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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2018. április 26án 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)
2)
3)
4)
5)
6)

Győriné Tar Edit aljegyző,
Suszter Tamás Dunaújváros Rendőrkapitánya,
Farkas Dániel rendőr-főhadnagy,
Kuti Attila Közrendvédelmi Osztályvezető,
Kiss Péter körzeti megbízott,
Dr. Gentischer Ferenc a Dunaújvárosi Járási Hivatal képviseletében

I. Napirend előtt
Farkas Imre polgármester: sok szeretettel köszöntök mindenkit, meghívott
vendégeinket 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 Szloboda János Árpád és Farkas
András képviselők személyében.
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
70/2018.(IV.26.) 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 Szloboda János Árpád
és Farkas András képviselőket jelöli ki.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2018. április 26.
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Farkas Imre polgármester: javasolom a képviselőtestületnek a meghívóban feltüntetett
napirendi pontok tárgyalását, a következő módosítással: 12. napirendi pontként javasolom
tárgyalni a díszpolgári cím, valamint „Előszállás Községért” Emlékérem alapításáról és
adományozásának rendjéről szóló 10/2009.(VI.1.) önkormányzati rendelet módosítását.
Amennyiben nincs 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:
71/2018.(IV.26.) 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. Beszámoló a közrend-és közbiztonság helyzetéről
Előadó: Suszter Tamás Dunaújváros rendőrkapitánya
Véleményezi: Kulturális, Szociális és Sportbizottság
2. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a tett polgármesteri
intézkedésekről
Előadó: Farkas Imre polgármester
3. Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előadó: Győriné Tar Edit aljegyző
4. Adonyi hulladéklerakó földhasználati megállapodása
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
5. TRIÁSZ zenekar „Szállás-Napok”-on történő fellépésére beérkezett árajánlatokról
döntéshozatal
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Kulturális, Szociális és Sportbizottság
6. TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00021 azonosító számú, művelődési ház energetikai
korszerűsítésének közbeszerzésére beérkezett árajánlatokról döntéshozatal
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
7. TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00021 azonosító számú, művelődési ház
korszerűsítés műszaki dokumentációjának elkészítésére árajánlatkérés

energetikai
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Előadó: Farkas Imre polgármester
8. Daruszentmiklósi Önkéntes Tűzoltó-egyesület anyagi támogatása
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
9. Vízmű 2018. évi bérleti díjának felhasználása
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
10. Közterület-változtatás
Előadó: Farkas Imre polgármester
11. Goodwil Consulting KFT ajánlata KEHOP-121 Klímastratégiai pályázatra
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
12. A díszpolgári cím, valamint „Előszállás Községért” Emlékérem alapításáról és
adományozásának rendjéről szóló 10/2009.(VI.1.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Farkas Imre polgármester
13. Egyebek
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2018. április 26.
II. Napirend tárgyalása
Farkas Imre polgármester: mivel rendőrkapitány úr még nincs jelen, az első napirendi pontot, a
rendőrségi beszámolót akkor tárgyaljuk, amikor megérkezik. Javasolom a 2. napirendi pont
tárgyalását.
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 tájékoztatóból egyetlen dolgot emelnék ki: megnyertünk egy
pályázatot defibrillátor beszerzésére. A defibrillátor használatához egy képzésen vettem részt a
helyi Sportegyesület vezetőjével Székesfehérváron. A defibrillátort két héten belül szállítják.
Rendelünk hozzá egy megfelelő dobozt, amiben tárolni lehet, és olyan helyen helyezzük el, ami
bárki számára hozzáférhető. Akár a futballmeccsek idejére is el lehet vinni.
Hétfői napon a Fejér Megyei Levéltárban jártam, a szombati ünnepi képviselőtestületi üléshez
gyűjtöttem írásos anyagot.
A mai napon módosítani kell a TOP-os pályázat ütemtervét, április 30-ára a kivitelezési tervhez
szükséges árazott és árazatlan költségvetés el fog készülni, de a munka elhúzódik. Másfél
hónappal eltoljuk a határidőt, erre módosító kérelmet kellett benyújtanom a Magyar
Államkincstárhoz. A mai ülésen hozunk döntést arról, hogy kiktől kérjünk árajánlatot.
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Stadler Gábor képviselő: mi volt konkrétan a tájékoztatóban szereplő problémás csatorna
bekötés?
Farkas Imre polgármester: a jövő héten fogják orvosolni a problémát, vagy a bekötéssel van
probléma vagy lejt a tisztítónyílás és a gerincvezeték közötti szakasz, nem egyvonalban van,
hanem meg van törve. Egy éve használják a tulajdonosok a szennyvízcsatornát, de már három
alkalommal kellett tisztítani, valamilyen dugulás mindig keletkezik, de nem a szennyvíz jellege
miatt. Valami megtört a csőben.
Stadler Gábor képviselő: ez magán- vagy közterületen van?
Farkas Imre polgármester: közterületen van, a jövő héten elvileg orvosolják a problémát.
Stadler Gábor képviselő: az üzemeltető fenntartásában lévő vezetékszakaszról van szó?
Farkas Imre polgármester: igen, de még garanciális, ki fogják javítani a problémás
vezetékszakaszt.
Magyari Ferenc alpolgármester: milyen ügyben kereste meg az Invitech az önkormányzatot?
Farkas Imre polgármester: megkerestek és arról tájékoztattak, hogy felülvizsgálják az összes
internet előfizetést, a jelenleginél sokkal olcsóbbat tudtak ajánlani, sőt nagyobb teljesítményűt
is. Kértünk árajánlatot és meg is kötöttük a szerződést, sokat fogunk spórolni vele.
Stadler Gábor képviselő: nem akadozik a hivatalban az internet?
Győriné Tar Edit aljegyző: mostanában újra vannak kisebb problémák vele, de jó ideig nem
volt vele semmi baj.
Farkas Imre polgármester: amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, a polgármesteri
tájékoztatót elfogadásra javasolom. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a tájékoztatót az ülésen
elhangzott kiegészítéssel?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
72/2018.(IV.26.) 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. április 26.
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2. Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a jelentésben nincs függőben lévő határozat, 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:
73/2018.(IV.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
57/2018.(III.22.) ÖK. számú határozat,
60/2018.(III.22.) ÖK. számú határozat,
61/2018.(III.22.) ÖK. számú határozat,
63/2018.(III.22.) ÖK. számú határozat,
64/2018.(III.22.) ÖK. számú határozat,
66/2018.(III.22.) ÖK. számú határozat
végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
Felelős: Győriné Tar Edit aljegyző
Határidő: 2018. április 26.
3. Adonyi hulladéklerakó földhasználati megállapodása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: önkormányzatunk tulajdonosa 13 másik önkormányzattal együtt az
adonyi hulladéklerakó területének. Géptároló csarnokot, hulladékkezelő csarnokot építettek
ezen a területen, ami nem a mi vállalkozásunk volt, ehhez kérnek földhasználati jog bejegyzést,
amihez kérik az önkormányzat hozzájárulását.
Összevont bizottsági ülésen a két bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a bizottságok
javasolják a képviselőtestületnek a földhasználati jog bejegyzéshez történő hozzájárulást.
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, javasolom a képviselőtestületnek, hogy járuljon hozzá
a földhasználati jog bejegyzéshez. Kérdésem, ki az, aki egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
74/2018.(IV.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
adonyi 0195/2 hrsz. ingatlan földhasználati jog bejegyzéséről
1.) Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint az adonyi
külterületi 0195/2 hrsz. alatti, 22 ha 1674 m2 területű, szemétlerakó telep megnevezésű
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ingatlan résztulajdonosa, az ingatlanon Vertikál VKSZ ZRT által épített egy géptároló
csarnok és egy hulladékkezelő csarnok önálló ingatlanként történő ingatlannyilvántartási feltüntetéséhez szükséges földhasználati jog bejegyzéshez hozzájárul.
2.) A Képviselőtestület felhatalmazza Farkas Imre polgármestert, hogy az e határozat
mellékletét képező „Épület feltüntetése és földhasználati jogot létesítő megállapodás”-t
aláírja.
Felelős: Győriné Tar Edit aljegyző
Határidő: 2018. május 31. (a megállapodás aláírására)

4. TRIÁSZ zenekar „Szállás-Napok”-on történő fellépésére beérkezett árajánlatokról
döntéshozatal
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: három árajánlatot kértünk be a TRIÁSZ zenekar fellépésére,
időközben kiderült, hogy volt egy negyedik is, amit szerződéses formában küldtek meg.
A beérkezett árajánlatok a következők:
1./ Susanne Reinhardt árajánlata:
495.000 Ft + ÁFA,
2./ Bambi Entertainment KFT árajánlata:
490.000 Ft + ÁFA,
3./ MEGAPHONE STÚDIÓ KFT árajánlata:
495.000 Ft + ÁFA,
4./ VERUS Hungary KFT árajánlata:
480.000 Ft + ÁFA.
A beérkezett árajánlatokból látható, hogy a legolcsóbb árajánlat a VERUS Hungary KFT által
adott 480.000 Ft ÁFA összegű árajánlat.
Összevont bizottsági ülésen a bizottságok megtárgyalták az árajánlatokat és javasolják a
képviselőtestületnek a legolcsóbb, VERUS Hungary KFT által adott 480.000 Ft + ÁFA összegű
árajánlat elfogadását. Ezért javasolom a képviselőtestületnek a VERUS Hungary KFT által
adott 480.000 Ft + ÁFA összegű árajánlat elfogadását. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a
közbeszerzési szabályzatot?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
75/2018.(IV.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
TRIÁSZ zenekar „Szállás-Napok” rendezvényen
történő fellépéséről
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2018. évi „Szállás-Napok”
rendezvényen 2018. június 1-jén a TRIÁSZ zenekar fellépését a VERUS Hungary KFT-től
(1031 Budapest, Vízimolnár u. 10. 6/54.) rendeli meg, 480.000 Ft + ÁFA összegben.
A fellépés díja az önkormányzat 2018. évi költségvetésében biztosított.
Felelős: Farkas Imre polgármester
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Határidő: 2018. április 26.
5. TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00021 azonosító számú, művelődési ház energetikai
korszerűsítésének közbeszerzésére beérkezett árajánlatokról döntéshozatal
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a művelődési ház energetikai korszerűsítésének közbeszerzésére
árajánlatokat kértünk be. A három árajánlat határidőben beérkezett a következő összegekkel:
1./ ALBENSIS Fejér Megyei
Területfejlesztési Nonprofit KFT árajánlata:
200.000 Ft + ÁFA,
2./Vízi Consulting KFT árajánlata:
251.000 Ft + ÁFA,
3./ SÁRVÍZ Önkormányzati Település-és
Térségfejlesztési Nonprofit KFT árajánlata:
300.000 Ft + ÁFA.
A legolcsóbb árajánlatot az ALBENSIS KFT adta 200.000 Ft + ÁFA összeggel.
Összevont bizottsági ülés keretében előzetesen a két bizottság megtárgyalta az árajánlatokat és
a bizottságok az ALBENSIS KFT 200.000 Ft + ÁFA összegű árajánlatának elfogadását
javasolják a képviselőtestületnek.
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, javasolom az ALBENSIS KFT 200.000 Ft + ÁFA
összegű árajánlatának elfogadását, valamint a polgármester felhatalmazását a közbeszerzési
feladatok ellátására szóló szerződés megkötésére. Kérdésem, ki az, aki elfogadja az
előterjesztett közbeszerzési tervet?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
76/2018.(IV.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
a TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00021 azonosító számú,
„Önkormányzati épület energetikai felújítása Előszálláson”
című projekt közbeszerzőjének kiválasztásáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a TOP-3.2.1-16-FE1-201700021 azonosító számú, „Önkormányzati épület energetikai felújítása Előszálláson”című
pályázat tárgyában a közbeszerzői feladatok ellátására az ALBENSIS Fejér Megyei
Területfejlesztési Nonprofit KFT (8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc u. 7-9. II. em.) ajánlatát
fogadja el, 200.000 Ft + ÁFA ajánlati árral.
A Képviselőtestület felhatalmazza Farkas Imre polgármestert a közbeszerzői feladatok
ellátásáról szóló szerződés megkötésére és aláírására.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2018. május 31. (a szerződéskötésre)
6. TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00021 azonosító számú, művelődési ház energetikai
korszerűsítés műszaki dokumentációjának elkészítésére árajánlatkérés
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Farkas Imre polgármester: a kivitelezői pályázathoz szükséges egy árazatlan költségvetés,
tender leírás, amit el kell készíttetni. Ennek elkészítésére javasolom az alábbi három cég
megkeresését:
1.) Puskás Zsolt e.v.
geritechbt@gmail.com
2.) Sada Bau Bt.
Gulyás Erzsébet ügyvezető
Nagyvenyim, Attila u. 25.
sadabau@gmail.com
3.) Vetus-Terv Kft.
Szűcs István ügyvezető
Adony, Rákóczi u. 10.
szucsi2457@gmail.com
A határidő az árajánlatkérések kiküldésére: 2018. április 27., majd azt követően jövő hét
péntekre kérjük az árajánlatok beérkezését. A beérkezett árajánlatokról majd összehívok egy
rendkívüli képviselőtestületi ülést, ahol a döntést meghozzuk, ezt követően kerül sor a
szerződéskötésre, majd a nyertes pályázót felkérjük, hogy három héten belül készítse el a tervet,
amit aztán közbeszerzésre át kell adni. Június hónap lesz, mire eredményhirdetés lesz és utána
tudjuk átadni kivitelezésre a művelődési házat.
Stadler Gábor képviselő: most elkészítik a műszaki dokumentációt, utána kerül sor a
közbeszerzésre és utána a kivitelezésre?
Farkas Imre polgármester: most készül el az a dokumentáció, ami arról szól, hogy mit is kell
csinálni, ezt az anyagot a közbeszerző elküldi és arra fognak árajánlatot adni.
Kérdésem, ki az, aki egyetért az imént ismertetett három cég megkeresésével?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
77/2018.(IV.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00021 azonosító számú,
művelődési ház energetikai korszerűsítés
műszaki dokumentációjának elkészítésére árajánlatkérésről
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a TOP-3.2.1-16-FE1-201700021 azonosító számú, művelődési ház energetikai korszerűsítés műszaki dokumentációjának
elkészítésére az alábbi három céget kívánja árajánlat kéréssel megkeresni:
1.) Puskás Zsolt e.v.
geritechbt@gmail.com
2.) Sada Bau Bt.
Gulyás Erzsébet ügyvezető
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Nagyvenyim, Attila u. 25.
sadabau@gmail.com
3.) Vetus-Terv Kft.
Szűcs István ügyvezető
Adony, Rákóczi u. 10.
szucsi2457@gmail.com
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2018. április 27. (az árajánlat kérések kiküldésére)
7. Daruszentmiklósi Önkéntes Tűzoltó-egyesület anyagi támogatása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: két éve már támogatjuk a Daruszentmiklósi Önkéntes Tűzoltóegyesületet, az előző ülésen a civil szervezeti támogatásnál már 50.000 Ft-ot tartalékoltunk az
egyesület támogatására, de akkor még nem nyújtották be igényüket. Most ez megtörtént.
Összevont bizottsági ülésen a két bizottság előzetesen megtárgyalta ezt a napirendi pontot is és
javasolja a tűzoltó-egyesület részére 50.000 Ft-os támogatási összeg nyújtását.
A bizottságok javaslatát szavazásra bocsátom, javasolom a tűzoltó-egyesület 50.000 Ft-tal
történő támogatását. Kérdésem, ki az, aki egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
78/2018.(IV.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Daruszentmiklós Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
2018. évi támogatásáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete 2018. évre vonatkozóan 50.000
Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a Daruszentmiklós Községi Önkéntes Tűzoltó
Egyesületet (2423 Daruszentmiklós, Fő u. 53., adószám: 186249999-1-07).
A támogatási összeggel való elszámolás külön megállapodás alapján történik.
A támogatás forrása az önkormányzat költségvetésében a civil szervezetek támogatására
elkülönített összeg.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2018. május 31. (az érintettek értesítésére)
8. Vízmű 2018. évi bérleti díjának felhasználása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Farkas Imre polgármester: a Mezőföldvíz KFT megküldte írásos anyagát arról, hogy az ez
évben elfogyasztott ivóvíz után fizetendő bérleti díjból milyen fejlesztéseket szeretnének
végrehajtani. Vízmű-épület riasztóval való felszerelését, csőhidak szigetelését, Petőfi utcai
nyomásfokozó szivattyú felújítását, vízmű épület ereszcsatornáinak felújítását, Nyár utcaCifrakert utca vezeték összekötését. A Nyár utca végén és a Cifrakert utca végén is van végcsap,
ahonnan bizonyos időközönként kiengedik a vizet, mivel pangó víz keletkezik, a két csapot
szeretnék összekötni, hogy ilyen probléma ne legyen.
Összevont bizottsági ülésen a bizottságok a bérleti díj felhasználásáról szóló előterjesztést
megtárgyalták és annak elfogadását javasolják a képviselőtestületnek.
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, javasolom a képviselőtestületnek a Mezőföldvíz KFT
által előterjesztett vízmű 2018. évi bérleti díj felhasználás elfogadását. Kérdésem, ki az, aki
egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
79/2018.(IV.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
a víziközmű 2018. évi bérleti díj felhasználásáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete e határozat mellékletét képező,
Mezőföldvíz KFT és Előszállás Nagyközség Önkormányzata között létrejött bérletiüzemeltetési szerződés 2018. évi B/5. számú mellékletét a 2018. évi víziközmű beruházási
tervre vonatkozóan elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2018. április 26.
9. Beszámoló a közrend-és közbiztonság helyzetéről
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: megérkezett rendőrkapitány úr, így a következő napirendi pont a
közrend-és közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló. Köszöntöm Suszter Tamást,
Dunaújváros Rendőrkapitányát, Kuti Attila Közrendvédelmi Osztályvezetőt, Farkas Dánielt, a
Mezőfalvai Rendőrőrs Őrsparancsnokát, főhadnagyot, valamint Kiss Pétert, aki jelenleg még
csupán járőr státuszban van jelen.
A beszámolót megkaptuk, köszönjük, az összevont bizottsági ülés előzetesen már tárgyalta és
elfogadásra javasolja. Megkérdezem Rendőrkapitány Urat, kívánja-e kiegészíteni az írásos
beszámolót?
Suszter Tamás Dunaújváros Rendőrkapitánya: Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt
Képviselőtestület! Köszönöm szépen, hogy megvártak, elnézést kérek a késésért, egy másik
településen szintén képviselőtestületi ülésen vettem részt.
2017. év vonatkozásában Dunaújváros egész területére az mondható el, hogy a számok alapján
a területünk közbiztonsága, baleset biztonsága jól alakult, a kollégák kiváló munkát végeztek.
Remélem, hogy a beszámoló számai mögött rejlő állampolgár és állampolgárokon keresztül a
képviselőtestület is azt érzi, ami a beszámolóból látható, hogy megfelelő a közbiztonság a
területen. Ezért mindent meg is teszünk.
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Ezúton szeretném megköszönni a támogatást, 2017. március 1-jén a 7 település összefogásából,
az ORFK engedélye alapján megalakult a mezőfalvai rendőrőrs, alosztály jogállással, ami
nagyobb erőkoncentrációt jelent. Bővült a létszám, a lehetőségek, infrastruktúra, illetve
személyi állomány vonatkozásában: járőr, járőrvezetői, őrsparancsnok, közalkalmazotti hellyel,
nyugdíjból visszafoglalkoztatott hellyel bővült a terület. Az őrs lefedettsége jó, a kollégák a 7
település közbiztonságáért mindent megtesznek, remélem, hogy ismerik az összes rendőrt, aki
a mezőfalvai őrsön dolgozik. A visszajelzések alapján igen, mert már több intézkedést hajtottak
végre.
Tavaly jelentettük be, hogy a megszokott, régi körzeti megbízott családi okokból más területre
kérette át magát, egészen pontosan a dorogi kapitányság egyik körzeti megbízotti területét látja
el. Megköszönve sok éves munkáját méltón búcsúztunk tőle. Abban a pillanatban megpróbáltuk
pótolni a kiesését, egyik kollégánk, Bor Norbert, akinek a képzettsége megfelelő volt,
megbízásra került a körzeti megbízotti feladatok ellátására. Örültem volna, ha ma ő is itt van,
de sajnos nincs, ezúton is köszönjük a munkáját.
Tavaly év végén érkezett hozzánk Kiss Péter december 1-jével egy nagyobb kontingensben,
örültünk a hét új kollégának. Azt gondolom, hogy már be is kötötte magát a település életébe,
akit most be is mutatnék, mint jövendőbeli körzeti megbízottat. 2018. május 1-jével megbízásra
kerül a körzeti megbízotti feladatok ellátásával. Kértem polgármester urat, hogy a szolgálati
lakásba beköltözhessen, ez folyamatban van. A település hasznos tagjaként összedolgozva a
környékbeli kollégákkal látja majd el a szolgálatot az itt lakó állampolgárok megelégedésére.
Szeretném megköszönni azt a munkát, amit a tavalyi év folyamán a közrendvédelmi osztály
munkatársai végeztek, akkor még körzeti megbízotti csoportként. Itt szeretném a tragikus hírt
bejelenteni, Ongai Gábor, aki korábban csoportvezetőként a Közrendvédelmi Alosztályt
irányította, múlt hét kedden szívprobléma miatt tragikus hirtelenséggel 43 évesen elhunyt, két
gyermeket hagyott hátra. Szeretném megköszönni az ő munkáját is, mert ő is sokat tett ezért a
területért, mivel az ő irányítása alá tartozott. Holnapi napon veszünk tőle végső búcsút.
Szeretném megköszönni az önkormányzat és a képviselőtestület által nyújtott minden
segítséget, amivel a rendőrség munkáját a tavalyi évben segítette, legyen az körzeti megbízotti
lakás felújítás, mezőfalvai rendőrőrs infrastrukturális fejlesztése. A kollégák XXI. századi
körülmények között lakhatnak, dolgozhatnak és reméljük, hogy ezzel a méltó körülményekkel
maximálisan megszolgálnak a körzeti megbízottak, hogy a tiszthelyettesi állomány
csúcsrendőrei legyenek közrendőrként, nyomozóként, kapcsolattartóként az állampolgárokkal
együtt tudjanak dolgozni, napi szinten megfelelve azoknak a kritériumoknak, amiknek meg kell
felelni nemcsak szolgálatban, hanem szolgálaton kívül is.
Megköszönöm a polgárőrség részéről is a kapcsolattartást és a közös munkát. Remélem, a
beszámoló számai azt tartalmazzák, amit valóban éreznek az állampolgárok.
Farkas Imre polgármester: megköszönöm rendőrkapitány úrnak a beszámoló kiegészítését,
szépek a számok, amik a valóságot tükrözik. 39,5 %-kal csökkent a bűncselekmények száma,
ez valóban érezhető. Amikor tudomásomra jutott, hogy Kiss Péter lesz az új körzeti megbízott
és néhány alkalommal határozottan lépett fel néhány illetővel szemben, azt mondtam, hogy
olyan probléma, hogy határozottan lép fel valaki valamiért, ennek mi csak örülni tudunk, ez
nálunk nem probléma.
Aktívan dolgoznak a két szomszéd település körzeti megbízottjai is Előszálláson, ennek nagyon
örülök, lehet, hogy furcsa ezt hallani, de a lakosság részéről nagyon pozitív ennek a megítélése.
Az elmúlt egy hétben 3-4 személy is mondta, hogy hallja, hogy új rendőr van és dolgozik. Igen
is, mindenki, aki olyat tesz, ami törvénysértő, abban a pillanatban tudja, mit választ, el tudja
dönteni. Ezt a határozottságot kérem továbbra is. Nem baj, ha biztonságos településen
közlekednek a gyermekeink, legalább a helyi emberek tudják, hogyan kell közlekedni. Tegnap
mondta valaki, hogy milyen jó dolog ez és örül neki. Az iskolaparkban például a napokban fent
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ültek fiatalok az ott álló asztalon, a rendőrök odamentek és szóltak, hogy szálljanak le onnan.
Tényleg lehet látni, hogy rendre utasítják a fiatalokat, ezt nagyon köszönöm. Bármikor,
bármiben kértünk segítséget, mindig megkaptuk, ezt az egész képviselőtestület, valamint a falu
lakóinak nevében is köszönöm. Kiss Pétert nagy örömmel vártuk és tényleg mindent
megteszünk azért, hogy jól érezze itt magát, mert szükség van rá. Most a közelmúltban volt egy
illetéktelen behatolás, de előtte már az idejét sem tudom, mikor történt ilyen eset. Azt kell, hogy
mondjam, hogy nagyon jó szinten van a közbiztonság a településen és ezt az itt lakók is érzik.
Bármiben, amiben lehet, számíthatnak a településre, támogatni fogjuk a munkát erőnkhöz
mérten. Ennek érdekében mindent meg fogunk tenni, mert nekünk a település közbiztonsága
nagyon fontos. Elmondtuk egy évvel ezelőtt, hogy sokkal sűrűbben ellenőrzik a gépkocsit
sebességét a település területén, aminek nagyon pozitív hatása van. Az is nagyon jó, hogy
állandóan változtatják a traffipax mérőberendezés helyét. Mi nem vagyunk a szabályok
betartása ellen és támogatjuk.
Suszter Tamás Dunaújváros Rendőrkapitánya: bízunk benne, hogy a hatásfokát nem az ebből
származó bevételben gondolják az állampolgárok. Intézkedési kultúraváltást, segítő, támogató
rendőrkép kialakítását tűzte ki az ORFK célként és bízunk benne, hogy működik. Jól látható,
hogy a traffipax helyének változtatása a balesetek visszaszorítását szolgálja. Nagykarácsony és
Mezőfalva települések között 366 mérést végeztek, 90 km/hó helyett 60 km/h-ra állították a
berendezést. Ez arányaiban tekintve több százszorosa volt, kiderült, hogy gépbeállítási
probléma történt. Ezt a hibát kijavítottuk. Attól félek, ha ezen a szakaszon megfelelő útburkolat
lesz, lehet, hogy a 60 km/hó sebességkorlátozás sem lesz túl sok. Amit polgármester úr is
elmondott, bízom benne, ha nem olyan érzés van, mint ami a beszámolóban mutatkozik, akkor
beszéljünk egymással. A kollégák mindent jelentenek, ha bármi olyan van, ami eltér a
nyugalomtól, mindig szólok Farkas Dánielnek, hogy koncentráljanak Előszállásra,
Daruszentmiklósra, Nagykarácsonyra, Mezőfalvára, de ugyanez van a város területén is, mert
nem lehet hagyni, hogy eluralkodjon a negatív tendencia. Bízom benne, hogy előbb-utóbb lesz
egy jó kamerarendszer is.
Farkas Imre polgármester: az erőkoncentráció mértékét segítettem meghatározni, néha
fellángol, máskor nem, de van ilyen, még elviselhető szinten van. Közlekedési baleset az elmúlt
évben talán nem is volt, gyorshajtásból adódó baleset sem volt.
Suszter Tamás Dunaújváros Rendőrkapitánya: egy baleset volt, amikor egy hölgy felborult az
autójával.
Stadler Gábor képviselő: járőrautó is lesz május 1-jétől a településen?
Suszter Tamás Dunaújváros Rendőrkapitánya: amennyi járőrkocsi van, az Mezőfalván áll,
abból gazdálkodik az őrsparancsnok.
Farkas Imre polgármester: járőrkocsi nagy valószínűséggel állandó jelleggel nem lesz a
településen.
Suszter Tamás Dunaújváros Rendőrkapitánya: örülnék neki, ha minden településnek lenne saját
járőrautója, de ez egyelőre nem megy.
Jákli Ferencné képviselőnő: vásárolhatunk egyet?
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Suszter Tamás Dunaújváros Rendőrkapitánya: Rácalmás Város Önkormányzata vásárolt egy
gépkocsit, azt tudomásom szerint Rácalmás utcáin használják. Néha, ha szükséges, akkor
másutt is.
Farkas Imre polgármester: ilyenkor az önkormányzat megvásárolja, üzemben tartja vagy végleg
átadja?
Suszter Tamás Dunaújváros Rendőrkapitánya: több módozata van ennek, üzemben tartja vagy
végleg átadja, az üzemben tartást is vállalja.
Farkas Imre polgármester: melyik a legjobb megoldás?
Suszter Tamás Dunaújváros Rendőrkapitánya: üzemben tartással és tulajdonba adással is meg
vannak a határok. A legfontosabb, amikor átvesszük teljes egészében és minden a mi
felelősségünk. 3 évesnél nem lehet idősebb a gépjármű és 100.000 km-nél nem lehet benne
több. Ha a mi rendszerünkben van, mi foglalkozunk vele, mi tartjuk fenn. Volt olyan verzió,
hogy adtak bele 20.000 Ft tankolási pénzt és vállalják a szervizelését.
A fő cél, ha a város adta, a városban használjuk. Mi támogatnánk ezt a kezdeményezést
összefogva a szomszéd településekkel, hiszen a három település majdnem egyben van. Meg
lehetne határozni, hogy itt a kocsi és itt lehet vele dolgozni. Egy autó 3-400.000 km-t is tud
futni. Most is 2-300.000 km-rel kerültek leadásra az autók. Minden szolgálatban ki kell adnunk
az autót, nincs pihenés. Szívesen fogadjuk az ilyen kezdeményezést. Tudomásom szerint
Kisapostag Község Önkormányzata is gondolkodott ebben. Sokat jelent, ha állandó jelleggel
járőr autó áll a településen.
Farkas Imre polgármester: amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, a közrend-és
közbiztonság helyzetéről szóló 2017. évi beszámolót elfogadásra javasolom. Kérdésem, ki az,
aki elfogadja a beszámolót?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
80/2018.(IV.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
közrend-és közbiztonság 2017. évi helyzetéről szóló
beszámolóról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a közrend-és közbiztonság
2017. évi helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2018. április 26.
Farkas Imre polgármester: nagyon köszönöm a 2017. évi munkát, erőt és jó egészséget
kívánunk a jövőbeni munkához. A helyi körzeti megbízottal sűrűbben fogunk találkozni a
jövőben, bármilyen kérése lesz, megpróbálunk segíteni.
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Suszter Tamás Dunaújváros Rendőrkapitánya: köszönjük szépen és én is további jó munkát
kívánok a képviselőtestületnek.
10. Közterület-változtatás
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a Barátság utca végén van a Baross Gábor tér és helyrajzi szám
tekintetében a két közterület egy helyrajzi számon szerepel jelenleg a nyilvántartásokban. Egy
számon két elnevezésű közterület nem lehet, meg kell osztani. A megosztás lenne a kedvezőbb
megoldás a problémára, aminek költsége maximum 100.000 Ft-ba kerül, mint az, hogy a
szociális intézményben lakó összes személy lakcímét megváltoztassuk.
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, javasolom a Barátság utca és a Baross Gábor tér
megosztását az előterjesztésben szereplő határozati javaslatban foglaltak elfogadásával.
Kérdésem, ki az, aki a határozati javaslatban foglaltakat elfogadja?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
81/2018.(IV.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
a 1470/15. hrsz. közterület megosztásáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat kizárólagos
tulajdonát képező előszállási 1470/15. hrszám alatti, „Kivett út” művelési ágú, 5273 m2
nagyságú belterületi ingatlan (Barátság utca és Baross Gábor tér) megosztását határozza el az
övezeti tulajdonságok elválasztása szerint.
Felhívja a polgármestert, hogy gondoskodjon a közterület megosztásának fölmérő mérnökkel
történő felméréséről és azt követően az elkészült megosztási vázrajzot terjessze a
képviselőtestület elé jóváhagyásra.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2018. május 31. (a megosztási vázrajz előterjesztésére)

11. Goodwil Consulting KFT ajánlata KEHOP-121 Klímastratégiai pályázatra
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: egy közelmúltban tartott polgármesteri megbeszélésen jelen volt a
Goodwil Consulting KFT képviselője is, ő hívta fel a figyelmet a KEHOP-os pályázatra.
Konzorciumi formában lehet indulni a pályázaton, 5000 fő lélekszámtól. 8 település
polgármestere volt jelen, akkor ott rögtön összeálltak a települések az 5000 fős lélekszám
megléte érdekében. Mi Baraccsal beadnánk egy ilyen pályázatot konzorciumi formában, Baracs
polgármestere rögtön jelezte is, hogy nem kívánja a vezető szerepet elvállalni.
150.000 Ft + ÁFA költséggel megírják a pályázatot.
Összevont bizottsági ülésen a bizottságok megtárgyalták ezt a napirendi pontot is és javasolják
a képviselőtestületnek Baracs Község Önkormányzatával közösen konzorciumi formában a
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pályázat benyújtását. A bizottság javaslatát szavazásra bocsátom, Kérdésem, ki az, aki egyetért
a pályázat benyújtásával Baracs Önkormányzatával közösen?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
82/2018.(IV.26.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
KEHOP-121 Klímastratégiai Pályázat benyújtásáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a KEHOP-121 Klímastratégiai
Pályázaton indulni kíván Baracs Község Önkormányzatával közösen, konzorciumi formában.
Előszállás Nagyközség Önkormányzata magára vállalja a konzorciumi vezető szerepet.
A Képviselőtestület felhatalmazza Farkas Imre polgármestert a szerződés megkötésére a
pályázat benyújtása vonatkozásában.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2018. június 15. (a szerződés megkötésére)
Szloboda János Árpád képviselő: azt szeretném, ha már erre a célra pénzt költenek, akkor ennek
legyen visszhangja. Ha szellemileg megpróbálják az emberek fejében elültetni, akkor legyen is.
Farkas Imre polgármester: olyan rendezvényeken, ahol például sok ember megjelenik, ott
kellene ilyet szervezni, kérdőívet, tájékoztatót szétosztani, újságban megjelentetni.
Szloboda János Árpád képviselő: ezt nagyon támogatom, erre nagy szükség van.
Farkas Imre polgármester: igen, ne csak a pénz fogyjon el, hanem hatása is legyen.
12. A díszpolgári cím, valamint „Előszállás Községért” Emlékérem alapításáról és
adományozásának rendjéről szóló 10/2009.(VI.1.) önkormányzati rendelet
módosítása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: ez a napirendi pont azért került felvételre, mivel „Előszállásért”
Emlékérem a helyi rendelet szerint évente csak kettő adható. Az idei évben viszont kettőnél
több jelölt van erre a címre. Mindegyik személyt érdemesnek találták a bizottságok, ezért azt
javasolom, annak érdekében, hogy ebből ne legyen probléma, a helyi rendeletben a kettőt
négyre módosítanánk egy alkalomra. Kérdésem, ki az, aki egyetért a helyi rendelet ezen
módosításával?
Győriné Tar Edit aljegyző: mivel a díszpolgári rendelet 2009-es, a felhatalmazó rendelkezése
nem felel meg a jogszabályszerkesztésről szóló normáknak, mert időközben hatályon kívül
helyezett törvényekre hivatkozik, így nem lehetséges módosítani, kizárólag új rendelettel lehet
a módosítást kiváltani. Emiatt javaslom, hogy változatlan tartalommal fogadjon el a testület a
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témában az új rendeletet azzal, hogy az emlékéremre vonatkozóan négy adható érem
szerepeljen az új rendeletben az eddigi kettő helyett. A mellékelt új rendelet-tervezet
előterjesztése tartalmazza ezt a módosítást.
Ahhoz, hogy a képviselőtestület a mai napon majd dönthessen az egy vagy akár négy
díjazottról, javaslom, hogy a rendelet a mai napon kerüljön kihirdetésre és lépjen hatályba a
nyílt és a zárt ülés közötti szünetben.
A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
rendeletet alkotta:
Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének
4/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelete
az „Előszállás Díszpolgára” cím, valamint az „Előszállásért
Emlékérem” adományozásának rendjéről
(A rendelet szövege teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Farkas Imre polgármester: amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, mivel több napirendi pont
nincsen, a mai képviselőtestületi rendes, nyílt ülést 18,15 órakor bezárom.
kmf.
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