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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2017. szeptember
14-én 18,00 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 Gábor,
Tábiné Nyúl Gabriella képviselők

Tanácskozási joggal:
1) Győriné Tar Edit aljegyző,
2) Dr. Gentischer Ferenc a Dunaújvárosi Járási Hivatal képviseletében,
3) Vargáné Bíró Ildikó pénzügyi főmunkatárs
I. Napirend előtt
Farkas Imre polgármester: köszöntöm a képviselőtestület megjelent tagjait,
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 Dr. Ecsedi András István és Farkas András képviselők személyében.
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
157/2017.(IX.14.) 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 Dr. Ecsedi András
István és Farkas András képviselőket jelöli ki.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. szeptember 14.
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Farkas Imre polgármester: javasolom a képviselőtestületnek a meghívóban feltüntetett
napirendi pontok tárgyalását, a következő napirendi pontok felvételével: 14. napirendi pontként
javasolom tárgyalni Ilyés Ádám dunaföldvári lakos telekalakítási kérelmét, 15. napirendi
pontként pedig az Előszállási Patakparti Óvoda óvodásai úszásoktatásának anyagi támogatását.
Amennyiben nincs egyéb napirendi pontra javaslat, javasolom a mai ülés napirendjének az
elhangzott módosítással történő elfogadását. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a napirendet?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
158/2017.(IX.14.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
a napirend elfogadásáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 2/2014.(II.1.) önkormányzati rendelete 17. §-a alapján a polgármester által
előterjesztett alábbi napirendi pontokat elfogadja:
NAPIREND
1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a tett polgármesteri
intézkedésekről
Előadó: Farkas Imre polgármester
2. Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előadó: Győriné Tar Edit aljegyző
3. Előirányzat-módosítási javaslat
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
4. Tájékoztató a gazdálkodás 2017. I. félévi teljesítéséről
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
5. Beszámoló a Családokért Önkormányzati Társulás 2016. évi működéséről
Előadó: Farkas Imre polgármester
6. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat kapcsán szándéknyilatkozat
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Kulturális, Szociális és Sportbizottság
7. Víziközmű szolgáltatás Gördülő Fejlesztési Terve
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
8. Daruszentmiklósi Önkéntes Tűzoltó-egyesület együttműködési megállapodása
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
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9. 2017. évi Közbeszerzési Terv módosítása
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
10. Vis maior (1) pályázat közbeszerzőjének kiválasztása
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
11. Menetrendi egyeztetésről szóló beszámoló
Előadó: Farkas Imre polgármester
12. Bölcsőde kialakításáról tájékoztatás
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
13. Tájékoztatás LEADER keretében megjelenő pályázati lehetőségekről
Előadó: Farkas Imre polgármester
14. Ilyés Ádám dunaföldvári lakos telekalakítási kérelme
Előadó: Farkas Imre polgármester
15. Előszállási Patakparti Óvoda óvodásai úszásoktatásának anyagi támogatása
Előadó: Farkas Imre polgármester
16. Egyebek
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. szeptember 14.
II. Napirend tárgyalása
1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a tett
polgármesteri intézkedésekről
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: amit kiemelnék az írásos tájékoztatóból: a Szennyvízcsatorna-építő
Víziközmű Társulat munkájának ellenőrzése folyamatban van a belső ellenőrzés keretében,
eddig három napot töltött itt a belső ellenőr. Tavaly novemberben arról döntött a
képviselőtestület, hogy a Társulat vagyonátadását ellenőriztetjük belső ellenőrzési feladatként.
Eddig a belső ellenőr mindent rendben talált, semmilyen problémát nem észlelt.
Szeptember 11-én részt vettem a Családokért Önkormányzati Társulás ülésén, ahol a Társulás
a megszűnésről döntött. Annyi feladatunk lesz csupán, hogy azokat az eszközöket, amelyek a
TOP-os pályázat keretében beszerzésre kerülnek, az önkormányzat számára 5 éves fenntartásra
át kell venni a Társulástól. A Családsegítő Szolgálat számára 6 db szék, asztal, laptop, router
kerül a pályázat segítségével beszerzésre, amelyek a Családsegítő Szolgálat előszállási
irodájában kerülnek elhelyezésre. A pályázatíró véleménye szerint amennyiben az
önkormányzat vállalja, hogy ezeket az eszközöket átveszi, a pályázati pénzt nem kell
visszaadni.
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Jó hír, hogy a vis maior (1) pályázatot megnyertük, 49 millió forintra adtuk be az igényünket,
46,9 millió forintot megkaptunk.
A nyár folyamán a TOP-os pályázatok közül beszéltünk a művelődési házzal kapcsolatos
pályázatról, amelynek beadási határideje július 14. volt, ezt a pályázatot határidőben beadtuk.
Várjuk a pályázat pozitív elbírálását.
Stadler Gábor képviselő: gondolom, a művelődési ház fűtéskorszerűsítése a fűtési szezonra már
nem készül el.
Farkas Imre polgármester: sajnos nagy valószínűséggel nem, azt tudjuk csak tenni, hogy
folyamatosan figyelemmel kísérjük a fűtési rendszer működését és probléma esetén azonnal
intézkedünk. Elképzelhetőnek tartom, hogy októberben megkapjuk a pályázati pénzt, de az
őszi-téli időszakban már annyi program van a művelődési házban, hogy nem valószínű, hogy
elkészül az idén a fűtéskorszerűsítés, 2018. március 15-e után fog megtörténni a fűtésszerelés.
Megtörtént a fogászati ellátás átadás-átvétele, az új fogorvos már rendel, dolgozik. Az
elszámolásról később fogunk tárgyalni, mivel nem jutott olyan fázisba az ügy, hogy a
képviselőtestület elé kerülhessen.
Amennyiben a tájékoztatóval kapcsolatosan nincs kérdés, hozzászólás, azt elfogadásra
javasolom a képviselőtestületnek. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a polgármesteri tájékoztatót?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
159/2017.(IX.14.) 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. szeptember 14.
2. Jelentés
a
képviselőtestület
lejárt
határidejű
határozatainak
végrehajtásáról
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a jelentésből látható, hogy minden határozat végrehajtásra került,
egyetlen határozat határidejét szükséges módosítani, mégpedig a Németh Richárd étkezési
térítési díj ügyében hozott határozatét, mivel megkeresésünkre a mai napig nem válaszolt a
gondnoka. Ezért a 150/2017.(VI.29.) számú határozat határidejét november 30-ára javasolom
módosítani. Kérdésem, ki az, aki egyetért a határidő módosítással?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:

5

160/2017.(IX.14.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
150/2017.(VI.29.) önkormányzati határozat határidejének
módosításáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete 150/2017.(VI.29.) számú
önkormányzati határozatának határidejét - Németh Richárd szociális ügyéről - 2017. november
30-ra módosítja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. november 30. (a döntéshozatalra)
Farkas Imre polgármester: amennyiben a jelentéssel kapcsolatosan nincs kérdés, hozzászólás,
azt elfogadásra javasolom. Kérdésem, ki az, aki elfogadja az előterjesztett lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
161/2017.(IX.14.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
111/2017.(VI.16.) ÖK. számú határozat,
117/2017.(VI.29.) ÖK. számú határozat,
120/2017.(VI.29.) ÖK. számú határozat,
123/2017.(VI.29.) ÖK. számú határozat,
126/2017.(VI.29.) ÖK. számú határozat,
127/2017.(VI.29.) ÖK. számú határozat,
128/2017.(VI.29.) ÖK. számú határozat,
129/2017.(VI.29.) ÖK. számú határozat,
130/2017.(VI.29.) ÖK. számú határozat,
135/2017.(VI.29.) ÖK. számú határozat,
136/2017.(VI.29.) ÖK. számú határozat,
137/2017.(VI.29.) ÖK. számú határozat,
142/2017.(VI.29.) ÖK. számú határozat,
143/2017.(VI.29.) ÖK. számú határozat,
144/2017.(VI.29.) ÖK. számú határozat,
145/2017.(VI.29.) ÖK. számú határozat,
147/2017.(VI.29.) ÖK. számú határozat,
151/2017.(VI.29.) ÖK. számú határozat,
154/2017.(VIII.10.) ÖK. számú határozat,
155/2017.(VIII.10.) ÖK. számú határozat,
156/2017.(VIII.10.) ÖK. számú határozat
végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
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Felelős: Győriné Tar Edit aljegyző
Határidő: 2017. szeptember 14.
3. Előirányzat-módosítási javaslat
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: annyit szeretnék kiemelni az írásos előterjesztésből, hogy az eredeti
előirányzat összege 270.921 eFt, a módosításé 8.881 eFt-tal több, 279.803 eFt. Az
előterjesztésben részletesen kidolgozva látható, hogy milyen módosítások váltak szükségessé a
három intézmény esetében.
Összevont bizottsági ülésen a bizottságok előzetesen megtárgyalták az előirányzat-módosítási
javaslatot és azt a képviselőtestületnek elfogadásra javasolják. Amennyiben az előirányzatmódosítással kapcsolatosan nincs kérdés, hozzászólás, az előirányzat-módosítás rendelettel
történő elfogadását javasolom a képviselőtestületnek az előterjesztésben foglaltaknak
megfelelően. Kérdésem, ki az, aki elfogadja az előirányzat-módosítást?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
rendeletet alkotta:
ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
11/2017.(IX.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.13.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet szövege teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
4. Tájékoztató a gazdálkodás 2017. I. félévi teljesítéséről
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: az írásos előterjesztésből látható, hogy a bevételek teljesítése 47 %os, a kiadásoké 40 %-os.
Kiemelném, hogy a beruházások összege 25 millió Ft, ebből 13 millió forint a félévi teljesítés.
Ebből az összegből megvalósult a közvilágítás korszerűsítés, a vis maior pályázatra 360.000
Ft-os szakértői díjat fizettünk ki, a házi segítségnyújtáshoz kerékpárt vásároltunk, ravatalozó
hűtőt szereztünk be, kifizettük a sportöltöző felújításának tervezési költségét, internet
hálózatátépítést hajtottunk végre a hivatalban, megtörtént a hivatal belső festése, az ASP
pályázathoz pedig új számítógépeket szereztünk be.
Összevont bizottsági ülés keretében a bizottságok a gazdálkodás félévi teljesítéséről szóló
tájékoztatót megtárgyalták, azt elfogadásra javasolják a képviselőtestületnek. Amennyiben a
gazdálkodás 2017. I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatóval kapcsolatosan nincs kérdés,
hozzászólás, a tájékoztatót elfogadásra javasolom. Kérdésem, ki az, aki elfogadja az I. félévi
teljesítésről szóló tájékoztatót?
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A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
162/2017.(IX.14.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
a gazdálkodás 2017. I. félévi teljesítéséről
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a gazdálkodás 2017. I. félévi
teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. szeptember 14.
5. Beszámoló a Családokért Önkormányzati Társulás 2016. évi működéséről
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: az szerepel a Társulás beszámolójában, hogy a törvénynek
megfelelően működött, ellátatlan feladat nem volt. Közel 9.998 fő az ellátottak létszáma. Az is
szerepel az írásos előterjesztésben, hogy hol, hány órában fogadják az ügyfeleket, valamint,
hogy hány ügy fordult elő a 2016-os évben. Mi ezt nagyon jól látjuk, a két családsegítő nagyon
sokat dolgozik, sajnos nem egyszerűsödik a helyzet, egyre több a segítségre szoruló személy,
család.
Amennyiben a beszámolóval kapcsolatosan nincs kérdés, hozzászólás, a Családokért
Önkormányzati Társulás 2016. évi működéséről szóló írásos beszámolót elfogadásra
javasolom. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a beszámolót?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
163/2017.(IX.14.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
a Családokért Önkormányzati Társulás 2016. évi működéséről
szóló beszámolóról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Családokért Önkormányzati
Társulás 2016. évi működéséről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. szeptember 30. (a Társulás tájékoztatására)

6. Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázat
szándéknyilatkozat
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

kapcsán
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Farkas Imre polgármester: mint az elmúlt években, az idei évben is van lehetőség a felsőoktatási
intézményben tanuló, előszállási lakóhellyel rendelkezők támogatására, ösztöndíjpályázat
keretében. Ehhez előzetesen be kell nyújtanunk egy szándéknyilatkozatot, hogy az
önkormányzat részt kíván venni a pályázatban. A szándéknyilatkozat beküldési határideje
október 2-a, ezért szükséges a mai ülésen az erről történő döntéshozatal.
Összevont bizottsági ülésen a két bizottság az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos előterjesztést
megtárgyalta és javasolja a pályázatban való részvételt. Amennyiben a képviselőtestület tagjai
részéről nincs kérdés, hozzászólás, a határozati javaslatban foglaltak szerint javasolom a
pályázathoz történő csatlakozást. Kérdésem, ki az, aki egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
164/2017.(IX.14.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz
történő csatlakozásról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2017-2018. tanévben részt
kíván venni a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázaton, megbízza a
polgármestert, hogy a csatlakozáshoz szükséges lépéseket tegye meg.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2016. október 2.
(a csatlakozási nyilatkozat megküldésére)
7. Víziközmű szolgáltatás Gördülő Fejlesztési Terve
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a vonatkozó törvény értelmében víziközmű-szolgáltatási
ágazatonként 15 éves időtartamra Gördülő Fejlesztési Tervet kell készíteni, amit ezt követően
meg kell küldeni a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak. Az előszállási
víziközműveket üzemeltető Mezőföldvíz KFT elkészítette a 2018-2032. évi felújítási és pótlási,
valamint beruházási terveket, amit a képviselőtestületnek az előterjesztett határozati javaslattal
el kell fogadnia.
Összevont bizottsági ülésen a két bizottság a Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos írásos
előterjesztést megtárgyalta, az abban szereplő határozati javaslat elfogadását javasolja a
képviselőtestületnek. Amennyiben a képviselőtestület tagjai részéről a tervvel kapcsolatosan
nincs kérdés, hozzászólás, az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását
javasolom a képviselőtestületnek. Kérdésem, ki az, aki egyetért a határozati javaslatban
foglaltakkal?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
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165/2017.(IX.14.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
2018-2032. évi víziközmű szolgáltatás Gördülő Fejlesztési Tervének benyújtásáról
1.) Előszállás Nagyközség Önkormányzat, mint ellátásért felelős képviselőtestület
megbízza a MEZŐFÖLDVÍZ KFT-t a melléklet szerinti Előszállási víziközmű rendszer
2018-2032. évi GFT Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő
benyújtásával, valamint, hogy a jóváhagyásra irányuló eljárásban való részvétellel
képviselje az önkormányzatot.
Előszállás Nagyközség Önkormányzat, mint ellátásért felelős képviselőtestület
nyilatkozik, hogy a melléklet szerinti Előszállási víziközmű rendszerek 2018-2032. évi
Gördülő Fejlesztési Terve a területrendezési tervvel és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv
településünket érintő részével összhangban van.
2.) Előszállás Nagyközség Önkormányzat, mint ellátásért felelős képviselőtestület a
melléklet szerinti Előszállási víziközmű rendszerek 2018-2032. évi GFT-vel
kapcsolatban nyilatkozom, hogy a 2018-as várható bérleti díjakon, valamint a 2017-es
GFT-ban jóváhagyott tartalékoláson kívül az Önkormányzat 0 Ft összegű, a korábbi
évek során felhalmozott víziközmű fejlesztésekre fordítandó anyagi forrással
rendelkezik, melyet a 2011. évi CCIX. törvény 18. §-a alapján elkülönített
számlán/számlákon kezel és a víziközmű rendszerek felújítására, pótlására és
fejlesztésére használ.
3.) Előszállás Nagyközség Önkormányzat, mint ellátásért felelős képviselőtestület a 2017.
augusztus 21-én megküldött, melléklet szerinti U2610-72 (21-20358-1-001-00-01) és
U2610-72 (21-20358-1-001-00-01) Előszállási víziközmű rendszerek 2018-2032. évi
GFT felújítási és pótlási tervét véleményezte, elfogadja.
4.) Előszállás Nagyközség Önkormányzat, mint ellátásért felelős képviselőtestület a 2017.
augusztus 21-én megküldött, melléklet szerinti U2610-72 (21-20358-1-001-00-01) és
U2610-72 (21-20358-1-001-00-01) Előszállási víziközmű rendszerek 2018-2032. évi
GFT beruházási tervét véleményezte, jóváhagyja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. szeptember 30. (a döntésről történő értesítésre)
8. Daruszentmiklósi
megállapodása

Önkéntes

Tűzoltó-egyesület

együttműködési

Farkas Imre polgármester: megkeresett a Daruszentmiklósi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
elnöke, Krajczár Arnold és elmondta, hogy nincs együttműködési megállapodás a tűzoltóegyesület és az önkormányzat között. Emiatt Előszállás területén az egyesület nem végezhet
Előszálláson munkát. Az egyesület azonban szeretne Előszállás területén is segíteni, hiszen az
önkormányzat anyagi támogatást nyújtott az egyesület működéséhez. A daruszentmiklósi
önkormányzattal már kötöttek együttműködési megállapodást, ott már működhetnek, a többi
szomszédos településen viszont megállapodás hiányában nem.
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Összevont bizottsági ülés keretében a bizottságok az együttműködési megállapodást
megtárgyalták és javasolják a képviselőtestületnek a megállapodás megkötését és aláírását.
Ezért – amennyiben nincs kérdés, hozzászólás – javasolom a képviselőtestületnek, értsen egyet
az együttműködési megállapodás megkötésével és hatalmazza fel a polgármestert annak
aláírására. Kérdésem, ki az, aki egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
166/2017.(IX.14.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Daruszentmiklósi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel együttműködési
megállapodás megkötéséről
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete együttműködési megállapodást
kíván kötni a Daruszentmiklós Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel (székhelye: 2423
Daruszentmiklós, Fő u. 53.). Az együttműködési megállapodás e határozat mellékletét képezi.
A Képviselőtestület felhatalmazza Farkas Imre polgármestert az együttműködési megállapodás
aláírására.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. szeptember 30. (az együttműködési megállapodás aláírására)
Magyari Ferenc alpolgármester: itt a faluban is volt önkéntes tűzoltó-egyesület a rendszerváltás
elejéig, elég aktívak voltak, a dunaújvárosi állami tűzoltó-parancsnokság megelégedésére
tevékenykedtek. Volt rengeteg önkéntes munka benne és ezek az emberek megérdemlik azt,
hogy kapjanak anyagi támogatást.
9. 2017. évi Közbeszerzési Terv módosítása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: szükséges a 2017. évi Közbeszerzési Terv módosítása, mert pozitív
elbírálásban részesült a vis maior pályázatunk, a pályázatot pedig szerepeltetni kell a
közbeszerzési tervben. Ezzel a vis maior pályázati összeggel kerülne módosításra a
közbeszerzési terv.
Összevont bizottsági ülésen a bizottságok előzetesen megtárgyalták a közbeszerzési terv
módosításáról szóló előterjesztést, azt elfogadásra javasolják a képviselőtestületnek. Kérdésem,
ki az, aki egyetért a 2017. évi közbeszerzési terv módosításával?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
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167/2017.(IX.14.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
a 2017. évi Közbeszerzési Terv módosításáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete Előszállás Nagyközség
Önkormányzatának 2017. évi Közbeszerzési Tervét a vis maior pályázat szerepeltetésével
módosítja és az e határozat melléklete szerinti egységes szerkezetű formában elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: folyamatos
10. Vis maior (1) pályázat közbeszerzőjének kiválasztása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: megnyertük a vis maior pályázatot, a pályázat lebonyolítását meg
kell kezdeni, közbeszerzőt, műszaki ellenőrt és kivitelezőt kell választanunk.
Elsőként közbeszerző kiválasztására ajánlat kéréssel javasolom megkeresni a következő
cégeket:
1./ ECOBIO SYSTEM KFT
1034 Budapest, Bécsi út 77-79. I/1.
Tel/fax: +36 1 240 0982
Képviseli: Zágoniné Dabi Annamária
e-mail: zagoni.anna@ecobio.hu
2./ Dr. Benke Gábor Ügyvédi Iroda
1121 Budapest, Mártonhegyi út 7/A.
Képviseli: Dr. Benke Gábor
e-mail: benke.gabor@yahoo.de
3./ GVC KFT
2081 Piliscsaba, Álmos vezér út 11.
Képviseli: Farkas Viktor
e-mail: titkarsag@gvckft.hu
Kérdésem, ki az, aki egyetért a fenti cégek megkeresésével ajánlat kérés céljából?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
168/2017.(IX.14.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
vis maior pályázat közbeszerzőjének kiválasztására
árajánlat kérésről
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a vis maior pályázat 46.936.000
Ft-os támogatási összegének felhasználásához szükséges közbeszerzési eljárás lebonyolítására
az alábbi három céget kívánja árajánlat kéréssel megkeresni:
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1./ ECOBIO SYSTEM KFT
1034 Budapest, Bécsi út 77-79. I/1.
Tel/fax: +36 1 240 0982
Képviseli: Zágoniné Dabi Annamária
e-mail: zagoni.anna@ecobio.hu
2./ Dr. Benke Gábor Ügyvédi Iroda
1121 Budapest, Mártonhegyi út 7/A.
Képviseli: Dr. Benke Gábor
e-mail: benke.gabor@yahoo.de
3./ GVC KFT
2081 Piliscsaba, Álmos vezér út 11.
Képviseli: Farkas Viktor
e-mail: titkarsag@gvckft.hu
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. szeptember 26. 12,00 óra (az árajánlatok beérkezésére)
Farkas Imre polgármester: tájékoztatom a képviselőtestület tagjait, hogy 3 munkanapot
követően rendkívüli ülésen döntenünk kell a beérkező ajánlatokról. Ezután több döntést is meg
kell majd hozni a pályázat kapcsán. Nem biztos, hogy az idén megkapjuk a támogatást, de amit
lehet, le kellene az idén bonyolítani.
Kivitelezők ajánlat kéréssel történő megkereséséről is döntenünk kell. Az új közbeszerzési
törvény szerint minimum 5 céget kell megkeresni. Javasolom a következő cégek megkeresését:
1./ Kiszi-Kő Plusz KFT
képviseli: Kiszel Attila ügyvezető
2529 Annavölgy, Fő tér 1.
e-mail: kiszikoplusz@gmail.com
2./ Pilarin Építő KFT
képviseli: Ragó Zoltán ügyvezető
1135 Budapest, Lehel u. 48. I/1.
e-mail: pilarinepitokft@gmail.com
3./ DunaföldGép-Trans KFT
képviseli: Toldi László ügyvezető
1064 Budapest, Vörösmarty u. 47. A. ép.
e-mail: dfgtrans@gmail.com
4. ProMat-Bau KFT
képviseli: Prohászka Máté ügyvezető
2724 Újlengyel, Határ u. 12.
e-mail: promatbau@gmail.com

13

5. ELERBÉ Útépítő KFT
képviseli: Papp László ügyvezető
1043 Budapest, Munkásotthon u. 41. X/43.
e-mail: elerbekft@gmail.com
Kérdésem, ki az, aki egyetért a fenti cégek megkeresésével ajánlat kérés céljából?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
169/2017.(IX.14.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
vis maior pályázat kivitelezőjének kiválasztására
árajánlat kérésről
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a vis maior pályázat 46.936.000
Ft-os támogatási összegének felhasználásához szükséges kivitelező kiválasztására az alábbi öt
céget kívánja árajánlat kéréssel megkeresni:
1./ Kiszi-Kő Plusz KFT
képviseli: Kiszel Attila ügyvezető
2529 Annavölgy, Fő tér 1.
e-mail: kiszikoplusz@gmail.com
2./ Pilarin Építő KFT
képviseli: Ragó Zoltán ügyvezető
1135 Budapest, Lehel u. 48. I/1.
e-mail: pilarinepitokft@gmail.com
3./ DunaföldGép-Trans KFT
képviseli: Toldi László ügyvezető
1064 Budapest, Vörösmarty u. 47. A. ép.
e-mail: dfgtrans@gmail.com
4. ProMat-Bau KFT
képviseli: Prohászka Máté ügyvezető
2724 Újlengyel, Határ u. 12.
e-mail: promatbau@gmail.com
5. ELERBÉ Útépítő KFT
képviseli: Papp László ügyvezető
1043 Budapest, Munkásotthon u. 41. X/43.
e-mail: elerbekft@gmail.com
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. december 31. (az ajánlatkérések kiküldésére)
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Farkas Imre polgármester: műszaki ellenőrt is kell választani, javasolom az alábbi négy cég
megkeresését, ajánlat kérés céljából:
1./ Szikora és Társa Mérnökiroda KFT
képviseli: Szikora Miklós
2164 Váchartyán, Fő út 40.
e-mail: szikora.miklos@gmail.com
2./ DE-MA Projekt KFT
képviseli: Magyar Ákos
2510 Dorog, Zrínyi u. 2.
e-mail: magyar.akos@de-ma.hu
3. ÚTVONAL KFT.
képviseli: Bukovics László
2500 Esztergom, Sugár u. 11.
e-mail: utvonalkft@gmail.com
4. Lévai András
1113 Budapest, Vincellér u. 16.
e-mail: bitumen59@gmail.com
Kérdésem, ki az, aki egyetért a fenti cégek megkeresésével ajánlat kérés céljából?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
170/2017.(IX.14.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
vis maior pályázat műszaki ellenőrének kiválasztására
árajánlat kérésről
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a vis maior pályázat 46.936.000
Ft-os támogatási összegének felhasználásához szükséges műszaki ellenőr kiválasztására az
alábbi négy céget kívánja árajánlat kéréssel megkeresni:
1./ Szikora és Társa Mérnökiroda KFT
képviseli: Szikora Miklós
2164 Váchartyán, Fő út 40.
e-mail: szikora.miklos@gmail.com
2./ DE-MA Projekt KFT
képviseli: Magyar Ákos
2510 Dorog, Zrínyi u. 2.
e-mail: magyar.akos@de-ma.hu
3. ÚTVONAL KFT
képviseli: Bukovics László
2500 Esztergom, Sugár u. 11.
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e-mail: utvonalkft@gmail.com
4. Lévai András
1113 Budapest, Vincellér u. 16.
e-mail: bitumen59@gmail.com
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. december 31. (az ajánlatkérések kiküldésére)

11. Menetrendi egyeztetésről szóló beszámoló
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: mint bizonyára mindenki emlékszik rá, néhány hónapja itt járt az
Alba Volántól egy képviselő autóbuszjárat problémájával kapcsolatban. Akkor azt a feladatot
kaptam, hogy a menetrendi egyeztetés alkalmával ezt a problémát ismételten tárjam az
illetékesek elé.
Részt vettem ezen az egyeztetésen, negyed óra időtartamban elmondtam a problémát. Válaszul
azt mondták, felmérést fognak készíteni az utasforgalomról. Attól tartok, hogy ha jövőre
ugyanúgy elmegyek erre az egyeztetésre, semmi nem történik.
Dr. Ecsedi András István képviselő: egyik kifogás, hogy Dunaföldvár felé a forgalom
csökkenne, ha közvetlenül Dunaújvárosba menne a buszjárat. Véleményem szerint nyugodtan
felmehetne az autópályára a busz.
Stadler Gábor képviselő: véleményem szerint a párhuzamosságot meg kellene szüntetni, hiszen
Dunaföldvár felé nagyon sok a párhuzamosság, a hosszú távú buszjáratok, például Bölcskére,
Madocsára. Azért is abszurd ez a dolog, mert a Ságvári úton végigmegy a nagykarácsonyi
buszjárat, mindössze három ember száll le. Egész Előszállás és Nagykarácsony település
lakosságát végigbuszoztatják 3-4 dunaföldvári személy kedvéért.
Nem tudjuk érvényesíteni a jogunkat, mert kicsik vagyunk. Írni kellene egy levelet az illetékes
minisztériumba.
Farkas Imre polgármester: én ezt már végigcsináltam, írtam levelet az országgyűlési
képviselőnek, az illetékes államtitkárnak. Az a baj, hogy fentről küldik egyre lejjebb a
problémát, végül ugyanazok a személyek tárgyalják, akik most, őket pedig nem érdekli.
Jákli Ferencné képviselőnő: azért azt kimondhatnánk, hogy méltánytalannak tartjuk, hogy
mindenki mellébeszél minden fórumon.
Magyari Ferenc alpolgármester: a menetrendi egyeztetésről készült emlékeztetőt csak
tudomásul tudjuk venni, azt viszont hangsúlyozhatjuk, hogy a benne foglaltakkal viszont nem
értünk egyet.
Stadler Gábor képviselő: javasolom, hogy határozatban nyilvánítsuk ki nemtetszésünket.
Farkas Imre polgármester: határozati javaslatom a következő: a képviselőtestület tudomásul
veszi a 2017. május 11-én megtartott, 2017/2018. évi menetrendi egyeztetésről készült
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emlékeztetőt, a benne foglaltakkal viszont nem ért egyet. A képviselőtestület felkéri a
polgármestert, hogy az ügy érdekében minden fórumon hangoztassa a település érdeksérelmét.
Kérdésem, ki az, aki egyetért az elhangzott határozati javaslattal?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
171/2017.(IX.14.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
2017/2018. évi menetrendi egyeztetésről készült
emlékeztetőről
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete tudomásul veszi a 2017. május
11-én Dunaújvárosban megtartott, 2017/2018. évi menetrendi egyeztetésről készült
emlékeztetőt, de a benne foglaltakkal nem ért egyet.
A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy az ügy érdekében minden fórumon
hangoztassa a település érdeksérelmét.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: folyamatos
Stadler Gábor képviselő: szeretném megjegyezni, hogy úgy érzem magam a Dunaújvárosi
Járásban, mint másodrendű állampolgár, mint a magyarok az Európai Unióban.
12. Bölcsőde kialakításáról tájékoztatás
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: az önkormányzatnak kötelezettségként írta elő a kormány, hogy
2018. december 31-ig meg kell oldani a bölcsődei ellátást a településen, mivel a bölcsődekorú
gyerekek száma meghaladja a 40 főt. Két lehetőség van: vagy normál bölcsődét alakítunk ki
csoportonként 3 dolgozóval, 15 fős gyermeklétszámmal, vagy mini bölcsőde formájában.
Mint azt az összevont bizottsági ülésen is elmondtam, igen kedvezőtlen a normatívája, 8 x
350.000 Ft = 2.700.000 Ft. Ha az önkormányzat rendelkezne is lakóingatlannal, ahol a bölcsőde
kialakítható, szükség van egy dadára és két pedagógusra. A dada bére bruttó 170.000 Ft, plusz
a járulékok, egyebek, és már el is értük a támogatási összeget. Nincs pénz sem dologi kiadásra,
sem pedig más egyébre. Ha 500.000 Ft-tal számolunk és 4 millió forintos támogatással, plusz
4 millió forint kellene még a bölcsőde üzemeltetéséhez.
Azt is említettem a bizottsági ülésen, hogy a Bem utcában a Lakásotthon Hálózatnak van két
lakóháza, elképzelhetőnek tartom ott bölcsődét kialakítani, amihez 15 m2 szükséges
csoportonként. Valamilyen megoldást azonban mindenképpen találnunk kell.
Pályázaton mini bölcsőde kialakítására lehet 10 millió forintos támogatást szerezni, de a 10
millió forint is kevés a kialakításra.
Az összevont bizottsági ülésen részletesen megvitattuk ezt a témát, egyelőre azonban mindezt
csupán tájékoztatásul szerettem volna elmondani.
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Ezért határozati javaslatom a következő: a képviselőtestület a bölcsőde kialakításának kérdését
tartsa napirenden, bízza meg polgármesterét, hogy 2018. január 31-éig az alternatívákról a
képviselőtestületet tájékoztassa. Kérdésem, ki az, aki egyetért a határozati javaslattal?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
172/2017.(IX.14.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
bölcsőde kialakításáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a bölcsőde kialakításának
kérdését folyamatosan napirenden tartja.
Megbízza a polgármestert, hogy 2018. január 31-éig a bölcsőde kialakításának alternatíváiról a
képviselőtestületet tájékoztassa.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2018. január 31. (az alternatívák képviselőtestület elé terjesztésére)
13. Tájékoztatás LEADER keretében megjelenő pályázati lehetőségekről
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: megjelent, hogy milyen célokra lehet pályázni a LEADER
keretében. A 2018-as évben a „Szállás-Napok” megtartására – előadók finanszírozására javasolom pályázat benyújtását, előadók finanszírozására, valamint megjelentetnénk Előszállás
történetét, amennyiben sikerül addigra megfelelő formába önteni. Erre a két feladatra javasolom
5 millió forintos támogatásra pályázat benyújtását.
Amit még szeretnék: korábban már beszéltünk arról is, hogy a polgárőrség által használt
épületet és a Teleház épületét rendbe tennénk. Azonban, ha a polgárőrség nyújtana be és nyerne
pályázatot az irodaépület felújítására, akkor a művelődési házba székekre, asztalokra
pályázhatna az önkormányzat. Az a kérdés, hogy mi a kedvezőbb számunkra, ugyanis a
pályázatok beadásakor olyan pontozási rendszert alakítottak ki, amelyben az alapítók magasabb
pontszámról indulnak, mint a többiek. Akik a nehéz időben mellette voltak, anyagilag
támogatták a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesületet, amennyiben lesz pályázati összeg,
nekik nagyobb esélyük lesz abból részesülni.
A tegnapi napon már nyilvánossá vált, hogy milyen pályázati keretek vannak, volt is egy
tájékoztató ezzel kapcsolatosan Perkátán. A közeljövőben lesz még ezzel kapcsolatosan
tájékoztató, azon mindenképpen szeretnék részt venni. November 11-étől lehet majd benyújtani
a pályázatot. A pályázatokat nem küldik tovább felsőbb szervhez, hanem helyi bíráló bizottság
fog róluk dönteni. Folyamatosan figyelemmel kísérem az eseményeket és a kellő időben döntést
fogunk hozni, hogy konkrétan mire nyújtsuk be a pályázatot.
Ennyit szerettem volna tájékoztatásul elmondani a képviselőtestületnek. Kérdésem, ki az, aki
elfogadja a LEADER pályázati lehetőségekről szóló tájékoztatót?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
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173/2017.(IX.14.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
LEADER keretében megjelenő pályázati lehetőségekről
szóló tájékoztatóról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a LEADER keretében
megjelenő pályázati lehetőségekről szóló polgármesteri tájékoztatót elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. szeptember 14.
14. Ilyés Ádám dunaföldvári lakos telekalakítási kérelme
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: Ilyés Ádám dunaföldvári lakos azzal a kéréssel fordult az
önkormányzathoz, hogy a mellékelt vázrajz szerinti telekalakításhoz járuljunk hozzá. Azt
szeretné, hogy a saját tulajdonát képező kissé furcsa alakú telek négyzet alakú legyen. A saját
tulajdonát képező 1471 hrszámú ingatlan és az 1474/2 hrszámú közpark határai változnának a
mellékelt vázrajz szerint, de m2-ben ugyanakkora terület maradna meg mindkét oldalon. Nem
adnánk el egyetlen m2-t sem az önkormányzat területéből, amennyi volt a kérelmezőé, az
önkormányzaté is ugyanannyi marad. A vázrajz szerint a kiugró rész kerülne kiigazításra,
négyzet alakú lenne. Ilyés Ádám ezt a telekalakítást már elvégeztette, csupán az önkormányzat
hozzájárulása szükséges hozzá.
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, javasolom a képviselőtestületnek, adja hozzájárulását
Ilyés Ádám kérelmező telekalakításához. Kérdésem, ki az, aki egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
174/2017.(IX.14.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
az 1474/2 hrszámú és 1471 hrszámú ingatlanok telekalakításához
hozzájárulás megadásáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete Ilyés Ádám Dunaföldvár,
Ifjúság tér 1/c., 3/8. szám alatti lakos kérelmére hozzájárulását adja az e határozat mellékletét
képező, FM:1444/2017. számú változási vázrajz alapján az önkormányzat tulajdonát képező
1474/2. hrszámú „közpark” és Ilyés Ádám tulajdonát képező 1471. hrszámú ingatlan
telekalakításához.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. október 15. (kérelmező értesítésére)
15. Előszállási Patakparti Óvoda óvodásai úszásoktatásának
támogatása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

anyagi
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Farkas Imre polgármester: az óvodavezető kérése a képviselőtestület felé, hogy az óvodások
2017/2018. évi úszásoktatásához nyújtson anyagi támogatást. Az elmúlt években 100.000 Ftos támogatást nyújtottunk. Összevont bizottsági ülésen a bizottságok a kérést megtárgyalták és
javasolják a képviselőtestületnek 100.000 Ft-os önkormányzati támogatás nyújtását.
Ezért – amennyiben nincs kérdés, hozzászólás - javasolom a képviselőtestületnek, hogy a
2017/2018. tanévben az óvodások úszásoktatását 100.000 Ft-tal támogassa. Kérdésem, ki az,
aki egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
175/2017.(IX.14.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
óvodások úszásoktatásának anyagi támogatásáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az Előszállási Patakparti Óvoda
óvodásainak 2017/2018. tanévi úszásoktatását 100.000 Ft-tal támogatja.
A támogatási összeg Előszállás Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetésének
intézményi finanszírozás terhére kerül kifizetésre.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. szeptember 30. (az óvodavezető értesítésére)

16. Egyebek
Farkas Imre polgármester: beszélnünk kell arról, hogy jelenleg üres a körzeti megbízotti lakás,
és annak belső része felújításra szorul. A felújításra kérnék árajánlatokat. A felújítás tartalmazná
a lakás teljes festését: a fürdőszobában a teljes felújítást, ideértve a csempecserét, mosdócserét,
kádcserét, járólapozást, valamint a konyha felújítását, ott szintén csempézést, a folyosó
járólapozását, valamint laminált padlózást a három szobára.
Ezt tájékoztatásul szerettem volna elmondani a képviselőtestületnek, a következő ülésen
dönthetünk arról, hogy a kapott árajánlatok alapján felújítassuk-e.
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Amennyiben a képviselőtestület tagjai részéről nincs egyéb bejelentés, hozzászólás, a
képviselőtestület rendes, nyílt ülését 18,45 órakor bezárom.
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