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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2018. január 25én 17,00 órai kezdettel, az Előszállási Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében
megtartott rendes, nyílt üléséről.
Jelen vannak:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Farkas Imre polgármester,
Farkas András,
Jákli Ferencné,
Stadler Gábor,
Szloboda János Árpád,
Tábiné Nyúl Gabriella képviselők,

Tanácskozási joggal:
1)
2)
3)
4)
5)

Győriné Tar Edit aljegyző,
Dr. Gentischer Ferenc a Dunaújvárosi Járási Hivatal képviseletében,
Szabó Istvánné a Helyi Választási Bizottság elnöke,
Szerencse Jánosné óvodavezető,
Vargáné Bíró Ildikó pénzügyi főmunkatárs

Igazoltan távol:
1) Magyari Ferenc alpolgármester
I. Napirend előtt
Farkas Imre polgármester: sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai ülésen.
Megállapítom, hogy a rendes, nyílt képviselőtestületi ülés a képviselők 5 fős jelenlétével
határozatképes, a rendes, nyílt ülést megnyitom. Javaslatot teszek az ülésről készülő
jegyzőkönyv hitelesítőire Tábiné Nyúl Gabriella és Farkas András képviselők személyében.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
1/2018.(I.25.) 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 Tábiné Nyúl Gabriella
és Farkas András képviselőket jelöli ki.
Felelős: Farkas Imre polgármester

2

Határidő: 2018. január 25.
Farkas Imre polgármester: javasolom a képviselőtestületnek a meghívóban feltüntetett
napirendi pontok tárgyalását Amennyiben nincs egyéb napirendi pontra javaslat, javasolom a
mai ülés napirendjének elfogadását. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a napirendet?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
2/2018.(I.25.) 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. Új képviselő beiktatása, eskütétele
Előadó: Győriné Tar Edit aljegyző
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. 2018. évi költségvetés előterjesztése (I. forduló)
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Kulturális, Szociális és Sportbizottság
5. Előszállás Nagyközség Fenntartható Fejlődés Helyi Program érvényességének
felülvizsgálata
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Kulturális, Szociális és Sportbizottság
6. Óvoda 2018. évi beiratkozási időpontjának meghatározása
Előadó: Farkas Imre polgármester
7. Óvoda nyári nyitvatartási rendje
Előadó: Farkas Imre polgármester
8. Döntés vis maior (1) pályázat kivitelezőjéről és műszaki ellenőréről
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
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9. Vis maior (2) pályázat kivitelezői és műszaki ellenőri feladatainak ellátására
árajánlatok bekérése
Felelős: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
10. Víziközmű rendszer üzemeltetési szerződés egybefoglalása
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
11. Palló Aranka és Nyári Lajos előszállási lakosok ingatlan-felajánlása
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
12. TOP-pályázat projektmenedzseri feladatok ellátására árajánlatok bekérése
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
13. Döntéshozatal LEADER-pályázatokról
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
14. Helyi Építési Szabályzat elkészítésére árajánlatok bekérése
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
15. Egyebek:
1./ Fogorvosi rendelő használatának engedélyezése
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2018. január 25.
II. Napirend tárgyalása
1. Új képviselő beiktatása, eskütétele
Farkas Imre polgármester: mint azt mindannyian tudják, 2017. december 31-ével dr. Ecsedi
András István képviselő lemondott képviselői mandátumáról. Mivel a képviselőtestületnek 7
fővel kell működnie, a 2014. évi önkormányzati képviselő és polgármester választáson, soron
következő, legtöbb szavazatot kapott képviselő-jelöltet kell beiktatni. Felkérem Szabó
Istvánnét, a Helyi Választási Bizottság elnökét, ismertesse a legtöbb szavazatot kapott
képviselő-jelölt személyét.
Szabó Istvánné a Helyi Választási Bizottság elnöke: a következőkről szeretném tájékoztatni a
Tisztelt Lakosságot és a Tisztelt Képviselőtestületet:
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Dr. Ecsedi András István képviselő úr képviselői mandátuma 2017. december 31. napjával
lemondás miatt megszűnt, a helyére a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép.
A 2014. október 12-én megtartott önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, a
mandátumot szerzett 6 képviselőt követően a legtöbb szavazatot Szloboda János Árpád érte el,
így ő jogosult a megüresedett mandátum betöltésére.
Felkérem Polgármester Urat, hogy vegye ki az esküt az új képviselőtől.
Farkas Imre polgármester: felkérem Szloboda János Árpádot, hogy ismételje utánam az eskü
szövegét.
(Eskütétel)
Az eskütételt követően Szabó Istvánné a Helyi Választási Bizottság elnöke átadja Szloboda
János Árpád részére megbízólevelét.
Farkas Imre polgármester: Megállapítom, hogy a képviselőtestület határozatképes 6 fő
képviselő jelenlétével.
A képviselőtestületnek szükséges módosítania a Szervezeti és Működési Szabályzatot, mivel
annak 2. függeléke tartalmazza a képviselőtestület tagjainak névjegyzékét. Javasolom, hogy a
képviselőtestület a szabályzat 2. függelékének módosítását fogadja el. Kérdésem, ki az, aki
egyetért a szabályzat 2. függelékének módosításával?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
3/2018.(I.25.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
az önkormányzat SZMSZ-e 2. függelékének módosításáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 2/2014. (I.31..) számú önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: SZMSZ)
a következők szerint módosítja:
Az SZMSZ 2. függelékének helyébe e határozat mellékletét képező függelék lép.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: azonnal
Farkas Imre polgármester: mivel a lemondott képviselő az önkormányzat Pénzügyi és
Gazdasági Bizottságának képviselő tagja volt és a bizottságokban a képviselő tagoknak
többségben kell lenniük, javaslom az új képviselőt, Szloboda János Árpádot a bizottság
képviselő tagjának megválasztani. Kérdésem, ki az, aki egyetért Szloboda János Árpád
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjaként történő megválasztásával?
Szloboda János Árpád képviselő: Mivel érintett vagyok a kérdésben, így nem kívánok szavazni.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:

5

4/2018.(I.25.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági tag megválasztásáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a 172/2014. (X.16.) számú
önkormányzati határozatát módosítja és a 2014-2019. közötti önkormányzati ciklus hátralévő
idejére a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságban Dr. Ecsedi András István megüresedő helyére
Szloboda János Árpád önkormányzati képviselőt a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjának
megválasztja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: azonnal
Farkas Imre polgármester: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságban történt személyi változást
követően módosítani kell az önkormányzat SZMSZ-ének 3. függelékét is, mivel az tartalmazza
az önkormányzat bizottságainak névjegyzékét. Kérdésem, ki az, aki egyetért a Szervezeti és
Működési Szabályzat 3. függelékének módosításával?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
5/2018.(I.25.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
az önkormányzat SZMSZ-e 3. függelékének módosításáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 2/2014. (I.31.) számú önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: SZMSZ)
a következők szerint módosítja:
Az SZMSZ 3. függelékének helyébe e határozat mellékletét képező függelék lép.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: azonnal
2. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a tett polgármesteri
intézkedésekről
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: elsőként arról szeretném tájékoztatni a képviselőtestületet, hogy
szabadságomat töltöttem január 11-12-én.
Decemberben lekapcsoltuk a könyvtárban az áramszolgáltatást, mivel sajnos komoly
problémák jelentkeztek a villamos-hálózatban ebben az épületrészben. A felújítás
megkezdődött, folyamatban van. Ezzel párhuzamosan a színpad feletti 16 lámpatestet is
beszereltük. Január 4-én ügyvédnél jártam, átírásra került az Ady Endre utcai lakóházas ingatlan
Rácz Lajosné részére.
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Január 20-án a művelődési házban Arany János: A bajusz című költeményéből egy színdarabot
adtunk elő, amelyben 3-4 képviselőtársammal együtt szerepeltünk. Nagy élmény volt, az
előadás telt ház előtt zajlott, nagyon jó érzés, hogy egy ilyen eseményre ilyen nagy az
érdeklődés. Február 24-én lesz a következő előadás.
Jákli Ferencné képviselőnő: mikor lesz készen a villamos felújítás az aikido-teremben?
Farkas Imre polgármester: ezt sajnos nem tudom megmondani.
Tábiné Nyúl Gabriella képviselőnő: azt mondta a villamost felújítást végző szakember, hogy a
jövő héten már lehet visszapakolni a könyvtárba.
Farkas Imre polgármester: megsürgetem a munkát, hogy mielőbb befejeződjön.
Jákli Ferencné képviselőnő: az aikidosok is várják és nekünk is lenne gerinctorna. A téli időszak
miatt az iskola tornatermének kapacitása a maximumon van, a művelődési ház nagyterme is, az
óvodába bejutás pedig nehézkes.
Farkas Imre polgármester: amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, a polgármesteri
tájékoztatót elfogadásra javasolom. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a tájékoztatót, az ülésen
elhangzott kiegészítéssel?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
6/2018.(I.25.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
polgármesteri tájékoztató elfogadásáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a két ülés között történt
eseményekről, tett polgármesteri intézkedésekről szóló tájékoztatót az ülésen elhangzott
kiegészítéssel együtt elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2018. január 25.
3. Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a jelentés elég sok lejárt határidejű határozatot tartalmaz, azonban
határidőt egyik esetében sem kell módosítani. ezért amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, a
jelentést elfogadásra javasolom. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a jelentést?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
7/2018.(I.25.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
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a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
234/2017.(XI.23.) ÖK. számú határozat,
235/2017.(XI.23.) ÖK. számú határozat,
236/2017.(XI.23.) ÖK. számú határozat,
237/2017.(XI.23.) ÖK. számú határozat,
240/2017.(XI.23.) ÖK. számú határozat,
242/2017.(XI.23.) ÖK. számú határozat,
243/2017.(XI.23.) ÖK. számú határozat,
244/2017.(XI.23.) ÖK. számú határozat,
245/2017.(XI.23.) ÖK. számú határozat,
247/2017.(XI.23.) ÖK. számú határozat,
248/2017.(XI.23.) ÖK. számú határozat,
256/2017.(XII.13.) ÖK. számú határozat,
273/2017.(XII.18.) ÖK. számú határozat,
274/2017.(XII.18.) ÖK. számú határozat,
275/2017.(XII.18.) ÖK. számú határozat,
277/2017.(XII.18.) ÖK. számú határozat,
278/2017.(XII.18.) ÖK. számú határozat,
286/2017.(XII.18.) ÖK. számú határozat
végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
Felelős: Győriné Tar Edit aljegyző
Határidő: 2018. január 25.
4. 2018. évi költségvetés előterjesztése (I. forduló)
(Az előterjesztések írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: előzetesen összevont bizottsági ülésen a két bizottság már tárgyalta
a 2018. évi költségvetés tervezetét. A jelenlegi állapot szerint -16 millió Ft van a költségvetés
tervezetében. Ennek több oka van, a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében a
kiadásokon kell módosítani és a pénzmaradvány összegét kell beállítani, akkor a költségvetés
kiadási és bevételi oldala egyensúlyba hozható. A bizottságok javaslata a képviselőtestület felé:
a 2018. évi költségvetés tervezete átdolgozásra kerüljön vissza a polgármesterhez és a soron
következő, február 8-ai ülésre nullás költségvetés kerüljön a képviselőtestület elé. Kérdésem,
ki az, aki egyetért a bizottságok javaslatával?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
rendeletet alkotta:

8/2018.(I.25.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
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Határozat
a 2018. évi költségvetés tervezetéről
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztett 2018. évi
költségvetés tervezetét átdolgozásra visszaadja a polgármesternek a 2018. február 8-ai soron
következő képviselőtestületi ülésre a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében.
Felelős: Győriné Tar Edit aljegyző
Határidő: 2018. február 8. (a költségvetés ismételt előterjesztésre)
5. Előszállás Nagyközség Fenntartható Fejlődés Helyi Program érvényességének
felülvizsgálata
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: előzetesen összevont bizottsági ülés keretében a két bizottság ezt a
napirendi pontot szintén tárgyalta. A bizottsági ülésen az a megállapítás hangzott el, hogy
jelenleg nem tudunk olyan pályázati eseményről, lehetőségről, ami befolyásolná a Fenntartható
Fejlődés Helyi Programot, ezért a bizottságok nem javasolnak módosítást a programban,
jelenlegi formájában javasolják a képviselőtestületnek érvényben tartani.
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, a bizottságok javaslatát szavazásra bocsátom.
Kérdésem, ki az, aki egyetért a bizottsági javaslattal?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
9/2018.(I.25.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Fenntartható Fejlődés Helyi Program
érvényességének felülvizsgálatáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete Előszállás Nagyközség
Fenntartható Fejlődés Helyi Programjának érvényességét felülvizsgálta, a programban nem
kíván módosítást végrehajtani, azt jelenlegi formájában kívánja érvényben tartani.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2018. január 25.
6. Óvoda 2018. évi beiratkozási időpontjának meghatározása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: minden évben meg kell határozni egy hetet, hogy mikor történjen az
adott évben az óvodai beiratkozás. Erre az óvodavezető tesz javaslatot a képviselőtestületnek.
Az idei évben az óvodai beiratkozás időpontjául 2018. április 23-27-e közötti időtartamot
javasolja az óvodavezető. Javasolom a képviselőtestületnek, hogy értsen egyet az óvodavezető
által javasolt óvodai beíratás időpontjával. Kérdésem, ki az, aki egyetért az óvodavezető által
javasolt 2018. évi óvodai beíratás időpontjával?
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A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
10/2018.(I.25.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
az óvodai beíratás időpontjáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Előszállási Patakparti Óvoda
intézményében a 2018/2019-es nevelési évre az óvodai beíratás időpontját 2018. április 23-27.
időtartamban határozza meg.
Az óvodai felvételi kérelmeket az óvodavezetőnél kell benyújtani, aki a felvételi átvételi
kérelem elbírálásáról legkésőbb 2018. május 31-ig értesíti a szülőket.
A képviselő-testület e határozat melléklete szerint hagyja jóvá az óvodai beíratással kapcsolatos
hirdetmény szövegét.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hirdetmény közzétételéről a helyben
szokásos módon gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

Farkas Imre polgármester
Szerencse Jánosné óvodavezető
2018. március 25. (a hirdetmény közzétételére)

7. Óvoda nyári nyitvatartási rendje
(Az előterjesztések írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: általában minden évben két hét időtartamra bezárjuk az óvodát. De
ebben az időszakban is biztosítani kell az óvodai ellátást, ezt a feladatot a javasolt időszakban
a Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda fogja végezni. Ebben a két hétben lesz lehetőségünk a
karbantartásra, felújításra, a játszótéri elemek telepítését is valószínűleg erre az időszakra
tervezzük be. Az óvodavezető javaslata szerint 2018. augusztus 13-tól augusztus 31-ig tartana
zárva az óvoda. Javasolom az óvodavezető által javasolt időszakra az óvoda zárva tartását.
Kérdésem, ki az, aki egyetért a megjelölt időpontban az óvoda zárva tartásával?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
11/2018.(I.25.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
az óvoda nyári zárva tartásának engedélyezéséről
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Előszállási Patakparti Óvoda
intézményében a 2018. évi nyári zárva tartás időpontját 2018. augusztus 13-tól augusztus 31-ig
tartó időtartamban határozza meg.

10
Felhívja Szerencse Jánosné óvodavezetőt, hogy a szülőket az óvoda zárva tartásáról és a zárva
tartás ideje alatti óvodai nevelés rendjéről 2018. február 15-ig, illetve 2018. augusztus 5. napjáig
tájékoztassa a szülőket.
Felelős:
Határidő:

Farkas Imre polgármester
Szerencse Jánosné óvodavezető
2018. február 15. és 2018. augusztus 5. (a hirdetmény közzétételére)

Farkas András képviselő: kérdésem, az iskolaparkot körülvevő járdát nem lehetne megjavítani?
A járda nagyon rossz minőségű, az ott futó gyerekek botladoznak rajta, rendkívül
balesetveszélyes.
Farkas Imre polgármester: a jelenlegi időszakban sajnos nem, de ha újra tudunk
közfoglalkoztatottakat alkalmazni, akkor ki fogjuk javítani a járdát. Nem lehetetlen feladat, van
tartalék járdalapunk, a régit fel kell szedni és kicserélni.
8. Döntés vis maior (1) pályázat kivitelezőjéről és műszaki ellenőréről
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: 2017 novemberében döntött a képviselőtestület arról, hogy mely
cégeket kívánja árajánlatkéréssel megkeresni. A közbeszerző lebonyolította az árajánlatkérést
és december hónapban megküldte az erről szóló írásos anyagot.
A vis maior (1) pályázat kivitelezésére a megkeresett 5 cégből 4 cég adott árajánlatot, amelyek
közül a legkedvezőbb árajánlatot a Pilarin Építő KFT (1135 Budapest), Lehel u. 48. 1/1.) adta,
nettó 39.552.355 Ft összegben. Javasolom a képviselőtestületnek, hogy a Pilarin Építő KFTvel kerüljön megkötésre a kivitelezői szerződés és hatalmazza fel a polgármestert a mellékelten
előterjesztett szerződés-tervezet aláírására. Összevont bizottsági ülés keretében a bizottságok
előzetesen ezt a napirendi pontot megtárgyalták és javasolják a Pilarin Építő KFT árajánlatának
elfogadását és a vele történő szerződéskötést. Kérdésem, ki az, aki egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
12/2018.(I.25.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Útburkolat és járda helyreállítás Előszálláson vis maior támogatásból (1)
pályázat kivitelezőjének kiválasztásáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a 352502 azonosítószámú,
„Útburkolat és járda helyreállítás Előszálláson vis maior támogatásból” című, 46.936.000 Ft
összegű vis maior támogatás tárgyában indított közbeszerzési eljárásban a Bíráló Bizottság
javaslata alapján a kivitelezői feladatok ellátása nyertesének a Pilarin Építő KFT (1135
Budapest, Lehel u. 48. 1. em. 1.) ajánlattevő ajánlatát nyilvánítja, nettó 39.552.355 Ft-os ajánlati
árral.
A Képviselőtestület felhatalmazza Farkas Imre polgármestert a kivitelezői feladatok ellátásáról
szóló szerződés megkötésére és aláírására.
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Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2018. február 10. (a szerződéskötésre)
Farkas Imre polgármester: műszaki ellenőri feladatok ellátására négy céget kerestünk meg
árajánlatkéréssel, közülük két cég adott árajánlatot, a legolcsóbb árajánlatot Lévai András
egyéni vállalkozó (1184 Budapest, Építő út 28/c.) adta, nettó 600.000 Ft-tal. Javasolom ezért,
hogy Lévai András egyéni vállalkozóval kerüljön megkötésre a műszaki ellenőri feladatok
ellátására szóló szerződés és hatalmazza fel a képviselőtestület a polgármestert a mellékelten
előterjesztett szerződés-tervezet aláírására. A bizottságok előzetesen a műszaki ellenőri
feladatokra beadott árajánlatokról szóló előterjesztést is tárgyalták és javasolják Lévai András
egyéni vállalkozóval történő szerződéskötést. Kérdésem, ki az, aki egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
13/2018.(I.25.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Útburkolat és járda helyreállítás Előszálláson vis maior támogatásból (1)
pályázat műszaki ellenőrének kiválasztásáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a 352502 azonosítószámú,
„Útburkolat és járda helyreállítás Előszálláson vis maior támogatásból” című, 46.936.000 Ft
összegű vis maior támogatás tárgyában indított egyszerűsített ajánlatkérési eljárásban az építési
beruházás kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri feladatok ellátása
nyertesének Lévai András egyéni vállalkozó (1113 Budapest, Vincellér u. 16.) ajánlattevő
ajánlatát nyilvánítja, nettó 600.000 Ft-os ajánlati árral.
A Képviselőtestület felhatalmazza Farkas Imre polgármestert a műszaki ellenőri feladatok
ellátásáról szóló szerződés megkötésére és aláírására.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2018. február 10. (a szerződéskötésre)
9. Vis maior (2) pályázat kivitelezői és műszaki ellenőri feladatainak ellátására
árajánlatok bekérése
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a vis maior (2) pályázat esetében a közbeszerzőt már kiválasztotta a
képviselőtestület, azonban dönteni kell a kivitelezőről és a műszaki ellenőrről is.
Javasolom a képviselőtestületnek, hogy ugyanazon cégeket keressük meg kivitelezési munka
elvégzésére, mint a vis maior (1) pályázatnál, az előterjesztésben foglaltak szerint.
Összevont bizottsági ülésen a bizottságok ezt a napirendi pontot is megtárgyalták és
egyetértenek az előterjesztésben szereplő cégek megkeresésével. Kérdésem, ki az, aki egyetért
a határozati javaslatban szereplő cégek megkeresésével a vis maior (2) pályázat kivitelezői
munkáinak elvégzésére?
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A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
14/2018.(I.25.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
vis maior pályázat kivitelezőjének kiválasztására
árajánlat kérésről
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a 356817 azonosító számú vis
maior pályázat 49.467.000 Ft-os támogatási összegének felhasználásához szükséges kivitelező
kiválasztására az alábbi öt céget kívánja árajánlat kéréssel megkeresni:
1./ Kiszi-Kő Plusz KFT
képviseli: Kiszel Attila ügyvezető
2529 Annavölgy, Fő tér 1.
e-mail: kiszikoplusz@gmail.com
2./ Pilarin Építő KFT
képviseli: Ragó Zoltán ügyvezető
1135 Budapest, Lehel u. 48. I/1.
e-mail: pilarinepitokft@gmail.com
3./ DunaföldGép-Trans KFT
képviseli: Toldi László ügyvezető
1064 Budapest, Vörösmarty u. 47. A. ép.
e-mail: dfgtrans@gmail.com
4. ProMat-Bau KFT
képviseli: Prohászka Máté ügyvezető
2724 Újlengyel, Határ u. 12.
e-mail: promatbau@gmail.com
5. ELERBÉ Útépítő KFT
képviseli: Papp László ügyvezető
1043 Budapest, Munkásotthon u. 41. X/43.
e-mail: elerbekft@gmail.com
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2018. március 31. (az ajánlatkérések kiküldésére)

Farkas Imre polgármester: a vis maior (2) pályázat műszaki ellenőri feladatainak ellátására négy
cég megkeresését javasolom, ugyanazon cégekét, akiket a vis maior (1) pályázat esetében
megkerestünk, az előterjesztésben foglaltak szerint.
Összevont bizottsági ülésen a bizottságok a műszaki ellenőri feladatok ellátására szóló
előterjesztést is tárgyalták és egyetértenek az előterjesztésben, illetve a határozati javaslatban
szereplő négy cég megkeresésével, árajánlatkérés céljából. Kérdésem, ki az, aki egyetért a

13
határozati javaslatban szereplő négy cég megkeresésével a vis maior (2) pályázat műszaki
ellenőri feladatainak elvégzésére?

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
15/2018.(I.25.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
vis maior pályázat műszaki ellenőrének kiválasztására
árajánlat kérésről
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a 356817 azonosító számú vis
maior pályázat 49.467.000 Ft-os támogatási összegének felhasználásához szükséges műszaki
ellenőr kiválasztására az alábbi négy céget kívánja árajánlat kéréssel megkeresni:
1./ Szikora és Társa Mérnökiroda KFT
képviseli: Szikora Miklós
2164 Váchartyán, Fő út 40.
e-mail: szikora.miklos@gmail.com
2./ DE-MA Projekt KFT
képviseli: Magyar Ákos
2510 Dorog, Zrínyi u. 2.
e-mail: magyar.akos@de-ma.hu
3. ÚTVONAL KFT
képviseli: Bukovics László
2500 Esztergom, Sugár u. 11.
e-mail: utvonalkft@gmail.com
4. Lévai András
1113 Budapest, Vincellér u. 16.
e-mail: bitumen59@gmail.com
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2018. március 31. (az ajánlatkérések kiküldésére)
10. Víziközmű rendszer üzemeltetési szerződés egybefoglalása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a két önkormányzatnak, Előszállásnak és Daruszentmiklósnak közös
tulajdonában van a vízmű. Eddig külön ellátási szerződésünk volt, amit most egybe kell
foglalni, illetve az ellátásért felelőst meg kell jelölni. Erről megállapodást fogunk kötni
Daruszentmiklós Önkormányzatával, amely megállapodás előterjesztésre került. Javasolom,
hogy a határozati javaslat alapján az előterjesztett megállapodást fogadja el a képviselőtestület.
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Összevont bizottsági ülésen a bizottságok a víziközmű rendszer üzemeltetési szerződésének
egybefoglalásáról szóló előterjesztést megtárgyalták, egyetértenek az előterjesztett határozati
javaslat és megállapodás elfogadásával. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a víziközmű rendszer
üzemeltetési szerződésének egybefoglalásáról szóló határozati javaslat és megállapodás
elfogadását?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
16/2018.(I.25.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
"Megállapodás Előszállás-Daruszentmiklós víziközmű-rendszer ellátásának biztonsága
érdekében" című megállapodást elfogadásáról
1. Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az U2600-71
megnevezésű és 11-20358-1-002-00-05 hivatali azonosítóval ellátott, ElőszállásDaruszentmiklós községek víziközmű-rendszer tekintetében Daruszentmiklós Község
Önkormányzatával együttesen ellátásért felelős, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivataltól kapott VKEFFO¬_2017/2984-3 ügyiratszámú levél, és a Vksztv. 61/B. § valamint
az 5/G. § előírásai alapján kezdeményezi létrehozni a "Megállapodás ElőszállásDaruszentmiklós víziközmű-rendszer ellátásának biztonsága érdekében" című megállapodást.
2. Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a 2003.
április 22-én aláírásra került 2. számú Megállapodás 8. b) pontjában foglaltakra- javasolja, hogy
az Előszállás-Daruszentmiklós víziközmű-rendszer ellátásért felelőseinek képviseletét a
tulajdoni arány alapján Előszállás Nagyközség Önkormányzata lássa el.
Az ellátásért felelősök az Előszállás-Daruszentmiklós víziközmű-rendszeren fennálló tulajdoni
érdekeltségének tulajdoni aránya a következő:
Előszállás település tekintetében: 67.6 %
Daruszentmiklós település tekintetében:
32.4 %
A közös víziközmű-rendszerrel kapcsolatos, a szolgáltatónál és hatóságoknál, hivataloknál
eljáró képviselet nem terjed ki a meglevő, illetve a hatályos szerződések tartalmi módosítására.
Az esetleges módosításra a megállapodást kötő felek többségi szavazata szükséges.
3.
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fentiek alapján
felhatalmazza Farkas Imre polgármestert, hogy a mellékelt "Megállapodás a ElőszállásDaruszentmiklós víziközmű-rendszer ellátásának biztonsága érdekében" című megállapodást
írja alá.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza Farkas Imre polgármestert, hogy a Hivatal tájékoztatása
után a hatályos bérleti-üzemeltetési szerződések egybefoglalását kezdeményezze a
Szolgáltatónál.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: a megállapodás aláírására 2018. február 15.
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11. Palló Aranka és Nyári Lajos előszállási lakosok ingatlan-felajánlása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: előzetesen összevont bizottsági ülés keretében a két bizottság
megtárgyalta az ingatlan-felajánlást és azt javasolja a képviselőtestületnek, hogy ne éljen az
ingatlan-felajánlás lehetőségével és ne vásárolja meg a felajánlásban megjelölt ingatlant.
Kérdésem, ki az, aki egyetért a bizottsági javaslattal?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
17/2018.(I.25.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Palló Aranka és Nyári Lajos ingatlan-felajánlásáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete Palló Aranka és Nyári Lajos
előszállási lakosok által megvételre felajánlott Előszállás, Árpád u. 125. szám alatt lévő
lakóházas ingatlant nem kívánja megvásárolni.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2018. február 15. (az érintett ingatlantulajdonosok értesítésére)
12. TOP-pályázat projektmenedzseri feladatok ellátására árajánlatok bekérése
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a művelődési ház energetikai felújítására elnyertünk egy 36,5 millió
forintos TOP-pályázatot. A pályázati összeg felhasználásához választanunk kell egy
projektmenedzsert, aki a pályázati összeg felhasználását felügyeli és bonyolítja. Ezt a munkát
vagy önkormányzati vagy megyei önkormányzati cégek végezhetik. Három céget javasolok
megkeresni árajánlatkéréssel a projektmenedzseri feladatok ellátására, az előterjesztésben
foglaltak szerint.
Összevont bizottsági ülésen a két bizottságok jelen előterjesztést szintén tárgyalta és egyetért
az előterjesztésben szereplő cégek megkeresésével. Kérdésem, ki az, aki egyetért az
előterjesztésben szereplő három cég megkeresésével árajánlatkérés céljából az elnyert 36,5
millió forintos TOP-pályázat projektmenedzseri feladatainak ellátására?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
18/2018.(I.25.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00021 számú pályázat projektmenedzseri feladatok ellátására
árajánlatok bekéréséről
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a TOP-3.2.1-16-FE1-201700021 számú pályázat 36,5 millió forintos támogatási összegének felhasználásához
projektmenedzseri feladatok ellátására az alábbi három céget kívánja árajánlatkéréssel
megkeresni:
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1./ ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.
Képviseli: Turiné Menczel Andrea ügyvezető
albensis.kft@fejer.hu
8000 Székesfehérvár Szent István tér 9. II. em.
2./ Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.
Képviseli: Dr. Juhász János ügyvezető
rakoncza.szilvia@topmenedzsment.eu
2800 Tatabánya, Fő tér 4.
3./ KTeGa Kőszárhegyi Településgazdálkodási Közszolgáltató Kft.
Képviseli: Pálffy György ügyvezető
fejlesztes.koszarhegy@gmail.com
8152 Kőszárhegy, Fő út 103.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2018. január 26. (az ajánlatkérések kiküldésére)
13. Döntéshozatal LEADER-pályázatokról
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: három pályázat benyújtását szeretném javasolni:
1./ A művelődési ház eszközbeszerzésére, 250 db szék és 25 db asztal beszerzésére, aminek
elnyerésével 250 személy részére minden eszköz és berendezésre rendelkezésre állna a
művelődési házban, rendezvények alkalmával.
2./ A második pályázatot a 2018. évi „Szállás-Napok” fellépőinek finanszírozására javasolom
benyújtani, aminek elnyerésére ugyan kicsi az esély, de megpróbáljuk. Pénteki napon a
TRIÁSZ és a Rock Boksz rockzenekarok lépnének fel, szombaton NIKA akusztikus koncert
lenne, azt követően pedig Csepregi Éva lépne fel, valamint esetleg még egy mulatós zenekar, a
Matyi és a Hegedűs. Ezen fellépők finanszírozására pályáznánk 2 millió forintra.
3./ Harmadik pályázatot pedig fitneszpark kialakítására javasolok benyújtani, ami „Előszállási
játszótér fejlesztése” néven futna, az iskolaparkban a futópálya alatt és a gondozási központ
melletti sarokban kerülne kialakításra, 6 db fitnesz eszköz beszerzésével. Ez a pályázat 100 %ban finanszírozott, 8,5 millió forintba kerül a 6 elem és egy komplett tornapálya, 3 paddal,
szeméttárolóval és információs táblával.
Összevont bizottsági ülés keretében a bizottságok előzetesen megtárgyalták a LEADERpályázatok benyújtásáról szóló előterjesztést és egyetértenek a három - előzőekben vázolt pályázat benyújtásával.
Ezért javasolom elsőként a művelődési ház eszközbeszerzésére LEADER-pályázat benyújtását
a határozati javaslatban foglaltak szerint. Kérdésem, ki az, aki egyetért a pályázat
benyújtásával?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
19/2018.(I.25.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi

17
Határozat
Előszállási Kossuth Lajos Művelődési Ház eszközfejlesztésére
LEADER pályázat benyújtásáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő
Egyesület által kiírt „A közösségi szolgáltatások elérhetőségének javítása a vidéki települések
lakói számára” című, VP6-19.2.1.-63-3-17 kódszámú pályázaton Előszállási Kossuth Lajos
Művelődési Ház eszközfejlesztése címen pályázatot nyújt be.
A pályázat önerejét a 2018-as költségvetésében biztosítja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2018. február 28.
Farkas Imre polgármester: javasolom második pályázatként a 2018. évi „Szállás-Napok”
fellépőinek finanszírozására LEADER-pályázat benyújtását a határozati javaslatban foglaltak
szerint. Kérdésem, ki az, aki egyetért a pályázat benyújtásával?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
20/2018.(I.25.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Hagyományőrző Szállás Napok fellépőinek finanszírozására
LEADER pályázat benyújtásáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő
Egyesület által kiírt „A helyi együttműködések támogatása, a térségi szintű identitás tudat
megőrzése a közösségi értékek megerősítéséért” című, VP6-19.2.1.-63-4-17. kódszámú
pályázaton Hagyományőrző Szállás Napok fellépőinek finanszírozása címen pályázatot nyújt
be.
A pályázat önerejét a 2018-as költségvetésében biztosítja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2018. február 28.
Farkas Imre polgármester: harmadikként pedig javasolom az előszállási játszótér fejlesztésére
LEADER pályázat benyújtását a határozati javaslatban foglaltak szerint. Kérdésem, ki az, aki
egyetért a pályázat benyújtásával?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:

21/2018.(I.25.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
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Előszállási játszótér fejlesztésére
LEADER pályázat benyújtásáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő
Egyesület által kiírt „Gazdasági és lakossági szempontból is vonzó településkép kialakítása”
című, VP6-19.2.1.-63-2-17 kódszámú pályázaton Előszállási játszótér fejlesztése címen
pályázatot nyújt be.
A pályázat önerejét a 2018-as költségvetésében biztosítja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2018. február 28.
14. Helyi Építési Szabályzat elkészítésére árajánlatok bekérése
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: 2018. december 31-ig a jelenleg érvényben lévő Helyi Építési
Szabályzatot felül kell vizsgálni. A munka elvégzésére árajánlatokat kell bekérnünk, javasolom
árajánlatkéréssel megkeresni az alábbi cégeket:
1. TRILIT Építészeti és Konstrukciós Iroda Kft.
e-mail: trilit@t-online.hu
1203 Budapest, János u. 31. IV25.
2. Pomsár és Társai Építész Iroda Kft.
e-mail: tarjan.kriszta@freemail.hu
1071 Budapest, Damjanich 26/A. IV/1A.
3.TÉR-IDŐ MŰTEREM Urbanisztikai, építészeti, képzőművészeti Bt.
e-mail: szemart@szemart.hu
6720 Szeged, Arany J. u. 7.
Összevont bizottsági ülésen a bizottságok a szabályzat felülvizsgálatáról szóló előterjesztést
szintén megtárgyalták és egyetértenek az előterjesztésben, illetve a határozati javaslatban
szereplő három cég megkeresésével árajánlatkérés céljából. Ezért kérdésem, ki az, aki egyetért
az árajánlatkéréssel?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
22/2018.(I.25.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
településrendezési eszközök felülvizsgálatára árajánlat kérésről
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a településrendezési eszközök
és a településfejlesztési koncepció felülvizsgálatát határozza el.
Felhívja az aljegyzőt, hogy a feladat elvégzésére a következő vállalkozókat keresse meg
árajánlat céljából:
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1. TRILIT Építészeti és Konstrukciós Iroda Kft.
e-mail: trilit@t-online.hu
1203 Budapest, János u. 31. IV25.
2. Pomsár és Társai Építész Iroda Kft.
e-mail: tarja.kriszta@freemail.hu
1071 Budapest, Damjanich 26/A. IV/1A.
3.TÉR-IDŐ MŰTEREM Urbanisztikai, építészeti, képzőművészeti Bt.
e-mail: szemart@szemart.hu
6720 Szeged, Arany J. u. 7.
Felelős: Győriné Tar Edit aljegyző
Határidő: 2018. február 15.
15. Egyebek:
1./ Fogorvosi rendelő használatának engedélyezése
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: Baracson a fogorvosi rendelő felújítása történik. A Jenei Fogászat,
aki Baracson is végzi a fogászati ellátást, azzal a kéréssel kereste meg önkormányzatunkat,
hogy két hétig, január 18-tól február 2-áig engedélyezzük részére, hogy a baracsi lakosokat itt
Előszálláson a fogászati rendelőben elláthassák. Mivel ez már egy hete zajlik, a
képviselőtestület utólagos jóváhagyásával én már engedélyeztem a Jenei Fogászat részére a
baracsi lakosok fogászati ellátását az előszállási fogorvosi rendelőben az említett időszakra.
Kérem, hogy erősítsen meg ebben a képviselőtestület és utólagosan engedélyezze a Jenei
Fogászat számára 2018. január 18-tól február 2-áig a baracsi lakosok fogászati ellátását az
előszállási fogorvosi rendelőben. Kérdésem, ki az, aki egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
23/2018.(I.25.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
baracsi lakosok Előszálláson történő fogászati ellátásáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete térítésmentesen engedélyezi a
Jenei Fogászat (Szép és Ép Fog KFT 2225 Üllő, Kossuth Lajos u. 22., képviseli: Pataki Zoltán
irodavezető) számára 2018. január 18-tól 2018. február 2-áig a baracsi lakosok fogászati
ellátását az előszállási fogorvosi rendelőben.
Felelős Farkas Imre polgármester
Határidő: 2018. január 26. (a Jenei Fogászat értesítésére)
Farkas Imre polgármester: mivel több napirendi pont nincsen, megkérdezem a képviselőtestület
tagjait, a jelenlévőket, van-e valakinek kérdése, bejelentése?

20

Jákli Ferencné képviselőnő: az a jelzés érkezett felém a lakosságtól, sajnos sokan jelezték, 6-8
fő az utóbbi hétben, hogy a doktornő fogorvosi vizsgálatra nagyon hosszú várakozási időt tud
csak adni, 2-3 hónapot. Amikor odamegy valaki, előfordul, hogy egy időpontra 3-4 beteg is elő
van jegyezve, és emiatt sokat kell várni a rendelőben. Természetes, hogy csúszik a vizsgálat,
de az, hogy 2-3 órát várjanak a rendelőben, az nem jó sem Daruszentmiklósnak, sem
Nagykarácsonynak. Kérem polgármester urat, járjon utána, mi ennek az oka és azt gondolom,
hogy ezt orvosolni kellene.
A másik bejelentésem az új szemétszállítási céggel kapcsolatos: a matrica, amit a közelmúltban
borítékban küldtek a lakosoknak, nem tapad megfelelően a szeméttároló edényhez. A másik
probléma, hogy el kell menni a zsákokért a szemétszállító céghez, ez nagy problémát jelent az
embereknek, ami azt fogja eredményezni, hogy nem fognak elutazni a zsákokért. Lenne-e arra
valamilyen megoldás, hogy a zsákokért ne kelljen elutazni a lakosoknak?
Farkas Imre polgármester: csak és kizárólag a komposztáló zsákokért kell bemenni a városba,
a szelektív hulladékgyűjtés keretében összegyűjtendő hulladékhoz szükséges zsákért nem kell
beutazni, az a lényeg, hogy átlátszó legyen a zsák, erre megfelelő a boltokban kapható
szemeteszsák. A komposztot egy lebomló műanyagzsákba kell gyűjteni, ezt kell beszerezni a
szemétszállítást végző cégtől, de a szelektív hulladékot átlátszó szemeteszsákba össze lehet
gyűjteni. A problémát egyébként már más is jelezte, fel fogom hívni a szemétszállító céget,
hogy milyen módon lehetne ilyen zsákokat idehozni helybe és azt szétosztani a lakosságnak.
Hangsúlyozom, hogy csak a komposztálásra kell ilyen lebomló műanyagzsákot használni.
Stadler Gábor képviselő: Nagyvenyimen amikor elszállítják a szelektív hulladékot, a
lakosoknak új zsákot helyeznek el a postaládában.
Szloboda János Árpád képviselő: valahova letehetnék ezeket a zsákokat és mindenki odamenne
érte. Sokan igénylik ezt.
Farkas Imre polgármester: a holnapi napon telefonon tájékozódni fogok.
Jákli Ferencné képviselőnő: pedagógus kollégáim üzenetét szeretném továbbítani a
képviselőtestület felé, de bizonyára az igazgatónő is küld majd köszönőlevelet: a pedagógusok
semmiféle cafeteriát nem kapnak a KLIK-től, köszönjük szépen, hogy a képviselőtestület
gondolt a pedagógusokra és egy karácsonyi ajándékkosárral köszönte meg munkájukat.
Szerencse Jánosné óvodavezető: a védőnőről lehet-e tudni valamit?
Farkas Imre polgármester: aki esetlegesen szóba jöhetett, azokat telefonon megkerestem, sajnos
eredmény nélkül, most meghirdetjük a védőnői állást. Helyettesítésben senkit nem lehet találni.
Meghirdetjük a védőnői állást, hátha valaki jelentkezik, és határozott időtartamra felvesszük.
Jákli Ferencné képviselőnő: kihez tudunk fordulni, ha az iskolában, óvodában tetvesség,
rühesség fordul elő?
Farkas Imre polgármester: egyelőre még van védőnőnk, hozzá lehet fordulni.
Jákli Ferencné képviselőnő: az iskolában még decemberben megígérte a védőnő, hogy jön, de
nem érkezett meg.
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Szerencse Jánosné óvodavezető: én is hiába üzentem a védőnőnek, hogy mi a probléma, nem
érkezett meg az óvodába. A beszámolómban is jeleztem, hogy nem olyan volt a munkája az
utóbbi időben a védőnőnek, mint korábban.
Farkas Imre polgármester: annyira megnövekedett az adminisztrációs feladat, hogy a védőnő
háromszor annyi időt tölt a számítógép előtt, mint korábban.
Szerencse Jánosné óvodavezető: tavaly azt mondta polgármester úr, hogy szüntessük meg a
műanyag felvásárlást az óvodaudvarban, ezúton tájékoztatok mindenkit, hogy a 2018-as évtől
megszüntettük, nem gyűjtjük tovább a műanyag hulladékot. A kábeltelevízióban erről
mindenkit tájékoztattunk.
Szeretném megragadni az alkalmat és a soron következő óvodás bálra, 2018. február 16-ára
szeretettel meghívom a képviselőtestület tagjait.
Farkas Imre polgármester: amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, a képviselőtestület rendes,
nyílt ülését 17,50 órakor bezárom.
kmf.
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