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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2018. március 22én 17,00 órai kezdettel, az Előszállási Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében
megtartott rendes, nyílt üléséről.
Jelen vannak:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

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

Tanácskozási joggal:
1) Győriné Tar Edit aljegyző
I. Napirend előtt
Farkas Imre polgármester: szeretettel köszöntök mindenkit a mai ülésen.
Megállapítom, hogy a rendes, nyílt képviselőtestületi ülés a képviselők 7 fős, teljes létszámú
jelenlétével határozatképes, a rendes, nyílt ülést megnyitom. Javaslatot teszek az ülésről készülő
jegyzőkönyv hitelesítőire Magyari Ferenc és Tábiné Nyúl Gabriella képviselők személyében.
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
50/2018.(III.22.) 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 Magyari Ferenc és
Tábiné Nyúl Gabriella képviselőket jelöli ki.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2018. március 22.
Farkas Imre polgármester: javasolom a képviselőtestületnek a meghívóban feltüntetett
napirendi pontok tárgyalását, a következő módosítással: 15. napirendi pontként javasolom
tárgyalni a TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00021 azonosító számú, művelődési ház energetikai
korszerűsítésének kivitelezésére árajánlatkérésről történő döntéshozatalt. Amennyiben nincs
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egyéb napirendi pontra javaslat, javasolom a mai ülés napirendjének elfogadását. Kérdésem, ki
az, aki elfogadja a napirendet?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
51/2018.(III.22.) 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. Étkezési térítési díjak felülvizsgálata
Előadó: Győriné Tar Edit aljegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
4. Közbeszerzési Szabályzat felülvizsgálata
Előadó: Győriné Tar Edit aljegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
5. Közbeszerzési Terv felülvizsgálata
Előadó: Győriné Tar Edit aljegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
6. Civil szervezetek számára meghatározott költségvetési keretösszeg felosztása
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Kulturális, Szociális és Sportbizottság
7. „Szállás-Napok” megrendezése
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Kulturális, Szociális és Sportbizottság
8. Szállás-Napok” fellépőire vonatkozó árajánlatok elbírálása
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
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9. Energia költségcsökkentésre vonatkozó megbízási szerződés
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
10. Fogorvosi finanszírozási szerződés módosítása
Előadó: Farkas Imre polgármester
11. Fogorvosi felújítás költségeiről egyezséget lezáró megállapodás
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
12. Nagykarácsony Község Önkormányzatának a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló helyi rendeletének
véleményezése
Előadó: Győriné Tar Edit aljegyző
13. Takarítói státusz igénylése az óvodába
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
14. Vis maior (2) pályázat kivitelezői feladatainak ellátására ajánlatkérők listájának
bővítése
Felelős: Farkas Imre polgármester
15. TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00021 azonosító számú,
korszerűsítésének kivitelezésére árajánlat kérés
Előadó: Farkas Imre polgármester

művelődési

ház

energetikai

16. Egyebek
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2018. március 22.
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: a tájékoztatót néhány témával szeretném kiegészíteni: elsőként 2018.
március 29-ére és 2018. április 3-ára szabadságot szeretnék igénybe venni. A szabadsághoz
történő képviselőtestületi hozzájárulást azért kérem, mivel ez a két nap összesen 6 napot foglal
magában a hétvégével együtt. Kérem erről a képviselőtestület döntését.
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
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52/2018.(III.22.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
polgármesteri szabadság igénybevételéről
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul és engedélyezi
Farkas Imre polgármester részére 2018. március 29-én és 2018. április 3-án történő szabadság
igénybe vételét.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2018. március 22.
Farkas Imre polgármester: a mai ülésen külön napirendi pontban tárgyaljuk, de intézkednem
kellett a fogorvosi rendelő berendezéseit illetően. Minden beszerzésre került, de van olyan
berendezés, a fogorvosi váróba a székek és az asztal, amit hétfőre ígértek, de sajnos még nem
érkeztek meg.
A vis maior (1) pályázat műszaki ellenőrével és a kivitelezővel is aláírtuk a szerződéseket. Az
anyagokra már adott is be számlát a kivitelező, ennek folyamatos lehívása a Magyar
Államkincstár felé meg fog történni.
A művelődési ház energetikai felújítása kapcsán a támogatási szerződést is aláírtam kb. 2-3
hete, a héten be is nyújtotta a projektmenedzser az előleg lehívását, két héten belül itt lesz a
számlánkon a pénz.
Szeretném tájékoztatni a képviselőtestületet, hogy egy kolléga nyugdíjba ment, mégpedig
Fábián János községgazda, őt ünnepélyes keretek között búcsúztattuk. Az általános iskola
karbantartója, Csiri István szintén nyugdíjba vonult, az ő búcsúztatása is megtörtént. Mindkét
kolléga sok éves munkáját ezúton is köszönjük.
Országgyűlési képviselőnk, Varga Gábor Úr közbenjárására szűrőbusz rendelt a községben,
ahol különböző egészségügyi szűrővizsgálatokat végeztek el, nagyon jól sikerült.
A polgármesteri hivatal létszáma egy fővel bővült, a GYES-en lévő jegyző asszonyunk jelenleg
betöltetlen státuszára, határozott időre, Borné Kapás Renátát vettük fel, aki az adóügyi
munkában és a pénztárban segíti a kollégák munkáját, úgy tűnik, jól végzi a munkáját.
Korábban a dunaújvárosi hivatalban dolgozott a pénzügyi osztályon. Köszönet illeti
Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzőjét, ugyanis aljegyző asszony telefonon felkereste,
közölte vele, hogy szeretnénk alkalmazni a kolléganőt, jegyző asszony pedig 3-5 napon belül
el is engedte, nem gördített akadályt távozása útjába, sőt dicsérte az előszállási polgármesteri
hivatalt, megjegyezte, hogy jó helyre fog kerülni.
Részt vettem egy előadáson Sárbogárdon, amit a MAGOSZ elnöke, az országház alelnöke
tartott, érdekes volt.
Mai napon pedig Soponyán vettem részt egy előadáson, Dél-Fejér Fejlesztés Program címmel,
ahol Dél-Fejér települések fejlesztéséről volt szó. Jelenleg munkaerő-hiány van az országban,
de az előadáson elhangzott, hogy nagy valószínűséggel 10 éven belül Székesfehérváron az ott
lévő gyárak fejlesztése megtörténik, erőteljesen robotolizálódik. Emiatt munkanélküliség lesz,
ezt prognosztizálják, így arra kell felkészülni, hogy ezeket az embereket, akik jelenleg ezekben
az üzemekben dolgoznak, vissza tudjuk ide hozni, itt helyben foglalkoztatni. Számomra nagyon
érdekes előadás volt, kifejezetten érdemes volt részt venni rajta. Amiben gondolkodnak,
egyrészt a turisztikai lehetőségek kiaknázása, például a Balatonról lehozni az embereket,
másrészt pedig a mezőgazdaság, biotermesztés, házi kertészet. Ebben a térségben rengeteg a tó,
a rét, az erdő, túraútvonalakat lehetne létrehozni, horgász-turisztikát el tudnék képzelni.
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Tábiné Nyúl Gabriella képviselő asszony: szeretném megkérdezni, hogy a színpad-technikusok
mit javasoltak?
Farkas Imre polgármester: 3,5 millió Ft körüli árajánlatot adtak. Három pályázatot fogunk
benyújtani a LEADER keretében, a művelődési ház berendezéseire, fitneszpark létrehozására,
valamint az idei évi „Szállás-Napok” fellépőinek finanszírozására. Utóbbi pályázat esetében
kell még valami plusz, ez utólag derült ki. Azt gondoltam, hogy rossz idő esetén a művelődési
házban tartanánk a rendezvényeket, ehhez viszont állandó fény-és hangtechnikát kellene
biztosítani, amit a pályázat keretein belül tudunk beszerezni. A pályázatban úgyis kötelező egy
megmaradó fejlesztést is elvégezni. Ezért felvettem a kapcsolatot több céggel, akik lejöttek és
megtekintették a helyszínt, az árajánlatok beérkezését követően be fogom adni a pályázatot.
Ennyit szerettem volna kiegészítésként elmondani az írásos tájékoztatóhoz.
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, javasolom a tájékoztató elfogadását. Kérdésem,
ki az, aki elfogadja a polgármesteri tájékoztatót?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
53/2018.(III.22.) 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. március 22.
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 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
54/2018.(III.22.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
12/2018.(I.25.) ÖK. számú határozat,
13/2018.(I.25.) ÖK. számú határozat,
16/2018.(I.25.) ÖK. számú határozat,
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17/2018.(I.25.) ÖK. számú határozat,
18/2018.(I.25.) ÖK. számú határozat,
22/2018.(I.25.) ÖK. számú határozat,
23/2018.(I.25.) ÖK. számú határozat,
26/2018.(I.25.) ÖK. számú határozat,
27/2018.(I.25.) ÖK. számú határozat,
28/2018.(I.25.) ÖK. számú határozat,
42/2018.(II.08.) ÖK. számú határozat,
43/2018.(II.08.) ÖK. számú határozat,
44/2018.(II.08.) ÖK. számú határozat,
45/2018.(II.08.) ÖK. számú határozat,
46/2018.(II.08.) ÖK. számú határozat,
49/2018.(II.08.) ÖK. számú határozat
végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
Felelős: Győriné Tar Edit aljegyző
Határidő: 2018. március 22.
3.) Étkezési térítési díjak felülvizsgálata
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: az élelmezésvezető jelezte, hogy a jelenlegi norma összege már nem
elegendő a napi ebéd elkészítéséhez. A vendég és az alkalmazotti étkezés térítési díja
emelkedne nem túl jelentős összeggel, kb. 30 forinttal, az iskolai és óvodai étkezés térítési díja
változatlan maradna, 2018. május 1. napjától.
Összevont bizottsági ülésen a két bizottság az étkezési térítési díjak felülvizsgálatáról szóló
előterjesztést megtárgyalta, az étkezési térítési díjról szóló rendeletmódosítást elfogadásra
javasolja a képviselőtestületnek. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, az étkezési térítési
díjról szóló rendeletmódosítást elfogadásra javasolom. Kérdésem, ki az, aki elfogadja az
előterjesztett rendeletmódosítást?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
rendeletet alkotja:
Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2018.(III.27.) önkormányzati rendelete
a gyermekétkeztetés és
az egyéb étkezés térítési díjainak megállapításáról szóló rendelet módosításáról
(A rendelet szövege teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a nyersanyagnorma miatt szükséges módosítani a szociális
ellátásokról szóló rendelet mellékletében szereplő táblázatokat is.
Összevont bizottsági ülésen a bizottságok a szociális igazgatásról és ellátások módosításáról
szóló rendelet-tervezetet szintén megtárgyalta, annak elfogadását javasolja a
képviselőtestületnek. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás a szociális ellátásokról szóló
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rendeletmódosításhoz, javasolom annak elfogadását. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a szociális
ellátásokról szóló előterjesztett rendeletmódosítást?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
rendeletet alkotja:
Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2018.(III.27.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló rendelet módosításáról
(A rendelet szövege teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
4.) Közbeszerzési Szabályzat felülvizsgálata
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a jelenleg érvényben lévő Közbeszerzési Szabályzatot
megvizsgáltattuk szakemberrel, hogy mennyire aktuális, nem szükséges-e módosítani. A
szakember megállapította, hogy teljesen megfelelő, nem szorul módosításra.
Összevont bizottsági ülésen a bizottságok a közbeszerzési szabályzatot megtárgyalták, annak
elfogadását javasolják a képviselőtestületnek. Amennyiben a közbeszerzési szabályzattal
kapcsolatban nincs kérdés, hozzászólás, a szabályzatot elfogadásra javasolom. Kérdésem, ki az,
aki elfogadja a közbeszerzési szabályzatot?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
55/2018.(III.22.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
a 2018. évi Közbeszerzési Szabályzatról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete Előszállás Nagyközség
Önkormányzatának 2018. évi Közbeszerzési Szabályzatát e határozat melléklete szerint
elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: folyamatos
5.) Közbeszerzési Terv felülvizsgálata
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a közbeszerzési tervben azok a beruházások szerepelnek, amiket az
idei évben szeretnénk elvégeztetni, a két vis maior pályázat és a művelődési ház energetikai
felújítása.
Összevont bizottsági ülés keretében előzetesen a két bizottság a közbeszerzési tervet szintén
tárgyalta, annak elfogadását javasolja a képviselőtestületnek.
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Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás a közbeszerzési tervhez, azt elfogadásra javasolom.
Kérdésem, ki az, aki elfogadja az előterjesztett közbeszerzési tervet?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
56/2018.(III.22.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
a 2018. évi Közbeszerzési Tervről
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete Előszállás Nagyközség
Önkormányzatának 2018. évi Közbeszerzési Tervét e határozat melléklete szerint elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: folyamatos
6.) Civil szervezetek számára meghatározott költségvetési keretösszeg felosztása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: megküldte minden civil szervezet a pályázati adatlapot. A
képviselőtestületnek döntenie kell a keretösszeg felosztásáról.
A civil szervezetek által kért támogatási összegek a következők:
-

Előszállási Gyermek-és Ifjúsági Alapítvány:
Horgászegyesület:
Polgárőrség:
Sportegyesület:
Végső Vár Alapítvány:
Mentőszolgálat Alapítvány:

1.390.000 Ft,
50.000 Ft,
250.000 Ft,
1.400.000 Ft,
50.000 Ft,
50.000 Ft.

Itt szeretném tájékoztatni a képviselőtestületet, hogy van még egy szervezet, aki nem adta be
támogatási igényét, viszont kötöttünk vele együttműködési megállapodást, ez a szervezet a
Daruszentmiklósi Önkéntes Tűzoltó-egyesület, tavaly 50 ezer forinttal támogattuk őket.
A támogatási igények ezzel az összeggel együtt összesen: 3.240.000 Ft, sajnos ennyi pénz nem
áll rendelkezésre a 2018. évi költségvetésben.
Összevont bizottsági ülés keretében a bizottságok előzetesen megtárgyalták a civil szervezetek
támogatási összegének felosztását. A bizottsági ülésen több javaslat is elhangzott, de végül a
bizottságok azt a javaslatot terjesztik a képviselőtestület elé, hogy a civil szervezetek által
igényelt összegeket hagyja jóvá. Mivel a 2018. évi költségvetésben csupán 3 millió Ft áll
rendelkezésre, a későbbiekben a költségvetés módosításánál a 3 millió forintos keretösszeget
3.240.000 Ft-ra kell majd módosítani. Egy lakóingatlant a közeljövőben értékesíteni fog az
önkormányzat, ebből plusz bevétel keletkezik. Hangsúlyozom, hogy a Daruszentmiklósi
Önkéntes Tűzoltó-egyesület még nem adta be igényét, holott érvényes együttműködési
megállapodás van az önkormányzat és az egyesület között, így javaslom a későbbiekben plusz
240 ezer forinttal megemelni a most felosztott keretet.
A bizottságok javaslatát szavazásra bocsátom: a benyújtott támogatási adatlapok alapján az
alábbi civil szervezetek támogatását javasolom az alábbi támogatási összegekkel:
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Előszállási Gyermek-és Ifjúsági Alapítvány:
1.390.000 Ft,
Horgászegyesület:
50.000 Ft,
Polgárőrség:
250.000 Ft,
Sportegyesület:
1.400.000 Ft,
Végső Vár Alapítvány:
50.000 Ft,
Mentőszolgálat Alapítvány:
50.000 Ft.
Összesen:
3.190.000 Ft.
Kérdésem, ki az, aki egyetért a keretösszeg elhangzottak szerinti felosztásával?
-

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
57/2018.(III.22.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
civil szervezetek 2018. évi támogatásáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete vissza nem térítendő
támogatásban részesíti a következő civil szervezeteket:
Előszállási Gyermek-és Ifjúsági Alapítvány:
1.390.000 Ft,
Horgászegyesület:
50.000 Ft,
Polgárőrség:
250.000 Ft,
Sportegyesület:
1.400.000 Ft,
Végső Vár Alapítvány:
50.000 Ft,
Mentőszolgálat Alapítvány:
50.000 Ft.
Összesen:
3.190.000 Ft.
A támogatási összeggel való elszámolás külön megállapodás alapján történik.
-

A támogatás forrása az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a civil szervezetek
támogatására elkülönített 3.000.000 Ft-os keretösszeg, a fennmaradó 190.000 Ft-ot pedig az
önkormányzat 2018. évi költségvetésében a működési célú pénzeszköz átadás terhére biztosítja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2018. április 20. (az érintettek értesítésére)

7.) „Szállás-Napok” megrendezése
Farkas Imre polgármester: tájékoztatásul annyit szeretnék elmondani, hogy folyamatos a
„Szállás-Napok” szervezése, jó ütemben haladunk, a pénteki napra szeretnénk a TRI-ÁSZ
rockzenekart meghívni, a szombati napon Csepregi Éva előadóművész lép fel, valamint Veres
Mónika „Nika” ad egy akusztikus koncertet. Rajtuk kívül meghívtuk az Erős-testvéreket, akik
mulatós zenét fognak előadni. Az éjszakai bálra jelenleg még nincs zenészünk, egy zenekar
kellene, aki a zenét szolgáltatja.
A „Szállás-Napok” programja már csütörtökön elkezdődik „Szeretem Előszállást”
vetélkedővel. Szombaton lesznek egészségügyi szűrések, a szombati nap programja
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tulajdonképpen ugyanaz, mint már évek óta, ebéd után kulturális programok, majd pedig a
fellépők.
Az idén 90 éves a település, de nem biztos, hogy a községről szóló könyvet a „Szállás-Napok”on ki tudjuk osztani, lehet, hogy csak később kerül rá sor. Beszéltem Ősi Ildikóval, aki esetleg
adna egy műsoros estet, de ez még alakulóban van. Nagyvonalakban ennyit szerettem volna
elmondani, jelenleg így áll a szervezés.
Kérem, hogy a tájékoztatómat vegye tudomásul a képviselőtestület.
8.) Szállás-Napok” fellépőire vonatkozó árajánlatok elbírálása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: az előző napirendi ponthoz kapcsolódóan a „Szállás-Napok”
fellépőire kértem árajánlatokat. A három árajánlatban négy fellépőre kaptunk ajánlatot. Az
árajánlatok azért is szükségesek, mert a Leader keretében szeretnék rá pályázni. Azért nem
javaslom meghívni az idei évi „Szállás-Napok”-ra Varga Miklóst vagy Keresztes Ildikót, mert
ennyi pénzünk sajnos nincs rá. Csepregi Évát és Veres Mónikát viszont meghívhatjuk, de mivel
a kettő fellépő díja külön-külön 500.000 Ft felett van, ezért is szükséges a három árajánlat és a
döntéshozatal. Szerződést Csepregi Éva fellépése esetében közvetlenül a Blue Dragonfly Kftvel javaslok kötni, mivel a többi műsorszervező is csak ezen a cégen keresztül tudja a
művésznőt szerződtetni.
Összevont bizottsági ülésen a bizottságok a „Szállás-Napok” fellépőire vonatkozó árajánlatokat
megtárgyalták és javasolják Csegregi Éva fellépésének a Blue Dragonfly KF-től történő
megrendelését.
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, javasolom a képviselőtestületnek, hogy Csepregi Éva
művésznő fellépését a Blue Dragonfly KFT-től rendeljük meg. Kérdésem, ki az, aki egyetért a
javaslattal?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
58/2018.(III.22.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Csepregi Éva művésznő „Szállás-Napok” rendezvényen
történő fellépéséről
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2018. évi „Szállás-Napok”
rendezvényen 2018. június 2-án Csepregi Éva művésznő fellépését a Blue Dragonfly KFT-től
(1033 Budapest, Folyamőr u. 2. ¼.) rendeli meg, bruttó 513.385 Ft összegben.
A képviselőtestület felhatalmazza Farkas Imre polgármester a melléklet szerződés aláírására.
A fellépés díja az önkormányzat 2018. évi költségvetésében biztosított.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2018. március 22.
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Farkas Imre polgármester: Veres Mónika „Nika” fellépését az Avoyel Music Productiontól
(Budapest) javasolom megrendelni. Összevont bizottsági ülésen a bizottságok ezen
árajánlatokat is megtárgyalták és javasolják az Avoyel Music Productiontól történő
megrendelését. Kérdésem, ki az, aki egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
59/2018.(III.22.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
„Szállás-Napok” rendezvényen fellépőkről
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2018. évi „Szállás-Napok”
rendezvényen 2018. június 2-án Veres Mónika „Nika” művésznő fellépését az Avoyel Music
Productiontól (Budapest) rendeli meg, bruttó 571.500 Ft összegben.
A képviselőtestület felhatalmazza Farkas Imre polgármester a melléklet szerződés aláírására.
A fellépés díja az önkormányzat 2018. évi költségvetésében biztosított.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2018. március 22.
9.) Energia költségcsökkentésre vonatkozó megbízási szerződés
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: árajánlatot kaptunk az Ecorisk Management Consulting KFT-től,
korábban már végeztettük ezzel a céggel a közintézmények energia-költségcsökkentését.
Felajánlották, hogy rendbe teszik a villany, gázbeszerzéseinket. Az első évben a megtakarítás
felét, a második évben a megtakarítás 35 %-át, a harmadik évben pedig a megtakarítás 25 %-át
kapnák meg.
Az áram és a gázfogyasztásnál a versenypiacon kötöttük le a fogyasztást. Az épületre a
kiszámolt mennyiséget kifizetjük, a megtakarítást jóváírják a következő évben. Nem
használtunk el annyit, mint amennyit lekötöttünk. Itt ugyanez lenne, de nem tudom, valóban
kedvező-e ez számunkra. Már a bizottsági ülésen is elmondtam, hogy az idei év elég nehéz lesz
minden szempontból, nem javasolom a képviselőtestületnek az Ecorisk Management
Consulting KFT-vel energia-költségcsökkentésre vonatkozó, előterjesztett megbízási szerződés
megkötését. Összevont bizottsági ülésen a bizottságok megtárgyalták ezt a napirendi pontot is
és nem javasolják az előterjesztett megbízási szerződés megkötését. Kérdésem, ki az, aki
egyetért a bizottságok javaslatával?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
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60/2018.(III.22.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
energia költségcsökkentésre szóló megbízási szerződésről
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az Ecorisk Management
Consulting KFT-vel (1108 Budapest, Újhegyi út 14. 4.em.) nem kíván energia
költségcsökkentésre megbízási szerződést kötni.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2018. április 10. (az Ecorisk Management Consulting KFT értesítésére)

10.)

Fogorvosi finanszírozási szerződés módosítása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Farkas Imre polgármester: a február 8-ai képviselőtestületi ülésen döntött a képviselőtestület a
fogorvosi finanszírozási szerződésről, a döntést követően a Szép és Ép Fog KFT benyújtotta a
szerződést a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz, ahol négy pontban hiánypótlásra
hívták fel az önkormányzatot, ezekkel a hiányzó adatokkal módosítani kell a szerződést. A
szerződés-tervezetben piros színnel kerültek megjelölésre azok az adatok, amikkel ki kell
egészíteni, illetve módosítani kell a szerződést.
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás a módosítandó szerződés-tervezettel kapcsolatban,
javasolom annak elfogadását. Kérdésem, ki az, aki egyetért az előterjesztett fogorvosi
finanszírozási szerződésmódosításban foglaltakkal?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
61/2018.(III.22.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
végleges fogorvosi ellátási szerződés megkötéséről
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a 45/2018.(II.8.) 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. március 31. (a szerződés aláírására)

11.)

Fogorvosi felújítás költségeiről egyezséget lezáró megállapodás
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Farkas Imre polgármester: dr. Vékás Andrea fogszakorvossal megállapodtunk, 300.000 Ft-ot
fizet részére az önkormányzat a fogorvosi felújítás általa vállalt költségeinek kompenzálására
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és átad néhány berendezési tárgyat a váróból és a rendelőből. A megállapodást a doktornő
elfogadta, alá fogja írni. Már csak a megállapodás elfogadásáról kell dönteni, valamint a
polgármester felhatalmazásáról a megállapodás aláírására.
Összevont bizottsági ülésen a bizottságok a megállapodást is tárgyalták, annak elfogadását
javasolják a képviselőtestületnek. Kérdésem, ki az, aki elfogadja az előterjesztett megállapodástervezetet és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
62/2018.(III.22.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
fogorvosi rendelő felújításának költségviselését tartalmazó
egyezséget lezáró megállapodás megkötéséről
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a fogorvosi rendelő 2014-2015.
évi felújításának költségviselése megosztásának tárgyában a KÉRI-DENT Kft. (7039
Németkér, Szabadság utca 16/B.) vállalkozással az e határozat mellékletét képező
megállapodás megkötését határozza el.
A képviselőtestület felhatalmazza Farkas Imre polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2018. április 15. (a szerződés aláírására)
12.) Nagykarácsony Község Önkormányzatának a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló helyi
rendeletének véleményezése
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: Nagykarácsony Község Önkormányzata részéről megkeresés
érkezett a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatásról szóló helyi rendelet véleményezése vonatkozásában. Amennyiben nincs
kérdés, hozzászólás, javasolom a döntés meghozatalát arról, hogy Előszállás Képviselőtestülete
a rendelet tartalmát megismerte, ellene kifogást nem emel. Kérdésem, ki az, aki egyetért a
javaslattal?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
63/2018.(III.22.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Nagykarácsony község nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó rendeletéről
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete Nagykarácsony község nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó rendelet-tervezetét
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megismerte, az abban foglaltakkal kapcsolatban módosítási javaslattal nem él, a rendeletet
tudomásul veszi.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2018. április 15.

13.)

Takarítói státusz igénylése az óvodába
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Farkas Imre polgármester: már a 2018. évi költségvetés tárgyalásakor is szó esett az óvodába
takarító alkalmazásáról, akkor is elhangzott, hogy sajnos nincs rá fedezet. Véleményem szerint
ezért a kérést nem tudjuk támogatni.
Összevont bizottsági ülésen a bizottságok a kérelmet megtárgyalták és anyagi fedezet
hiányában nem javasolják annak támogatását. Amennyiben a képviselőtestület tagjai is
egyetértenek ezzel, kérem, hogy hozzák meg róla döntésüket. Kérdésem, ki az, aki egyetért a
javaslattal?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
64/2018.(III.22.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
az óvodába takarító alkalmazásáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az Előszállási Patakparti Óvoda
Kollektívájának kérését az óvodába takarító alkalmazásáról elutasítja, anyagi fedezet hiányában
nem tudja támogatni.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2018. március 22. (az óvoda kollektívájának értesítésére)
14.) Vis maior (2) pályázat kivitelezői feladatainak ellátására ajánlatkérők
listájának bővítése
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a vis maior (2) pályázat kivitelezésre árajánlat kéréssel
megkeresendő cégek számát egy céggel bővíteni kellene, egy korábbi határozatban öt cégről
döntöttünk, de hat céget kell megkeresni. Javasolom hatodikként a Horizon-Építő KFT-t (1064
Budapest, Podmaniczky u. 57. 2/14.) megkeresni, képviseli: Tóth Rajmund Sándor ügyvezető,
e-mail: horizonepkft@gmail.com. Kérem erről a képviselőtestület döntését. Kérdésem, ki az,
aki egyetért a kivitelezők körének a Horizon-Építő KFT-vel történő kibővítésével?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
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65/2018.(III.22.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
vis maior pályázat kivitelezőjének kiválasztására
árajánlatkéréssel megkeresendők körének kiegészítéséről
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a 356817 azonosító számú vis
maior pályázat 49.467.000 Ft-os támogatási összegének felhasználásához szükséges kivitelező
kiválasztására öt cég árajánlatkéréssel történő megkereséséről szóló 14/2018.(I.25.)
önkormányzati határozatát kiegészíti egy hatodik cég megkeresésével:
„6. Horizon-Építő KFT
1064 Budapest, Podmaniczky u. 57. 2/14.
képviseli: Tóth Rajmund Sándor ügyvezető
e-mail: horizonepkft@gmail.com”
A határozat egyéb rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2018. április 30.
15.) TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00021 azonosító számú, művelődési ház energetikai
korszerűsítésének kivitelezésére árajánlat kérés
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a projekt támogatási szerződése aláírásra került, szépen haladunk
sorban a bonyolításával. A művelődési ház energetikai korszerűsítésének kivitelezési munka
közbeszerzésére kell kérnünk három árajánlatot, javasolom a következő cégek megkeresését:
1.

Vizi Consulting Szolgáltató és Kereskedelmi KFT
8111 Seregélyes, Kodály Zoltán u. 9.
képviseli: Vizi Melinda ügyvezető
e-mail: vizi.melinda@gmail.com

2. SÁRVÍZ Önkormányzati Település-és Térségfejlesztési Nonprofit KFT
8127 Aba, Rákóczi u. 12.
képviseli: Szolga Péter
e-mail: sarviznp@gmail.com
3. ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit KFT
8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. 2. em.
képviseli: Turiné Menczel Andrea ügyvezető
e-mail: albensis.kft@fejer.hu
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Kérem az árajánlatkérésről a képviselőtestület döntését. Kérdésem, ki az, aki egyetért a javasolt
három cég árajánlatkéréssel történő megkeresésével?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
66/2018.(III.22.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00021 azonosító számú,
„Önkormányzati épület energetikai felújítása Előszálláson”
című projekt kivitelezésének közbeszerzésére árajánlatkérésről
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a TOP-3.2.1-16-FE1-201700021 azonosító számú, „Önkormányzati épület energetikai felújítása Előszálláson”című
pályázat kivitelezési munkáinak közbeszerző kiválasztására az alábbi három céget kívánja
árajánlat kéréssel megkeresni:
1./ Vizi Consulting Szolgáltató és Kereskedelmi KFT
8111 Seregélyes, Kodály Zoltán u. 9.
képviseli: Vizi Melinda ügyvezető
e-mail: vizi.melinda@gmail.com
2./ SÁRVÍZ Önkormányzati Település-és Térségfejlesztési Nonprofit KFT
8127 Aba, Rákóczi u. 12.
képviseli: Szolga Péter
e-mail: sarviznp@gmail.com
3./ ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit KFT
8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. 2. em.
képviseli: Turiné Menczel Andrea ügyvezető
e-mail: albensis.kft@fejer.hu
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2018. március 26. (az árajánlat kérések kiküldésére)
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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.
Bokorné dr. Jenei Zsuzsanna
jegyző
nevében és megbízásából:

Farkas Imre
polgármester

Győriné Tar Edit
aljegyző
Jegyzőkönyv hitelesítők:

Magyari Ferenc
hitelesítő

Tábiné Nyúl Gabriella
hitelesítő

