletkezzen. Kicsit a
nyári időszakban talán fellélegezhetünk, de nem tudjuk, mikor kell újra részt vennünk a
határerősítő tevékenységben. Az elmúlt időszakban heti váltásokban hajtottuk végre ezt a
határmegerősítő szolgálatot a Fejér Megyei Rendőrség-főkapitányság munkatársaival, illetve a
többi kapitányság beosztott kollégáival.
Szeretném kérni, ha bármilyen probléma felmerül a településen, ami a rendőrséggel kapcsolatba
hozható, akár pozitív, akár negatív dolog, akkor továbbra is várom ezt a körzeti megbízotton,
törzsparancsnokon keresztül a jelzéseket, hogy azonnal tudjunk reagálni a folyamatokra. Az
idei évben is voltak olyan bűncselekmények, amelyekre azt gondolom, nagy erőket tudtunk
mozgósítani és sikerült felderíteni egy-két olyan eseményt, ami már az én olvasatomban nekem
nem tetszett. Betörés lakott házakba, a héten itt a településen is volt olyan esemény, ami nekem
nem tetszett. Ha a jövőben van rá lehetőség, akár fix térfigyelő kamerarendszer felállítására, az
nagyban segítené a bűnüldöző szolgálat, illetve a közbiztonság fenntartását a településen, mert
egy, a terület szélén lévő településről beszélünk, sokat számítana, ha lenne ilyen lehetőség.
Többen tudnak már róla, hogy a kolléga, körzeti megbízott 2017. augusztus 1-jével áthelyezését
kérte családi és szakmai okokból egy másik rendőrségre, amit szomorúan vettünk tudomásul,
de nem gördítettünk akadályt elé, azt leszámítva, hogy maximális visszatartási időt
alkalmaztam. Ezúton is szeretném megköszönni a munkáját és jó egészséget kívánunk a
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szakmai és magánéletben egyaránt. Ennyit szerettem volna kiegészítésként elmondani, a
kérdésekre szívesen válaszolok.
Farkas Imre polgármester: biztos, hogy azt kellene mondani, hogy mennyivel nőtt a betörések
száma, ez kifejezetten rossz dolog, én kifejezetten örültem neki, mert úgy gondolom, hogy ha
valaki elkövet valamit, akkor viselje a következményeit. Mindenki tisztában van azzal, hogy ha
elindul egy úton, hogy az jó vagy nem jó. A tavalyi számok nagyon pozitívak számunkra,
nagyon örültem ennek a beszámolónak, bízom benne, hogy később is így megy, annak ellenére,
hogy eléggé forgalmas főút mellett vagyunk. Voltak időszakok, például a karácsonyi
időszakban sok betörés megtörtént, ezek a tavalyi és az idei évben eltűntek, látszik, hogy van
mozgás a területen, nem vagyunk annyira szeretett célpontok. Ami az elmúlt hétvégén történt,
nem messziről idejövő személy lehetett, hiszen pontosan tudta, miért jön és mit fog találni, ez
a notórius az az egypár személy, aki helyben tevékenykedik, igyekszünk tenni ellene.
Én is köszönöm a jelenlévők munkáját, rendőrkapitány urat is bármikor hívom, mindig felveszi
a telefont és mindig segít. A két kollégának is nagyon köszönöm a munkáját, jó az
együttműködés és a kapcsolat köztünk és ha bármilyen kéréssel fordulnak hozzánk, a
lehetőségekhez képest mindig, mindenben támogatjuk őket.
Stadler Gábor képviselő: én azt szeretném kérni, hogy amikor csak lehet, nyugodtan lehet hozni
sebességmérő kamerákat a településre, mert nagyon jó ez az időszak, mert ilyenkor a
kamionosok is megfelelő sebességgel közlekednek. Nyugodtan bármikor lehet idejönni és
mérni a sebességet, mert nagyon eredményes ez az idő.
Suszter Tamás rendőrkapitány: biztos vagyok benne, hogy a közeljövőben többször lesznek itt
sebességmérők. A 62-es főúton is azt tapasztaltuk, hogy az út jó minősége miatt azt hiszik a
járművezetők, hogy autópálya, az elmúlt időszak arra késztetett bennünket, hogy főközlekedési
utakon nagyobb számban hajtsunk végre sebességmérést, úgyhogy biztosan itt is így lesz.
Farkas Imre polgármester: a három település három körzeti megbízottja nagyon jó
szimbiózisban él, mindig arra törekedtek, ha valamelyikük nem dolgozott, a másik kettő átvette
a munkáját. Ez annak is köszönhető, hogy a gépjármű itt van, amivel átjárnak a szomszéd
településekre.
Jákli Ferencné képviselőnő: Tibornak szeretném mondani: az iskolás korosztálynál sokszor
jelen volt a körzeti megbízott, különböző előadásokat tartott, beszélgetett a gyerekekkel,
bármikor kértük, soha nem mondott nemet. Sőt, ha beteg volt, akkor is segített a tanácsaival,
köszönöm neki a munkáját. Megértem, hogy az élete másképp alakul, de nagyon sajnálom, mert
már megszoktuk és megszerettük őt. Kívánom, hogy a további jövőjük legyen olyan, amilyet
szeretnének és találják meg ott is a helyüket. Köszönöm és örülök, hogy itt voltak.
Molnár Tibor körzeti megbízott: köszönöm és mindenkinek minden jót kívánok.
Farkas Imre polgármester: Tibor lassan 8 évet töltött itt, ebből 7 évet közösen együtt
dolgoztunk, elmondhatom, hogy az egyik legjobb körzeti megbízottunk ő volt. Nagyon örültem
annak - bár lehet, hogy kicsit szerencsétlen helyzet, hogy egy utcában lakunk -, de ha bármi
bejelentés volt, rögtön tudtunk találkozni és tudtunk együtt menni, de úgy gondolom, hogy talán
ez a munka nem volt hiábavaló. Nagyon köszönöm az egész falu nevében, hogy ilyen
lelkiismeretesen és odaadóan végezte a munkáját. Ami nemcsak számokban mérhető, de az itt
lakók is el tudják mondani, hogy teljesen más, nagyon jó, hogy ilyen körzeti megbízottunk volt
a területen. Amennyiben kapitány úr megengedi, egy kis ajándékkal szeretnénk elköszönni tőle.
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Köszönjük a munkáját és minden jót kívánunk, azt kérem, hogy őrizze meg jó emlékezetében
Előszállást. Bármikor erre jár, nyugodtan jöjjön be, mindig szívesen látjuk, ha egyszer szeretne
visszajönni körzeti megbízottként, akkor is.
Molnár Tibor körzeti megbízott: nagyon szépen köszönöm. Nem rossz érzéssel megyek el, ezt
határozottan kijelentem. Ezt jó kimondani és jó hallani, hogy akár vissza is várnak. Bízom
benne, hogy még találkozunk.
Farkas Imre polgármester: bízzunk benne, hogy jó döntést hozott, de ha nem, bármikor itt
vagyunk alternatívaként és visszavárjuk.
Molnár Tibor körzeti megbízott: köszönöm, nagyon kedvesek.
Magyari Ferenc alpolgármester: én itt voltam, amikor a körzeti megbízott idejött, akkor is
képviselőtestületi tag voltam. Nagyon sajnálom, hogy elmegy, nagyon köszönöm a segítséget,
amit a faluért tett. Dolgoztam az iskolában, ott is voltak nehéz helyzetek, amiket frappánsan
megoldott. Kívánok a magam nevében, a falu nevében az új helyen jó egészséget, boldogságot.
Traffipax: ha a rendőrség előtt is lenne fix traffipax, olyan, ami az út mellé van telepítve, ha
ennek híre menne, hogy egy ilyen doboz fel van állítva, lehet, hogy hasznos lenne, a 61-es
főúton jól meg tudná fogni a forgalmat lefelé, illetve a kanyarból kijőve, ha az autósok meglátja,
hogy tiszta a pálya, a házam előtt sajnos „meglódulnak” a járművel.
Suszter Tamás rendőrkapitány: fix sebességmérő helyek telepítése, bővítése folyamatban van.
Nem tudom, milyen elhatározás alapján történtek a kisapostagi körforgalomnál.
Elképzelhetőnek tartom, hogy lesznek fix mérési helyek. Utána kell ennek nézni, mert most
erős változások vannak, amiket látunk. Megkérem, főhadnagy urat, nézzen utána, mik a
települési mérések feltételei, milyen változások voltak a közelmúltban, mert vannak változások,
ennek utána kell nézni. Szerintem lesz lehetőség akár településen belül is. Gondolom, azért
nagyon nehéz elviselni ezt a forgalmat, ami itt dübörög, amit most is hallani, ahogyan itt ülünk.
Farkas Imre polgármester: talán szerencsénk lesz, mert lesz burkolatjavítás, van olyan időszak,
amikor szinte remeg az asztalon a pohár, ha elmegy egy kamion a főúton. Nagyon sok kamion
halad keresztül egy évben a főúton, tény, hogy nagy a forgalom. Amennyiben nincs kérdés,
észrevétel, a közrend-és közbiztonság helyzetéről szóló 2016. évi beszámolót elfogadásra
javasolom. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a beszámolót?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
114/2017.(VI.29.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
a közrend-és közbiztonság helyzetéről szóló
2016. évi beszámolóról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Fejér Megyei Rendőrfőkapitányság Dunaújvárosi Rendőrkapitányságának a közrend-és közbiztonság helyzetéről
szóló 2016. évi beszámolóját elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
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Határidő: 2017. június 29.
Farkas Imre polgármester: nagyon köszönjük a beszámolót, illetve, hogy részt vettek a mai
ülésen, további jó erőt, kitartást kívánok és azt, hogy minél kevesebb munkájuk legyen
Előszállás környékén. A körzeti megbízottnak jó egészséget és minden jót kívánunk.
2. Beszámoló a Tűzoltóság 2016. évi tevékenységéről
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a napirend előadója sajnos nem érkezett meg az ülésre. A beszámoló
a térségre vonatkozik leginkább, egyedi jellemzőket nem nagyon tartalmaz Előszállás
vonatkozásában. Egyetlen örömteli hír, hogy 2018-ra várható egy teljesen új fecskendő. A
beszámolóval kapcsolatosan van-e kérdés, észrevétel?
Magyari Ferenc alpolgármester: eléggé kiterjedt lett a valamikori tűzoltóság területe, például
Gárdony és Velence is már Dunaújvároshoz tartozik, megszüntették a sárbogárdi tűzoltóságot.
Egyébként elég jó a beszámoló, alapos.
Farkas Imre polgármester: igen alapos a beszámoló, csak nagyon átfogó jellegű. Annak örülni
kell, hogy az említésre méltó események között Előszállás nem szerepel.
Amennyiben nincs egyéb kérdés, észrevétel, a tűzoltóság 2016. évi tevékenységéről szóló
beszámolót elfogadásra javasolom. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a beszámolót?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
115/2017.(VI.29.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
a Tűzoltóság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Fejér Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége Dunaújvárosi
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának tevékenységéről szóló 2016. évi beszámolót elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. június 29.
3. Beszámoló a Patakparti Óvoda tevékenységéről
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: az óvoda tevékenységéről szóló beszámolót előzetesen összevont
bizottsági ülésen a két bizottság megtárgyalta, elég alapos és részletes. A bizottságok a
beszámolót elfogadásra javasolják a képviselőtestületnek.
A bizottsági ülésen az óvodavezető részéről néhány kiegészítés hangzott el, megkérdezem az
óvodavezetőt, kívánja-e kiegészíteni a beszámolót?
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Szerencse Jánosné óvodavezető: szeretném megköszönni a képviselőtestületnek, az
önkormányzatnak a támogatást, a munkát, amivel egész évben segített és támogatott bennünket.
Ami a beszámoló készítése közben történt: kialakítottuk a csoportokat 72 fő a beíratott
gyermek, ehhez jön 2 fő SNI-s gyermek, így 74 fő lesz a létszám a 2017/2018-as tanévtől. Az
óvodai alapító okirat szerint 76 fő lehet maximum a gyermeklétszám. Ezért kérem a tisztelt
képviselőtestületet, hogy a 10 %-os létszámemeléshez járuljon hozzá, ha esetleg év közben
érkezik gyermek, azt fel tudjuk venni. Ezen kívül pedig kérem az önkormányzatot, hogy mivel
lesz 2 fő SNI-s gyermek, biztosítsa hozzá a fejlesztő pedagógust és a logopédust. A dajkák bérét
2017. januártól rendezték, jelen pillanatban a dajkák meg vannak vele elégedve, nagyon szépen
köszönjük.
Kérem a tisztelt képviselőtestületet, hogy a vízelvezetés és a kerítés problémáját oldja meg,
ennek költsége a költségvetésbe betervezésre került, augusztus hónapban ezt meg lehetne
csinálni.
Farkas Imre polgármester: igyekszünk ezeket a kéréseket teljesíteni, a kerítés a legkisebb
probléma, a vízelvezetés lesz a nehezebb feladat, de megpróbáljuk megoldani. Szeretném
megköszönni az óvodavezető munkáját és az egész óvoda személyzete munkáját, beleértve a
konyhai dolgozókét is, nagyon színvonalas munkát végeznek. Az utolsó munka a ballagás volt,
remélem, ilyen nem lesz többet, hogy apuka a gyermekével közösen szerepel, mert ránéztem a
képviselőtársamra, hát nagyokat kellett nyelnem. Az óvónők mindig újítanak, mindig
belevisznek valami újat, ami nagyon jó, ez látszik az épületen is, sokat dolgoznak vele.
Köszönjük a munkájukat, elmondhatom, hogy az óvoda a falu egyik gyöngyszeme.
Szerencse Jánosné óvodavezető: elég sok helyről érkeznek hozzánk óvónők, sok továbbképzést
tartunk, nagyon jó anyagi helyzetű településről jövő óvónők is azt mondják, hogy az ő óvodájuk
nincs ilyen szép, mint a miénk. Vadidegen személy is azt mondja, hogy még ilyen szép
óvodában nem járt. Ez minket mindig nagyon jó érzéssel tölt el. Én pedig mindig elmondom,
hogy köszönjük a polgármesternek és az önkormányzatnak, mert ha a polgármester és a
képviselőtestület nem ilyen lenne, nem lenne ilyen szép az óvodánk. Az biztos, hogy sokat
dolgozunk vele, hogy ilyen legyen.
Farkas Imre polgármester: nem minden a pénz, ha nem látnak benne fantáziát, akkor csak egy
épület lenne, nem egy ilyen szép óvoda.
Szerencse Jánosné óvodavezető: az évzáró műsor valóban nagyon jó volt.
Jákli Ferencné képviselőnő: külön kiemelném, mivel én is érintett vagyok, hogy az
ételallergiások számára sok helyen nem megoldott a főzés, nagyon sok városi intézményben a
szülőnek kell bevinni az ételt. Itt az óvodában az ételallergiásokra is odafigyelnek, külön
főznek, külön készítenek tízórait, uzsonnát a gyerekeknek is, ezt köszönöm és maximálisan
dicséret illeti a konyhai dolgozókat.
Farkas Imre polgármester: ezért valóban köszönet jár a konyhai dolgozóknak. Amennyiben
nincs kérdés, észrevétel, az óvoda 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadásra
javasolom a képviselőtestületnek. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a beszámolót?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
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116/2017.(VI.29.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
az óvoda 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az Előszállási Patakparti Óvoda
2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. június 29.
Farkas Imre polgármester: az óvodavezető kérésére javasolom a képviselőtestületnek az óvodai
létszám 10 %-kal történő emelését a 2017/2018-as tanévre. Az összevont bizottsági ülésen a
bizottságok a kérést támogatták.
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
117/2017.(VI.29.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
az óvodai gyermeklétszám emeléséről
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2017/2018-as tanévre az
Előszállási Patakparti Óvoda Alapító Okiratban szereplő 76 fős létszámának 10 %-kal történő
emeléséhez hozzájárul.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. július 20. (az óvodavezető értesítésére)
4. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a tett
polgármesteri intézkedésekről
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a legnagyobb feladatunk ebben a hónapban a „Szállás-Napok”
megszervezése volt. Úgy gondolom, talán az időjárásnak is köszönhetően, de a legjobb
rendezvényünk volt. Az első napon ugyan lehettünk volna többen is, de összességében nagyon
jól sikerült. Mindenkinek, aki ebben a munkában részt vett, köszönöm a munkáját, összehangolt
csapatmunka volt. Jövőre 90 éves lesz a település, még jobb rendezvényt kell szerveznünk.
Június 14-én az általános iskolában voltam, ahol a faluért sokat tevő személy csendes nyugdíjas
búcsúztatóján vettem részt, Herpainé Pál Edit pedagógus 36 évet dolgozott itt Előszálláson.
Mint tanár, ez volt az utolsó tanéve. Megköszöntük a munkáját, ezúton szeretném ismét
megköszönni a munkáját, sokat tett a településért, a gyerekekért.
Hozott intézkedések: a külterületi utak karbantartása pályázat kapcsán kaptunk egy
hiánypótlást, amit teljesítettünk. Volt egy hiánypótlás az elsőként benyújtott vis maior
pályázatra is, ezt is sikerült megoldani. A művelődési ház fűtéskorszerűsítésével kapcsolatosan
benyújtandó TOP-pályázatot július 14-éig be kell adnunk. A második vis maior pályázatot a
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jövő héten kell benyújtani. Az óvoda vonatkozásában is van feladat, így hosszú nyári szünet
nem lesz.
Szeretnék 2017. július 14-21-ig szabadságot igénybe venni, ezért kérem a tisztelt
képviselőtestületet, hogy ehhez járuljon hozzá. Kérdésem, ki az, aki egyetért a szabadság
igénybevételével?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
118/2017.(VI.29.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
polgármesteri szabadság igénybevételéről
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete Farkas Imre polgármester 2017.
július 14-21-ig tartó (6 nap) szabadság igénybevételéhez hozzájárul.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. június 29.
Farkas Imre polgármester: megkérdezem a képviselőtestület tagjait, van-e a polgármesteri
tájékoztatóval kapcsolatosan kérdés, hozzászólás?
Magyari Ferenc alpolgármester: szeretném elmondani, hogy a ravatalozó melletti csap nagyon
jól néz ki, jó munkát végeztek, köszönjük azoknak, akik megcsinálták.
Farkas Imre polgármester: a temetőben az összes vízcsap olyan, mint a ravatalozó melletti. A
héten megtörtént a másik három vízcsap helyének kiásása is, egy már elkészült, még két vízcsap
felállítása a közeljövőben megtörténik. A vízcsapok felállítása társadalmi munkában történt,
három személyt kell megemlítenem, Szabó Jánost, Bognár Istvánt, Flér Istvánt, illetve Szabó
János unokáját, akik sokat tettek azért, hogy ezek a vízcsapok esztétikusak és kulturált
kinézetűek legyenek.
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, a két ülés között történt fontosabb eseményekről,
a tett polgármesteri intézkedésekről szóló tájékoztatót elfogadásra javasolom. Kérdésem, ki az,
aki elfogadja a tájékoztatót?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
119/2017.(VI.29.) 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. június 29.
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5. Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a jelentésben egyetlen határozat szerepel, amiben határidő
hosszabbítás szükséges. Ez pedig a József Attila utcai ingatlan eladásának ügye, amelyet két
vevő vásárol meg. Az adásvételi szerződés aláírása azért nem történt még meg, mert az egyik
vevő egyik fele dolgozik, a héten már nyugdíjas lesz, így már könnyebb lesz számára az
adásvételi szerződés aláírása. A jövő hét folyamán ez megtörténik. Ezért a 96/2017.(V.25.)
számú határozat határidejét javasolom 2017. július 15-re módosítani. Kérdésem, ki az, aki
egyetért a határidő meghosszabbításával?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
120/2017.(VI.29.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
96/2017.(V.25.) önkormányzati határozat határidejének
módosításáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete 96/2017.(V.25.) számú
önkormányzati határozatának határidejét 2017. július 15-re módosítja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. július 15. (az adásvételi szerződés aláírására)
Farkas Imre polgármester: a jelentésben szereplő összes többi határozat végrehajtása
megtörtént, ezért javasolom a képviselőtestületnek a lejárt határidejű határozatokról szóló
jelentés elfogadását. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a jelentést?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
121/2017.(VI.29.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
63/2017.(III.23.) ÖK. számú határozat,
64/2017.(III.23.) ÖK. számú határozat,
74/2017.(IV.27.) ÖK. számú határozat,
75/2017.(IV.27.) ÖK. számú határozat,
78/2017.(IV.27.) ÖK. számú határozat,
81/2017.(IV.27.) ÖK. számú határozat,
91/2017.(V.25.) ÖK. számú határozat,
92/2017.(V.25.) ÖK. számú határozat,
93/2017.(V.25.) ÖK. számú határozat,
95/2017.(V.25.) ÖK. számú határozat,
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98/2017.(V.25.) ÖK. számú határozat,
102/2017.(V.31.) ÖK. számú határozat,
103/2017.(V.31.) ÖK. számú határozat,
109/2017.(VI.16.) ÖK. számú határozat
végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
Felelős: Győriné Tar Edit aljegyző
Határidő: 2017. június 29.
6. A házasságkötések lebonyolításának szabályairól és a fizetendő szolgáltatási
díjakról rendeletalkotás
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Győriné Tar Edit aljegyző: az előző képviselőtestületi ülésen szó volt róla, hogy törvényességi
felülvizsgálat alá vonta a Fejér Megyei Kormányhivatal a megyében az összes önkormányzati,
házasságkötésekről szóló helyi rendeletet. A határidő a mai képviselőtestületi ülés időpontja
volt. Az előterjesztett rendelet-tervezetben pontosításra kerültek az előző rendeletben
szabályozottak. A házasulandókat tekintve nem történik semmiféle változás, jogszabályi
megfelelés miatt szükséges az új rendelet megalkotása. Az volt a feladat, hogy amiben nem
voltunk illetékesek, azt ki kellett venni a rendeletből és pontosítani kellett a szabályokat.
Farkas Imre polgármester: amennyiben a rendelet-tervezettel kapcsolatosan nincs kérdés,
hozzászólás, az előterjesztett, házasságkötések lebonyolításának szabályairól és a fizetendő
szolgáltatási díjakról szóló rendelet-tervezetet elfogadásra javasolom. Kérdésem, ki az, aki
elfogadja a rendelet-tervezetet?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
rendeletet alkotja:
Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2017.(VI.30.) önkormányzati rendelete
a hivatali munkaidőn kívüli, valamint a hivatali helyiségen kívüli házasságkötések
engedélyezésének szabályairól, az azokért fizetendő díjak mértékéről továbbá az
anyakönyvvezető részére fizetendő díjakról
(A rendelet szövege teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
7. Előszállás Nagyközség
felülvizsgálata

Fenntartható

Fejlődés

Helyi

Program

érvényességének

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a programot kétszer szoktuk egy évben felülvizsgálni, félévente
szükséges. Januárban döntöttünk róla, a program tartalmazza, hogy a fenntartható fejlődést
milyen pályázati lehetőségekből szeretnénk finanszírozni, ezekkel a TOP-pályázatokkal
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módosítottuk akkor a programot. Új nem merült fel, ezért változatlan formában javasolom
elfogadni a Fenntartható Fejlődés Helyi Programot.
Összevont bizottsági ülésen a bizottságok a program felülvizsgálatát előzetesen megtárgyalták
és változatlan formában javasolják elfogadni a programot. Kérdésem, ki az, aki egyetért a
program változatlan formában történő elfogadásával?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
122/2017.(VI.29.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
a fenntartható fejlesztési program felülvizsgálatáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete Előszállás Nagyközség
Fenntartható Fejlődés Helyi Programját felülvizsgálta, a programban változtatást nem javasol.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. június 30.
8. Vis maior (2) pályázat benyújtása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: beadtunk egy vis maior igényt, négy utca vonatkozásában. Ezek az
utcák: az Ady Endre utca, a Dózsa György utcai feljáró, Tavasz-Nyár utcai feljáró, valamint a
Bem utcában egy árokszakasz helyreállítására, amit megrongált a nagy eső. Olyan utcákra
próbáltam beadni az igényt, amiket a hirtelen lezúduló eső tönkretett. Ennek összege
65.388.052 Ft. Javasolom a képviselőtestületnek a vis maior igényre a pályázat benyújtását a
szükséges önerő biztosításával.
Összevont bizottsági ülésen a bizottságok előzetesen megtárgyalták a vis maior pályázat
benyújtását és a pályázat benyújtásával egyetértenek. Kérdésem, ki az, aki egyetért a vis maior
pályázat benyújtásával?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
123/2017.(VI.29.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
vis maior támogatás címen pályázat benyújtásáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete vis maior támogatás címen
pályázat benyújtását határozza el a Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: a hirtelen lehullott intenzív, nagy mennyiségű eső megrongálta az
utak burkolatát és a vízelvezető árkokat, melyek helye: 3862. hrsz. Dózsa György utca, 1442.
hrsz. Bem utca, 1293. hrsz. Ady Endre utca és a 1412/6. hrsz. névtelen utca.
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A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás (biztosítási összeg
nélkül)
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior támogatási igény
Források összesen

2017. év
6.538.806 Ft

%

Ft
Ft
58.849.246 Ft
65.388.052 Ft

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 65.388.052 Ft, melynek
fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani.
A képviselőtestület nyilatkozik arról, hogy
 a káreseménnyel érintett vagyonelemek az önkormányzat tulajdonát képezik,


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



a bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az önkormányzat biztosítással nem
rendelkezik,



az adott káreseményre biztosítási összeget nem igényelt,



vállalja a károsodott ingatlanoknak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását,



az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni,



a saját forrás összegét a 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.13). számú
költségvetési rendeletében biztosítja.

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. július 3. (a pályázat benyújtására)

9. Belterületi közterületek elnevezése
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: két-három képviselőtestületi üléssel ezelőtt döntöttünk arról, hogy
melyek azok a területek, amelyek jelenleg nincsenek névvel ellátva és van rajta vagy később
lehet rajta lakóingatlan, építmény. Oda viszont úttal kell odajutni, ennek az útnak kell, hogy
legyen neve. Nagyon sok észrevétel, javaslat nem érkezett ezekre az utakra, egyetlen utcára volt
egy javaslat, amit egy ott lakó adott, illetve a mai napon kaptam egy másikat.
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A képviselőtestület úgy döntött, hogy meghirdeti az utcák elnevezését és utána dönt a beérkezett
javaslatok alapján. Javasolom, hogy egyesével haladjunk végig ezeken az utcákon.
Elnevezés nélküli közterületek:
1./ 1155/1. hrsz., 1124/2. hrsz. és 0391/2. hrsz. a Feszty Á. utcát keresztező utca, mely a
Kossuth L. utcától a Kossuth telepig tart:
Ez az utca névtelen utca jelenleg. A javaslat: Kereszt utca, Bodzás sor, Búzavirág utca. Az
utolsó javaslatot találom megfelelőnek, javaslat nem érkezett, bár ingatlanok vannak ott.
Győriné Tar Edit aljegyző: ötleteket, javaslatokat szeretnék kérni a képviselőtestület tagjaitól.
Jákli Ferencné képviselőnő: a Kereszt utca elnevezés számomra elfogadható.
Farkas Imre polgármester: egy utcát keresztez, a Feszty Árpád utcát.
Dr. Ecsedi András István képviselő: az én javaslatom, Bodzás sor legyen.
Stadler Gábor képviselő: én nem javasolom a Bodzás sort.
Farkas Imre polgármester: javasolom az 1155/1 hrsz., 1124/2 hrsz. és 0391/2 hrszámú
közterületek elnevezésére a Kereszt utca nevet. Kérdésem, ki az, aki egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 2 igen szavazattal, 4 nem szavazattal, 1 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
124/2017.(VI.29.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
az 1155/1 hrsz., 1124/2 hrsz. és 0391/2 hrszámú közterületek elnevezésére
tett javaslatról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a közterületek elnevezéséről, az
elnevezés megváltoztatásáról, azok jelöléséről, és a számozás rendjéről szóló 17/2014.(IX.30.)
önkormányzati rendelet alapján egyes közterületek elnevezésével kapcsolatban a következő
döntést hozza:
Az előszállási 1155/1 hrsz., 1124/2 hrsz. és 0391/2 hrszámú közterületekre vonatkozóan a
Kereszt utca elnevezést nem fogadja el.
Felelős: Győriné Tar Edit aljegyző
Határidő: 2017. június 29.
Farkas Imre polgármester: javasolom az 1155/1 hrsz., 1124/2 hrsz. és 0391/2 hrszámú
közterületek elnevezésére a Bodzás sor nevet. Kérdésem, ki az, aki egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 1 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 4 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
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125/2017.(VI.29.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
az 1155/1 hrsz., 1124/2 hrsz. és 0391/2 hrszámú közterületek elnevezésére
tett javaslatról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a közterületek elnevezéséről, az
elnevezés megváltoztatásáról, azok jelöléséről, és a számozás rendjéről szóló 17/2014.(IX.30.)
önkormányzati rendelet alapján egyes közterületek elnevezésével kapcsolatban a következő
döntést hozza:
Az előszállási 1155/1 hrsz., 1124/2 hrsz. és 0391/2 hrszámú közterületekre vonatkozóan a
Bodzás sor elnevezést nem fogadja el.
Felelős: Győriné Tar Edit aljegyző
Határidő: 2017. június 29.
Farkas Imre polgármester: javasolom az 1155/1 hrsz., 1124/2 hrsz. és 0391/2 hrszámú
közterületek elnevezésére a Búzavirág utca nevet. Kérdésem, ki az, aki egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
126/2017.(VI.29.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
az 1155/1 hrsz., 1124/2 hrsz. és 0391/2 hrszámú közterületek elnevezéséről
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a közterületek elnevezéséről, az
elnevezés megváltoztatásáról, azok jelöléséről, és a számozás rendjéről szóló 17/2014.(IX.30.)
önkormányzati rendelet alapján egyes közterületek elnevezésével kapcsolatban a következő
döntést hozza:
Az előszállási 1155/1 hrsz., 1124/2 hrsz. és 0391/2 hrszámú közterületek elnevezése:
Búzavirág utca.
Felhívja az aljegyzőt, hogy gondoskodjon a közterületek elnevezésének és a házszámok
megváltozásának a hatósági nyilvántartásokon történő átnevezéséről.
Felelős: Győriné Tar Edit aljegyző
Határidő: 2017. július 31. (a földhivatal értesítésére)

2./ 0380. hrsz. út, mely a 61. főúttól a fenti keresztutcáig tart:
Farkas Imre polgármester: kérem a képviselőtestülettől a javaslatokat, hozzászólásokat. A
javaslat az út elnevezésére: Lóheres köz.
Magyari Ferenc alpolgármester: sokan a köztudatban úgy ismerik ezt az utat, hogy Kossuth
telepi út, ezért én ezt javasolom.
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Stadler Gábor képviselő: egyetértek alpolgármester úrral, legyen a neve Kossuth telepi út.
Győriné Tar Edit aljegyző: van már Kossuth Lajos utca, ezért én nem javasolom a Kossuth
telepi út elnevezést. Az a véleményem, ha lehetséges, más legyen ennek az útnak a neve.
Magyari Ferenc alpolgármester: ez az út tulajdonképpen folytatása a Dollár utcának. Lehetne
Dollár utca a neve.
Stadler Gábor képviselő: a Bartók Béla utca a Dollár utca végében folytatódik?
Győriné Tar Edit aljegyző: a Bartók Béla utca végéig az előző elnevezés tart, a Búzavirág utca.
Utána magánút van a Kossuth-telep bejárójáig. A Dollár utcával szemben ér véget ez az út.
Stadler Gábor képviselő: az aszfaltozás ívben folytatódik a Bartók Béla utca végéig, mintha az
lenne egy utca, a másik, a Búzavirág utca cikk-cakkal lejtőn jön le és úgy folytatódik tovább,
nem lesz zavaró.
Magyari Ferenc alpolgármester: helyrajzi szám szerint viszont végigmegy a Bartók Béla utcán.
Győriné Tar Edit aljegyző: a legegyszerűbb megoldás a Dollár utca elnevezés lenne, azt
kivezetni odáig. Ugyanúgy lenne, mint a Feszty Árpád utca.
Farkas Imre polgármester: az elhangzott hozzászólások alapján javasolom a
képviselőtestületnek, hogy a 0380. hrsz. út elnevezése Dollár utca legyen. Kérdésem, ki az, aki
egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
127/2017.(VI.29.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
a 0380. hrszámú közterület elnevezéséről
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a közterületek elnevezéséről, az
elnevezés megváltoztatásáról, azok jelöléséről, és a számozás rendjéről szóló 17/2014.(IX.30.)
önkormányzati rendelet alapján egyes közterületek elnevezésével kapcsolatban a következő
döntést hozza:
Az előszállási 0380 hrszámú közterület elnevezése: Dollár utca.
Felhívja az aljegyzőt, hogy gondoskodjon a közterületek elnevezésének és a házszámok
megváltozásának a hatósági nyilvántartásokon történő átnevezéséről.
Felelős: Győriné Tar Edit aljegyző
Határidő: 2017. július 31. (a földhivatal értesítésére)

3./ 1480. hrsz. és 1470/17. hrsz. a Kastély mellett a 61. főúttól a Baross G. utcai
kereszteződésig húzódó utca:
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Farkas Imre polgármester: a javaslat Kastély út. Kérem a képviselőtestület tagjainak
véleményét.
Jákli Ferencné képviselőnő: a javaslat az elnevezésre tökéletes.
Farkas Imre polgármester: javasolom a képviselőtestületnek, hogy az 1480. hrsz. és 1470/17.
hrsz. a Kastély mellett a 61. főúttól a Baross G. utcai kereszteződésig húzódó utca elnevezése
Kastély út legyen. Kérdésem, ki az, aki egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
128/2017.(VI.29.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
az 1480. hrsz. és 1470/17. hrsz. közterület elnevezéséről
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a közterületek elnevezéséről, az
elnevezés megváltoztatásáról, azok jelöléséről, és a számozás rendjéről szóló 17/2014.(IX.30.)
önkormányzati rendelet alapján egyes közterületek elnevezésével kapcsolatban a következő
döntést hozza:
Az előszállási 1480. hrsz. és 1470/17. hrszámú közterületek elnevezése: Kastély út.
Felhívja az aljegyzőt, hogy gondoskodjon a közterületek elnevezésének és a házszámok
megváltozásának a hatósági nyilvántartásokon történő átnevezéséről.
Felelős: Győriné Tar Edit aljegyző
Határidő: 2017. július 31. (a földhivatal értesítésére)

4./ 1743. hrsz. a Rabi-Simon Kft. telephelye előtt, a temető mögött, a Krizantém és a
Bercsényi utca közötti utca:
Farkas Imre polgármester: a javaslat Külső major. Várom a véleményeket a képviselőtestület
tagjai részéről.
Győriné Tar Edit aljegyző: ez a közterület legyen major, ne utca legyen.
Farkas Imre polgármester: mivel egyéb javaslat, hozzászólás nem hangzott el, javasolom a
Külső major elnevezést. Kérdésem, ki az, aki egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
129/2017.(VI.29.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
az 1743. hrszámú közterület elnevezéséről
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a közterületek elnevezéséről, az
elnevezés megváltoztatásáról, azok jelöléséről, és a számozás rendjéről szóló 17/2014.(IX.30.)
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önkormányzati rendelet alapján egyes közterületek elnevezésével kapcsolatban a következő
döntést hozza:
Az előszállási 1743 hrszámú közterület elnevezése: Külső major.
Felhívja az aljegyzőt, hogy gondoskodjon a közterületek elnevezésének és a házszámok
megváltozásának a hatósági nyilvántartásokon történő átnevezéséről.
Felelős: Győriné Tar Edit aljegyző
Határidő: 2017. július 31. (a földhivatal értesítésére)

5./ 1824/1. hrsz., az Arany János és a Hunyadi utca kereszteződése, ahol az újonnan
felállított kereszt áll:
Győriné Tar Edit aljegyző: az előző ülésen sem érezte a képviselőtestület szükségét, hogy ezen
a közterületen változtatni kellene, javaslat sem érkezett rá.
Jákli Ferencné képviselőnő: ha zavaró a mentők, tűzoltók, idegenek számára, akkor azt
javasolom, hogy változtassunk rajta.
Farkas Imre polgármester: az a kérdés, hogy a háromszög alakú közterület elnevezése Hunyadi
tér legyen-e?
Jákli Ferencné képviselőnő: a javaslat teljesen jó, akár Szent János, akár Utazók tere, mert
sokan meg is állnak ott.
Magyari Ferenc alpolgármester: azt javasolom, hogy Hunyadi tér legyen.
Farkas András képviselő: én is a Hunyadi tér elnevezést javasolom.
Győriné Tar Edit aljegyző: a Hunyadi térre egyedül Serák János van bejegyezve, senki más.
Valójában ilyen, hogy Hunyadi tér elnevezés nincs is a térkép szerint.
Farkas Imre polgármester: javasolom, hogy az 1824/1 hrszámú közterület elnevezése Hunyadi
tér legyen. Kérdésem, ki az, aki egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
130/2017.(VI.29.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
az 1824/1 hrszámú közterület elnevezéséről
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a közterületek elnevezéséről, az
elnevezés megváltoztatásáról, azok jelöléséről, és a számozás rendjéről szóló 17/2014.(IX.30.)
önkormányzati rendelet alapján egyes közterületek elnevezésével kapcsolatban a következő
döntést hozza:
Az előszállási 1824/1. hrszámú közterület elnevezése: Hunyadi tér.
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Felhívja az aljegyzőt, hogy gondoskodjon a közterületek elnevezésének és a házszámok
megváltozásának a hatósági nyilvántartásokon történő átnevezéséről.
Felelős: Győriné Tar Edit aljegyző
Határidő: 2017. július 31. (a földhivatal értesítésére)
Jelenleg elnevezett,
eredményeznek:

de

átnevezendő

közterületek,

melyek

lakcímváltozást

6./ 1412/6. hrsz., a Gazdabolt utcája, jelenleg Petőfi Sándor utca, egyik ága:
Farkas Imre polgármester: a javaslat az 1412/6 hrszámú út elnevezésére Csikójárás útja,
Almáskertek útja, illetve a harmadik javaslat Kerekes út. Várom a hozzászólásokat.
Farkas András képviselő: ezt most mindenképpen meg kell lépni? Ezzel nem várhatnánk még,
mert akik ott laknak, azokat nagyban érinti ez a változás, hiszen sok helyre be kell jelenteniük.
Győriné Tar Edit aljegyző: igen, mert a határidő szorít bennünket.
Farkas Imre polgármester: minden lakosnak a saját dolgait magának kell intéznie, a jelentősebb
közmű cégeket hivatalból értesítjük.
Stadler Gábor képviselő: én javasolom Szendrey Júlia elnevezést, hiszen ez az út keresztezi a
Petőfi utcát. Véleményem szerint sokkal jobb javaslat, mint az előterjesztésben szereplők.
Farkas Imre polgármester: amilyen elnevezéseket régen használtak az idősek, azok
valamelyikéről kellene elnevezni. Én a magam részéről a Kerekes út elnevezést támogatom. A
javaslatokat egyenként szavazásra bocsátom. Elsőként javasolom az 1412/6 hrszámú közterület
elnevezésére a Csikójárás útja nevet. Kérdésem, ki az, aki egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 2 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 5 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
131/2017.(VI.29.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
az 1412/6. hrszámú közterület elnevezésére
tett javaslatról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a közterületek elnevezéséről, az
elnevezés megváltoztatásáról, azok jelöléséről, és a számozás rendjéről szóló 17/2014.(IX.30.)
önkormányzati rendelet alapján egyes közterületek elnevezésével kapcsolatban a következő
döntést hozza:
Az előszállási 1412/6. hrszámú közterületre vonatkozóan a Csikójárás útja elnevezést nem
fogadja el.
Felelős: Győriné Tar Edit aljegyző
Határidő: 2017. június 29.
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Farkas Imre polgármester: másodikként javasolom az 1412/6 hrszámú közterület elnevezésére
az Almáskertek útja nevet. Kérdésem, ki az, aki egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 0 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 7 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
132/2017.(VI.29.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
az 1412/6. hrszámú közterület elnevezésére
tett javaslatról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a közterületek elnevezéséről, az
elnevezés megváltoztatásáról, azok jelöléséről, és a számozás rendjéről szóló 17/2014.(IX.30.)
önkormányzati rendelet alapján egyes közterületek elnevezésével kapcsolatban a következő
döntést hozza:
Az előszállási 1412/6. hrszámú közterületre vonatkozóan az Almáskertek útja elnevezést nem
fogadja el.
Felelős: Győriné Tar Edit aljegyző
Határidő: 2017. június 29.

Farkas Imre polgármester: harmadikként javasolom az 1412/6 hrszámú közterület elnevezésére
a Szendrey Júlia út nevet. Kérdésem, ki az, aki egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 2 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 3 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
133/2017.(VI.29.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
az 1412/6. hrszámú közterület elnevezésére
tett javaslatról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a közterületek elnevezéséről, az
elnevezés megváltoztatásáról, azok jelöléséről, és a számozás rendjéről szóló 17/2014.(IX.30.)
önkormányzati rendelet alapján egyes közterületek elnevezésével kapcsolatban a következő
döntést hozza:
Az előszállási 1412/6. hrszámú közterületre vonatkozóan a Szendrey Júlia út elnevezést nem
fogadja el.
Felelős: Győriné Tar Edit aljegyző
Határidő: 2017. június 29.
Farkas Imre polgármester: negyedikként javasolom az 1412/6 hrszámú közterület elnevezésére
a Kerekes út nevet. Kérdésem, ki az, aki egyetért a javaslattal?
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A Képviselőtestület 2 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 2 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
134/2017.(VI.29.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
az 1412/6. hrszámú közterület elnevezésére
tett javaslatról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a közterületek elnevezéséről, az
elnevezés megváltoztatásáról, azok jelöléséről, és a számozás rendjéről szóló 17/2014.(IX.30.)
önkormányzati rendelet alapján egyes közterületek elnevezésével kapcsolatban a következő
döntést hozza:
Az előszállási 1412/6. hrszámú közterületre vonatkozóan a Kerekes Út elnevezést nem fogadja
el.
Felelős: Győriné Tar Edit aljegyző
Határidő: 2017. június 29.
Győriné Tar Edit aljegyző: az 1412/6 hrszámú közterület elnevezése vonatkozásában nincs
eredmény.
Jákli Ferencné képviselőnő: javasolom, hogy polgármester úr ismét tegye fel szavazásra a
Kerekes út elnevezést.
Farkas Imre polgármester: ismét szavazásra bocsátom az 1412/6 hrszámú közterület
elnevezésére a Kerekes út nevet. Kérdésem, ki az, aki egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
135/2017.(VI.29.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
1412/6 hrszámú közterület elnevezéséről
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a közterületek elnevezéséről, az
elnevezés megváltoztatásáról, azok jelöléséről, és a számozás rendjéről szóló 17/2014.(IX.30.)
önkormányzati rendelet alapján egyes közterületek elnevezésével kapcsolatban a következő
döntést hozza:
Az előszállási 1412/6. hrszámú közterület elnevezése: Kerekes út.
Felhívja az aljegyzőt, hogy gondoskodjon a közterületek elnevezésének és a házszámok
megváltozásának a hatósági nyilvántartásokon történő átnevezéséről.
Felelős: Győriné Tar Edit aljegyző
Határidő: 2017. július 31. (a földhivatal értesítésére)
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7./ 1530/1. hrsz. és a 1535. hrsz., melyek a Jókai utcából leágazó utcát és a jelenlegi
Mikszáth K. utcát köti össze:
Farkas Imre polgármester: a javaslat e két helyrajzi számú közterület vonatkozásában az, hogy
az 1530/2 hrszámú ingatlantól kezdődjön a Mikszáth Kálmán utca. Mivel egyéb javaslat,
hozzászólás nincs ezzel a javaslattal kapcsolatosan, azt szavazásra bocsátom. Kérdésem, ki az,
aki egyetért azzal a javaslattal, hogy az 1530/1 hrsz. és az 1535 hrszámú közterületek
elnevezése Mikszáth Kálmán utca legyen?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
136/2017.(VI.29.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
az 1530/1. hrsz. és az 1535 hrszámú közterületek elnevezéséről
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a közterületek elnevezéséről, az
elnevezés megváltoztatásáról, azok jelöléséről, és a számozás rendjéről szóló 17/2014.(IX.30.)
önkormányzati rendelet alapján egyes közterületek elnevezésével kapcsolatban a következő
döntést hozza:
Az előszállási 1530/1. hrsz. és az 1535. hrszámú közterületek elnevezése: Mikszáth Kálmán
utca.
Felhívja az aljegyzőt, hogy gondoskodjon a közterületek elnevezésének és a házszámok
megváltozásának a hatósági nyilvántartásokon történő átnevezéséről.
Felelős: Győriné Tar Edit aljegyző
Határidő: 2017. július 31. (a földhivatal értesítésére)
8./ 1559. hrsz. jelenleg Téli-állás utca, de új közterület elnevezést igényel, mivel a
folyamatos sorszámozás szabályosan nem megoldható és az utcán külön bejáróval
rendelkező ingatlan található:
Farkas Imre polgármester: erre a közterületre a lakosság részéről egy javaslat érkezett,
mégpedig egy ott lakótól, a javaslat Mandulás köz elnevezés. Amennyiben a képviselőtestület
tagjai részéről nincs egyéb javaslat, azt szavazásra bocsátom. Javasolom, hogy az 1559 hrsz.
közterület elnevezése Mandulás köz legyen. Kérdésem, ki az, aki egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
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137/2017.(VI.29.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
az 1559. hrszámú közterület elnevezéséről
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a közterületek elnevezéséről, az
elnevezés megváltoztatásáról, azok jelöléséről, és a számozás rendjéről szóló 17/2014.(IX.30.)
önkormányzati rendelet alapján egyes közterületek elnevezésével kapcsolatban a következő
döntést hozza:
Az előszállási 1559 hrszámú közterület elnevezése: Mandulás köz.
Felhívja az aljegyzőt, hogy gondoskodjon a közterületek elnevezésének és a házszámok
megváltozásának a hatósági nyilvántartásokon történő átnevezéséről.
Felelős: Győriné Tar Edit aljegyző
Határidő: 2017. július 31. (a földhivatal értesítésére)
Jákli Ferencné képviselőnő: a lakosok felé tudatosítani kellene, hogy az önkormányzat nem
tehet erről a közterület változtatásról, senkinek sem szerettünk volna kellemetlenséget, de a
törvény kötelez rá bennünket, ezért ezt meg kellett tennünk.
10. 2017. augusztus 20-ai ünnepség szervezése
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: összevont bizottsági ülésen a bizottságok ezt a napirendi pontot
megtárgyalták, és azt javasolják a képviselőtestületnek, hogy a 2017. évi augusztus 20-ai
ünnepség megszervezésével Tábiné Nyúl Gabriella művelődésszervezőt bízza meg. Kérdésem,
ki az, aki egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
138/2017.(VI.29.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
a 2017. évi augusztus 20-i ünnepség megszervezéséről
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2017. évi augusztus 20-i
állami ünnep alkalmából megtartandó ünnepséget 2017. augusztus 20-án 16,00 órai kezdettel
tartja meg.
Az ünnepség szervezési és lebonyolítási feladataival megbízza Tábiné Nyúl Gabriella
önkormányzati képviselő/művelődésszervezőt.
Felelős: Tábiné Nyúl Gabriella képviselő
Határidő: 2017. augusztus 20. (az ünnepség megszervezésére)
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11. Gyermekek Előszállás Polgárává fogadása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: összevont bizottsági ülésen a bizottságok ezt a napirendi pontot is
tárgyalták, a javaslat az, hogy a szülők 5.000 Ft-os ajándékutalványt, egy szál virágot és egy
emléklapot kapjanak gyermekük polgárrá fogadása alkalmából. Kérdésem, ki az, aki egyetért a
javaslattal?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
139/2017.(VI.29.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
az Előszállás Polgárává fogadás ünnepségről
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2017. évi augusztus 20-i
állami ünnep alkalmából megtartandó ünnepség keretein belül kívánja megtartani az Előszállás
Polgárává fogadás rendezvényt.
A képviselőtestület az emléklap mellett minden polgárrá fogadott gyermeket 5000 Ft-os
Erzsébet utalvány ajándékban részesít.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. augusztus 20.
12. Szennyvíz agglomeráció bővítése kérelmének jóváhagyása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a két szomszédos település, Nagykarácsony és Daruszentmiklós
szeretne szennyvízhálózatot és szennyvíztisztítást kialakítani. Ez viszont csak akkor valósulhat
meg, ha Előszállás agglomerációjához csatlakoznak. A tervek elkészültek, benyújtásra kerültek,
a végén derült ki, hogy csak akkor valósulhat meg, ha Előszállás kéri a bővítést, egyébként nem.
Ezt a kérelmet megírtam, eljuttattam az illetékes szervhez, mivel a határidő szorított bennünket.
Már az első és a második körön is túl van az ügy, pozitív irányban halad, ehhez viszont
képviselőtestületi felhatalmazás szükséges, kérem, hogy utólag hagyja ezt jóvá a
képviselőtestület. Kérdésem, ki az, aki egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
140/2017.(VI.29.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
az Előszállási szennyvíz elvezetési agglomeráció bővítéséről
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul, hogy az Előszállási
szennyvíz-elvezetési agglomeráció Daruszentmiklós és Nagykarácsony településekkel
bővítésre kerüljön.
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A Farkas Imre polgármester által 2017. május 23-án aláírt, 324-5/2017. számú nyilatkozatot e
határozat melléklete szerint jóváhagyja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: azonnal
Magyari Ferenc alpolgármester: a gesztornak mi a feladata? Reményeim szerint nem túl sok.
Farkas Imre polgármester: a gesztornak igazából semmilyen feladata nem lesz, valójában
csupán annyi, hogy jóvá kell majd hagynunk néhány dolgot. A tisztító a mi telepünkre lesz
megépítve, azért lesz egy agglomeráció, mert a két telep tisztított vize egy helyre fog kifolyni.
Új tisztítót fognak építeni, mert ez a legegyszerűbb megoldás, még egy telep lesz a miénk
mellett.
Stadler Gábor képviselő: korábban szó volt róla, hogy a jelenlegi telepet bővítik. Utólag már ez
jobb megoldás lesz, ha valami probléma adódik. Így teljesen független lesz a helyzet.
Farkas Imre polgármester: ha jön ide egy vállalkozás, mi a mi rendszerünket majdnem teljesen
kihasználjuk, nekünk ez csak jó lesz.
13. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: összevont bizottsági ülésen a bizottságok a program felülvizsgálatát
szintén tárgyalták és azt javasolják a képviselőtestületnek, hogy változatlan formában fogadja
el a programot, a jövő évben új programot kell kidolgozni. Kérdésem, ki az, aki egyetért a
javaslattal?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
141/2017.(VI.29.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete 159/2013. (VI.27.) számú
határozatával fogadta el a Helyi Esélyegyenlőségi Programot. A képviselőtestület az egyenlő
bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben
foglaltaknak megfelelően, a kétévente előírt áttekintésnek eleget tett, a program határidőre
megvalósult intézkedéseinek teljesítését elfogadja, megállapítja, hogy felülvizsgálat nem
szükséges, a Helyi Esélyegyenlőségi Programot változatlan formában helybenhagyja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Takács Ferencné HEP referens
Határidő: 2017. június 30.
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14. Előszállási Gyermek-és Ifjúsági Alapítvány támogatási összeg módosítás iránti
kérelme
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: kéréssel fordult hozzánk az Előszállási Gyermek-és Ifjúsági
Alapítvány, szeretné támogatni a Hagyományőrző Nyugdíjas Klub 10 éves fennállásának
megünneplését, erre 50.000 Ft-os támogatást kér. Az összevont bizottsági ülésen a bizottságok
a kérelmet megtárgyalták, a támogatásról való döntéshozatalt javasolják a képviselőtestületnek.
Kérdésem, ki az, aki egyetért a bizottsági javaslattal?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
142/2017.(VI.29.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
az Előszállási Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány támogatásáról
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 a
Hagyományőrző Klub születésnapi rendezvényének megtartása céljából.
Az emelés fedezete az önkormányzat 2017. évi költségvetésének működési pénzeszköz átadása.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. július 15. (a támogatás átutalására)
15. Kovács Lajos előszállási lakos ingatlanvásárlási ügyében hozott határozatok
visszavonása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: az előterjesztésben szerepel, hogy Kovács Lajos beadta kérelmét,
hogy megvásárolna egy területet, de közben megvásárolt egy másik ingatlant. Ezt a tényt
szóban jelezte, írásban viszont nem, erre a mai napig nem került sor. Ezért javasolom a
képviselőtestületnek, hogy vonja vissza korábban hozott két határozatát.
Elsőként javasolom a 196/2016.(X.24.) számú önkormányzati határozat visszavonását.
Kérdésem, ki az, aki egyetért a határozat visszavonásával?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
143/2017.(VI.29.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
196/2016.(X.24.) számú önkormányzati határozat
visszavonásáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete 196/2016.(X.24.) számú
határozatát – Kovács Lajos előszállási lakos vevőkénti kijelöléséről – visszavonja.
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Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. július 15. (Kovács Lajos értesítésére)
Farkas Imre polgármester: másodikként pedig javasolom a 220/2016.(XI.24.) számú
önkormányzati határozat visszavonását. Kérdésem, ki az, aki egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
144/2017.(VI.29.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
220/2016.(XI.24.) számú önkormányzati határozat
visszavonásáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete 220/2016.(XI.24.) számú
határozatát – Kovács Lajos adásvételi szerződés-tervezetének jóváhagyásáról – visszavonja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. július 15. (Kovács Lajos értesítésére)
16. TOP-5.3.1-16 FE pályázatban konzorciumi tagként való részvételről
döntéshozatal
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: 18 település kell ahhoz, hogy konzorciumi tagként részt tudjon venni
ezen a pályázaton. 504 millió forintra lehet pályázni, amit rendezvények tartására lehet
elszámolni. Van rá esély, hogy néhány millió forintot mi is kapjunk rendezvények
támogatására, gondolok itt a Szállás-Napokra, egyéb helyi rendezvényekre. Túl sok teendőnk
nem lesz vele, esetleg egyetértéseket kell majd aláírni. Ha kaphatunk pénzt, miért ne lépjünk
be? Javasolom a képviselőtestületnek, hogy a TOP-5.3.1-15 pályázatban konzorciumi tagként
vegyünk részt. Kérdésem, ki az, aki egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
145/2017.(VI.29.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
a TOP-5.3.1-16 FE pályázatban konzorciumi tagként történő részvételről
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete kinyilvánítja azon szándékát,
hogy a TOP-5.3.1-16 FE pályázatban konzorciumi tagként részt kíván venni.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. június 30. (a részvételről történő értesítésre)

29

17. TOP-3.2.1 pályázati anyag elkészítésében való döntéshozatal
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a TOP-3.2.1 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”
elnevezésű pályázathoz szükséges megvalósíthatósági tanulmány, műszaki tervek, tenderterv,
tervdokumentáció elkészítésről szükséges döntéshozatal.
Rendkívüli képviselőtestületi ülésen döntöttünk arról, hogy három céget megkeresünk a
pályázat benyújtásával kapcsolatos tanulmány, tervek elkészítésére. Megkaptuk a három
árajánlatot, amelyek a következők:
1./ AGR-ENERGY Fejlesztő, Szervező és Befektető KFT:
3.175.000 Ft,
(8123 Soponya, Május 1. tér 11.)
2./ GEOINFO Mérnöki Iroda Tervező BT:
(8000 Székesfehérvár, Gáz utca 1. D. ép. 6. em. 27.)

3.556.000 Ft,

3./ REAL-NET Szolgáltató és Kereskedelmi BT:
(8127 Aba, Petőfi u. 110.)

3.619.500 Ft.

A dokumentáció elkészítésének költsége 100 %-ban elszámolható a pályázatban, az
önkormányzatnak nem kerül pénzbe. Jelenleg a TOP-pályázatok úgy működnek, hogy
előlegben a 100 %-ot leutalják az önkormányzatnak és az önkormányzat fizeti a kivitelezőt.
Dr. Ecsedi András István képviselő: a Real-Net BT árajánlatában a dátum nem megfelelő,
javítani szükséges.
Farkas Imre polgármester: köszönöm az észrevételt, javíttatni fogjuk. Az Agr-Energy KFT
árajánlata a legolcsóbb, ezért javasolom, hogy vele készíttessük el a TOP-3.2.1 pályázathoz a
szükséges projekt-előkészítő dokumentumokat és tervezési munkálatokat, illetve hatalmazzon
fel a képviselőtestület a szerződés aláírására.
Összevont bizottsági ülésen a bizottságok előzetesen az árajánlatokat megtárgyalták és a
legolcsóbb árajánlat, vagyis az Agr-Energy KFT árajánlatának elfogadását javasolják.
Kérdésem, ki az, aki egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
146/2017.(VI.29.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
TOP-3.2.1 számú, önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése elnevezésű
pályázat projektelőkészítő dokumentumainak és tervezési munkálatainak elvégzéséről
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a TOP-3.2.1 számú,
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése elnevezésű pályázat” projektelőkészítő
dokumentumainak elkészítésével és tervezési munkálatainak elvégzésével megbízza az AGRENERGY Fejlesztő, Szervező és Befektető KFT-t (8123 Soponya, Május 1. tér 11.), az általa
adott bruttó 3.175.000 Ft-os árajánlat elfogadásával.
A Képviselőtestület felhatalmazza Farkas Imre polgármestert az AGR-ENERGY KFT-vel
történő szerződéskötésre.
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Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. július 15. (a dokumentumok elkészítésére)
Farkas Imre polgármester: szeretném tájékoztatásul elmondani, hogy a TOP-3.2.1 számú,
önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése keretében a művelődési ház
fűtéskorszerűsítését, szigetelés befejezését szeretnénk megvalósítani, a teljes épület
fűtéskorszerűsítését.
18. Családokért Önkormányzati Társulásból való kilépésről történő döntéshozatal
(szóbeli előterjesztés)
Farkas Imre polgármester: a Családokért Önkormányzati Társulásban öt önkormányzat vett
részt, 3 tag önálló önkormányzatként, 2 pedig, mint közös önkormányzati hivatal.
Daruszentmiklós és Nagykarácsony Önkormányzata már meghozta döntését, miszerint szeretne
kilépni a társulásból, mivel már semmi nem indokolja a társulás fenntartását, plusz normatívát
már nem kapunk rá, csak plusz munkával és plusz költséggel jár. Minden érintett önkormányzat
meg fogja hozni ezt a döntést.
Mindezekre tekintettel javasolom, hogy Előszállás Önkormányzata részéről a képviselőtestület
is hozza meg döntését arról, hogy a társulásnak nem kíván tovább tagja lenni, kilép a
társulásból. Azért nem kellene várni ezzel a döntéssel, hogy több idő álljon rendelkezésre, hogy
a kötelező feladatok visszakerüljenek hozzánk. Ha ma meghozzuk ezt a döntést, akkor 6 hónap
áll majd rendelkezésünkre erre. Több pénzbe nekünk nem fog kerülni a feladat ellátása, mint
eddig a társulási formában.
Összevont bizottsági ülésen a két bizottság a társulásból való kilépést megtárgyalta és javasolja
a képviselőtestületnek a kilépésről való döntés meghozatalát. Kérdésem, ki az, aki egyetért a
társulásból történő kilépéssel?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
147/2017.(VI.29.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Családokért Önkormányzati Társulás megszüntetéséről
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a Családokért
Önkormányzati Társulás megszüntetésére irányuló előterjesztést.
1. Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete kinyilvánítja azon szándékát,
hogy a Családokért Önkormányzati Társulást (2427 Baracs, Táncsics u. 27.) 2017. december
31. napjával meg kívánja szüntetni.
2. Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete kijelenti, hogy a
megszüntetéssel kapcsolatos kiadások Előszállásra vonatkozó részét a 2017. évi és 2018. évi
költségvetésében biztosítja.
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3. A Képviselőtestület felhatalmazza Farkas Imre polgármestert, hogy a megszüntetési
szándékról a Családokért Önkormányzati Társulást értesítse és a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. július 31. (Családokért Önkormányzati Társulás értesítésére)

19. Egyebek
Farkas Imre polgármester: nekem nincs egyéb bejelenteni valóm a képviselőtestület felé,
megkérdezem, van-e valakinek a képviselőtestület tagjai közül kérdése, hozzászólása,
bejelentése?
Dr. Ecsedi András István képviselő: a temetőnél a buszforduló mikor fog elkészülni?
Farkas Imre polgármester: minden szakhatóság megadta hozzájárulását, azonban a buszforduló
kiépítésének költsége 8 millió forint. Nem látom reménytelennek, de egyelőre – tekintettel a
jelentős költségre – várunk egy kicsit a megvalósításával.
Magyari Ferenc alpolgármester: mi kerül ennyibe?
Farkas Imre polgármester: a körforgót ki kell építeni, peremet kell megépíteni, ki kell táblázni.
Dr. Ecsedi András István képviselő: eddig is ott fordult meg a busz.
Farkas Imre polgármester: kértem árajánlatot, ekkora összegről adtak, egyelőre nem oldjuk
meg. Amennyiben nincs egyéb bejelentés, hozzászólás, a képviselőtestület rendes, nyílt ülését
19,00 órakor bezárom.
kmf.
Bokorné dr. Jenei Zsuzsanna
jegyző
nevében és megbízásából:
Győriné Tar Edit
aljegyző

Farkas Imre
polgármester
Jegyzőkönyv hitelesítők:
Jákli Ferencné
hitelesítő

Stadler Gábor
hitelesítő
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