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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2017. október 26án 17,00 órai kezdettel, az Előszállási Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében
megtartott rendes, nyílt üléséről.
Jelen vannak:
1)
2)
3)
4)

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

Tanácskozási joggal:
1)
2)
3)
4)

Győriné Tar Edit aljegyző,
Dr. Gentischer Ferenc a Dunaújvárosi Járási Hivatal képviseletében,
Dr. Reiter Gábor szülész-nőgyógyász szakorvos,
Nagy Veronika helyettes védőnő

I. Napirend előtt
Farkas Imre polgármester: köszöntöm a képviselőtestület megjelent tagjait,
meghívott vendégeinket. Megállapítom, hogy a rendes, nyílt képviselőtestületi ülés a
képviselők 4 fős jelenlétével határozatképes, 3 fő képviselő igazoltan van távol, a rendes, nyílt
ülést megnyitom. Javaslatot teszek az ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítőire Stadler Gábor
és Tábiné Nyúl Gabriella képviselők személyében.
A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
191/2017.(X.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
jegyzőkönyv hitelesítők kijelöléséről
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a mai rendes, nyílt
képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére a Szervezeti és Működési Szabályzatról
szóló 2/2014.(II.1.) önkormányzati rendelete 48. § (7) bekezdése alapján Stadler Gábor és
Tábiné Nyúl Gabriella képviselőket jelöli ki.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. október 26.
Farkas Imre polgármester: javasolom a képviselőtestületnek a meghívóban feltüntetett
napirendi pontok tárgyalását, a következő két napirendi pont felvételével: 14. napirendi
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pontként javasolom tárgyalni a fogorvosi ellátás rendelési idejének módosítását, 15. napirendi
pontként pedig panoráma röntgen beszerzést. 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 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
192/2017.(X.26.) 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. Egészségügyi szolgáltatások beszámolója
Előadó: Dr. Kádas Zsófia háziorvos
Dr. Vékás Andrea fogszakorvos
Dr. Stingli Erzsébet gyermek-szakorvos
Dr. Reiter Gábor szülész-nőgyógyász szakorvos
Rédei József az Emergency Service KFT ügyvezető igazgatója
Nagy Veronika helyettes védőnő
Véleményezi: Kulturális, Szociális és Sportbizottság
2. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a tett polgármesteri
intézkedésekről
Előadó: Farkas Imre polgármester
3. Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előadó: Győriné Tar Edit aljegyző
4. Családsegítés működtetése 2018-tól
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Kulturális, Szociális és Sportbizottság
5. Szippantott szennyvíz kezelésére kötött szerződés felmondása
Előadó: Farkas Imre polgármester
6. Pénzesné Fülöp Erzsébet előszállási lakos ingatlan felajánlása megvásárlásra
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
7. Viktor Noémi előszállási lakos telekvásárlási ügye
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

3

8. Fogorvosi ellátás végleges működtetése
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
9. Fogorvosi rendelő felújításával kapcsolatos megállapodás
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
10. Közterületek elnevezése
Előadó: Farkas Imre polgármester
11. Fogröntgen beszerzés
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
12. Szennyvízhálózathoz szivattyú vásárlás
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
13. Európa Kulturális Fővárosa cím elnyerésére támogatói szándéknyilatkozat
Előadó: Farkas Imre polgármester
14. Fogorvosi ellátás rendelési idejének módosítása
Előadó: Farkas Imre polgármester
15. Panoráma röntgen beszerzés
Előadó: Farkas Imre polgármester
16. Egyebek:
1./ Iskolai felvételi körzethatár felülvizsgálata
Előadó: Farkas Imre polgármester
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. október 26.
II. Napirend tárgyalása
1. Egészségügyi szolgáltatások beszámolója
(Az előterjesztések írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: javasolom, hogy az egészségügyi beszámolók tárgyalását a
jelenlévőkkel kezdjük el. Szeretettel köszöntöm dr. Reiter Gábor szülész-nőgyógyász
szakorvost. Beszámolóját megkaptuk, a már megszokott tömör, rövid formában, köszönjük
szépen. A beszámolóban két kérést fogalmazott meg a doktor úr: szeretné, ha legalább egy
ventilátor lenne a rendelőben, főleg nyári időszakban, valamint egy paraván kerülne
beszerzésre, a betegek vetkőzésekor a megfelelő takarásra.
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Összevont bizottsági ülésen a bizottságok megtárgyalták a beszámolót, illetve a kérést és a két
eszköz beszerzésével egyetértettek.
Ezen kívül kicseréljük a nyílászárókat, a bejárati ajtót és az ablakokat is. Előbb-utóbb pedig
talán eljutunk oda, hogy ventilátor helyett klímaberendezést sikerül beszereznünk.
Kérem doktor urat, amennyiben szeretné kiegészíteni beszámolóját, azt tegye meg.
Szülész-nőgyógyász tevékenységről szóló beszámoló
Dr. Reiter Gábor szülész-nőgyógyász szakorvos: annyit szeretnék elmondani, hogy a
betegforgalom gyakorlatilag nem csökkent, nem nőtt, változatlan. Ambuláns naplót vezetünk,
ami alkalmanként 10 főt jelent. A szűrés elmondható, hogy eredményes, ami jó is egyúttal,
hiszen az időben kiszűrt rákszűrés lényege, hogy időben felismerjék, volt ilyen eset. A lakosság
30-40 %-a jár országosan rákszűrésre, ez országosan is problémát jelent, mert megy a szakmai
és politikai vita, hogy kinek a feladata. Mi általában azt mondjuk, hogy az állami irányítás
feladata, hogy reklámokkal erősítse a felvilágosító tevékenységet, akkor talán nagyobb százalék
lenne ez az arány.
Mammográfia: 40 éves életkor felett kétévente javasoljuk, 20 %-kal csökkentette az
emlődaganatok előfordulását. 20 %-kal csökkent az elmúlt 30 évben az emlődaganatok száma.
A méhnyak-rák megbetegedések száma jelentősen csökkent az elmúlt 50-60 évben,
Magyarországon elsőként vezették be a szűrést, eredményes. Terhes gondozás: örülök annak,
hogy Előszálláson sok a kismama, más falvakhoz hasonlítva elég jó a lakossági számarány. Ezt
is végezzük, de egyéb problémákat is kezelünk. Jó a kapcsolat a kórházzal, ha műtétre van
szükség, rögtön intézkedünk és beküldöm a beteget a kórházba.
Közben eszembe jutott még egy probléma, amit nem írtam bele a beszámolóba: szívhang
hallgatót is szeretnék kérni, mert a jelenlegi meghibásodott. A védőnő viszont belefoglalta a
beszámolójába. Ennyit szerettem volna kiegészítésképpen elmondani.
Farkas Imre polgármester: örülök neki, ha hasznos ez a szolgáltatás, akkor pedig még inkább,
ha egy daganatos megbetegedést sikerült időben felismerni, akkor már megérte a rendelés.
Szeretném megköszönni doktor úrnak az egész éves munkáját, továbbra is számítunk rá. Ha
viszonylag könnyen teljesíthető kérése van, bármikor partnerek vagyunk benne.
Dr. Reiter Gábor szülész-nőgyógyász szakorvos: ha tábori körülmények vannak, én akkor is
tudok dolgozni, csak megemlítettem.
Farkas Imre polgármester: amennyiben a képviselőtestület tagjai részéről nincs kérdés,
hozzászólás a szülész-nőgyógyász tevékenységről szóló beszámolóval kapcsolatban, javasolom
annak elfogadását. Összevont bizottsági ülésen a bizottságok tárgyalták a beszámolót, annak
elfogadását javasolják, valamint a beszámolóban szereplő két eszköz beszerzését. Kérdésem,
ki az, aki elfogadja a beszámolót?
A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
193/2017.(X.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
szülész-nőgyógyász tevékenységről szóló beszámolóról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2017. évi szülész-nőgyógyász
tevékenységről szóló beszámolót elfogadja.
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A Képviselőtestület egyúttal felkéri Farkas Imre polgármestert, hogy a beszámolóban jelzett 1
db ventilátor és 1 db paraván beszerzésére tegye meg a szükséges intézkedést.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. október 26.
Védőnői tevékenységről szóló beszámoló
Farkas Imre polgármester: megköszönöm Nagy Veronika védőnőnek a beszámolót, szokás
szerint eléggé bő, mindenre kiterjedő. Azt nagyjából tudjuk, hogy mostanában, az elmúlt 1-2
hónapban van munkája bőven. Egy dopplert kért a beszámolóban, ennek teljesítésének nincs
akadálya. A beszámoló teljesen rendben van, egy kis hiányérzetem volt, amikor átolvastam,
mégpedig, hogy mi lesz 2018. január 1-jétől. Ez nem szerepel a beszámolóban.
Nagy Veronika helyettes védőnő: üdvözlök mindenkit. Szeptembertől megváltozott a védőnők
helyzete, sokkal több az adminisztráció, sok kérdőíves feladat hárul ránk, sajnos e miatt a
mostani tapasztalataim alapján többet vagyok a tanácsadóban, mint a körzetben, e miatt sajnos
nem tudom 2018. januártól vállalni Előszállást.
Farkas Imre polgármester: fél megoldás van a problémára, ha nem úgy alakul, akkor más
megoldást kell találnunk.
Nagy Veronika helyettes védőnő: ha, tegyük fel január 10-étől tudnak valakit helyettem találni,
addig akkor maradok. Addig maradok, amíg nem találnak valakit. Nem szeretném
cserbenhagyni az önkormányzatot.
Farkas Imre polgármester: munka, amit a beszámolóban leírt, látjuk, hogy van bőven, hiszen
három településről van szó. Igyekszünk a gépkocsit is, amennyiben szükséges, rendelkezésre
bocsátani.
Nagy Veronika helyettes védőnő: vannak nagy területek, amit nem tudok bejárni időhiány
miatt, nem mindig kivitelezhető a kijutásom, hálás vagyok a járműért. Autóval sokkal gyorsabb,
sikeresebb a látogatás.
Farkas Imre polgármester: Reiter doktor úr által kért eszközök beszerzésében kérem majd az
Ön segítségét, nyilván jobban tudja, hol lehet beszerezni.
Nagy Veronika helyettes védőnő: orvosi műszerboltban be lehet szerezni, de megrendelem, ha
szükséges. Két irodai forgószéket beleírtam a beszámolómba, Reiter doktor úrnak is fontos
lenne.
Farkas Imre polgármester: úgy gondolom, ennek semmi akadálya, ki kell választani és meg kell
rendelni a két forgószéket.
Stadler Gábor képviselő: én nem a beszámolóval kapcsolatban kérdeznék, hanem a
közelmúltban kialakult fertőzés miatt. Sajnos ma az egyén joga felülírja a közösségét, de
nyilván nem a végrehajtással van baj, hanem azzal, aki a jogszabályokat kitalálta.

6

Nagy Veronika helyettes védőnő: megoldanánk a problémát, nem azért állunk a helyzet felett,
mert jó dolog és nem akarom megoldani a helyzetet. Azokkal a családokkal foglalkozunk,
gondozzuk, megyünk, látogatjuk, magunk miatt is fontos lenne, hogy a helyzet megoldódjon.
A tőlünk telhetőt megtesszük. Ha számon kérnek, egyből az lesz, hogy törvényileg
megoldottam-e a helyzetet, megszegtem-e vagy sem. Sajnos az egy kicsit nagyobb úr.
Farkas Imre polgármester: én megértem, de van, aki nehezebben fogadja el a dolgokat.
Stadler Gábor képviselő: minden a józanész ellen mutat. Az, hogy az egyén joga a közösség
felett áll, ez nonszensz. Senki nem tud egy gombostűt egyedül létrehozni, a közösség tudása
kell hozzá. Senki nem egy TESCO-s szatyorban nőtt fel, minden a közösség munkájából van
körülöttünk. Senki nem pottyant ide és van neki mindene. Mindenekelőtt a közösség az első és
utána vannak az egyének, ez egy filozófiai kérdés. Ez a jogszabály pontosan az elszabadult
szabadosság elvét tükrözi, amikor az egyén van a közösség fölé helyezve. Ez nonszensz.
Nagy Veronika helyettes védőnő: a törvény a jog, egy kicsit visszafelé is gondolkozik az ember.
Elmondtam a megbeszélésen is, ha rólam kiderülne, hogy pl. AIDS-es vagyok, ugyanitt ülnék,
ugyanúgy erről beszélnénk, vagy akkor én ne dolgozzak itt? Valamilyen szinten az egyént is
védeni kell. Az, hogy mennyire tehet róla, nem tudom megítélni. Mennyire igyekszik tenni
ellene, ezt megint nem tudom megítélni. Ez egy olyan fertőzés, ami valóban egy makacs
fertőzés. Ezekben a betegségekben sajnos az egyént kell védenünk. Nem kerülhetnek ki a
köztudatba nevek, amint ebben az esetben kikerültek. Ez jelentene először problémát törvényi
szempontból. Rosszul esik annak, akit ez a vád ér.
Stadler Gábor képviselő: az, hogy valaki fertőző, tetves, rühes, felfogom az agyammal, hogy
az belemegy a jól szituált, tiszta emberekbe is. De amikor már megvan a baj, ne nézzünk jobbra
fel, amikor én balra felnéztem. Vegyük tudomásul, hogy ez a helyzet fennáll. Ez egy kis
település, nem fog senki elmenni a másik mellett úgy, hogy nem ismerem. Mert ismerem,
tudom, hogy kicsoda és hogy hol lakik. Ez nem egy nagyváros, hanem egy kis település. Ezt
tudomásul kell venni. Amikor megvan a probléma, nem lehet őszintén kimondani a dolgokat,
hogy jó, akkor téged meggyógyítunk, megnézem a környezetet, minden rendben van, aki pedig
szerencsére még nem került bele ebbe a helyzetbe, az nyugodtan élje az életét, járjon az
intézménybe. Akinél pedig még fennáll a fertőzés esélye, egy darabig otthon lesz. Amikor
tisztáztuk a helyzetet, minden tiszta és nem a félrebeszélés zajlik, akkor visszajön. Nem ez a
normális? Az a normális, hogy elnézünk egymás mellett, elbeszélünk dolgok mellett? Ez nem
normális! Az a baj, hogy a filozófia aztán abban manifesztálódik, hogy kvázi bezár egy
intézmény, az óvónő pedig kitalálja, hogy a gyerek mehet-e óvodába, mert nem látta. Semmi
baja nem volt a gyereknek, csak nem vitték el óvodába. Mindenki otthon ült, várta a „jó időt”.
Így manifesztálódott a félrebeszélés. Soha nem abból van a baj, hogy a dolgokat kimondjuk,
mert a végső megoldás abból lesz, ha beszélünk.
Farkas Imre polgármester: a közösség egyénekből tevődik össze, ha nincs egyén, nincs
közösség. A közösségnek kell megtanítani az egyént arra, hogy vannak morális szabályok,
amelyeket be kell tartani.
Stadler Gábor képviselő: a tanításnak vannak eszközei.
Farkas Imre polgármester: vannak, először is közösségbe kell járni. Ha nem jár, akkor nem
tudjuk tanítani. A jelenlegi jogi környezetben ezt lehetett tenni, többet nem, mindenki eldönti,
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hogy mit akar csinálni. Nyilván a jogi helyzet nem a legmegfelelőbb erre, de jelenleg ez van.
Szerintem mindent megtettünk annak érdekében, amit lehetett. Minden gyermek jár óvodába.
Nagy Veronika helyettes védőnő: attól függetlenül, hogy mekkora zaj volt körülötte, ez a
probléma szépen megoldódott, attól függetlenül, hogy mindenki várta a megoldást. Holott a
megoldás adódott és folyamatosan zajlott, nem kellett bezárni az óvodát. Szerencsére nem
kellett kiszállnia az ÁNTSZ-nek, mi ezt sikeresebben zártuk, mint pár éve egy adott település.
Stadler Gábor képviselő: ha csak azzal a gyermekkel van foglalkozva, akivel éppen probléma
van, a többi pedig nyugodtan eljár az óvodába, mennyivel nyugodtabb lett volna a helyzet.
Farkas Imre polgármester: ez pontosan így volt.
Stadler Gábor képviselő: nem így volt. A világos beszéddel volt a baj, nem volt világosan
kimondva. A törvény szerint sincs világosan kimondva, innentől kezdve a káosz az úr.
Farkas Imre polgármester: amíg nem vagyok beteg, nincs bajom, addig járok óvodába,
számomra ez egyértelmű.
Nagy Veronika helyettes védőnő: 3 éves kortól minden gyermek óvodaköteles. Hivatalosan
azoknak a gyerekeknek van orvosi igazolása, akiket több héten keresztül nem vittek óvodába.
Farkas Imre polgármester: ha megtörténik a baj, akkor gondoskodom, némi megelőzés nem árt,
de nem arra készülök, hogy baj lesz.
Stadler Gábor képviselő: nem a védőnővel van problémám, csak más filozófiát tartok jónak.
Aki ennyi helyen tud ellátni feladatot, azzal nincs probléma.
Farkas Imre polgármester: szeretném megköszönni a helyettes védőnő 2017. évben végzett
munkáját. Amennyiben nincs egyéb kérdés, hozzászólás, a védőnői munkáról szóló beszámolót
elfogadásra javasolom. Összevont bizottsági ülésen a két bizottság a beszámolót előzetesen
tárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a
beszámolót?
A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
194/2017.(X.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
a 2017. évi védőnői tevékenységről szóló beszámolóról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2017. évi védőnői
tevékenységről szóló beszámolót elfogadja.
A Képviselőtestület felkéri Farkas Imre polgármestert, hogy a védőnői beszámolóban kért 2 db
irodai forgószék beszerzésére tegye meg a szükséges intézkedést.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. október 26.
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Háziorvosi tevékenységről szóló beszámoló
Farkas Imre polgármester: összevont bizottsági ülésen a két bizottság ezt a beszámolót is
tárgyalta, elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Köszönetemet fejezem ki a doktornőnek
a sok szűrés megszervezéséért. A beszámolóból is látszik, milyen sok szűrést végez a háziorvos,
sokszor eredménye is volt. De a szűrés lényege időben kiszűrni a problémát. A doktornőnek
mielőbbi gyógyulást, jó egészséget kívánunk. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, a
háziorvosi tevékenységről szóló beszámolót elfogadásra javasolom. Kérdésem, ki az, aki
elfogadja a beszámolót?
A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
195/2017.(X.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
a 2017. évi háziorvosi tevékenységről szóló beszámolóról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2017. évi háziorvosi
tevékenységről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. október 26.
Dr. Reiter Gábor szülész-nőgyógyász szakorvos és Nagy Veronika védőnő elhagyja a
tanácstermet.
Fogszakorvosi tevékenységről szóló beszámoló
Farkas Imre polgármester: dr. Vékás Andrea fogszakorvos nem tud jelen lenni az ülésen, mivel
este 22,00 óráig dolgozik. Elnézést kér a képviselőtestülettől, sok munkája van és nem volt
ideje a beszámolót elkészíteni.
Ügyeleti tevékenységről szóló beszámoló
Farkas Imre polgármester: az Emergency Service KFT ügyvezetője elküldte beszámolójukat,
előzetesen a két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. A bizottsági ülésen megemlítettük az
indokolt és indokolatlan hívások számát, 58 indokolt hívással szemben 164 indokolatlan hívás
történt, 3/1 az arány.
A bizottsági ülésen felmerült még egy dolog, hogy a havi finanszírozást mi alapján fizetjük,
mert gyakorlatilag az ügyelethez közel lévők előszeretettel használják, nem a létszámaránynak
megfelelően növekszik a látogatások száma. Mit lehet ezzel tenni, ezzel majd foglalkozni
fogunk.
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, az ügyeleti tevékenységről szóló beszámolót
elfogadásra javasolom a képviselőtestületnek. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a beszámolót?
A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
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196/2017.(X.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
a 2017. évi orvosi ügyeleti tevékenységről szóló beszámolóról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2017. évi orvosi ügyeleti
tevékenységről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. október 26.
Gyermek-szakorvosi tevékenységről szóló beszámoló
Farkas Imre polgármester: a doktornő megküldte beszámolóját, amit az összevont bizottsági
ülésen a bizottságok meg is tárgyaltak és elfogadásra javasolnak. Sajnálattal vettük tudomásul,
hogy 2018. január 1-től a doktornő nem kívánja a tevékenységét tovább folytatni. Úgy érzi, a
munkájára nem igazán van szükség, nem igazán látogatják, ezért nem folytatná tovább. Ezúton
is megköszönjük neki a sok éves munkát, amit itt végzett.
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás a beszámolóval kapcsolatosan, azt elfogadásra
javasolom a képviselőtestületnek. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a beszámolót?
A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
197/2017.(X.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
a 2017. évi gyermek-szakorvosi tevékenységről szóló beszámolóról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2017. évi gyermek-szakorvosi
tevékenységről szóló beszámolót elfogadja.
A Képviselőtestület egyúttal – sajnálattal - tudomásul veszi, hogy dr. Stingli Erzsébet gyermekszakorvos 2018. január 1. napi hatállyal nem kívánja tovább folytatni gyermek-szakorvosi
tevékenységét Előszálláson.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. október 26.
2. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a tett
polgármesteri intézkedésekről
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: az elmúlt időszakban elég sok esemény történt. Szeptember 24-én
voltunk Hajdújáráson a Szüreti Napokon, elég nagy létszámban, ahol nagyon jól éreztük
magunkat, jól sikerült.
Amit még szeretnék megemlíteni: a vasúti átkelőt fel fogják újítani a november 10-ei hétvégén
és az azt követő néhány napban. Teljesen új technológiát fognak alkalmazni az átépítéshez. Ez
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pénteki naptól szerdai napig fog zajlani. Ebben az időben teljes pályás útlezárás lesz, majd utána
félpályás. Az előzetes bejáráson részt vettünk aljegyző asszonnyal.
Október 16-án Budapesten voltunk 3 fővel az Idősek Világnapi rendezvényen, ahol
díszpolgárunkat, Semmelweis Ferencet, az Idősügyi Tanács Elnökét kitüntették. Gratulálunk
neki a munkájához és további jó egészséget kívánunk neki.
Ami még fontos: nehezen indult a fűtési szezon a polgármesteri hivatalnál és a művelődési
házban. Ezt a szezont mindkét intézmény fűtésrendszere kihúzza még, de főleg a művelődési
háznál kezdeni kell valamit a fűtésrendszerrel, erre van benyújtott pályázatunk.
Jó hír, hogy a vis maior (2) pályázatot is megnyertük, 49 millió forint támogatást kaptunk, ez
azt jelenti, hogy még több utcát sikerül felújítani.
Stadler Gábor képviselő: ez azt jelenti, hogy új közbeszerzés indul ismét?
Farkas Imre polgármester: igen, ahogyan az első vis maior pályázat esetében.
Magyari Ferenc alpolgármester: a tájékoztatóban szerepel, hogy a belső ellenőr itt járt,
elvégezte az ellenőrzést, elkészült-e már a jelentés?
Farkas Imre polgármester: a jelentés még nem készült el. A Víziközmű Társulat megszűnését,
vagyonátadását vizsgáltattuk meg belső ellenőrzés keretében. Annyit elmondhatok, hogy elég
pozitív véleménnyel volt rólunk a belső ellenőr, azt mondta, több mint 10 éve végez ilyen
munkát, de ilyennel még nem találkozott, minden, amit kért itt volt és rendben volt.
A tájékoztató kiegészítéseként ennyit szerettem volna elmondani, egyúttal kérem a Tisztelt
Képviselőtestületet, járuljon hozzá és engedélyezze 2017. október 30-31-én, valamint
november 2-3-án történő szabadság igénybevételemet.
Amennyiben a polgármesteri tájékoztatóval kapcsolatosan nincs kérdés, hozzászólás, kérem
annak elfogadását, valamint a szabadság igénybevételéhez történő hozzájárulást a
képviselőtestülettől. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a polgármesteri tájékoztatót?
A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
198/2017.(X.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
polgármesteri tájékoztató elfogadásáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete Farkas Imre polgármester két
ülés között történt fontosabb eseményekről, a tett polgármesteri intézkedésekről szóló
tájékoztatóját elfogadja.
A Képviselőtestület egyúttal hozzájárul és engedélyezi Farkas Imre polgármester 2017. október
30-31., valamint november 2-3-ai szabadság igénybevételét.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. október 26.
3. Jelentés
a
képviselőtestület
lejárt
határidejű
határozatainak
végrehajtásáról
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Farkas Imre polgármester: a jelentést elolvasva látható, hogy függőben lévő határozat
végrehajtása nincsen, minden határozat végrehajtása határidőben teljesült. Ezért, amennyiben a
képviselőtestület tagjai részéről nincs kérdés, hozzászólás, a jelentést elfogadásra javasolom.
Kérdésem, ki az, aki elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést?
A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
199/2017.(X.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
163/2017.(IX.14.) ÖK. számú határozat,
164/2017.(IX.14.) ÖK. számú határozat,
165/2017.(IX.14.) ÖK. számú határozat,
166/2017.(IX.14.) ÖK. számú határozat,
168/2017.(IX.14.) ÖK. számú határozat,
174/2017.(IX.14.) ÖK. számú határozat,
175/2017.(IX.14.) ÖK. számú határozat,
178/2017.(IX.14.) ÖK. számú határozat,
183/2017.(IX.27.) ÖK. számú határozat,
184/2017.(IX.27.) ÖK. számú határozat,
185/2017.(IX.27.) ÖK. számú határozat,
186/2017.(IX.27.) ÖK. számú határozat,
187/2017.(IX.27.) ÖK. számú határozat,
190/2017.(IX.27.) ÖK. számú határozat
végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
Felelős: Győriné Tar Edit aljegyző
Határidő: 2017. október 26.
4. Családsegítés működtetése 2018-tól
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: jelenleg a családsegítés társuláson belül működik, a Családokért
Önkormányzati Társulás végzi baracsi székhellyel. A társulásnak öt önkormányzat a tagja. Az
öt település, valamint a Társulási Tanács úgy döntött, hogy 2018. január 1-jétől külön fogjuk
ezt a feladatot végezni, a társulást pedig megszüntetjük.
Ez minden önkormányzatra, így ránk is feladatot ró, a családsegítést újra működési engedéllyel
kell ellátni, ehhez többek között szakmai programot kellett készíteni. Ez a szakmai program
került előterjesztésre, ezt előzetesen összevont bizottsági ülésen a bizottságok megtárgyalták,
alaposnak, jól kidolgozottnak ítélték, köszönet érte a két dolgozónak, aki készítette. A
bizottságok véleménye szerint a szakmai program megfelelő, elfogadásra javasolják.
Kérdésem, ki az, aki elfogadja a szakmai programot?
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A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
200/2017.(X.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
a család- és gyermekjóléti szolgálat szakmai programjáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a család- és gyermekjóléti
szolgálat 2018. január 1. napjától hatályba lépő szakmai programját e határozat melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. november 30. (a működési engedély-kérelem benyújtására)
Farkas Imre polgármester: arról is döntenie kell a képviselőtestületnek, hogy a családsegítés
helye a Bem u. 1. szám alatti épületben történik, kérem erről a határozati javaslat alapján a
képviselőtestület döntését. Kérdésem, ki az, aki egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
201/2017.(X.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
a család- és gyermekjóléti szolgálat működési helyéről
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a család- és gyermekjóléti
szolgálat működési helyeként, illetve az ellátottak számára nyitva álló helyiségként – a jelenleg
is ekként funkcionáló helyiséget - az Előszállás, Bem u. 1. (1449/4. hrsz.) szám alatti ingatlant
jelöli ki.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. november 30. (a működési engedély-kérelem benyújtására)
5. Szippantott szennyvíz kezelésére kötött szerződés felmondása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: 2006-ban kötött szerződésről van szó a Hamburger Hungária KFTvel, aki a beszállított szennyvizet tisztította. A Hamburger Hungária KFT levélben értesítette
az önkormányzatot, hogy felmondja a vele kötött szerződést, tekintettel arra, hogy 2016-tól már
nem küldjük oda a szennyvizet tisztításra, hiszen a szippantott szennyvíz már Bölcskére kerül.
Ezáltal oka fogyottá vált, hogy velük szerződésben legyünk, így 2017. október 15-ével
felmondták a szerződést. Ezt a tényt a képviselőtestületnek csupán tudomásul kell vennie.
Kérdésem, ki az, aki egyetért a szerződés felmondásával?
A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
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202/2017.(X.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
szennyvízkezelési szerződés felbontásáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat és a
Hamburger Hungária Kft. (2400 Dunaújváros, Papírgyári út 42-46.) között 2006. július 15. óta
fennálló szennyvízkezelésről szóló szerződés felmondásával egyetért és annak a 2017. október
15. napjával való megszűntetését tudomásul vette.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. november 20. (a Hamburger Hungária Kft. értesítésére)
6. Pénzesné Fülöp Erzsébet előszállási lakos ingatlan felajánlása
megvásárlásra
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: Pénzesné Fülöp Erzsébet előszállási lakos megörökölte az Erkel
Ferenc u. 1. szám alatt lévő, 1406/1 hrszámú ingatlant, de nem kíván vele rendelkezni. Nem
szeretné hasznosítani, az önkormányzatnak megvásárlásra ajánlotta fel. Az örökléskor az
ingatlan forgalmi értékét 850.000 Ft-ban határozták meg. Sokféle vevő jelentkezett nála,
akiknek nem szerette volna eladni, ezért azt gondolta, az ingatlan sorsát inkább az
önkormányzatra bízná.
A képviselőtestületi ülést megelőzően összevont bizottsági ülés keretében a bizottságok
megtárgyalták a felajánlást és azt javasolják a képviselőtestületnek, hogy értékbecslő becsülje
fel az ingatlant, készüljön adásvételi szerződés-tervezet és azon a forgalmi értéken, amit az
értékbecslő megállapít, vásárolja meg az önkormányzat a szóban forgó ingatlant. A
képviselőtestület hatalmazza fel a polgármestert az erről szóló előterjesztés elkészítésére.
Kérdésem, ki az, aki egyetért a bizottsági javaslattal?
A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
203/2017.(X.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Pénzesné Fülöp Erzsébet előszállási lakos ingatlan felajánlásáról
1./ Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete Pénzesné Fülöp Erzsébet
Előszállás, József Attila u. 2. szám alatti lakos Erkel Ferenc u. 1. szám alatt lévő, 1406/1
hrszámú lakóházas ingatlanra tett felajánlását megtárgyalta.
2./ A Képviselőtestület felkéri Farkas Imre polgármestert, hogy ingatlan értékbecslő
bevonásával az. 1./ pontban szereplő ingatlan értéke kerüljön megállapításra, az ingatlan
megvásárlására készüljön adásvételi szerződés-tervezet, majd ezt követően kerüljön a
képviselőtestület novemberi ülésén előterjesztésre.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. november 23. (a képviselőtestület elé terjesztésre)
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7. Viktor Noémi előszállási lakos telekvásárlási ügye
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: Viktor Noémi előszállási lakos azzal a kéréssel fordult a
Képviselőtestülethez, hogy szeretné megvásárolni az 1846 hrszámú önkormányzati ingatlant,
ami az ő ingatlana kertje végében helyezkedik el. Nem építeni szeretne erre az ingatlanra,
hanem hozzá szeretné csatolni a saját ingatlanához és úgy hasznosítani.
Összevont bizottsági ülésen előzetesen a két bizottság megtárgyalta a kérelmet, javasolja az
önkormányzatnak az ingatlan eladását. Jelenleg ennek az ingatlannak bérlője van, a bérlőt
tájékoztatni fogjuk, hogy eladásra kerül, mivel neki elővásárlási joga van. Amennyiben nem
kíván élni elővásárlási jogával, az ingatlan eladhatóvá válik Viktor Noémi számára.
Javasolom a képviselőtestületnek, bízza meg a polgármestert, hogy az ingatlant hivatalos
értékbecslő becsülje fel, készüljön adásvételi szerződés-tervezet és kerüljön ismételten a
képviselőtestület elé a novemberi rendes ülésen. Kérdésem, ki az, aki egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
204/2017.(X.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Viktor Noémi előszállási lakos ingatlanvásárlási kérelméről
1./ Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete Viktor Noémi előszállási
lakos 1846 hrszámú ingatlanra benyújtott ingatlanvásárlási kérelmét megtárgyalta.
2./ A Képviselőtestület felkéri Farkas Imre polgármestert, hogy ingatlan értékbecslő
bevonásával az. 1./ pontban szereplő ingatlan értéke kerüljön megállapításra, az ingatlan
megvásárlására készüljön adásvételi szerződés-tervezet, majd ezt követően kerüljön a
képviselőtestület novemberi ülésén előterjesztésre.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. november 23. (a képviselőtestület elé terjesztésre)
8. Fogorvosi ellátás végleges működtetése
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: jelenleg a fogorvosi szolgáltatást önkormányzatunk végzi a Szép és
Ép Fog KFT-vel. 2018. január 1-jétől a Szép és Ép Fog KFT lenne a szolgáltató, ezt kérték.
Ehhez három határozathozatal szükséges.
Elsőként szükséges egy finanszírozási szerződés, amely alapján a három település - Előszállás,
Nagykarácsony és Daruszentmiklós - együttesen finanszírozza meg a fogászati feladat ellátást.
Az előterjesztett finanszírozási szerződést összevont bizottsági ülésen a két bizottság
megtárgyalta, elfogadhatónak ítélte meg. Kérdésem, ki az, aki elfogadja az előterjesztett
finanszírozási szerződést?
A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
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205/2017.(X.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
végleges fogorvosi ellátási szerződés megkötéséről
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete e határozat melléklete szerinti
végleges feladatellátási és finanszírozási szerződés megkötését határozza el a Szép és Ép Fog
Kft-vel (Jenei Fogászat, székhelye: 2225 Üllő, Kossuth u. 22., adószám: 23553255-1-13).
A képviselőtestület felhatalmazza Farkas Imre polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. december 31. (a szerződés aláírására)
Farkas Imre polgármester: a feladat ellátáshoz hozzátartozik egy praxis, ami jelenleg üres, a
Szép és Ép Fog KFT által foglalkoztatott Bernáth Vivien Krisztina doktornő venné át a praxist.
Javasolom a képviselőtestületnek térítésmentesen Bernáth Vivien Krisztina fogszakorvos
részére a praxisjog átadását. Összevont bizottsági ülésen a bizottságok a praxisjog átadását is
tárgyalták és egyetértenek Bernáth Vivien Krisztina doktornő részére történő átadásával.
Kérdésem, ki az, aki egyetért a praxisjog átadásával?
A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
206/2017.(X.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
fogorvosi praxisjog térítésmentes átadásáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az Előszállás-NagykarácsonyDaruszentmiklós települések által alkotott fogorvosi körzet praxisjogának térítésmentes
átadását határozza el. A praxisjogot 2018. január 1. napjától térítésmentesen átruházza Dr.
Bernáth Vivien Krisztina (orvosi bélyegző száma: 83380) fogszakorvosra.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. december 31.
Farkas Imre polgármester: a harmadik határozathozatal a bérleti szerződésről szól, a Szép és Ép
Fog KFT azt az ingatlant, amiben a fogorvosi ellátás zajlik, az önkormányzattól bérli, ezt
szeretnénk ezzel a bérleti szerződéssel leszabályozni. A bérleti szerződés tervezetét előzetesen
egyeztettük a Szép és Ép Fog KFT-vel, ők ezt az előterjesztett tartalommal elfogadják. A bérleti
szerződést a két bizottság összevont ülés keretében szintén megtárgyalta, annak tartalmával
egyetértenek. Ezért javasolom a képviselőtestületnek az előterjesztett fogorvosi rendelő
használatáról szóló bérleti szerződés megkötését, illetve a polgármester felhatalmazását annak
aláírására. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a bérleti szerződést?
A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
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207/2017.(X.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
fogorvosi rendelő bérbe adásáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete e határozat melléklete szerinti
bérleti szerződés megkötésével 2018. január 1. napjától bérbe adja az önkormányzat tulajdonát
képező fogorvosi rendelőt (2424 Előszállás, Balatoni u. 58.) a fogorvosi ellátást biztosító Szép
és Ép Fog Kft-nek (Jenei Fogászat, székhelye: 2225 Üllő, Kossuth u. 22., adószám: 235532551-13).
A képviselőtestület felhatalmazza Farkas Imre polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. december 31. (a szerződés aláírására)
9. Fogorvosi rendelő felújításával kapcsolatos megállapodás
Farkas Imre polgármester: 2014 őszén döntött arról a képviselőtestület, hogy felújítjuk a
fogorvosi rendelőt, dr. Vékás Andrea doktornővel közösen. Ez a felújítás megtörtént 2015.
január-február hónapokban. A doktornő utána a szolgáltatást nem végezte, tartós
helyettesítéssel látta el a feladatot. Majd jelezte, hogy várhatóan neki ez sem fog tovább
megfelelni, mert ahol főállást vállalt, ott újabb körzeteket kapott, az önkormányzat keressen
másik fogorvost. Így 2017. augusztus 31-ével a tartós helyettesítési szerződés megszűnt. Jelezte
felénk, hogy a rendelő felújítása - bár nem mi küldtük el, ő döntött úgy, hogy keres mást - neki
elég sok pénzbe került, ezért úgy gondolja, amennyiben tudjuk, ellentételezzük valamennyi
összeggel. Kértük, hozza be a számlákat a felújítás során felmerült költségekről, mindösszesen
1,3 millió forintot költött a doktornő a rendelő felújítására, a számlák alapján ténylegesen ez az
összeg látszik.
Összevont bizottsági ülésen a bizottságok megtárgyalták ezt a témát is és 300.000 Ft kifizetését
javasolják a doktornőnek, mivel az általa a fogorvosi rendelőbe vásárolt anyagokat – csempét,
ragasztót, bútorokat, fűtéskorszerűsítést, klímát, hűtőt - itt hagyta nekünk, érezze, hogy ezt az
önkormányzat valamennyire akceptálta. Kötünk a doktornővel egy megállapodást, amiben
lefektetjük mindezeket. Ezt a megállapodást elkészítjük és a soron következő ülésre
előterjesztjük, amennyiben a doktornő is aláírja, felhatalmaz a képviselőtestület a megállapodás
aláírására és azt követően az összeg átutalásra kerül. Kérdésem, ki az, aki egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
208/2017.(X.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
fogorvosi rendelő felújításával kapcsolatos megállapodásról
1./ Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a fogszakorvosi rendelő
2015. évben végzett felújításakor felmerült költségekre vonatkozóan, a rendelkezésre álló
számlák alapján megállapodást kíván kötni dr. Vékás Andrea fogszakorvossal.
2./ A Képviselőtestület megbízza Farkas Imre polgármestert az 1./ pontban szereplő
megállapodást terjessze a képviselőtestület 2017. november 23-ai ülése elé.
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Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. november 23. (a megállapodás képviselőtestület elé terjesztésére)
10. Közterületek elnevezése
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: már régóta a közterület elnevezés lázában ég az önkormányzat,
hiszen vannak a településen olyan utcák, amelyeket át kell nevezni. A most előterjesztett
közterület átnevezés több lépcsőből áll, összesen négy határozatot kell meghoznunk.
Az I. rész olyan településrészeket tartalmaz, amelyek jelenleg is azokon a neveken futnak, amit
adni szeretnénk nekik, csak bizonyos utcák több helyrajzi számon futnak. Ilyen az Árpád utca,
Balatoni út, Báránytelep, Barátság út, Baross Gábor tér, Baross Gábor utca, Cifra kert, Dózsa
György utca, Feszty Árpád utca, Nyár utca, Petőfi Sándor utca, Tavasz út, Vadvirág utca,
Nagykarácsonyi utca. Az előterjesztésben szereplő ingatlanok helyrajzi számára nincs
rávezetve a közterület neve.
Stadler Gábor képviselő: tehát tulajdonképpen most rögzítjük a valóságot?
Farkas Imre polgármester: igen. Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, javasolom a
képviselőtestületnek az előterjesztés I. pontjában szereplő határozati javaslat elfogadását.
Kérdésem, ki az, aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal?
A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
209/2017.(X.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
közterületek elnevezéséről
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a Közterületek
elnevezése tárgyú előterjesztést, mellyel kapcsolatban a következő döntést hozza:

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:
a) Az előszállási 0411. hrszámú közterület elnevezése: Árpád utca.
b) Az előszállási 1197/1. hrsz., 1197/2. hrsz., 0217/6. hrsz, 1506/20. hrsz. és 1197/3. hrsz.
közterületek elnevezése: Balatoni út.
c) Az előszállási 3817. hrszámú közterület elnevezése: Bárány telep.
d) Az előszállási 1470/15. hrszámú közterület elnevezése: Barátság út és Baross Gábor tér.
e) Az előszállási 1470/18. hrszámú közterület elnevezése: Baross Gábor utca.
f) Az előszállási 1451, 1449/1, 1449/23 hrsz. hrszámú közterületek elnevezése: Cifra kert.
g) Az előszállási 0417. hrszámú közterület elnevezése: Dózsa György utca.
h) Az előszállási 1880. hrszámú közterület elnevezése: Feszty Árpád utca.
i) Az előszállási 1452/22. hrszámú közterület elnevezése: Nyár utca.
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j) Az előszállási 638/1. hrszámú közterület elnevezése: Petőfi Sándor utca.
k) Az előszállási 1452/1. hrszámú közterület elnevezése: Tavasz út.
l) Az előszállási 022. hrsz. és 017. hrsz. hrszámú közterületek elnevezése: Vadvirág utca.
m) Az előszállási 1724/4. hrszámú közterület elnevezése: Nagykarácsonyi 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. november 30. (a földhivatal értesítésére)
Farkas Imre polgármester: az előterjesztés II. részében három olyan közterületről van szó,
aminek más nevet kellene adni, vagy egyáltalán el kellene nevezni. Az első a Petőfi utcát és
Báránytelepet összekötő út. Az előterjesztésben javasolt „Katlan völgy” elnevezést
elfogadhatónak tartom. A másik kettőt szintén el kell nevezni, ezek érdekes formájú utcák, „U”
alakúak.
Elsőként javasolom a 3822 hrszámú közterület neveként a „Katlan völgy” elnevezést,
megjegyzem, senki nem lakik ott, tehát konkrétan egy lakost sem érint személy szerint.
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, a javaslatot szavazásra bocsátom. Kérdésem, ki az, aki
egyetért az elnevezéssel?
A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
210/2017.(X.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
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 3822. hrszámú közterület elnevezése: Katlan völgy.
Felhívja az aljegyzőt, hogy gondoskodjon a közterület elnevezésének és a házszámok
megváltozásának a hatósági nyilvántartásokon történő átnevezéséről.
Felelős: Győriné Tar Edit aljegyző
Határidő: 2017. november 30. (a földhivatal értesítésére)
Farkas Imre polgármester: a 015. hrszámú közterület elnevezésére javaslatokat kérek.
Stadler Gábor képviselő: szőlőföldek voltak azon a településrészen, de ma már ott nincs szőlője
senkinek sem.
Győriné Tar Edit aljegyző: ha van ennek a településrésznek valamilyen ismert múltja, akkor
annak alapján bármilyen név adható.
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Stadler Gábor képviselő: a szőlőhegyi útnak (Petőfi utcával párhuzamos) van neve?
Farkas Imre polgármester: nincsen.
Győriné Tar Edit aljegyző: ha nem vezet épülethez, akkor nem kell elnevezni. Itt viszont van
épület.
Farkas Imre polgármester: nem tudom, mi legyen ennek a területnek a neve, két ház van ott.
Stadler Gábor képviselő: lesz a Vadvirág utca folytatásában is? Arra merőlegesen van még egy
út?
Győriné Tar Edit aljegyző: ez a terület a Vadvirág utcával egyben van, amit Stadler Gábor
képviselő úr említett, az az előzőleg meghozott határozatban szerepel.
Farkas Imre polgármester: van-e javaslat?
Győriné Tar Edit aljegyző: amennyiben nincs semmiféle ötlet a nevet illetően, legyen semleges
neve.
Farkas Imre polgármester: vannak arrafelé nyulak, őzek, legyen „Vadas utca”, vagy „Külső
utca”.
Stadler Gábor képviselő: milyen dűlő van arra felette?
Farkas Imre polgármester: a Madocsai út vagy Kéri út.
Győriné Tar Edit aljegyző: van még ott egy út, ami a Dózsa György utcáról nyílik, két ház van
ott, ezt is el kell nevezni.
Farkas Imre polgármester: javaslatot teszek a 015. hrszámú közterület nevére, legyen a neve
„Külső út”. Amennyiben nincs egyéb javaslat, a javasolt nevet szavazásra bocsátom. Kérdésem,
ki ért egyet a javasolt névvel?
A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
211/2017.(X.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
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 015. hrszámú közterület elnevezése: Külső út.
Felhívja az aljegyzőt, hogy gondoskodjon a közterület elnevezésének és a házszámok
megváltozásának a hatósági nyilvántartásokon történő átnevezéséről.
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Felelős: Győriné Tar Edit aljegyző
Határidő: 2017. november 30. (a földhivatal értesítésére)
Farkas Imre polgármester: javasolom a 3861. hrszámú közterület neveként (ahol Fábián Pál
lakik) a „Kukhegyes-köz” vagy „Hegyes-köz” elnevezést. Elsőként szavazásra bocsátom a
3861. hrszámú közterület neveként a „Hegyes-köz” elnevezést. Kérdésem, ki az, aki egyetért a
javaslattal?
A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
212/2017.(X.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
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 3861. hrszámú közterület elnevezése: Hegyes-köz.
Felhívja az aljegyzőt, hogy gondoskodjon a közterület elnevezésének és a házszámok
megváltozásának a hatósági nyilvántartásokon történő átnevezéséről.
Felelős: Győriné Tar Edit aljegyző
Határidő: 2017. november 30. (a földhivatal értesítésére)
Farkas Imre polgármester: a III. rész a vasútállomás teljes területének rendezéséről szól.
Győriné Tar Edit aljegyző: „Vasúti őrház” elnevezés létezik, olyan, mint egy utcanév, így
szerepel a földhivatali nyilvántartásban, ezt töröltetni kell.
Farkas Imre polgármester: javasolom az 1196. hrszámú közterület „Vasúti őrház” elnevezés
címnyilvántartásból való törlését javasolom a képviselőtestületnek. Kérdésem, ki az, aki
egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
213/2017.(X.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
közterület megszüntetéséről
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 az egyes közterületek elnevezésével kapcsolatban a következő
döntést hozza:
Az előszállási 1196. hrszámú közterületen a „Vasúti őrház 7.” megnevezésű közterület törlését
határozza el.
Felhívja az aljegyzőt, hogy gondoskodjon a közterület elnevezésének és a házszámok
megváltozásának a hatósági nyilvántartásokon történő átnevezéséről.
Felelős: Győriné Tar Edit aljegyző
Határidő: 2017. november 30. (a földhivatal értesítésére)
Farkas Imre polgármester: a következő közterület az 1724/3 hrsz., a Móricz Zsigmond tér.
Magyari Ferenc alpolgármester: a Móricz Zsigmond téren mindössze három lakóház van,
valamint van ott egy régi bolt, ami ma dohánybolt. Ezek a Móricz Zsigmond téren vannak.
Győriné Tar Edit aljegyző: a bolt a Nagykarácsonyi utcán van.
Magyari Ferenc alpolgármester: a bolt tulajdonosa azt mondta, hogy a régi bolt a Móricz
Zsigmond téren, az új élelmiszerbolt pedig a Nagykarácsonyi utcán van.
Győriné Tar Edit aljegyző: úgy kell elnevezni az ingatlanokat, ahova nyílik, a bolt a
Nagykarácsonyi útra nyílik.
Magyari Ferenc alpolgármester: én úgy gondoltam magamban, hogy a Móricz Zsigmond tér a
járdák által határolt terület.
Győriné Tar Edit aljegyző: nem, a bolt most is Nagykarácsonyi út. A Móricz Zsigmond tér
akkor lenne tér, ha a két bolt és a volt tűzoltószertár arra felé nyílna. Megkérdeztünk idegeneket,
futárokat, hogy véleményük szerint mi lenne a célszerű, ők nem is értik, miért „tér” az ott,
ugyanis a temető előtti területet tartják annak. Ha oda bemegyünk, az út közepén villanyoszlop
áll, autóval keresztül sem lehet rajta menni, ezért javasoljuk, hogy legyen inkább „tér” helyett
„köz” az elnevezése. Idegenek szemével kellene nézni, hogy megtalálják úgy a címeket, hogy
az ránézésre logikus legyen. A Móricz Zsigmond tér inkább egy „köz”.
Farkas Imre polgármester: javasolom a képviselőtestületnek, hogy az 1724/3. hrszámú
közterület elnevezése „Móricz Zsigmond köz” legyen. Kérdésem, ki az, aki egyetért a
javaslattal?
A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
214/2017.(X.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
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 az alapján egyes közterületek elnevezésével kapcsolatban a következő
döntést hozza:
Az előszállási 1724/3. hrszámú közterület elnevezése: Móricz Zsigmond köz.
Felhívja az aljegyzőt, hogy gondoskodjon a közterület elnevezésének és a házszámok
megváltozásának a hatósági nyilvántartásokon történő átnevezéséről.
Felelős: Győriné Tar Edit aljegyző
Határidő: 2017. november 30. (a földhivatal értesítésére)
Farkas Imre polgármester: az utolsó döntést igénylő ingatlan Tóth Edina Zsuzsanna ingatlana,
amely nem maradhat helyrajzi számon. Tóth Edina Zsuzsanna javaslata az elnevezésre: „Tavas
tanya”. Javasolom a képviselőtestületnek a 0385/1 hrsz. ingatlan elnevezésére a „Tavas tanya”
nevet. Kérdésem, ki az, aki egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
215/2017.(X.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
külterületi ingatlan elnevezéséről
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul, hogy az előszállási
0385/1. hrszámú ingatlan elnevezése - a tulajdonos javaslatának helybenhagyásával – „Tavas
tanya” elnevezés legyen.
Felhívja az aljegyzőt, hogy az elnevezés Központi Címregiszter nyilvántartásban történő
átvezetéséről gondoskodjon.
Felelős: Győriné Tar Edit aljegyző
Határidő: 2017. november 30. (a földhivatal értesítésére)
Stadler Gábor képviselő: ez az ingatlan a Balatoni út részét már nem képezheti?
Győriné Tar Edit aljegyző: külterületen van, ezért jellegéből adódóan nem célszerű, hogy a
Balatoni út részét képezze.
11. Fogröntgen beszerzés
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: ahhoz, hogy biztonságosan hozzá lehessen nyúlni a betegek
fogaihoz, a fogászati ellátást végző Szép és Ép Fog KFT kérte, hogy az önkormányzat
vásároljon egy fogászati fali röntgengépet. Ez a berendezés rögtön elkészíti a képet és lehet
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látni, hogyan helyezkedik el az adott fog. Erről már korábban beszéltünk, most beszereztünk
három árajánlatot.
A beérkezett árajánlatok a következők:
1./ DENTALMODE KFT árajánlata:
(4400 Nyíregyháza, Szegfű u. 54/c.)

bruttó 1.920.000 Ft,

2./ Dental Express Hungária KFT árajánlata:
(1135 Budapest, Szent László u. 14-16.)

bruttó 1.850.000 Ft,

3./ 2M Fogászati Műszertechnika Szolgáltató
és Kereskedelmi KFT árajánlata:
(2700 Cegléd, Szent Imre herceg út 17.)

bruttó 2.551.500 Ft.

Javasolom a képviselőtestületnek, hogy a legolcsóbb árajánlatot fogadjuk el, amelyet a Dental
Express Hungária KFT adott bruttó 1.850.000 Ft-os összeggel.
Összevont bizottsági ülésen a bizottságok előzetesen megtárgyalták az árajánlatokat és a
legolcsóbb, 1.850.000 Ft összegű árajánlat elfogadását javasolják a képviselőtestületnek.
Magyari Ferenc alpolgármester: mi a leendő használó véleménye?
Farkas Imre polgármester: az árajánlatokban szereplő gépek teljesen megfelelőek, a Szép és Ép
Fog KFT véleménye szerint mindegyik elfogadható minőségű.
Javasolom a képviselőtestületnek a Dental Express Hungária KFT 1.850.000 Ft-os
árajánlatának elfogadását és röntgen beszerzését. Kérdésem, ki az, aki egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
216/2017.(X.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
fogröntgen beszerzéséről
1./ Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete falikaros röntgen beszerzését
határozza el a fogorvosi rendelőbe, a Dental Express Hungária KFT (1135 Budapest, Szent
László u. 14-16.) által adott bruttó 1.850.000 Ft-os árajánlat elfogadásával.
2./ A falikaros röntgen költsége az önkormányzat 2017. évi költségvetésének felhalmozási
kiadások terhére kerül kifizetésre.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. december 15. (a falikaros röntgen beszerzésére)

12. Szennyvízhálózathoz szivattyú vásárlás
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Farkas Imre polgármester: a 6-os átemelő a községben keletkezett szennyvíz 2/3-át emeli át a
Béke utcáig, utána pedig gravitációval elfolyik az 1-es átemelőre. Ezek a szivattyúk, amik itt
vannak a 6-os átemelőben, sokat dolgoznak, mert magasra kell feltolni a szennyvizet, napi 16
órát, emiatt elég gyorsan amortizálódnak. Az üzemeltető kérte, amennyiben lehetőség van rá,
az egyik szivattyút a kettőből cseréljük ki eggyel nagyobbra. Külön mérik a fogyasztást és az
üzemóra időt, jobban járnánk egy nagyobb teljesítményű szivattyúval. Ez nem garanciális
feladat, hanem a tulajdonost terheli. Javasolom, hogy ne zárkózzunk el a kérés elől, hiszen a
Víziközmű Társulatból megmaradt pénzt csak ilyen célra lehet felhasználni. A szivattyú
költsége 1,2 millió forint körüli összeg. Javasolom, hogy kérjünk róla árajánlatokat. Egyetlen
gyártó gyártja ezt a fajta szivattyút, nem tudom, hogyan tudunk három árajánlatot beszerezni,
de megoldjuk, mivel más típusú szivattyút nem lehet bele tenni az átemelőbe. Javasolom, hogy
a soron következő ülésre az árajánlatok kerüljenek előterjesztésre, és akkor döntsön a
képviselőtestület a szivattyú beszerzéséről.
Összevont bizottsági ülésen a két bizottság előzetesen megtárgyalta ezt a napirendi pontot is és
javasolja a képviselőtestületnek árajánlatok beszerzését és a következő ülésen történő
döntéshozatalt. Kérdésem, ki az, aki egyetért az árajánlatok beszerzésével és a következő ülésen
történő döntéshozatallal?
A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
217/2017.(X.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
szennyvízszivattyú vásárlásához árajánlatok beszerzéséről
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a szennyvízhálózat 6-os számú
átemelőjének szivattyú cseréjét határozza el. A szivattyú megvásárlásához árajánlatok
beszerzését tartja szükségesnek.
A Képviselőtestület felkéri Farkas Imre polgármestert, hogy az árajánlatok beszerzéséről
gondoskodjon, majd a beérkező árajánlatokat terjessze a 2017. november 23-ai rendes ülés elé,
a szivattyú beszerzéséről történő döntéshozatalhoz.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. november 23. (az árajánlatok képviselőtestület elé terjesztésére)
13. Európa Kulturális Fővárosa cím elnyerésére támogatói szándéknyilatkozat
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: megyeszékhelyünk, Székesfehérvár önkormányzata pályázott
Európa Kulturális Fővárosa cím elnyerésére. Azt kérte a polgármester úr, hogy amennyiben mi
is támogatjuk, egyetértünk vele, támogatói szándéknyilatkozatot adjunk.
Ez nekünk semmibe nem kerül, és inkább előnyünk, mint hátrányunk származik belőle. Ezért
javasolom, hogy támogassuk a megyeszékhelyet sikeres pályázaton való részvételben.
Kérdésem, ki az, aki egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
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218/2017.(X.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata részére támogatói
szándéknyilatkozatról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete Székesfehérvár Megyei Jogú
Város Önkormányzatának „Európa Kulturális Fővárosa” cím elnyerésére történő pályázatának
benyújtását támogatni kívánja.
A Képviselőtestület felhatalmazza Farkas Imre polgármestert az erről szóló támogatói
szándéknyilatkozat aláírására és megküldésére.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. november 16. (a támogatói szándéknyilatkozat megküldésére)
14. Fogorvosi ellátás rendelési idejének módosítása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: jelenleg a tartós helyettesítést végző Szép és Ép Fog KFT rendelési
ideje fél órákkal kezdődik: hétfőn ½ 14,00 órától ½ 20,00 óráig, kedden ½ 8,00 órától ½ 14,00
óráig, szerdán ½ 14,00 órától ½ 20,00 óráig, csütörtökön és pénteken ½ 8,00 órától ½ 14,00
óráig.
Eddig a fél órás csúszások azért kellettek, mert a doktornő helyettesítéssel bedolgozott egy
másik településen is, azonban időközben az ottani önkormányzatnak sikerült fogorvost találnia,
így már nem indokolt a fél órás csúszás. Tehát a rendelési idő a következőképpen alakul: hétfőn
14,00 órától – 20,00 óráig, kedden 8,00 órától 14,00 óráig, szerdán 14,00 órától 20,00 óráig,
csütörtökön és pénteken pedig 8,00 órától 14,00 óráig lesz a fogászati rendelés. Azt kérte a Szép
és Ép Fog KFT, hogy ezt a rendelési idő módosítását a képviselőtestület hagyja jóvá, mivel ezt
a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő felé továbbítani kell.
Összevont bizottsági ülésen a bizottságok a fogorvosi rendelési idő módosítását megtárgyalták,
azzal egyetértenek és javasolják a képviselőtestületnek elfogadásra. Kérdésem, ki az, aki
egyetért a rendelő idő módosításával?
A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
219/2017.(X.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
fogászati ellátás rendelési idejének módosításáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az Előszállás Nagyközség,
Nagykarácsony Község és Daruszentmiklós Község által alkotott fogorvosi körzetre
vonatkozóan a fogorvosi alapellátás rendelési idejét 2017. november 1-jei hatállyal a
következőképpen módosítja:
Hétfő:
Kedd:

14:00-tól 20:00-ig – Dr. Bernáth Vivien Krisztina
08:00-tól 14:00-ig – Dr. Bernáth Vivien Krisztina
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Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

14:00-tól 20:00-ig - Dr. Bernáth Vivien Krisztina
08:00-tól 14:00-ig - Dr. Bernáth Vivien Krisztina
08:00-tól 14:00-ig - Dr. Bernáth Vivien Krisztina

Az iskolafogászat rendelési ideje:
Csütörtök:
08:00-tól 12:00-ig - Dr. Bernáth Vivien Krisztina
A Képviselőtestület felhatalmazza Farkas Imre polgármestert a rendelési idő módosításáról
szóló feladat-ellátási és finanszírozási szerződés módosítás aláírására.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. október 27. (a feladat-ellátási és finanszírozási szerződés módosítás aláírására)
15. Panoráma röntgen beszerzés
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a nálunk fogászati ellátást végző Szép és Ép Fog KFT a környéken
több praxisban is tevékenykedik, összesen hét települést érintően. A fogászati ellátáshoz sok
esetben szükséges panoráma röntgen, ami 10 millió forint körüli összegbe kerül. A Szép és Ép
Fog KFT azzal kereste meg önkormányzatunkat, hogy ők beszereznék a panoráma
röntgengépet, amennyiben az önkormányzat vállalja ennek az összegnek egy bizonyos részét.
Praxisonként 980.000 Ft-ot határoztak meg, ezért cserébe 5 évig ingyen mehetne Előszállásról
bárki panoráma fogröntgen felvételt készíttetni. Erről a 980.000 Ft-ról tárgyaltam a másik két
érintett polgármesterrel, Nagykarácsony és Daruszentmiklós polgármesterével, ők nyitottak
voltak arra, hogy ennek az összegnek az 1/3-át kifizessék. Előszállás számára bruttó 328.000
Ft-os költséget jelentene. A röntgengép nem Előszálláson lenne, hanem egy központi helyen.
Egyelőre elvi állásfoglalás szükséges a képviselőtestület részéről, hogy vállaljuk ezt a költséget,
mert erről kötnünk kell egy szerződést vagy megállapodást, hogy átutalhassuk ezt az összeget
a Szép és Ép Fog KFT részére.
A doktornő, aki jelenleg a fogászati ellátást végzi, az eltelt egy hónap alatt, több, mint 30
személyt küldött el panorámaröntgenre. Egy panorámaröntgen felvétel, jelenleg több hét
várakozási idő, de ha nem tb ellátás keretében készül, 6.000-12.000 Ft-ba kerül, tehát egy év
alatt a lakosság számára behozná az árát. Azt ígérte a Szép és Ép Fog KFT ügyvezető
igazgatója, hogy megpróbálja elintézni, hogy később TB-támogatott legyen.
Összevont bizottsági ülésen a két bizottság előzetesen megtárgyalta a panorámaröntgen
beszerzését és a 328.000 Ft-os összeg kifizetését javasolja a képviselőtestületnek, egy
megállapodás keretében. Ezért javasolom, a képviselőtestület fejezze ki abbéli szándékát, hogy
a panoráma röntgen beszerzés megfinanszírozásában részt kíván venni 328.000 Ft-tal, a Szép
és Ép Fog KFT-vel kötött megállapodás alapján, amelyet a soron következő ülés elé kell
terjeszteni. Kérdésem, ki az, aki egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
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220/2017.(X.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
panoráma röntgen beszerzés finanszírozásáról
1./ Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete kifejezi abbéli szándékát,
hogy a Szép és Ép Fog KFT által kezdeményezett panoráma röntgen beszerzés
megfinanszírozásában részt kíván venni, 328.000 Ft-os hozzájárulás kifizetésével.
2./ A fenti összegű hozzájárulás kifizetésére a képviselőtestület megállapodás kötését tartja
szükségesnek a Szép és Ép Fog KFT-vel, amelyet a soron következő ülés elé kell terjeszteni.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. november 23. (a megállapodás előterjesztésére)

16. Egyebek
1./ Iskolai felvételi körzethatár felülvizsgálata
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: iskolai felvételi körzethatárként Előszállás közigazgatási területét
jelöltük meg, korábban is ez volt. Ezért javasolom a képviselőtestületnek, hogy a régi
körzethatárt hagyja helyben. Kérdésem, ki az, aki egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
221/2017.(X.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
az iskola felvételi körzetéről
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Széchenyi Zsigmond
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Árpád Fejedelem Tagiskola (2424 Előszállás,
Szögletkert 1.) felvételi körzetének módosítását nem tartja szükségesnek, azt a továbbiakban is
Előszállás nagyközség közigazgatási területében határozza meg.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. október 31. (a kormányhivatal értesítésére)
Farkas Imre polgármester: végül pedig néhány közeljövőben megrendezésre kerülő
rendezvényről szeretném tájékoztatni a képviselőtestületet.
2017. november 17-én Hagyományőrző Disznóvágás lesz a művelődési házban, ahol a
gyerekeknek szeretnénk bemutatni, milyen is egy falusi disznóvágás. Az esti vacsorára lehet
jegyeket venni, korlátozott számban. Akinek kedve van, vásároljon jegyet, jöjjön el, érezze jól
magát.
November 24-én, pénteken Horváth Béla bácsi volt történelem tanár fog előadást tartani a
művelődési házban a magyarok őskoráról. Az előadás ingyenes, várunk mindenkit. Béla bácsi
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annyit mondott, hogy úgy szeretné, hogy aki jön, mint egy vándorcirkuszban, bárki hozhat
bármilyen ajándékot, de nem kötelező hozni.
November 26-án Mikulás-futás lesz, a hagyományoknak megfelelően átfutunk
Nagykarácsonyba, majd vissza.
Mivel nincs több napirendi pont, a képviselőtestület rendes, nyílt ülését 19,00 órakor bezárom.
kmf.
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