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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2017. december
18-án 17,00 órai kezdettel, az Előszállási 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,
Magyari Ferenc alpolgármester,
Jákli Ferencné,
Stadler Gábor,
Tábiné Nyúl Gabriella képviselők

Tanácskozási joggal:
1) Győriné Tar Edit aljegyző,
2) Dr. Gentischer Ferenc a Dunaújvárosi Járási Hivatal képviseletében
I. Napirend előtt
Farkas Imre polgármester: sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai ülésen, ami
egyben a 2017-es év utolsó ülése is. Megállapítom, hogy a rendes, nyílt képviselőtestületi ülés
a képviselők 7 fős, teljes létszámú jelenlétével határozatképes, a rendes, nyílt ülést megnyitom.
Javaslatot teszek az ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítőire Jákli Ferencné és Stadler Gábor
képviselők személyében.
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
257/2017.(XII.18.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
jegyzőkönyv hitelesítők kijelöléséről
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a mai rendes, nyílt
képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére a Szervezeti és Működési Szabályzatról
szóló 2/2014.(II.1.) önkormányzati rendelete 48. § (7) bekezdése alapján Jákli Ferencné és
Stadler Gábor képviselőket jelöli ki.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. december 18.
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Farkas Imre polgármester: javasolom a képviselőtestületnek a meghívóban feltüntetett
napirendi pontok tárgyalását, azzal a módosító javaslattal, hogy a 17. napirendi pontot, a vis
maior (1) pályázat kivitelezőjének kiválasztását javasolom törölni a napirendi pontok közül,
mivel az írásos anyag nem készült el az ülés időpontjáig. 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:
258/2017.(XII.18.) 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. A településkép védelméről rendeletalkotás
Települési Arculati Kézikönyv elfogadása
Előadó: Győriné Tar Edit aljegyző
4. Beszámoló az adóztatásról
Előadó: Győriné Tar Edit aljegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
5. Beszámoló a környezet állapotáról
Előadó: Győriné Tar Edit aljegyző
6. Tájékoztatás a képviselői tevékenységről
Előadó: képviselőtestület tagjai
7. 2018. évi ülésterv
Előadó: Farkas Imre polgármester
8. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2018. évi kiemelt céljainak meghatározása
Előadó: Győriné Tar Edit aljegyző
9. Tájékoztató a jegyző 2017. évi munkájára vonatkozó teljesítményértékelésről
Előadó: Farkas Imre polgármester
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10. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodás módosítása (2. forduló)
Előadó: Farkas Imre polgármester
11. Vis maior (2) pályázat közbeszerzőjének kiválasztása
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
12. Szent Pantaleon bronz szobrának felállításához anyagi támogatás kérése
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
13. Előszállási Gyermek-és Ifjúsági Alapítvány anyagi támogatás iránti kérelme
Teleház felújításához
Teleház használatba adási szerződés meghosszabbítása
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
14. Előszállási Gyermek-és Ifjúsági Alapítvány GINOP-3.3.1. pályázatához tulajdonosi
hozzájárulás
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
15. Vérvétel biztosítása
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Kulturális, Szociális és Sportbizottság
16. 2017. évi Közbeszerzési terv módosítása (2. módosítás)
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
17. Egyebek:
1. Közmeghallgatás összehívása
Előadó: Farkas Imre polgármester
2. Dr. Ecsedi András István képviselő bejelentése
Előadó: Dr. Ecsedi András István képviselő
3. Téli igazgatási szünet
Előadó: Győriné Tar Edit aljegyző
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. december 18.

4
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: általában megjelölöm a tájékoztatóban, amit ki szeretnék emelni,
most nem tettem ilyet. Sok minden történt az eltelt egy hónap során, próbáltuk a meglévő
pénzeket gyorsan és a legmegfelelőbb módon felhasználni. Többek között gépjárművet
cseréltünk, és vásároltunk egy Volkswagen Caddy gépkocsit, ami januárban lesz három éves,
nagyon jó állapotban van. Megrendeltük a mikulás csomagokat, az Alapítvány jóvoltából
kiszállításra kerültek a gyerekekhez. A 70 éven felüliek karácsonyi ajándékcsomagja pedig már
majdnem teljes egészében kiszállításra került, a holnapi napon a maradék két utcában lakó
idősek számára is kiosztásra kerül. A Néptánc gála jól sikerült rendezvény volt, akárcsak a
Mikulás bál. Ami még ezután történik: pénteki napon kerül megtartásra a falu karácsonya,
ahova mindenkit sok szeretettel várunk. Két napot pedig szabadságon voltam.
Hozott intézkedések: a mai napon dönt a képviselőtestület a szociális célú tűzifa támogatásról,
a tűzifa megérkezett. A hátralévő négy napban és a két ünnep között kihordásra kerül az a
mennyiség, amiről ma dönteni fogunk.
Stadler Gábor képviselő: a szép új autóra új matrica is illene, jelezve, hogy a miénk. Igényes,
ha van rajta.
Farkas Imre polgármester: ezzel egy problémám van, aztán ha eladásra kerül, hogyan vesszük
le?
Stadler Gábor képviselő: majd leveszi róla az, aki megvásárolja.
Farkas Imre polgármester: a település logójának felhasználásával készíttetnénk egy matricát,
ezt gondoltam rátenni az autóra. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás a tájékoztatóhoz, azt
elfogadásra javasolom a képviselőtestületnek. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a tájékoztatót?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
259/2017.(XII.18.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
polgármesteri tájékoztató elfogadásáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a két ülés között történt
eseményekről, tett polgármesteri intézkedésekről szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. december 18.
2. Jelentés
a
képviselőtestület
lejárt
határidejű
határozatainak
végrehajtásáról
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Farkas Imre polgármester: a jelentés nem tartalmaz olyan határozatot, amelynek a végrehajtása
határidőre nem történt meg, ezért amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, a jelentést elfogadásra
javasolom. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a jelentést?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
260/2017.(XII.18.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
181/2017.(IX.27.) ÖK. számú határozat,
200/2017.(X.26.) ÖK. számú határozat,
201/2017.(X.26.) ÖK. számú határozat,
202/2017.(X.26.) ÖK. számú határozat,
203/2017.(X.26.) ÖK. számú határozat,
204/2017.(X.26.) ÖK. számú határozat,
208/2017.(X.26.) ÖK. számú határozat,
217/2017.(X.26.) ÖK. számú határozat,
218/2017.(X.26.) ÖK. számú határozat,
219/2017.(X.26.) ÖK. számú határozat,
220/2017.(X.26.) ÖK. számú határozat,
221/2017.(X.26.) ÖK. számú határozat,
224/2017.(X.26.) ÖK. számú határozat
végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
Felelős: Győriné Tar Edit aljegyző
Határidő: 2017. december 18.
3. A településkép védelméről rendeletalkotás
Települési Arculati Kézikönyv elfogadása
(Az előterjesztések írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a tervező egy táblázatba foglalta össze a szakhatóságok véleményét,
kifogásait, mellé megjegyzéseket is tett, hogy mi az, ami ezekből teljesült, mit kellett törölni,
mit kellett javítani. Volt olyan szakhatóság, aki dicsérettel illette az elkészült rendeletet és
kézikönyvet. A véleményeket figyelembe véve alakult ki a végleges rendelet és települési
arculati kézikönyv.
Megtartásra került ezzel kapcsolatosan a 2. lakossági fórum, „a tömeget nehéz volt
visszatartani”, ugyanis egyetlen személy, Kun Jánosné vett részt rajta, akinek kérdése nem volt,
de ezúton is köszönjük neki a részvételt. Ezek után, ha valaki akadályba ütközik lakóingatlan
felújítása kapcsán, arra azt tudom mondani, hogy sajnos így járt. Volt két alkalommal lehetőség
arra, hogy a rendelet-tervezetet és az arculati kézikönyvet véleményezze a lakosság, esetleges
kifogásait, észrevételeit megtegye, azonban senkinek nem volt kifogása, reméljük, mindenki
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úgy gondolja, hogy ezek az anyagok megfelelőek. Ezért javasolom a képviselőtestületnek a
településkép védelméről szóló rendelet-tervezet elfogadását. Kérdésem, ki az, aki elfogadja az
előterjesztett rendelet-tervezetet?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
rendeletet alkotta:
ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2017. (XII.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉRŐL
(A rendelet szövege teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Stadler Gábor képviselő: 2018. január 1-jével hatályba is lép?
Farkas Imre polgármester: igen. A települési arculati kézikönyvet is el kell fogadnia a
képviselőtestületnek, ami a település egész arculatát szabályozza, nemcsak az épületekre
vonatkozik, hanem minden másra is. Többek között a magánházakra is, ezért azt javasolom,
hogy mielőtt bárki nagyobb felújításba kezd, előtte tanulmányozza át az arculati kézikönyvet.
Főleg azzal lehet probléma, ami nem engedély-köteles. A település honlapján mind a rendelet,
mind pedig az arculati kézikönyv megtekinthető.
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, a települési arculati kézikönyvet elfogadásra
javasolom. Kérdésem, ki az, aki egyetért a települési arculati kézikönyvben foglaltakkal?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
261/2017.(XII.18.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Települési Arculati Kézikönyvéről
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete Előszállás Települési Arculati
Kézikönyvét e határozat melléklete szerint elfogadja.
A kézikönyv hatályba lépésének időpontja: 2018. január 1.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2018. január 1.
4. Beszámoló az adóztatásról
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a beszámoló a helyi adókról és azok beszedéséről szól, a kommunális
adóról, iparűzési adóról. Látható, hogy 2016-ban kommunális adót 11.380.000 Ft-ot kellett
volna beszedni, ebből 10.300.000 Ft érkezett be. A hátralék összege 1,8 millió forint volt. Az
idei évben szeptemberig 11.096.000 Ft adót kellett volna beszedni, a ténylegesen beszedett
összeg 9.652.000 Ft volt, 1,5 millió forint még behajtásra vár.
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Iparűzési adó: itt szeretnék arról tájékoztatni mindenkit, hogy aki őstermelő, és az éves bevétele
meghaladja a 600.000 Ft-ot, iparűzési adó befizetésre köteles és bevallást is kell tennie. Nagyon
figyelni kell arra, hogy az éves bevétel ne haladja meg a 600.000 Ft-ot, mert ebben az esetben
adóköteles.
Iparűzési adóból fennálló tartozás 4,5 millió forint, a bevétel 23,5 millió forint.
A gépjárműadó megosztott bevétel, 40 %-a marad nálunk, 60 %-a az államé. Idén ebből
11.182.000 Ft bevétel keletkezett. A központi költségvetésnek 60 %-ot utalunk ebből az
összegből, 4.409.000 Ft lett a mienk.
Ezeken kívül vannak még késedelmi pótlékok, államigazgatási illetékek, amelyek átutalásra
kerülnek. Az idegen bevételből származó összeg részben itt marad nálunk. Ha például a 61-es
számú főúton, a település területén a rendőr megbüntet valakit, a büntetés egy része az
önkormányzatot illeti meg.
Győriné Tar Edit aljegyző: csak akkor, ha eljárás lesz belőle és közigazgatási bírságot szabnak
ki.
Farkas Imre polgármester: összevont bizottsági ülés keretében a bizottságok előzetesen az
adóztatásról szóló beszámolót megtárgyalták és azt elfogadásra javasolják a
képviselőtestületnek. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, az adóztatásról szóló beszámolót
elfogadásra javasolom. Kérdésem, ki az, aki elfogadja az adóztatásról szóló beszámolót?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
262/2017.(XII.18.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
a helyi adóztatásról készült beszámolóról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2017. évi helyi adóztatásról
készített beszámolót elfogadja.
Felelős: Győriné Tar Edit aljegyző
Határidő: 2017. december 18.
5. Beszámoló a környezet állapotáról
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a beszámoló községünkre jellemző dolgokat tartalmaz. Egy illegális
hulladéklerakót felszámoltunk a Róbertvölgyi keresztnél. Odakerült egy sorompó, aki eddig
odahordta a szemetét, innentől kezdve már nem tud bemenni. Az önkormányzat kap egy kulcsot
és zárva lesz. Kezeljük, hogy a környezetünkben lévő szemét egyre kevesebb legyen.
Dr. Ecsedi András István képviselő: szippantó kocsi parkol a Rákóczi és Gárdonyi Géza utca
sarkán, nem egyszer láttuk, hogy a földekről jön be a gépkocsi. Talán szólni kellene, hogy ne
tegye. Kivel van szerződésben?
Farkas Imre polgármester: a Mezőföldvíz KFT-vel vagyunk kapcsolatban, a szippantó kocsit
nem az önkormányzat működteti, hanem a szolgáltatást végző Mezőföldvíz KFT. A jelzést
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vettem, az illetékesekkel tárgyalni fogok erről. A szippantó kocsi parkolásával kapcsolatban
többszöri levelezést folytattunk, a legutóbbi információ szerint nem parkolhat az utcában, a
gépkocsinak kint kell lennie a vízmű telepen, még akkor is, ha ügyeletes. Ha mégis előfordul,
hogy az utcában parkol vagy más célra is használják a járművet, ennek utána kell nézni és
intézkedni kell.
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, a környezet állapotáról szóló beszámolót elfogadásra
javasolom. Kérdésem, ki az, aki elfogadja az előterjesztett környezet állapotáról szóló
beszámolót?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
263/2017.(XII.18.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
a környezet állapotáról szóló beszámoló elfogadásáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az Előszállás nagyközség
környezeti állapotáról szóló 2017. évi beszámolót elfogadja.
Felelős: Győriné Tar Edit aljegyző
Határidő: 2017. december 18.
6. Tájékoztatás a képviselői tevékenységről
(Az előterjesztések írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: minden képviselőtársam megküldte éves munkájáról szóló
beszámolóját, mindegyikről külön-külön kell dönteni. Megjegyzésként azt tettem hozzá, hogy
örülök annak, hogy nemcsak nekem kell mindig beszámolni. Az is eszembe jutott, hogy egyszer
döntöttünk arról, hogy ki, mit vállal fel, kire, milyen feladatot ruházunk.
Amennyiben a képviselők részéről nincs észrevétel, a beszámolókat egyenként szavazásra
bocsátom. Kérdésem, ki az, aki elfogadja dr. Ecsedi András István képviselő beszámolóját?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
264/2017.(XII.18.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
dr. Ecsedi András István képviselői beszámolójáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete dr. Ecsedi András István
képviselő 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. december 18.
Farkas Imre polgármester: kérdésem, ki az, aki elfogadja Farkas András képviselő
beszámolóját?
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A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
265/2017.(XII.18.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Farkas András képviselői beszámolójáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete Farkas András képviselő 2017.
évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. december 18.
Farkas Imre polgármester: kérdésem, ki az, aki elfogadja Jákli Ferencné képviselő
beszámolóját?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
266/2017.(XII.18.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Jákli Ferencné képviselői beszámolójáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete Jákli Ferencné képviselő 2017.
évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. december 18.
Farkas Imre polgármester: kérdésem, ki az, aki elfogadja Magyari Ferenc alpolgármester
beszámolóját?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
267/2017.(XII.18.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Magyari Ferenc képviselői beszámolójáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyari Ferenc alpolgármester
2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. december 18.
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Farkas Imre polgármester: kérdésem, ki az, aki elfogadja Stadler Gábor képviselő
beszámolóját?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
268/2017.(XII.18.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Stadler Gábor képviselői beszámolójáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete Stadler Gábor képviselő 2017.
évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. december 18.
Farkas Imre polgármester: kérdésem, ki az, aki elfogadja Tábiné Nyúl Gabriella képviselő
beszámolóját?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
269/2017.(XII.18.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Tábiné Nyúl Gabriella képviselői beszámolójáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete Tábiné Nyúl Gabriella
képviselő 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. december 18.
7. 2018. évi ülésterv
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: elkészült a jövő évi ülésterv, amiben egyetlen kérdéses pontot
találtam, mégpedig a februári képviselőtestületi ülés időpontját. Az a kérdés, hogy február 15e vagy február 8-a legyen? Megkérdezem Farkas András képviselő urat, számára melyik
időpont lenne a megfelelőbb?
Farkas András képviselő: február 8-a lenne a megfelelőbb időpont.
Farkas Imre polgármester: a februári képviselőtestületi ülés időpontjául 8-át javasolom. Ezzel
a módosítással a 2018. évi üléstervet javasolom elfogadásra. Kérdésem, ki az, aki egyetért a
2018. évi üléstervben foglaltakkal?
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A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
270/2017.(XII.18.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
a képviselőtestület 2018. évi üléstervéről
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete 2018. évi üléstervét e határozat
mellékleteként elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2018. december 31.
8. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2018. évi kiemelt céljainak meghatározása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: megkérdezem az aljegyző asszonyt, kíván-e szóbeli kiegészítést
tenni az előterjesztéshez?
Győriné Tar Edit aljegyző: az előterjesztésben a szakmai munka elvárásai kerültek felsorolásra,
illetve ehhez kapcsolódóan kerül kialakításra az egyes köztisztviselők teljesítményértékelése,
amit minden évben kétszer kell megtennie a munkáltatónak.
A tavalyi évhez képest annyival egészítettem ki, hogy most már életünk része az ASP rendszer,
2018. január 1-jétől egyre több feladatot fogunk ezen keresztül végezni. Ez minden ügyintézőt
érint, sőt a jegyzőt és a polgármestert is. A kiemelt célok között szerepeltetni kell a rendszer
elsajátítását, az együttműködés egymás között és az államkincstárral egyre fontosabb. Ezt
beemeltem a kiemelt célok közé.
A második nagy feladat a 2018. évi választás, amihez szintén a teljes apparátus kell, hiszen
valamennyi feladata mindenkinek van, mivel mi fogjuk bonyolítani.
Még egy nagy feladat lesz, ami érinti az összes kollégát, mégpedig az elektronikus közigazgatás
bevezetése, amiről még pontos információk nincsenek. 24 terület van, ami érintve lesz az
elektronikus közigazgatás igénybe vételével, magánszemélyeknek választható lehetőségként,
jogi személyeknek, egyéni vállalkozóknak kötelező jelleggel. A mi önkormányzatunknál
töredéke jelenik meg, de minden ügyintézőnek egy kicsi jut belőle. Ezeknek a feladatoknak az
ellátása kell, hogy szerepeljen a kiemelt célok között.
Farkas Imre polgármester: amennyiben nincs kérdés, hozzászólás a köztisztviselők kiemelt
céljaival kapcsolatban, azt elfogadásra javasolom a képviselőtestületnek. Kérdésem, ki az, aki
egyetért az előterjesztett 2018. évi köztisztviselői kiemelt célokkal?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
271/2017.(XII.18.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2018. évi kiemelt céljainak meghatározásáról
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Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a polgármesteri hivatal
köztisztviselőinek 2018. évi kiemelt céljait a következőképpen határozza meg:
1.) Az önkormányzatra vonatkozó átfogó célok:
- lakosság megfelelő tájékoztatása, felvilágosítása, civil szervezetekkel való
kapcsolattartás
- települési lakókörnyezet fejlesztése
- informatikai fejlesztések, internetes tájékoztatás,
- a település lakosságmegtartó képességének javítása, jövőkép kialakítása és
továbbformálása
- a döntések rövid és hosszú távú kihatásainak nyomon követése.
2.) A funkcionális célkitűzések rendszere (kiszolgáló funkció):
- helyi, illetőleg részben állami bevételek beszedése
- végrehajtási feladatok hatékonyságának növelése
- ügyfélbarát ügyintézés
- hatékony együttműködés elősegítése az önkormányzat intézményeinek dolgozói
között
- a járási ügysegéddel, illetve ügyfél-kirendeltségi munkatárssal való hatékony
együttműködés a lakosság érdekeinek szem előtt tartásával
- a testületi előterjesztések, rendeletek, határozatok szövege egyértelmű, világos,
magyar nyelv szabályainak megfelelő meghozatala
- elektronikus közigazgatással kapcsolatos ismeretek további fejlesztése
- jogszabályváltozások naprakész követése, feldolgozása
- folyamatként kezelni a helyi önkormányzati rendeletek vizsgálatát
- továbbképzéseken, szakmai fórumokon való részvétel, és ezeken keresztül is
megfelelő szakmai jártasság elsajátítása
- ellenőrzések eredményeinek, állásfoglalások maradéktalan hasznosítása a
jogalkalmazásban
- felettes szervekkel való naprakész kapcsolattartás a határidők betartásával.
- a járási hivatallal való kapcsolattartás fenntartása.
- a 2017. január 1. napjától működő önkormányzati ASP rendszerhez történő
csatlakozás kibővítésével a továbbiakban is fenn kell tartani a nagyfokú
együttműködést mind a hivatalon belül, mind az államkincstárral.
- a 2018. évi országgyűlési választások előkészítése és lebonyolítása
- A 2018. évtől bevezetésre kerülő elektronikus közigazgatási rendszer
bevezetésével kapcsolatos feladatok elvégzése.
Felelős: Győriné Tar Edit aljegyző
Határidő: 2018. december 31.
9. Tájékoztató a jegyző 2017. évi munkájára vonatkozó teljesítményértékelésről
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: írásban leírtam, hogy aljegyző asszonnyal nagyon közvetlen és jó a
kapcsolatunk, bár neki egyre több a munkája, többet is jár továbbképzésre. Nem egyszerű az
élete, ennek ellenére kiválónak minősítettem a munkáját, mert igen alapos, precíz, próbál engem
is „féken tartani”, ami nem egyszerű dolog, ezért köszönetemet fejezem ki neki. Ezt teszi
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rendszeresen. Köszönöm a munkáját, maximálisan meg vagyok vele elégedve, ezt írtam le a
beszámolóban is.
Dr. Ecsedi András István képviselő: aljegyző asszony nagyon precíz, jogilag kifogástalan, le a
kalappal.
Győriné Tar Edit aljegyző: köszönöm szépen, igyekszem a továbbiakban is így végezni a
munkámat.
Magyari Ferenc alpolgármester: aljegyző asszony nagyon sokat dolgozik és alapos munkát
végez.
Győriné Tar Edit aljegyző: ez nemcsak az én érdemem, hanem a kollégáké is.
Magyari Ferenc alpolgármester: de aljegyző asszony érdeme, hogy a kollégákkal ilyen jól
együtt tud dolgozni.
Győriné Tar Edit aljegyző: ez közös munka, amit köszönök is nekik, a kollégák segítenek és
mindent úgy végeznek, ahogyan kell.
Dr. Ecsedi András István képviselő: ez aljegyző asszony munkáját dicséri.
Győriné Tar Edit aljegyző: köszönöm szépen.
Farkas Imre polgármester: amennyiben nincs egyéb hozzászólás, a jegyző 2017. évi munkájára
vonatkozó teljesítményértékelést elfogadásra javasolom. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a
teljesítményértékelést?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
272/2017.(XII.18.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
a jegyző 2017. évi munkájára vonatkozó teljesítményértékelésről
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a jegyző 2017. évi munkájára
vonatkozó teljesítményértékelésről szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. december 18.
10. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodás módosítása (2. forduló)
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: minden érintett önkormányzat pozitívan jelzett vissza a Társulási
Megállapodás módosítását illetően, változtatást egyetlen önkormányzat sem kívánt a
módosításban tenni. Most még egy döntést kell hoznunk a társulási megállapodás
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módosításáról, amelyet a Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa terjesztett elő.
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, az előterjesztett határozati javaslatot elfogadásra
javasolom. Kérdésem, ki az, aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
273/2017.(XII.18.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosításáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az
alábbiak szerint fogadja el:

I.
1. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó
felsorolásból törlésre kerül a Dömsöd térség megnevezés alatt szereplő Lórév
község Önkormányzata, Makád község Önkormányzata, Szigetbecse község
Önkormányzata, és Ócsa Város Önkormányzata,
2. A Társulási Megállapodás IV. fejezete IV/5. ponttal egészül ki a következők
szerint:
Az e fejezet egységes hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztését érintő rendelkezései, kiemelve
a IV/3.- IV/3.1.-IV/3.2.-IV/4. pontok alatt részletezett szilárdhulladék-gazdálkodási
közfeladatok ellátására vonatkozó feladat- és hatáskörök átruházásáról szóló rendelkezéseket,
nem vonatkoznak és nem alkalmazandók a Duna-Tisza közében elhelyezkedő
tagönkormányzatokra. A Duna-Tisza közében elhelyezkedő tagönkormányzatok a következők:
Akasztó Község Önkormányzata, Apaj Község Önkormányzata, Áporka Község
Önkormányzata, Apostag Község Önkormányzata, Bugyi Nagyközség Önkormányzata,
Dömsöd Nagyközség Önkormányzata, Dunaegyháza Község Önkormányzata, Dunatetétlen
Község Önkormányzata, Dunavecse Város Önkormányzata, Kiskunlacháza Nagyközség
Önkormányzata, Kunpeszér Község Önkormányzata, Kunszentmiklós Város Önkormányzata,
Majosháza Község Önkormányzata, Ráckeve Város Önkormányzata, Szalkszentmárton Község
Önkormányzata, Szigetcsép Község Önkormányzata, Szigetszentmárton Község
Önkormányzata, Szigetújfalu Község Önkormányzata, Taksony Nagyközség Önkormányzata,
Tass Község Önkormányzata.
3. A Társulási Megállapodás IV/3.2. c) pontja a következők szerint módosul:
a helyi önkormányzati rendeletalkotás koordinálása, tartalmi információnyújtás,
önkormányzati rendeletek véleményezése a Ht. 35.§ (1) bekezdésében megállapított
rendeletalkotási tárgykörben,
4. A Társulási Megállapodás IV/3.2. d) pontja a következők szerint módosul:
részt vesz a területi hulladékgazdálkodási terv és területi megelőzési program környezetvédelmi
igazgatási szerv által történő készítésében, a rendelkezésére álló adatokat, információkat
megadja,
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5. A Társulási Megállapodás IV/3.2. e) pontja hatályát veszti.
II.
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében
foglaltak szerint fogadja el a Társulási Megállapodás módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt szövegét.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. december 31.
Stadler Gábor képviselő: szeretném megkérdezni, hogy a legelső átlátszó szemeteszsákot,
amiben PET palackokat lehet gyűjteni, mikor osztották?
Farkas Imre polgármester: mindenkinek magának kell vásárolnia ilyen zsákot, ha ebben akarja
összegyűjteni az üres PET palackokat.
Stadler Gábor képviselő: Nagyvenyimen ingyen adnak ilyen zsákot, bedobják a postaládába,
ezt egyik kollégámtól tudom.
Farkas Imre polgármester: ennek utána fogok járni.
Stadler Gábor képviselő: megkérdeztem a kollégámat, hogyan került hozzá az első zsák, azt
mondta, hogy bedobják a postaládába, amikor a PET palackot elviszik.
Farkas Imre polgármester: az a véleményem, hogy ne nagyon várja senki az ingyen
szemeteszsákot, mert másik kuka kerül kihelyezésre, összesen három lesz, egyik a
hasznosítható hulladéknak, a másik a nem hasznosíthatónak, a harmadik pedig a
komposztálható hulladéknak.
Stadler Gábor képviselő: megjegyzem, vagy esetleg megint másodrendű polgárok lettünk a
Járásban?
11. Vis maior (2) pályázat közbeszerzőjének kiválasztása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: az előző képviselőtestületi ülésen döntöttünk arról, hogy kiket
keresünk meg a vis maior (2) pályázat közbeszerzésére. A három cég közül kettő adott
árajánlatot, amelyek a következők:
1./ ECOBIO SYSTEM KFT árajánlata:

bruttó 635.000 Ft,

2./ GVC KFT árajánlata:

bruttó 850.900 Ft.

A legkedvezőbb árajánlatot az Ecobio System KFT nyújtotta be, bruttó 635.000 Ft-os
összeggel. Javasolom ezért, hogy az Ecobio System KFT-t bízzuk meg a vis maior (2) pályázat
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közbeszerzési feladatainak elvégzésével, az általa adott bruttó 635.000 Ft-os árajánlat
elfogadásával.
Összevont bizottsági ülésen a bizottságok megtárgyalták a beérkezett árajánlatokat és
javasolják az Ecobio System KFT árajánlatának elfogadását. Kérdésem, ki az, aki elfogadja az
Ecobio System KFT bruttó 635.000 Ft-os árajánlatát és egyetért a közbeszerzési feladatok
ellátásával történő megbízásával?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
274/2017.(XII.18.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
vis maior pályázat közbeszerzőjének kiválasztásáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a vis maior pályázat 49.467.000
Ft-os támogatási összegének felhasználásához szükséges közbeszerzési eljárás lebonyolításával
megbízza az ECOBIO SYSTEM KFT-t (1034 Budapest, Bécsi út 77-79. I/1.), az általa adott
bruttó 635.000 Ft-os árajánlat elfogadásával.
A Képviselőtestület felhatalmazza Farkas Imre polgármestert az ECOBIO SYSTEM KFT-vel
történő szerződéskötésre.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. december 31. (a szerződéskötésre)
12. Szent Pantaleon bronz szobrának felállításához anyagi támogatás kérése
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: összevont bizottsági ülésen a bizottságok megtárgyalták a Szent
Pantaleon Kórház igazgatójának megkeresését és azt javasolják a képviselőtestületnek, hogy a
szobor felállítására irányuló anyagi támogatás iránti kérést ne támogassa. Amennyiben nincs
kérdés, hozzászólás, a bizottságok javaslatát szavazásra bocsátom. Kérdésem, ki az, aki egyetért
a Szent Pantaleon Kórház igazgatója kérésének elutasításával?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
275/2017.(XII.18.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Szent Pantaleon bronz szobor felállításához anyagi támogatás
kéréséről
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Dunaújvárosi Szent Pantaleon
Kórház Főigazgatójának megkeresését - Szent Pantaleon bronz szobrának felállításához
szükséges anyagi támogatás nyújtásáról - nem tudja támogatni.
A Képviselőtestület felhatalmazza Farkas Imre polgármestert a döntésről történő értesítésre.
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Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. december 31. (a döntésről történő értesítésre)
13. Előszállási Gyermek-és Ifjúsági Alapítvány anyagi támogatás iránti kérelme Teleház
felújításához
Teleház használatba adási szerződés meghosszabbítása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: az Alapítvány elnöke megkereste a képviselőtestületet azzal, hogy a
Teleház felújítására pályázni szeretne, és anyagi támogatást kér az önkormányzattól. Ezen a
pályázaton 10 millió forintot lehet nyerni, ami 75 %-a valaminek. A valami nem 10 + 2,5 millió
Ft, hanem 10 + 3,3 millió Ft, azaz 13,3 millió forint. 3 millió forint tervezését javasolom a 2018.
évi költségvetésben, ami az elnyert pályázat önrésze lenne. A teljes összeget, 10 millió forintot
az alapítvány nem tudja megpályázni, csak 6-7 millió forintot. Összevont bizottsági ülés
keretében a bizottságok előzetesen megtárgyalták az alapítvány elnökének kérését és javasolják
3 millió forint önrészként történő betervezését az önkormányzat 2018. évi költségvetésébe.
Ezért javasolom, az önkormányzat 2018. évi költségvetésében – amennyiben nyertes lesz a
pályázat - 3 millió forintot önrészként biztosítson a képviselőtestület a Teleház felújításához.
Kérdésem, ki az, aki egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
276/2017.(XII.18.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
a Teleház felújításának támogatásáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat 2018. évi
költségvetésében – amennyiben nyertes lesz a pályázat - a Teleház felújítására önrészként 3
millió forint betervezését határozza el.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2018. január 31. (az önrész betervezésére)
Teleház használatba adási szerződés meghosszabbítása
Farkas Imre polgármester: a Teleház 15 évre szóló használatba adási szerződése lejárt,
szükséges azt meghosszabbítani. A szerződés tartalma megegyezik a korábbi szerződés
tartalmával, annyi különbséggel, hogy határozatlan időre javasoljuk a szerződés megkötését.
Összevont bizottsági ülésen a bizottságok előzetesen a használatba adási szerződést szintén
tárgyalták és javasolják a szerződés határozatlan időtartamra történő megkötését. Kérdésem, ki
az, aki egyetért a használatba adási szerződés határozatlan időre történő megkötésével?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
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277/2017.(XII.18.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
a Teleház ingyenes használatba adásáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a tulajdonát képező, előszállási
1433/4. hrszámú, 2424 Előszállás, Bem u. 2. szám alatt található ingatlan (Teleház) ingyenes
használatba adását határozza el az Előszállási Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány (2424
Előszállás, Bem u. 2.) részére, határozatlan időre.
Felhatalmazza Farkas Imre polgármestert az e határozat mellékletét képező használatba adási
szerződés aláírására.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. december 31. (a szerződés aláírására)
14. Előszállási Gyermek-és Ifjúsági Alapítvány GINOP-3.3.1. pályázatához tulajdonosi
hozzájárulás
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: az Alapítvány egy GINOP-3.3.1. pályázathoz kéri az önkormányzat
tulajdonosi hozzájárulását. Összevont bizottsági ülésen a bizottságok megtárgyalták a kérést és
egyetértenek a tulajdonosi hozzájárulás megadásával. Ezért javasolom a képviselőtestületnek,
értsen egyet a tulajdonosi hozzájárulás megadásával. Kérdésem, ki az, aki egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
278/2017.(XII.18.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
GINOP-3.3.1. számú pályázathoz tulajdonosi hozzájárulás
megadásáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az Előszállási Gyermek-és
Ifjúsági Alapítvány kérésére az Előszállás, Bem u. 2. szám alatt lévő önkormányzati ingatlan
(Teleház) vonatkozásában tulajdonosi hozzájárulását adja a GINOP-3.3.1. számú pályázat
benyújtásához.
A Képviselőtestület felhatalmazza Farkas Imre polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás
aláírására.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. december 23. (a tulajdonosi hozzájárulás aláírására)
15. Vérvétel biztosítása
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Farkas Imre polgármester: 2015. évben döntött a képviselőtestület arról, hogy 2016. január 1jétől ezt a szolgáltatást térítésmentesen felajánljuk a község lakóinak. Ez már több településen
is működik. Jelenleg ezt a szolgáltatást Szili Lászlónéval végeztetjük, akit a polgárőrök
segítenek a munkájában. Egy hónapban kb. 40-50 személytől vesz vérmintát. Eddig ezért a
munkáért bruttó 60.000 Ft-os tértítési díjat kapott. Szili Lászlóné jelezte, hogy ezt az összeget
alacsonynak találja és 2018. évtől bruttó 70.000 Ft-os havi díjat szeretne kapni munkájáért.
Összevont bizottsági ülésen a bizottságok ezt a napirendi pontot is megtárgyalták és javasolják
Szili Lászlóné részére a vérvétel elvégzéséért 2018. január 1-től havi bruttó 70.000 Ft térítési
díj betervezését az önkormányzat 2018. évi költségvetésébe. Kérdésem, ki az, aki egyetért a
bizottsági javaslattal?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
279/2017.(XII.18.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
2018. évre vérvétel biztosításához térítési díj
megállapításáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete 2018. évre a vérvétel
biztosításához havi bruttó 70.000 Ft-os térítési díj betervezését határozza el az önkormányzat
2018. évi költségvetésébe.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2018. január 31. (az összeg költségvetésbe történő betervezésére)
Magyari Ferenc alpolgármester: kérdésem, kik azok, akik ebben részesülhetnek?
Farkas Imre polgármester: ezt nem tudom megmondani, egészségi állapot alapján a háziorvos,
dr. Kádas Zsófia javasolja, hogy kik vehetik igénybe a vérvételt.
16. 2017. évi Közbeszerzési terv módosítása (2. módosítás)
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: november hónapban megkaptuk az értesítést arról, hogy a vis maior
(2) pályázatunk is támogatást nyert. Ezért a közbeszerzési tervben is szerepeltetni kell ezt a
pályázatot, erről kell ma döntést hoznunk.
Összevont bizottsági ülésen előzetesen a két bizottság a közbeszerzési terv módosítását
megtárgyalta, annak elfogadását javasolja a képviselőtestületnek. Ezért javasolom a 2017. évi
közbeszerzési terv módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint. Kérdésem, ki az, aki
egyetért a közbeszerzési terv módosításával?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
280/2017.(XII.18.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
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Határozat
a 2017. évi Közbeszerzési Terv módosításáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete Előszállás Nagyközség
Önkormányzatának 2017. évi Közbeszerzési Tervét e határozat melléklete szerint módosítja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: folyamatos

17. Egyebek
1. Közmeghallgatás összehívása
Farkas Imre polgármester: javasolom a 2018. évi közmeghallgatás összehívásának időpontjául
vagy január 25-ét vagy február 1-jét, de inkább január 25-e legyen az időpontja.
Győriné Tar Edit aljegyző: a január 25-e azért nem megfelelő időpont, mert akkor lesz a
képviselőtestület januári ülése.
Farkas Imre polgármester: akkor viszont javasolom február 1-jét a közmeghallgatás
időpontjaként.
Magyari Ferenc alpolgármester: szeretném bejelenteni, hogy január 22-étől három hétre
szanatóriumba vonulok, így nem tudok jelen lenni a közmeghallgatáson és a képviselőtestületi
ülésen sem.
Farkas Imre polgármester: akkor javasolom január 18-át a közmeghallgatás időpontjául.
Győriné Tar Edit aljegyző: én javasolom január 29-ét, hétfőt, 17,00 órai kezdettel.
Tábiné Nyúl Gabriella képviselőnő: szeretném jelezni, hogy a művelődési házban hétfőnként
néptánc próba van, csak a szerdai nap szabad.
Farkas Imre polgármester: javasolom a képviselőtestületnek, hogy a közmeghallgatás 2018.
január 31-én, szerdán, 17,00 órai kezdettel kerüljön megtartásra. Kérdésem, ki az, aki egyetért
a közmeghallgatás javasolt időpontjával?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
281/2017.(XI.23.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
2018. évi közmeghallgatás összehívásáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete közmeghallgatás összehívását
határozza el 2018. január 31-én (szerdán) 17,00 órai kezdettel a Kossuth Lajos Művelődési Ház
nagytermében.
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A közmeghallgatás napirendje:
1./ Tájékoztatás a 2018. évi költségvetés tervezetéről
Előadó: Farkas Imre polgármester
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2018. január 31. (a közmeghallgatás összehívására)
2. Dr. Ecsedi András István képviselő bejelentése
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Dr. Ecsedi András István képviselő: szeretném közölni a Tisztelt Képviselőtestülettel, hogy
2017. december 31-ével családi és ehhez köthető egyéb okok miatt le szeretnék mondani
képviselői mandátumomról, kérem, hogy ezen döntésemet vegye tudomásul a képviselőtestület,
döntésem visszavonhatatlan. Egyúttal Pénzügyi Bizottsági tagsági megbízatásomról is
lemondok, kérem, hogy ezt is vegye tudomásul a képviselőtestület.
Farkas Imre polgármester: képviselő úr bejelentését tudomásul vesszük, egyúttal megköszönjük
közel 7 éves munkáját és a jövőben is számítunk rá. Kérem a képviselőtestületet, hogy dr.
Ecsedi András István képviselő bejelentését vegye tudomásul.
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
282/2017.(XII.18.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Dr. Ecsedi András István képviselő lemondásáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete Dr. Ecsedi András István
képviselő 2017. december 31-ei hatállyal képviselői és bizottsági tagsági megbízatásáról
történő lemondását tudomásul veszi.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. december 18.
3. Téli igazgatási szünet
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: javasoljuk téli igazgatási szünet tartását a polgármesteri hivatalban,
december 27-én, szerdán 8,00 – 12,00 óráig, december 29-én, pénteken szintén 8,00 – 12,00
óráig történő ügyelet megtartásával. A két ünnep között mindösszesen 3 munkanap van,
csütörtökön pedig zárva tartana a hivatal. Kérem, hogy ezt a képviselőtestület vegye tudomásul.
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
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283/2017.(XII.18.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
a 2017. évi téli igazgatási szünetről
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az Előszállási Polgármesteri
Hivatal téli igazgatási szünetének rendjét a következőképpen határozza meg:
1. Igazgatási szünetet rendel el a 2017. december 27-29-ig tartó időszakra.
2. Az igazgatási szünet alatt az ügyfélfogadás a következők szerint kerül kialakításra:
a. 2017. december 27-én (szerdán) 8.00-12.00 óráig 2-2 fő köztisztviselő részvételével
ügyeletet tart,
b. 2017. december 28-án (csütörtökön) zárva,
c. 2017. december 29-én (pénteken) 8.00-12.00 óráig 2-2 fő köztisztviselő részvételével
ügyeletet tart.
3. Felkéri az aljegyzőt, hogy az ügyfélfogadás megváltozott rendjéről az ügyfeleket
tájékoztassa.
Felelős: Győriné Tar Edit aljegyző
Határidő: 2017. december 19. (az ügyfelek értesítésére)
Farkas Imre polgármester: amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, a képviselőtestület rendes,
nyílt ülését 17,45 órakor bezárom.
kmf.
Bokorné dr. Jenei Zsuzsanna
jegyző
nevében és megbízásából:
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