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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2018. február 8án 17,00 órai kezdettel, az Előszállási Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében
megtartott rendes, nyílt üléséről.
Jelen vannak:
Farkas Imre polgármester,
Farkas András,
Jákli Ferencné,
Stadler Gábor,
Szloboda János Árpád,
Tábiné Nyúl Gabriella képviselők

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Tanácskozási joggal:
Győriné Tar Edit aljegyző,
Dr. Gentischer Ferenc a Dunaújvárosi Járási Hivatal képviseletében,
Szerencse Jánosné óvodavezető,
Vargáné Bíró Ildikó pénzügyi főmunkatárs

1)
2)
3)
4)
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 6 fős jelenlétével
határozatképes, 1 fő igazoltan van távol, a rendes, nyílt ülést megnyitom. Javaslatot teszek az
ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítőire Jákli Ferencné és Stadler Gábor képviselők
személyében.
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
31/2018.(II.08.) 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
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Határidő: 2018. február 8.
Farkas Imre polgármester: javasolom a képviselőtestületnek a meghívóban feltüntetett
napirendi pontok tárgyalását, a következő módosítással: 12. napirendi pontként javasolom
tárgyalni a fogorvosi ellátás feladat-ellátási és praxis átadásáról szóló szerződésről szóló
döntéshozatalt. Amennyiben nincs egyéb napirendi pontra javaslat, javasolom a mai ülés
napirendjének elfogadását. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a napirendet?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
32/2018.(II.08.) 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. 2018. évi költségvetési rendelet elfogadása
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Kulturális, Szociális és Sportbizottság
4. Polgármester 2018. évi szabadságának ütemezése
Előadó: Farkas Imre polgármester
5. Polgármester 2018. évi Cafeteria Szabályzata
Előadó: Győriné Tar Edit aljegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
6. Vagyonnyilatkozatok megtételéről határozathozatal
Előadó: Győriné Tar Edit aljegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
7. Döntés a Helyi Építési Szabályzat elkészítéséről
Előadó: Győriné Tar Edit aljegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
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8. TOP-pályázat projektmenedzseri feladatok ellátására döntéshozatal
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
9. Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása
Előadó: Győriné Tar Edit aljegyző
10. Fogorvosi rendelő felújításával kapcsolatos döntéshozatal
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
11. Informatikai karbantartási szerződéskötés
Előadó: Győriné Tar Edit aljegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
12. Fogorvosi ellátás feladat-ellátási, bérleti szerződéséről, valamint praxisjog átadásáról
szóló döntéshozatal
Előadó: Farkas Imre polgármester
13. Egyebek
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2018. február 8.
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: két hét telt el az elmúlt ülés óta, nem túl sok esemény történt ebben
a két hétben. Felkeresett január 26-án egy cég képviselője, megváltozott munkaképességűeket
szeretnének foglalkoztatni. Abban egyeztünk meg, hogy a márciusi helyi újságban
közzéteszünk egy cikket arról, hogy milyen munkára keresnek embereket, amennyiben lesz
kellő számú jelentkező, itt helyben keresünk egy alkalmas helyet a munkavégzésre.
LEADER közgyűlésen vettem részt, január 31-én pedig megtartottuk a közmeghallgatást,
mintegy 30 fős lakossági részvétellel, ami már elfogadható. Hétfőn volt egy LEADER-fórum,
ahol a LEADER pályázatokról kaptunk tájékoztatást és a Széchenyi Program Irodától volt itt
egy hölgy, arról tájékoztatott bennünket, hogy milyen pályázatokat terveznek még a LEADERen kívül.
Szloboda János Árpád képviselő: csak önkormányzatok vehetnek részt ezekben a
pályázatokban?
Farkas Imre polgármester: nemcsak önkormányzatok.
Szloboda János Árpád képviselő: nemrégiben volt egy csalási ügy és felfüggesztették a
működésüket. Van irodájuk?
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Farkas Imre polgármester: a Mezőfalvi Híd Térségfejlesztő Egyesület koordinálja a LEADER
pályázatokat.
Szloboda János Árpád képviselő: jó pályázatok voltak, csak az volt a baj, hogy visszaéltek vele.
Farkas Imre polgármester: az a probléma ezekkel a pályázatokkal, hogy önerő szükséges
hozzájuk, valamint, hogy utófinanszírozottak, bár most azt a tájékoztatást kaptuk, hogy előre le
lehet hívni összegeket.
Szeretném még arról tájékoztatni a képviselőtestületet, hogy a szociális célú tűzifát, a teljes
mennyiséget sikerült kiszállítani a rászorulók részére.
Stadler Gábor képviselő: saját tűzifa maradt még?
Farkas Imre polgármester: igen, maradt még tűzifa.
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, javasolom a tájékoztató elfogadását.
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
33/2018.(II.08.) 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. február 8.
2. Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a jelentésben minden határozat végrehajtása határidőben teljesült.
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:
34/2018.(II.08.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
246/2017.(XI.23.) ÖK. számú határozat,
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252/2017.(XI.23.) ÖK. számú határozat,
253/2017.(XI.23.) ÖK. számú határozat,
276/2017.(XII.18.) ÖK. számú határozat,
279/2017.(XII.18.) ÖK. számú határozat,
281/2017.(XII.18.) ÖK. számú határozat
végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
Felelős: Győriné Tar Edit aljegyző
Határidő: 2018. február 8.
3. 2018. évi költségvetési rendelet elfogadása
(Az előterjesztések írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: előzetesen összevont bizottsági ülésen a bizottságok már tárgyalták
a 2018. évi költségvetésről szóló előterjesztést. Az idei évre iparűzési adóból 22 millió forintos
bevételt terveztünk, telekadóból 11 millió forintot, gépjárműadóból 5,4 millió forintot. A
költségvetés bevételi és kiadási főösszege 393 millió forint, ténylegesen 259 millió forint. A
költségvetést sikerült egyensúlyba hozni, a bizottságok javasolják a költségvetésről szóló
rendelet elfogadását.
Először viszont a határozati javaslat elfogadását kérem a képviselőtestülettől, amely a saját
bevételek alakulását tartalmazza. Kérdésem, ki az, aki elfogadja az előterjesztett határozati
javaslatot?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
35/2018.(II.08.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
a bevételekről és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő
fizetési kötelezettségekről
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 29/A. §-ában meghatározottak szerint
a) az önkormányzat saját bevételeinek alakulását a következők szerint állapítja meg:
Időszak
Saját
bevételek
összege
(Ezer
forintban)

Tárgyév

2019.

2020.

2021.

56.192.577

57.252.800

57.892.327

58.002.412

b) adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.
Felelős: Farkas Imre polgármester
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Határidő: folyamatos
Farkas Imre polgármester: amennyiben nincs kérdés, hozzászólás a 2018. évi költségvetéshez,
javasolom az előterjesztett 2018. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezet elfogadását.
Kérdésem, ki az, aki elfogadja a rendelet-tervezetet?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
rendeletet alkotta:
ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
1/2018.(II.26.) önkormányzati
rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
(A rendelet szövege teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
4. Polgármester 2018. évi szabadságának ütemezése
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: elkészítettem az idei évi szabadság ütemezésemet, egy helyesbítést
szeretnék tenni: 47 nap szabadság helyett 45 nap szabadság jár a részemre az idei évre, 1 nap
kerül át a tavalyiból az idei évre. Javasolom a képviselőtestületnek, hogy fogadja el a 2018. évi
polgármesteri szabadság ütemezést. Személyes érintettség miatt nem kívánok részt venni a
szavazásban. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a 2018. évi polgármesteri szabadság ütemezést?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
36/2018.(II.08.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
a polgármester 2018. évi szabadságolási ütemtervéről
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete Farkas Imre polgármester 2018.
évi szabadságolási ütemtervét – a polgármester előterjesztésére – e határozat mellékletében
foglaltak szerint fogadja el.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2018. február 8.
5. Polgármester 2018. évi Cafeteria Szabályzata
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Farkas Imre polgármester: szükséges a képviselőtestületnek döntést hoznia a polgármester
2018. évi Cafeteria Szabályzatáról. A szabályzatot előzetesen a két bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Amennyiben a szabályzattal kapcsolatosan nincs
kérdés, hozzászólás, a 2018. évi Cafeteria Szabályzatot elfogadásra javasolom. Ennél a
napirendi pontnál - ahogyan az előzőnél is - személyes érintettséget jelentek be és emiatt nem
kívánok szavazni. Kérdésem, ki az, aki elfogadja az előterjesztett 2018. évi polgármesteri
Cafeteria Szabályzatot?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
37/2018.(II.08.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
a polgármester 2018. évi Cafeteria szabályzatáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 2018. évi
cafeteria-juttatásának éves keretösszegét bruttó 200.000 Ft-ban határozza meg, továbbá a
polgármesterre vonatkozó cafeteria-szabályzatát e határozat melléklete szerint jóváhagyja.
Felelős: Győriné Tar Edit aljegyző
Határidő: a Cafeteria Szabályzatban meghatározottak szerint

6. Vagyonnyilatkozatok megtételéről határozathozatal
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas András a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: bejelentem a tisztelt
képviselőtestületnek, hogy határidőre - 2018. január 31-ig - a polgármester, a megválasztott
önkormányzati képviselők és az önkormányzat bizottságainak külsős tagjai valamennyien
benyújtották vagyonnyilatkozatukat.
Farkas Imre polgármester: a bizottságok előzetesen ezt a napirendi pontot is tárgyalták és
javasolják a vagyonnyilatkozatok leadásának tudomásulvételét és az erről szóló határozat
meghozatalát. Kérdésem, ki az, aki egyetért a bizottsági javaslattal?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
38/2018.(II.08.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a
polgármester, a megválasztott önkormányzati képviselők és az önkormányzat bizottságainak
külsős tagjai 2018. január 31-ig eleget tettek vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek.
Felelős: Farkas András a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke
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Határidő: azonnal

7. Döntés a Helyi Építési Szabályzat elkészítéséről
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a Helyi Építési Szabályzat elkészítéséhez kértünk árajánlatokat,
amelyek a következők:
1./ TRILIT Építészeti és Konstrukciós Iroda:
(1023 Budapest, János u. 31. VI.25.)
2./ TÉR-IDŐ MŰTEREM Urbanisztikai,
Építészeti, Képzőművészeti BT:
(6720 Szeged, Arany J. u. 7.)
3./ Pomsár és Társai Építész Iroda KFT:
(1071 Budapest, Damjanich u. 26/a.)

6.000.000 Ft + ÁFA
5.800.000 Ft + ÁFA
5.400.000 Ft + ÁFA

A három árajánlat közül a legolcsóbb ajánlatot a Pomsár és Társai Építész KFT adta, 5,4 millió
Ft + ÁFA összeggel. Az árajánlatokat a bizottságok előzetesen megtárgyalták és javasolják a
Pomsár és Társai Építész KFT által adott árajánlat elfogadását. Ezért javasolom, a
képviselőtestület fogadja el a Pomsár és Társai Építész KFT által adott 5,4 millió Ft + ÁFA
összegű árajánlat elfogadását, valamint megbízását a Helyi Építési Szabályzat elkészítésére.
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
39/2018.(II.08.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
településrendezési eszközök felülvizsgálatáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a településrendezési eszközök
és a településfejlesztési koncepció felülvizsgálatával a Pomsár és Társai Építész Iroda Kft. (email: tarjan.kriszta@freemail.hu, (1071 Budapest, Damjanich 26/A. IV/1A.) vállalkozót bízza
meg.
Felhatalmazza Farkas Imre polgármestert a mellékelt tervezési szerződés aláírására.
Felelős: Győriné Tar Edit aljegyző
Határidő: 2018. december 31. (a felülvizsgálat végrehajtására)

8. TOP-pályázat projektmenedzseri feladatok ellátására döntéshozatal
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a művelődési ház energetikai korszerűsítésére elnyert pályázat
projektmenedzseri feladatainak ellátására három árajánlatot kértünk be, amelyek a következők:
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1./ ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési
Nonprofit KFT:
(8000 Székesfehérvár, Deák F. u. 7-9. II.em.)
2./ KTeGa Kőszárhegyi Településgazdálkodási
Közszolgáltató KFT:
(8152 Kőszárhegy, Fő út 103.)
3./ Komárom-Esztergom Megyei
Területfejlesztési KFT:
(2800 Tatabánya, Fő tér 4.)

640.000 Ft + ÁFA
650.000 Ft + ÁFA
670.000 Ft + ÁFA

A legolcsóbb árajánlatot az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit KFT adta,
640.000 Ft + ÁFA összeggel, ezért javasolom az általuk adott árajánlat elfogadását, valamint a
velük történő szerződéskötést a projektmenedzseri feladatok ellátására. Az árajánlatokat
előzetesen a két bizottság megtárgyalta és javasolja az Albensis Nonprofit KFT árajánlatának
elfogadását. Kérdésem, ki az, aki elfogadja az Albensis Nonprofit KFT által adott 640.000 Ft +
ÁFA összegű árajánlat elfogadását?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
40/2018.(II.08.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00021 számú, „Önkormányzati épület energetikai felújítása
Előszálláson” című pályázat projektmenedzserének kiválasztásáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a TOP-3.2.1-16-FE1-201700021 számú, „Önkormányzati épület energetikai felújítása Előszálláson” című, 36.500.000 Ft
összegű pályázat tárgyában a projektmenedzseri feladatok ellátására az ALBENSIS Fejér
Megyei Területfejlesztési Nonprofit KFT (8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc u. 7-9. II. em.)
ajánlatát fogadja el, 640.000 Ft + ÁFA ajánlati árral.
A Képviselőtestület felhatalmazza Farkas Imre polgármestert a projektmenedzseri feladatok
ellátásáról szóló szerződés megkötésére és aláírására.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2018. február 20. (a szerződéskötésre)
9. Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szloboda János Árpád képviselő: Pintérné Varga Rózsa, az egyik szavazatszámláló bizottság
elnökeként szerepel az előterjesztésben, ő édesapám élettársa, ebben az esetben nincs
összeférhetetlenség?
Győriné Tar Edit aljegyző: mivel országgyűlési képviselőválasztásra készülünk, ebben az
esetben nincs összeférhetetlenség, az önkormányzati választások előtt mindenképpen
felülvizsgáljuk a bizottságok összetételét.
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Farkas Imre polgármester: négy választási körzet lesz, nemzetiségi szavazatszámláló
bizottságot is kell alakítani. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, javasolom a
képviselőtestületnek az előterjesztett határozati javaslat alapján a szavazatszámláló bizottságok
megválasztását.
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
41/2018.(I.25.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztásáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szavazatszámláló Bizottságok
tagjait a következők szerint hagyja jóvá:
Kovács Zoltánné
Löttös Istvánné
Szuszits Béláné
Telek Attiláné
Csereklyei Jánosné
Viktor Józsefné
Bertalanné Bodri Anikó
Joóné Kovács Anita
Szerencse Jánosné
Dunai Diána
Pintérné Varga Rózsa
Mráz Jánosné
Nyúl Angéla
Dani-László Andrea
Kiss Gyuláné
Kőkuti Józsefné
Bartáné Horváth Beáta
Horváthné Flér Henrietta
Papp Kamilla Tünde
Jakabné Tóth Mária

Arany János u. 3.
Baross G. u. 18.
Árpád utca 92/A.
Rákóczi F. u. 2.
Arany J. u. 24.
Balatoni út 44.
Árpád utca 65/C.
Dollár u. 3.
Petőfi Sándor u. 76.
Balatoni út 53.
Petőfi S. u. 8/A.
Árpád u. 48/A.
Tavasz u. 11.
Tavasz út 9.
Balatoni út 64.
Nagykarácsonyi u. 2/I.
Rákóczi F. u. 24.
Jókai u. 14.
Nyár u. 9.
Nyár u. 22.

Felelős: Győriné Tar Edit aljegyző
Határidő: 2018. április 8.
10. Fogorvosi rendelő felújításával kapcsolatos döntéshozatal
Farkas Imre polgármester: összevont bizottsági ülésen a bizottságok előzetesen megtárgyalták
ezt a napirendi pontot is és a bizottsági ülésen olyan javaslat született, hogy 300.000 Ft kerüljön
kifizetésre dr. Vékás Andrea fogszakorvos részére a 2015-2016. évi fogorvosi rendelő felújítása
kapcsán. A bizottságok javaslatát szavazásra bocsátom: javasolom a képviselőtestületnek, hogy

11
a korábban meghozott döntést változatlanul hagyva 300.000 Ft-ot ajánljunk fel dr. Vékás
Andrea fogszakorvos részére a fogorvosi rendelő felújítása kapcsán felmerült költségek
fedezésére. Kérdésem, ki az, aki egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
42/2018.(II.08.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
fogorvosi rendelő 2015-2016. évi felújítása kapcsán felmerült költségek
kompenzálásáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az előszállási fogorvosi rendelő
2015-2016. évben végzett felújítása kapcsán felmerült költségek kompenzálására 300.000 Ft
kifizetését ajánlja fel dr. Vékás Andrea fogszakorvos részére.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2018. február 28. (a döntésről történő értesítésre)

11. Informatikai karbantartási szerződéskötés
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: az önkormányzat intézményeiben található informatikai hálózatok
és számítógépek karbantartására szerződést kell kötnünk, ezért a feladat ellátására árajánlatokat
kértünk be. A három beérkezett árajánlat a következő:
1./ Hornyák József egyéni vállalkozó:
(7013 Cece, Bartók Béla u. 14.)
2./ Nagy Sándor:
(2422 Mezőfalva, Zrínyi M. u. 12.)
3./ Erlich Dániel:
(7081 Simontornya, Szent István K. 18.)

50.000 Ft + ÁFA/hó
70.000 Ft + ÁFA/hó
60.000 Ft + ÁFA/hó

A legkedvezőbb árajánlatot Hornyák József egyéni vállalkozó adta, 50.000 Ft + ÁFA/hó
összeggel. Ezért javasolom, hogy Hornyák József árajánlatát fogadja el a képviselőtestület és
vele történjen meg a szerződés a karbantartásra. Összevont bizottsági ülésen a bizottságok
előzetesen a beérkezett árajánlatok szintén tárgyalták és javasolják Hornyák József egyéni
vállalkozó árajánlatának elfogadását és a vele történő szerződéskötést. Kérdésem, ki az, aki
elfogadja Hornyák József árajánlatát és egyetért a vele történő karbantartási szerződés
megkötésével?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással a következő
határozatot hozta:

12
43/2018.(II.08.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
informatikai karbantartási szerződésről
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete Előszállás Nagyközség
Önkormányzatának intézményei (Előszállási Polgármesteri Hivatal, Patakparti Óvoda) és
egyéb feladat ellátási helyei (védőnői tanácsadó, művelődési ház, családsegítő) informatikai
karbantartási feladataira Hornyák József (7013 Cece, Bartók Béla u. 14.), adószám: 634697762-27) egyéni vállalkozót bízza meg.
A feladatellátás díja: 50.000 Ft + ÁFA/hó.
Felhatalmazza Farkas Imre polgármestert a mellékelt karbantartási szerződés aláírására.
Felelős: Győriné Tar Edit aljegyző
Határidő: 2018. február 28. (a szerződés aláírására)

12. Fogorvosi ellátás feladat-ellátási, bérleti szerződéséről, valamint praxisjog átadásáról
szóló döntéshozatal
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: összevont bizottsági ülésen a bizottságok előzetesen tárgyalták, a
határozati javaslatok elfogadását javasolják a képviselőtestületnek.
Korábban, 2017. októberében már megszülettek a szükséges döntések: egyrészt arról, hogy
feladat-ellátási szerződést kötünk a Jenei Fogászati KFT-vel 2018. január 1-től, továbbá arról
is, hogy bérbe adjuk a fogorvosi rendelőt, valamint ugyanezzel a dátummal átadjuk a
praxisjogot dr. Bernáth Vivien Krisztina fogorvos részére. Sajnálatos módon az illetékes
szervek felé mindezek a döntések nem kerültek bejelentésre, illetve engedélyeztetésre. Ezért a
Jenei Fogászati KFT azt kéri a képviselőtestülettől, hogy a fogászati ellátási szerződés, illetve
a bérleti szerződés 2018. április 1-től kerüljön megkötésre, a praxisjog átadás dr. Bernáth Vivien
Krisztina fogorvos részére pedig 2018. március 1-től történjen meg. Javasolom az elhangzott
határidőkkel a szerződések megkötéséről, illetve a praxisjog átadásáról szóló döntések
meghozatalát. Kérdésem, ki az, aki egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
44/2018.(II.08.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
fogorvosi rendelő bérbe adásáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a 207/2017.(X.26.) számú
önkormányzati határozatát visszavonja és az e határozat melléklete szerinti bérleti szerződés
megkötésével 2018. április 1. napjától bérbe adja az önkormányzat tulajdonát képező fogorvosi
rendelőt (2424 Előszállás, Balatoni u. 58.) a fogorvosi ellátást biztosító Szép és Ép Fog Kftnek (Jenei Fogászat, székhelye: 2225 Üllő, Kossuth u. 22., adószám: 23553255-1-13).
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A képviselőtestület felhatalmazza Farkas Imre polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2018. február 28. (a szerződés aláírására)
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
45/2018.(II.08.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
végleges fogorvosi ellátási szerződés megkötéséről
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a 205/2017.(X.26.) számú
önkormányzati határozatát visszavonja és az e határozat melléklete szerinti végleges feladatellátási és finanszírozási szerződés megkötését határozza el a Szép és Ép Fog Kft-vel (Jenei
Fogászat, székhelye: 2225 Üllő, Kossuth u. 22., adószám: 23553255-1-13).
A képviselőtestület felhatalmazza Farkas Imre polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2018. február 28. (a szerződés aláírására)
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
46/2018.(II.08.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
fogorvosi praxisjog térítésmentes átadásáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a 206/2017.(X.26.) számú
önkormányzati határozatát visszavonja és az Előszállás-Nagykarácsony-Daruszentmiklós
települések által alkotott fogorvosi körzet praxisjogának térítésmentes átadását határozza el. A
praxisjogot 2018. március 1. napjától térítésmentesen átruházza Dr. Bernáth Vivien Krisztina
(orvosi bélyegző száma: 83380) fogszakorvosra.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2018. március 1.
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Farkas Imre polgármester: amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, mivel több napirendi pont
nincsen, a mai képviselőtestületi rendes, nyílt ülést 17,45 órakor bezárom.
kmf.
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jegyző
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