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JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2018. január 31-én 17,00 órai kezdettel Előszálláson a Kossuth Lajos Művelődési
Házban megtartott közmeghallgatásról.
Jelen vannak:
1)
2)
3)
4)
5)

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

vendég: kb.30 fő előszállási lakos.
Igazoltan távol:
1) Farkas András képviselő
2) Magyari Ferenc alpolgármester
Tanácskozási joggal:
1) Győriné Tar Edit aljegyző
I. Napirend előtt
Farkas Imre polgármester: sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai
közmeghallgatáson, örülök, hogy ilyen sokan eljöttek. Szeretném tájékoztatni a jelenlévőket
arról, hogy a képviselőtestület összetételében változás történt, dr. Ecsedi András István
képviselő úr 2017. december 31-ével lemondott képviselői tisztségéről és a 2014. évi
önkormányzati polgármester és képviselőválasztáson legtöbb szavazatot kapott soron
következő képviselőjelölt, Szloboda János Árpád foglalta el a helyét, akit sok szeretettel
köszöntök. Megállapítom, hogy a közmeghallgatáson a képviselőtestület tagjai 5 fővel vannak
jelen, 2 fő igazoltan van távol, a közmeghallgatás határozatképes.
Javaslatot teszek a közmeghallgatásról készülő jegyzőkönyv hitelesítőire Szloboda János Árpád
és Tábiné Nyúl Gabriella képviselők személyében.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
29/2018.(I.31.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a közmeghallgatás
jegyzőkönyvének hitelesítésére a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 2/2014.(II.1.)
önkormányzati rendelete 48. § (7) bekezdése alapján Szloboda János Árpád és Tábiné Nyúl
Gabriella képviselőket jelöli ki.
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Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2018. január 31.
Farkas Imre polgármester: javasolom a közmeghallgatás napirendjéül a meghívóban feltüntetett
napirendi pontok tárgyalását. Amennyiben nincs egyéb napirendi javaslat, a napirendet
elfogadásra javasolom. Kérdésem, ki az, aki egyetért a meghívóban feltüntetett napirendi
pontok tárgyalásával?
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
napirendet fogadja el:
30/2018.(I.31.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 2/2014.(II.1.) önkormányzati rendelete 17. §-a alapján a polgármester által
előterjesztett alábbi napirendi pontokat elfogadja:
NAPIREND
1./ Beszámoló a 2017. évi költségvetés teljesítéséről
Előadó: Farkas Imre polgármester
2./ Tájékoztatás a 2018. évi költségvetés tervezetéről
Előadó: Farkas Imre polgármester
3./ Egyebek
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2018. január 31.
II. Napirend tárgyalása
1./ Beszámoló a 2017. évi költségvetés teljesítéséről
Farkas Imre polgármester: néhány fontosabb adatot emelnék a 2017. évi költségvetésből.
Adóbevételek teljesülése: magánszemélyek kommunális adója 12.000 Ft/év, ez 950
lakóingatlanra kivetve 11 millió forintos bevételt eredményez, ezzel szemben 9,9 millió Ft
érkezett be 2017. szeptember 30-án, ez 91 %-os teljesülés. Iparűzési adóbevételként 22 millió
forintot terveztünk, szeptember 30-án 23 millió Ft bevétel keletkezett belőle. Gépjárműadó
bevételként 5,4 millió Ft-ot terveztünk, ezzel szemben 3 millió Ft érkezett be.
Mi az, amit terveztünk 2017. évre? Az önkormányzat teljes költségvetése 397 millió Ft, a valós
összeg 280 millió Ft. Van két intézményünk és az óvoda, ebből a 280 millió forintból
finanszíroztuk ezeket az intézményeket, de amikor számolnunk kell, duplán kell számolni a
bevételeket és kiadásokat. 2017. háromnegyed évkor 412 millió Ft volt a bevétel és kiadás,
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ebből 300 millió forint teljesült, ami 73 %-nak felel meg. De a legfontosabb adat azt gondolom
az, hogy a falu mennyire teljesíti adófizetési kötelezettségét.
A kiadások végösszege teljesen megegyezik a bevételekkel, 396 millió Ft. Mire költöttük ezt
az összeget? Személyi juttatásokra 128 millió Ft-ot terveztünk, amely összeg év közben 133
millió Ft-ra került módosításra. Szociális járulékokra 23 millió forintot terveztünk, ami teljesült.
Dologi kiadásokra 60 millió forintot terveztünk, beruházásokra 25,3 millió forintot, ez
utóbbiból 14,5 millió forint teljesült szeptember 30-án. 280 millió Ft lesz a 2018. évben is a
költségvetés végösszege. Ebből 160 millió Ft bérekre és járulékokra, 90 millió Ft dologi
kiadásokra, 25 millió Ft beruházásokra került elköltésre tavaly és az idén is.
A beruházásokat részletesebben a következőkben szeretném ismertetni: háziorvosi rendelő
várótermébe székeket vásároltunk. ASP rendszer bevezetéséhez pályázatot nyertünk, az elnyert
összeg felhasználásával 2016. év végén az ASP rendszer bevezetésre került. Ugyanis a
polgármesteri hivatal köztisztviselőinek ezzel a programmal kell dolgozniuk, sajnos nem
egyszerűbb a program, mint amivel eddig dolgoztak, de ezt kell használnunk. Közel 6 millió
forintot nyertünk az ASP rendszer bevezetéséhez eszközvásárlásra. Ebből az összegből 6
munkaállomás, nyomtató és kártyaolvasók kerültek beszerzésre.
Elkészült a csapadékvíz-elvezetési tervünk, a Balatoni és Árpád utca, valamint a Petőfi utca
településrészekre. Már a vízjogi létesítési engedélyt is megkaptuk rá, ha lesz pályázati kiírás, a
pályázati anyag mellé kell majd csatolnunk az engedélyt. Bízunk benne, hogy a közeljövőben
kiírásra kerül ilyen pályázat, akkor élni fogunk a lehetőséggel, mert a megvalósításhoz 250-300
millió forint szükséges.
A tavalyi évben elkészítettük a Települési Arculati Kézikönyvet, valamint a településkép
védelméről szóló rendeletet, az önkormányzat kötelező feladata volt ezek megalkotása. 2018.
január 1-től, ha bárki szeretné a házát átépíteni, felújítani, vagy a kerítést átépíteni, előtte azt be
kell jelentenie a polgármesteri hivatalba, hogy mit tervez és a szakember majd eldönti, hogy a
rendelet szerint a tervezett beruházás igényel-e eljárást vagy sem. Amennyiben nem, úgy
megkapja az engedélyt és dolgozhat. Ez törvényi kötelezettségünk volt, meg kellett tenni. Ez
fokozottan jelentkezik azokban az utcákban, például a Petőfi és Árpád utcában, ahol régi típusú
házak vannak, ott például egy pirosra színezett lakóház nem igazán illik bele az utcaképbe. Ez
sajnos a lakosság számára egy plusz kör, amit viszont nem lehet kikerülni. Úgy gondolom, hogy
az első 1-2 év „tanulóidő” lesz, mert ezt sokan el fogják felejteni. Az arculati kézikönyv és a
helyi rendelet egyébként elérhető a település honlapján, a polgármesteri hivatalban, de
elektronikus formában bárkinek oda tudjuk adni. Kérem, hogy erre minden lakos fordítson kellő
figyelmet.
Mire költöttünk még pénzt a tavalyi évben? Decemberben valósult meg, hogy beszerzésre
került egy falikaros röntgengép a fogorvosi rendelőbe, 1,7 millió forintos költséggel, amivel
egy-egy fog röntgenképe azonnal elkészíthető a rendelőben, mielőtt a doktornő a beavatkozást
megkezdi. Fogorvosi kezelőegységet is vásároltunk, 120.000 Ft-os összegben. Az
iskolaparkban lévő játszótéren fészekhintát cseréltünk, fúrókalapácsot vásároltunk. Hálózati
átépítés történt a polgármesteri hivatalban: régóta terveztük már, hogy újrahúzzuk az internetes
vezetékrendszert, ez megtörtént a tavasszal, azóta teljesen megfelelően működik.
A tavalyi évben kifizetésre került, de még csak egy része valósult meg a temetőben felállítandó
lélekharangnak, 1 millió forintos költséggel, az idei évben a harang felállításra kerül. Utána
jártam: egy kisebb harang 250-300.000 forintba kerül. A mi lélekharangunk 55-60 cm átmérőjű,
30 kg súlyú. Elkészült a talapzat felajánlásból, ez az önkormányzatnak nem került pénzébe, a
CUKÉP KFT ajánlotta fel. 5 méter magasan kerül majd felállításra a lélekharang.
Vásároltunk egy ingatlant 800.000 forintért, valamint vásároltunk egy kegyeleti hűtőt, 2 x
462.500 Ft összegben, mivel a meglévő hűtővel nagyon sok probléma volt az utóbbi időben,
most sikerült egy teljesen újat beszereznünk.
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Az elhangzottakon kívül még egyéb beszerzések történtek, például kerékpárok. LED-es
lámpákra cseréltük a közterületen lévő lámpákat. A megvilágítás a főutcán jobb lett, mint volt
korábban, a mellékutcákban is megfelelően világítanak, de ezeknek a lámpáknak irányított
fényerejük van, lefelé világítanak, oda, ahova kell, nem szórt fénnyel. Ezzel kapcsolatosan egy
személy jött be panasszal a hivatalba, hogy nem tud betolatni az udvarába. Én elmondtam neki,
hogy ez közvilágítás, ami a közterületet kell, hogy megvilágítsa, nem pedig a magánterületet.
Jól lehet látni a közterületen, de nem annyira szórja szét a fényt, mint a korábbi lámpák.
Ellenben ezeknek a lámpáknak a fogyasztása 40 %-kal kevesebb. Ha megdupláznánk a lámpák
számát, akkor is 20 %-os megtakarítást nyernénk ezekkel a lámpákkal.
Vis maior támogatásra benyújtottunk két pályázatot.
Ami még megtörtént a tavalyi évben: tavaly tavasszal felújításra került a művelődési ház
vizesblokkja, ahol újabb illemhelyeket is kialakítottunk, valamint egy akadálymentes WC-t.
Ezen kívül tolóajtókat tettünk be, amivel le lehet zárni az ún. kamaratermet, valamint a volt
pártház épületrészt. A könyvtárban nyílászáró csere történt, azt kérték, hogy az ablakokon
legyen redőny és szúnyogháló, ezek is beépítésre kerültek. Nyílászáró csere történt továbbá a
fogorvosi rendelőben, a védőnői rendelőben, valamint a körzeti megbízotti irodán. Mára már
elértük azt, hogy kb. 3-4 nyílászáró kivételével az összes önkormányzati intézményben
műanyag nyílászárókra cseréltük a korábbi régi ablakokat.
Ami jelenleg is zajlik: villamoshálózat felújítás a könyvtárban, Aikido-teremben, az összes
vezeték és lámpatest cserére kerül. Régiek a vezetékek és volt velük probléma, egy alkalommal
egy lámpatest lángra kapott. A felújítás keretében a nagyteremben a színpad feletti lámpák is
kicserélésre kerültek. A volt pártház felőli tagrész villamos hálózatának felújítását is
megpróbáljuk elvégezni.
Vízjogi engedélyeztetési tervet készíttetünk a csapadékvíz elvezetési tervhez, ezért külön kellett
fizetni, 360.000 Ft-ot kellett kifizetnünk azért, hogy azt mondja a szakhatóság, hogy a
csapadékvíz elvezetési terv megvalósítható.
A rendőrlakást felújítottuk belülről: padozatcsere, villamos felújítás, festés, fürdőszoba
vizesblokk felújítás történt. Felmerül a kérdés, hogy mikor lesz rendőr a községben? A helyi
újságunk cikkében azt írtam, hogy már januárban, ez sajnos nem történt meg, mivel jelenleg a
rendőr még egy képzésben vesz részt, de februárban már ide fogják helyezni, itt lesz állandóan
a fiatal rendőr a faluban.
Szivattyút szereztünk be a 6-os átemelőhöz, ami az óvodával szemben van, ott olyan szivattyú
van elhelyezve, ami naponta 19 órát üzemel. Tervezési hiba miatt ezek a szivattyú nagyon ki
van használva, ami az élettartamát jelentősen csökkenti. A tavalyi évben megszűnt a Víziközmű
Társulat, a megmaradt pénz egy számlán van elhelyezve, amit csak a víziközmű rendszerre
lehet fordítani. Beszéltem a szolgáltatóval, ők javasolták, hogy milyen típusú szivattyút
vásároljunk, a szivattyút már ki is cserélték, talán ilyen probléma a jövőben nem lesz ezzel az
átemelővel.
A régi ebédszállító önkormányzati gépkocsit lecseréltük egy újabbra, mivel már eléggé
elhasználódott, vásároltunk egy három éves Volkswagen Caddy kishaszon-járművet, amivel
naponta 60 adag ebédet szállítunk ki az idősek és rászorulók részére. A jármű benzines, kis
motorral, úgy gondolom, hogy jó vétel volt az önkormányzat számára.
A sportöltöző bővítés engedélyeztetési tervét az önkormányzat fizette ki, 410.000 Ft-os
költséggel. A sportegyesület beadott egy TAO-támogatási pályázatot, amit elnyert. Négy
területre adták be a pályázatot: utánpótlás nevelésre, pálya felújításra, eszközbeszerzésre,
valamint a sportöltöző bővítésére. Az épület fejlesztéséhez 30 %-os önerő kell, ami 9 millió
forintot jelent. A pályázat megvalósítását el fogjuk húzni, több éven keresztül fogjuk
megvalósítani, mivel van más pályázat is, amihez szintén önerő szükséges.
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Milyen beszerzések történtek még? Laptopot vásároltunk, irodabútorokat készíttettünk,
beépített szekrény cseréje történt meg a polgármesteri hivatalban. Ezen kívül laminált padlózás,
lambériázás történt, valamint kifestettük a hivatalt.
Óvodai beszerzések keretében a konyhába ipari rúdmixert vásároltunk 230.000 Ft értékben,
ezen kívül mosógépet, gázüzemű főzőüstöt vásároltunk, mivel a régi főzőüst már eresztett 2,2
millió forint összegben. A nyár folyamán még óvodai kerítés felújítás is történt.
Ennyit szerettem volna a beruházásokról tájékoztatásul elmondani.
Megkérdezték tőlem, mit tartok a legfontosabbnak abból, amit elértünk. 2017. évben felülírtuk
a 2016-os évet, és úgy érzem, a falu lakói igen is szeretnek itt élni Előszálláson. A
rendezvényeken már egyre többen vannak, ott tartunk, hogy már kicsi a művelődési ház.
Bármilyen rendezvényt tartottunk, a tavalyi évben igen nagy létszámban vettek részt rajta. Az
amatőr előadást, a Fülemülét 14 alkalommal adtuk elő különböző helyszíneken, a legjobb érzés
számunkra az volt, hogy a néző, aki nézi az előadást, élvezi. Hiszen nagyobb öröm adni, mint
kapni. Másik rendezvényünk a Nyuszi-váró, ez szintén nagyon jól sikerült a tavalyi évben, jól
indította az évet. Május 1-jén majálist rendezett a helyi sportegyesület a sportpályán, ahol
szintén nagy volt az érdeklődés, nagyon jól sikerült rendezvény volt.
A Szállás-Napokról ma már elmondhatjuk, hogy nem kétnapos, hanem háromnapos
rendezvény. Első nap egy nagyon jó hangulatú vetélkedővel kezdjük, ahol jól érezzük
magunkat, másnap kerül sor az ünnepélyes megnyitóra, az is telt ház előtt zajlik, utána egy rock
koncert, amelyen tavaly is sokan voltak. Beszereztünk 20 db sörpadot, ezekre le lehet ülni, ki
is használták a résztvevők. Szombaton reggel gyorsan rendet is kellett rakni a koncert után. Az
idei évben két fellépőnk lesz, hagyományt teremtünk belőle. A szombati nap a hagyományos
keretek között zajlik, főző-és borversennyel. Ezen a napon minden évben van egy ünnepélyes
átadás, tavaly a Lepkekert átadása történt meg, ami üde színfoltja volt a falunak.
Szintén megrendeztük a tavalyi évben a falusi disznóvágást, annyira nagy volt az érdeklődés,
hogy estefelé már kezdtem aggódni, hogy kevés lesz a három disznó, az idén ezért négyet
fogunk vásárolni. 29 férfi vett részt a disznók feldarabolásában, feldolgozásában, mindössze 34 nő látta el őket. Úgy gondolom, ez jó kezdeményezés volt két évvel ezelőtt, az pedig
különösen, hogy pénteki napra tettük, szinte egész nap itt voltak a gyerekek, még segítettek is
a munkálatokban.
A tavalyi évben első ízben rendeztük meg nyugdíjas dolgozók találkozóját. Arra gondoltunk,
hogy azok az emberek, akik a közért tettek sok-sok éven keresztül, köztisztviselők,
közalkalmazottak, őket hívjuk meg erre a rendezvényre. A meghívott 50 főből huszonegynéhányan vettek részt, de aki ott volt, az jól érezte magát. Volt egy műsor is, nagyon jól
sikerült a találkozó.
Egy másik rendezvény, amire büszke vagyok, az a jótékonysági est volt, nem kis munka egy
ilyet megszervezni, főként olyat, ahol neves előadóművészek lépnek fel. A hang-és
fénytechnika ingyen volt. 1,3 millió forintos bevétel keletkezett, amiből Barabás Virágot
megsegítettük. Igen, ez Előszállás! Annak ellenére, hogy Barabás Virág nem előszállási, hanem
daruszentmiklósi lakos, pillanatok alatt elfogytak a jegyek, nagyon örültem annak, hogy ilyen
összefogás van egy jó ügy érdekében. Ezek a rendezvények csak azért ilyen sikeresek, mert
vannak, akik tesznek érte, hogy ilyenek legyenek. Az újságcikkben is megköszöntem
mindenkinek, de itt is szeretném megköszönni mindazoknak, akik bármit is tesznek, vagy tettek
azért, hogy ez a falu élhetőbb legyen. Ha már a lakosok 10 %-a tesz érte, az már bőven elég, és
most van ennyi ember. Nagyon köszönöm mindenki munkáját, csak így tovább!
Személycsere: a körzeti megbízott sajnos a tavalyi évben távozott, ahogyan az imént
elmondtam, hamarosan új rendőrünk lesz. Ezen kívül a fogorvos személyében is változás
történt, fiatal, kezdő fogorvosunk van, munkájára panasz nem érkezett, annyit tudok, hogy
nagyon kedves, sok beteg keresi fel, sajnos 2-3 hónapra lehet időpontot kapni.
Ennyit szerettem volna a 2017-es évről elmondani.
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2.) Tájékoztatás a 2018. évi költségvetés tervezetéről
Farkas Imre polgármester: mit tervezünk 2018-ban? Bevételek és kiadások: személyi
juttatásokra 131.878.000 forintot terveztünk, járulékokkal együtt ez az összeg 163 millió Ft.
Dologi kiadások összege 93 millió Ft. A kiadások mindösszesen 275 millió Ft, 19 millió Ft a
különbözet, amit fejlesztésre lehet fordítani. -16 millió forintos hiányunk van az első fordulóban
tárgyalt 2018. évi költségvetés tervezetében. Ez nem olyan hatalmas összeg, bár első hallásra
soknak tűnik, de a 2017. évi pénzmaradvány még nem került beállításra a költségvetésbe, ami
10 millió Ft. Ezen kívül bizonyos beruházások költségét csökkenteni kell, hogy a költségvetés
egyensúlyát megteremthessük.
A tavalyi évben csak az ASP-pályázatot valósítottuk meg, viszont ami látványosabb lesz: három
pályázatot nyertünk el, két vis maior pályázatot nyújtottunk be utcák, járda és árok
helyreállításra. A vis maior (1) pályázat keretében az Arany János utca, Krizantém utca vége,
Búzavirág utca (ami a Kossuth Lajos utcából nyílik), Rózsa utca, Árpád utca felújítása történik
meg. A vis maior (2) pályázat keretében az Ady Endre utcai feljáró, a Dózsa György utca vége,
Petőfi utcai feljáró (ami makadám út lesz), a Kerekes út (Tavasz, Nyár utcához felvezető út)
felújítására kerül sor, valamint a Bem utcában van egy árok, ami kibélelt árok és időközben
szétcsúszott, ez kerül kijavításra ebből a pályázati összegből. Az első vis maior pályázat
közbeszerzési eljárása már lezajlott, a kivitelezőt is kiválasztottuk. A második vis maior
pályázat közbeszerzési eljárása most zajlik. Azt azonban szeretném hangsúlyozni, hogy ne várja
senki azt, hogy minden felújított utca aszfaltos lesz, ugyanis az eredeti állapotot kell
helyreállítani. A műszaki szakértő valamennyi utcát megtekintette, ha az adott utca salakos út
volt, annak is kell lennie. Akkor lehet ennél az állapotnál eggyel jobb, ha az eredeti állapot
visszaállítása nem hoz eredményt. De lesz olyan utca, ami aszfaltos lesz. Az Arany János utca
ebből a szempontból szerencsés, ugyanis korábban oda vittünk mart aszfaltot, ez az utca
valószínűleg aszfaltos lesz. Egyébként a makadám út sem rossz, ha jól meg van csinálva.
TOP-pályázatot nyertünk ezen kívül a művelődési ház energetikai fejlesztésére, amelynek
keretében fűtéskorszerűsítés, padlófűtés, hőszigetelés, napelemek felszerelése, nyílászárók
cseréje történik majd meg. Ennek a pályázatnak a keretében 36,5 millió forintot kaptunk. Első
körön ennek a beruházásnak a költségvetése 48 millió forint volt, bíztam abban, hogy a
pályázattal több támogatást kapunk. Többek között belülről a tetőt is meg kell bontani, ugyanis
a fent lévő hungarocellt le kell szedni, amit társadalmi munkából meg tudunk oldani, csakúgy,
mint a parketta felszedését, ezzel költséget takarítunk meg és elődolgozunk a kivitelezőnek. A
támogatási szerződés megkötése február hónapban megtörténik. Utána le kell folytatni a
közbeszerzési eljárást, szeretnénk, hogy minél előbb elinduljon a kivitelezés. Bár 90 éves lesz
az idén a település, valószínűleg nem várjuk meg a falunap időpontját, hanem amint lehet, neki
kell állni a művelődési ház felújításának. Szeretnénk úgy felújítani a művelődési házat, hogy
300 főig bármilyen körülmények között használható legyen és minden a legjobb legyen a
felújítást követően. 1962-ben épült fel a művelődési ház, az évek során sok minden történt rajta,
de mára már időszerűvé vált a korszerűsítés.
Ami még pályázat, de ezután kerül benyújtásra: Leader pályázatokat fogunk benyújtani, 2007ben nyertünk először ilyen pályázatot, aztán 2012-ben, most újra van lehetőség ilyen pályázatok
elnyerésére összesen 340 millió forint összegben.
Három pályázatot szeretnénk beadni: 250 db szék és 25 db asztal beszerzésére a művelődési
házba, amivel már 300 fős rendezvény tartására minden szükséges eszköz rendelkezésre fog
állni, edények, evőeszközök, üstházak, gázpalackok az étel megfőzéséhez. A második
pályázatot játszótér fejlesztésére szeretnénk benyújtani, fitneszpark kialakítása elnevezés alatt.
Ezeket az eszközöket fitneszre lehet majd használni, de iskolai tornaórán is használhatják majd
a gyerekek. 6 db eszköz beszerzése történne meg a pályázat keretében, 3 paddal és
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szeméttárolóval. Helyileg a Szöglet kertben, a Gondozási Központhoz közeli helyen kerülne
kialakításra. A harmadik pályázattal pedig az idei évi Szállás-Napok fellépőinek
finanszírozására szeretnénk pénzt elnyerni.
A negyedik pályázat, amit elnyertünk, konzorciumban a környező településekkel, „helyi
identitás és kohézió erősítése” címen, ennek a pályázatnak köszönhetően három éven át 1.000
Ft/fő támogatást kapunk. Az idei évben ezt az összeget az Előszállás története könyv kiadására
fogjuk felhasználni. A könyv készítésén már dolgoznak, a Szállás-Napok időpontjára még nem
biztos, hogy elkészül, de az idei évben biztosan. 1200 példányra kértem árajánlatot, ami 1,6
millió forintba kerül. Minden ingatlan kap egy példányt ingyenesen a könyvből.
Még egy pályázatot benyújtottunk 2017-ben: egy vidékfejlesztési pályázatot a külterületi utak
rendbetételére, amelyből egy kistraktort és a hozzá tartozó eszközöket vásárolnánk. Ennek a
pályázatnak is van önrésze. A vis maior támogatásoknak 10 %-os önrésze van, ami 9,7 millió
forintot jelent. A TAO-s pályázat önrésze 9 millió Ft, a vidékfejlesztési pályázat önrésze 3,5
millió Ft, ez mindösszesen 21 millió Ft önrészt jelent. A 2018. évi költségvetés tervezetében
igaz ugyan, hogy jelenleg -16 millió forintos hiány van, de a költségvetés egyensúlyát meg
fogjuk teremteni, nem lesz vele probléma.
Ennyit szerettem volna az idei évi tervekről tájékoztatásul elmondani.
3.) Egyebek
Farkas Imre polgármester: most pedig kérem a jelenlévőket, hogy kérdezzenek bármilyen
témában.
Kérdések, hozzászólások
Németh Imre előszállási lakos: a gyógyszertár szomszédságában lévő telekről szeretnék
kérdezni, korábban volt szó arról, hogy bölcsőde épül ott. Mennyi pénz áll rendelkezésre ehhez
és megvalósul-e?
Farkas Imre polgármester: pénzünk sajnos nincs rá. Jogszabály szerint 2019. január 1-től
kötelező a bölcsődei ellátást biztosítani. Fedezet azonban nincs rá. Pályázati lehetőség új
bölcsőde építésére nincsen. Mini bölcsődét is létre lehetne hozni, de erre sincsen támogatási
lehetőség. Egy bölcsődei csoportban maximum 8 gyermeket lehet elhelyezni. Erre van egy
alkalmas családi ház a faluban, ahol ki kellene alakítani a feltételeket, viszont erre senki nem
mond semmit. Azért vettük meg, hogy állami támogatás segítségével itt alakítsuk ki a bölcsődét.
Az ígéret az, hogy 2019. január 1-től a normatíva olyan lesz, hogy ennek segítségével
működtetni lehet a bölcsődét. Eddig én magam ezt a témát nem is erőltettem, mert csupán 40
%-os támogatást adtak volna rá. Ha meg is építenénk, nem tudnánk később miből működtetni.
Sok önkormányzat ugyanúgy vélekedik, mint mi, nem foglalkozik ezzel a témával, mert
jelenleg anyagi erőforrás hiányában nem tudjuk megoldani. Van elképzelésem alkalmas épület
megvételéről, azonban félő, hogy a jelenlegi tulajdonos nem fogja eladni. De ezt a feladatot is
meg kell valahogyan oldani, bízom benne, hogy lesz rá támogatás. Most azonban kicsi az esély
arra, hogy egy teljesen új, kétcsoportos bölcsődénk legyen. A két csoportban 30 gyermeket
lehetne ellátni, ennyi igény lenne is. A kérdésre tehát a válaszom az, hogy jelenleg nem látok
esélyt arra, hogy a gyógyszertár melletti ingatlanon bölcsőde épülne, egyelőre csupán annyit
tehetünk, hogy rendben tartjuk a területet.
Szenczi Györgyné előszállási lakos: Előszállás szépítésével kapcsolatban szeretném
megkérdezni, van-e arra lehetőség, hogy a tüzép-telep vezetőjét felszólítsuk, hogy a telep
Balatoni útra néző részét valamilyen formában kicsit szépítse, mert úgy néz ki a tüzép-telep a
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falu közepén, mint a szemétdomb. Lehetne-e vele beszélni, hogy ezt a problémát valahogyan
oldja meg, sövénnyel vagy egyéb módon? Nagyon csúnyán mutat Előszállás közepén.
A másik kérdésem a Balatoni úton lévő vasútállomás melletti részre vonatkozik. Nem lehetnee fasort vagy valamilyen más növényzetet ültetni oda, hogy ne ilyen kopasz és csúnya legyen?
Embermagasságú nyáron a gaz, az átutazók számára, ahogyan beérkeznek Előszállásra, nagyon
visszataszító látvány lehet.
Farkas Imre polgármester: a vasútállomás melletti terület nem az önkormányzat tulajdona,
valamilyen kábelhálózat is van a földben a terület szélén. Ahhoz, hogy ott bármit csináljunk,
fát ültethessünk, igen nagy kört kellene futni. Néhány éve egyetemisták felmérték a falut, hogy
mit lehetne fejleszteni, akkor oda a diákok fasort terveztek, de én nem hiszem, hogy ezt az
illetékes szakhatóságok megengednék. Már többen próbáltak kezdeni valamit ezzel a területtel,
nem engedélyezték. Elindul egy nagy fejlesztés a szomszéd településen, azt gondolom, hogy
ennek kapcsán biztosan ki fogják használni a területet. Amikor részt vettem egy közlekedési
témájú egyeztető megbeszélésen, akkor én felvetettem ezt a problémát. Azt mondták, a MÁV
szívesen kiadja az önkormányzatnak rendbe tételre. Papíron költenek rá, ami azonban a
valóságban nem látszik meg a területen. A szomszédos település, Nagykarácsony ugyanezzel a
problémával küzd, nyakig ér a gaz. A közmunkásokat ki szokták küldeni, akik időnként
levágják a gazt. Pénz nincs rá, azt mondják, csináljuk meg mi magunk saját erőből. Azt, hogy
helyi személy traktorral levágja, nem engedik meg. Az általuk megbízott alvállalkozó vagy
vágja a területet vagy nem. Folyamatosan rendben kellene tartani a területet. Nem tudom, hogy
március 1-től hány közmunkást tudunk foglalkoztatni. Azt sem tudom biztosan megígérni, hogy
március 1-től elkezdjük rendben tartani ezt a területet. Jelenleg úgy állunk, hogy a
munkaerőpiacon munkaerőhiány van és senkit nem kapunk vissza, akiket eddig
foglalkoztattunk. Akikkel lehet dolgoztatni, ők kelendőek lesznek máshol is. Keresnünk kellene
vállalkozókat, akik nyírnák a füvet, de nincs olyan vállalkozó sem, aki elvégezné ezt a feladatot.
Ez nagy problémát fog jelenteni. A szociális területre is kellene felvennünk egy személyt, az
óvodába takarítót, de ha minimálbért fizetünk is, az is éves szinten 2 millió forint kiadást jelent.
Legalább 15 személyre lenne szükségünk, ebből kerülne ki közterületre 7 fő, az összes többi
dolgozónak fix helye lenne az intézményeinkben. Ha lenne itt a településen egy nagy
vállalkozás, abból lenne iparűzési adóbevétel, lenne miből finanszírozni ezeknek az
embereknek a bérét. Jól dolgoznak a közhasznú munkások nettó 57.000 forintért, de az emberek
különböző teljesítményűek. Mi azonban még elmondhatjuk, hogy elfogadhatóan dolgoznak
ezek az emberek. 8 órában nagyobb teljesítménnyel tudna dolgozni 160.000 forintért, de nincs
rá pénz. Egy szintre elértünk, mert volt már ennél sokkal rosszabb a helyzet évekkel ezelőtt,
amikor nagyobb volt a gaz a közterületeken, de ha ez most lefelé fog menni, ha nem lesz ember,
aki dolgozzon, nem tudom, hogyan fogjuk rendben tartani ezeket a területeket.
Ami a tüzép-telep problémáját illeti: beszélni fogok a telep vezetőjével, szerencsétlen helyzet,
hogy éppen a falu közepén van a tüzép-telep, de nem kötelezhetjük rá.
Szenczi Györgyné előszállási lakos: nyilván van neki is szépérzéke, legalább tartsa rendben.
Farkas Imre polgármester: kísérletet teszek rá és beszélni fogok vele.
László László előszállási lakos: Dunaföldvár felé menet vége van Előszállásnak, az utolsó
utcákban már padok sincsenek, fák sincsenek ültetve, ünnepek alkalmával zászlók sincsenek
kihelyezve, mintha az ott lakók már nem is előszállásiak lennének. A közvilágítás sem
megfelelő, az árokrendszert korábban felújították, mára már újra fel kellene újítani. Igaz, az ott
lakók sem tartják karban, ez részben a mi hibánk is.
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Buszmegállók: ez már régóta téma. Az iskolai buszmegálló még elfogadható állapotban van,
de a többi buszmegállóról ez már nem mondható el, igen rossz állapotban vannak. Van-e
lehetőség ezek felújítására, új buszmegállók építésére?
Farkas Imre polgármester: ahogyan vége van a Balatoni útnak a benzinkútnál, ott már zászlót
azért nem teszünk ki, mert máshol sincsen, csak a főúton. A faültetés azért nem valósulhat meg,
mert egyik oldalon megtettük, a másik oldalon viszont a gázvezeték van elhelyezve a földben,
az E.ON nem engedi a faültetést. Előre jelezték, hogy meg ne próbáljunk ott fákat ültetni.
Padokat sok helyre lehetne kitenni, erre megpróbálunk több figyelmet fordítani. A
buszmegállókkal kapcsolatban korábban azt mondtam, hogy folyamatosan felújítjuk őket,
azonban új építési engedélyt kell kérni rájuk, mert a régiek lejártak. Egy korábban 1 millió
forintba kerülő buszmegálló megépítése mára már 2 millió forintba kerül. A buszmegálló
engedélyköteles, peron is kellene, mert erre is van igény. A buszmegállókat, magát az épületet
meg lehetne építeni.
László László előszállási lakos: a megfelelő falukép kialakítása érdekében egyforma fákat
kellene telepíteni.
Farkas Imre polgármester: az a legnagyobb baj, hogy hiába szeretnénk egyforma fákat ültetni,
ha nem engedik. Mint önkormányzat, ezt mi nem tehetjük meg. Az önkormányzatnak nincs
közterülete a Balatoni úton, nem a miénk, ugyanis kerítéstől kerítésig a közútkezelő cégé.
Viszont ha bármilyen probléma van, azt az önkormányzatnak kell megoldania.
László László előszállási lakos: a Balatoni úton lehetett fákat ültetni, oda már nem lehet?
Farkas Imre polgármester: valóban ültettünk fákat a Balatoni úton, de nem a mi területünk. A
vasút oldalán telefonkábel vagy valamilyen optikai kábel van a földben, a másik oldalon a
gázvezeték van lefektetve. Igaz, hogy a Balatoni út másik oldalán is van gázvezeték, de egy
méterrel távolabb van. A területgazda rögtön megtiltotta a fák ültetését. Padok kihelyezésére
igyekszem odafigyelni, ez nem lehetetlen feladat. Buszmegálló építése már anyagilag egy kicsit
nehezebb feladat.
Németh Imréné előszállási lakos: kérdésem, hogy a gyógyszertártól felfelé nem lehetne-e a
járdát felújítani, mint ahogyan azt a lejjebb lévő szakasszal tették, mert életveszélyes közlekedni
rajta?
Farkas Imre polgármester: fel lehetne újítani, van is tartalék járdalapunk, de az a kérdés, hogy
ki fogja megcsinálni? Azt lehetne, hogy veszek ki szabadságot és megcsinálom. Vagy
megbízunk egy vállalkozót, aki újra rakja a járdalapokat. Az egyik legnagyobb problémát az
jelenti, hogy a járda és a kerítések között nincs, ami megtartsa a járdát, mivel eltűnt onnan
minden anyag. Földet lehetne oda tenni, esős idővel azonban emiatt sáros lenne a járda. Benne
volt a tervben, másik területre is ígértem járdát, de kérdés, hogy lesz-e ember, aki megcsinálja?
Joó István előszállási lakos: elhangzott, hogy a korábbi körzeti megbízott elment máshová
dolgozni, azóta van-e helyi megbízott átmenetileg?
Farkas Imre polgármester: az átmeneti időszakra a helyi megbízott Bor Norbert törzsőrmester,
őt bízták meg a körzeti megbízotti feladatokkal. Ha minden jól megy, februártól remélhetőleg
itt lesz az új körzeti megbízott, jelenleg még iskolába jár. Megtettünk mindent annak érdekében,
hogy jól érezze majd itt magát, felújítottuk a rendőrlakást. Az új rendőr már meg is tekintette a
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lakást, ami elnyerte a tetszését. Ígéret van rá, hogy egy hónapon belül itt lesz az új körzeti
megbízott. Tehát a válaszom a kérdésre, hogy jelenleg is van személy, aki ellátja a körzeti
megbízotti feladatokat. Egyik este is éppen intézkedés közben találkoztam vele, egyébként a
szomszéd települések körzeti megbízottjai is teljesítenek itt szolgálatot és Bor Norbert is.
Hamarosan remélhetőleg hosszabb időre betöltésre kerül a körzeti megbízotti státusz.
1928. április 28-án volt az első független önkormányzati testületi ülés, az idén immár 90 éve.
Idén szombati napra esik április 28-a. A korábbi polgármesterekkel, jelenlegi és volt
képviselőtestületi tagokkal tervezem megünnepelni, hogy 90 éve van önkormányzati települést
irányító szervezet. 90 évvel ezelőtt ezen a napon díszpolgárt is avattak. Az idén méltóképpen
megemlékezünk erre az eseményre. Terveink szerint az idei évben sokkal több esemény lesz.
Horváth Béla nyugalmazott történelem tanár rendszeresen, havonta egyszer előadást tart,
legközelebb február 23-án fog tartani. Az előadások a honfoglalás időszakából indultak el, és a
végén eljutunk oda, hogy Előszállás település hogyan alakult ki. Szépen folyamatosan haladunk
a történelemmel, azt kérem, hogy minél többen vegyenek részt ezeken az előadásokon. Sok
minden mást is szeretnék az idén, többek között az Előszállás történetéről szóló könyv egy
példányát átadni mindenkinek.
Az amatőr előadást, a Bajuszt legközelebb február 24-én fogjuk előadni itt a művelődési
házban, mindenkit sok szeretettel várunk.
Az idei évben lesz még egy az ország életét nagymértékben meghatározó esemény, egy
országgyűlési képviselőválasztás. Az, hogy ki, melyik szervezetre adja le a voksát, az a
magánügye, azt viszont szeretném kérni, hogy minél többen menjenek el szavazni.
Országgyűlési képviselőre és pártra fogunk szavazni. A jelenlegi országgyűlési képviselővel
nekünk nagyon jó a kapcsolatunk, őt ismerjük. Azt kérem, mindenki menjen el és szavazzon.
Éljen szavazati jogával, ha kíváncsiak a véleményére, el kell menni és véleményt kell
nyilvánítani.
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, köszönöm a megjelenést, a rendezvényekre
mindenkit sok szeretettel várunk. A Települési Arculati Kézikönyvről pedig ne feledkezzen
meg senki, amikor a lakóingatlanán valamilyen felújítást tervez. Jó egészséget kívánok
mindenkinek és szép estét. Ezzel a közmeghallgatást 18,30 órakor bezárom.
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