
J E GY Z Ő K Ö N Y V 
Felcsút Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 
 

Az ülés helye:    a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme Felcsút, Fő u 75. 
Az ülés időpontja:  2014. március 3. 08.00 óra 
 
Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: 

• Mészáros Lőrinc polgármester 
• Mészáros László alpolgármester 
• Mészáros János képviselő 
• Makai Kinga képviselő 
• Simon Ákos képviselő 
• Flier Éva képviselő 

 
 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek: 
     Dr. Sisa András jegyző (tanácskozási joggal) 
Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők: 
     Demjén József képviselő  
      
 
Az ülésre javasolt napirendi pontok: 
 
1.) Beszámoló a két ülés közötti eseményekről  

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

2.) Polgárőr Egyesület elnökének szóbeli beszámolója a polgárőrség működéséről 
 Előterjesztő: Tész János elnök 

 
3.) A közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás 
szabályainak megállapításáról szóló rendelet megalkotása 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
  
4.) Döntés a Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesülethez való 
csatlakozásról 
          Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 
5.) A Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása 
 Előterjesztő: Dr.Sisa András 
 
6.) Javaslat az ún. „Kánya utca” közterület hivatalos elnevezésére 
         Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
  

Mészáros Lőrinc:  Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy 
6 fővel a képviselő-testület határozatképes.  A kiküldött napirendi pontok után még 
Dojcsák Sára Johanna támogatási  kérelmét, kérem felvenni a tárgyalandó napirendi 
pontok közé. 

 



Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet elfogadja-e a napirendi pontokat? 
 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag az alábbi napirendet 
fogadta el. 

 
Az elfogadott és tárgyalt napirendi pontok: 
 

1.) Beszámoló a két ülés közötti eseményekről  
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

2.) Polgárőr Egyesület elnökének szóbeli beszámolója a polgárőrség működéséről 
 Előterjesztő: Tész János elnök 

 
3.) A közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás 
szabályainak megállapításáról szóló rendelet megalkotása 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
  
4.) Döntés a Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesülethez való 
csatlakozásról 
          Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 
5.) A Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása 
 Előterjesztő: Dr. Sisa András 
 
6.) Javaslat az ún. „Kánya utca” közterület hivatalos elnevezésére 
         Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 
7.) Dojcsák Sára Johanna Down szindrómás gyermek támogatásáról 
        Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

1.  Napirendi pont 

 Beszámoló a két ülés közötti eseményekről  
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

Mészáros Lőrinc: A két ülés között leaszfaltoztuk a Szunyogpusztához vezető utat. Az ott lakok 
nagy örömére. Több pozitív észrevétel is érkezett az ott lakóktól. Reméljük, hogy megoldódott 
a probléma és most már mindenki megelégedésére rendben megtudják közelíteni otthonunkat. 
Más esemény nem történt. 
 
Mészáros Lőrinc: Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs. 
 
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 



 A szavazás számszerű eredménye: 6  igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 

Az elfogadott döntés: 
 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2014. (III. 03.) sz. határozata 

a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről 
szóló beszámolóról 

 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testülete úgy dönt, hogy a polgármesternek szóban 
előterjesztett, a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről szóló beszámolóját 
elfogadja.  

Határidő: Azonnal 
    Felelős: Polgármester 

 
2. Napirendi pont 

 
 Polgárőr Egyesület elnökének szóbeli beszámolója a polgárőrség működéséről 
 Előterjesztő: Tész János elnök 

 
 

Tész János: 2013-ban támogatás nélkül indultunk neki az évnek. Rendezvényeken, 
temetéseken biztosítjuk a helyszínt. Szemétszállítási akcióban is részt vettünk 117 zsák 
szemetet gyűjtöttünk össze. Ha bárki, bármilyen szervezet rendez valamit szerződést kell kötni. 
Rendőrséggel együtt kell működnünk. Ha bármilyen bejelentés érkezik a lakosság részéről 10 
percen belül a helyszínen vagyunk. Sajnos nincs meg a teljes felszerelésünk. Ruhánk még 
nincs. 5 fő van aki aktívan részt vesz a polgárőrség munkájában. 
 
Mészáros László:  Hány fővel működik összesen a polgárőrség? 
 
Tész János: 15 fővel, de 5 aktív tag van. 
 
Mészáros Lőrinc: Azért nem támogattuk a polgárőrséget a tavalyi évben, mert semmiféle 
beszámolót nem kaptunk tőlük az elmúlt időszakban. Vezénylési napló van-e?  
 
Mészáros László: Mindenképpen papírozni kell az eseményeket. Vezénylési naplót kell 
vezetni, és mindent le kell vezetni papíron. 
 
Tész János: Eseménykönyv van, amiben vezetjük, hogy milyen esemény történt. 
 
Simon Ákos: Ha előre nem tudja rögzíteni az eseményt, utána mindenképpen legyen leírva a 
történés. 
 
Flier Éva: Meg tudom erősíteni, hogy a Polgárőrség minden iskolai rendezvényen biztosítja a 
helyszínt. 
 
Mészáros Lőrinc: Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs. 
 



A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 6  igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 
 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2014. (III. 03.) sz. határozata 

a Polgárőr Egyesület beszámolójáról és támogatásáról 
 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Polgárőr 
Egyesület beszámolóját. 2014. évben 300.000,-Ft támogatásban részesíti a Polgárőr 
Egyesületet. 
 
       Határidő: azonnal 
       Felelős: polgármester 
 
 

3. Napirendi pont 
 
A közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás 
szabályainak megállapításáról szóló rendelet megalkotása 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

Mészáros Lőrinc: Jogos igény, hogy településünk szabályozott keretekben határozza meg 
közterületei nevét, házszámait, valamint ezek eljárási szabályait. Mindez azért is célszerű, 
mivel a napi munkában mind gyakrabban bukkannak fel a házszámozásban kialakult 
problémás helyzetek.  

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) 
bekezdése értelmében a Képviselő – testület át nem ruházható rendeletalkotási hatáskörébe 
tartozik a közterületek elnevezésének, házszám-megállapításának szabályozása. A korábban 
hatályos Ötv. és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint 
egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény, 
nem tette kötelezővé az önkormányzat számára, hogy a közterület elnevezésére, illetve a 
házszámozás szabályaira vonatkozóan helyi rendeletet alkosson. A korábbi gyakorlatban ezen 
jogszabályi környezettel összhangban történt a közterületek elnevezésének meghatározása, 
azaz a Képviselő - testület normatív határozatban döntött a közterületek elnevezéséről és jó 
esetben az azon belüli házszámozás szabályairól. A földrajzi nevek megállapításáról, ezen 
belül a közterület-neveknek alkalmazásáról a magyarországi hivatalos földrajzi nevek 



megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet rendelkezik. A 
rendelet pontosan meghatározza azokat a fogalmakat és fő szabályokat, amelyeket a 
Képviselő-testületnek követnie kell a közterületnév megállapítás, illetve névváltoztatás 
esetében. Erre való tekintettel jelen rendeletünk ezeket a kérdéseket nem szabályozza, mivel 
felsőbb szintű jogszabály már ezt megtette.  

 

A rendelet hatálybalépésének 2014. április 7. napját javasoljuk, mivel az országgyűlési 
választások határnapjait megállapító KIM rendelet a választásokig egyébként is tilalmazza a 
közterületek nevében bekövetkező változtatást. 

A rendelet elfogadása természetesen a már korábban kihelyezett közterületnév táblák és 
házszámok érvényét nem érinti, azonban rendelkezünk arról, hogy a hiányzó táblákat záros 
határidőn belül pótolja az önkormányzat. 

 
Mészáros Lőrinc: Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs. 
 
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 6  igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 
 

  
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2014.(III.03.) önkormányzati rendelete 
a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a  házszámozás 

szabályainak  megállapításáról  
(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
 

4. Napirendi pont 
 
Döntés a Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesülethez való 
csatlakozásról 

               Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 
Mészáros Lőrinc: Az Európai Unió 2014-2020. közötti programozási időszakra vonatkozó 

vidékfejlesztési programjának, illetve az erre az időszakra vonatkozó Helyi Fejlesztési 

Stratégia (HFS) elkészítése, és a Helyi Fejlesztési Stratégia tervezési területének előzetes 



elismerése érdekében a Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési Főosztálya kérésére a 

határozati javaslat elfogadása, és az előterjesztés mellékletében található Nyilatkozat 

kitöltése szükséges.  

Mészáros Lőrinc: Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs. 
 
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 6  igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 
 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
14/2014. (III. 03.) számú határozata 

a Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesülethez való csatlakozásról 
 
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy előzetes csatlakozási 
szándékkal részt kíván venni a Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület 
2014-2020. közötti programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban, illetve a 
Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) elkészítésében, valamint a HFS tervezési területének 
előzetes elismerésében. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok aláírására. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2014.március 4. 
 

 
5. Napirendi pont 
A Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása 

 Előterjesztő: Dr.Sisa András 
 
Dr. Sisa András: Az országgyűlési általános választások időpontjának kiírásával egyidejűleg 
a korábbi szavazatszámláló bizottságok tagjainak jogviszonya a törvény erejénél fogva 
megszűnt.  
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény a szavazatszámláló bizottságok 
tagjainak megválasztásáról az alábbiak szerint rendelkezik: 
„24. § (1) A szavazatszámláló bizottság három tagját és szükséges számban póttagokat a 
települési önkormányzat képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános 
választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon választja 
meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. A szavazatszámláló 
bizottság tagjait és a póttagokat települési szinten kell megválasztani. 



25. § (1) A választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat 
nem nyújtható be. 
(2) A választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról egy szavazással dönt az 
Országgyűlés, a közgyűlés, illetve a képviselő-testület. 
26. § Ha a választási bizottság tagjainak megválasztására határidőben nem kerül sor, 
a) a szavazatszámláló bizottság tagjait a helyi választási iroda vezetőjének indítványára az 
országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság, 
b) a helyi választási bizottság tagjait a helyi választási iroda vezetőjének indítványára a 
területi választási bizottság, 
c) az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjait az országgyűlési 
egyéni választókerületi választási iroda vezetőjének, a területi választási bizottság tagjait a 
területi választási iroda vezetőjének indítványára a Nemzeti Választási Bizottság 

- jegyzőkönyvbe foglalt döntéssel - haladéktalanul megbízza.” 
A fenti rendelkezésekből kitűnik, hogy választásról szóló jogszabály kötelezően előírja az új 
szavazatszámláló bizottságok megválasztását legkésőbb március 17. napján 16 óráig akként, 
hogy a bizottságok tagjaira a Helyi Választási Iroda vezetője – a jegyző – tesz indítványt, 
melyhez módosító javaslat nem nyújtható be. Amennyiben a bizottság tagjait a képviselő-
testület nem választja meg, úgy személyükről az egyéni választókerületi bizottság jogosult 
dönteni. 
Az előterjesztés előkészítése során az indítványozott tagokkal az egyeztetés megtörtént, 
előzetesen mindenki vállalta a megbízatást. A javasolt bizottsági tagok korábbi 
választásokban már részt vett, gyakorlott személyek.  
A település mindkét szavazatszámláló bizottsága 3-3 választott tagból áll, melyet kiegészít a 
pártok által delegált tagok köre azzal, hogy a szavazókörökben a választás napján 
minimálisan öt fő a bizottság létszáma. A szükséges létszám érdekében így megfelelő számú 
póttag választása is szükséges. A bizottsági tagok megválasztására települési szinten kerül 
sor, egyetlen szavazással. 

 
Mészáros Lőrinc: Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs. 
 
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 6  igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 
 
 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
15/2014 (III.03.) számú határozata 

a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztásáról 
 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény 24.§ (1) bekezdése szerint a települési szavazókörök szavazatszámláló bizottságaiba az alábbi 
tagokat, illetőleg póttagokat választja meg: 
 



001. számú szavazókör (Felcsút, Fő u. 140. - Általános Iskola) 
 
tagok: 
  Miklós Dénesné (Fő u. 156.) 
  Tóth Sándorné (Kossuth u. 67.) 
  Harangozó Vivien Katalin (Fő u. 22.) 
 

póttagok: 
  Borsos László (Kossuth u. 32.) 
  Kincses Julianna (Fő u. 158.) 
 
002. számú szavazókör (Felcsút, Fő u. 75. - Községháza) 
 

tagok: 
  Tokodi Jánosné (Fő u. 201.) 

Harangozó Barbara (Fő u. 22.) 
  Androvicsné Domján Angéla (Arany J. u. 12.) 

 
 

 
 

póttagok: 
  Leithi Vilmosné (Kossuth u. 3.) 
  Varga Szvitlana (Kolozsvári u. 12.) 
 
     Határidő: Azonnal 
     Felelős: Jegyző 
 

6. Napirendi pont 
 
Javaslat az ún. „Kánya utca” közterület hivatalos elnevezésére 
         Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

Mészáros Lőrinc : Községünkben a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia melletti útszakasz 
helyzete és elnevezése évtizedek óta rendezetlen. Ennek az utcának a szájhagyomány szerint 
Kánya utca a neve, azonban az ingatlan- és lakcímnyilvántartásban nem szerepel így. 
Természetben ez az utcarészlet a Fő utca nyúlványa, attól eltérő 193. helyrajzi számon, 
önkormányzati fenntartásban álló módon. 

Az épülő Stadionnal, illetőleg annak átadásával egy időben illő lenne ezt az utcaszakaszt 
méltó módon elnevezni, hiszen sem a hivatalos elnevezése, sem a kialakult „szokásjogi” neve 
nem hivatalos. 

Úgy vélem, hogy településünk és a labdarúgás mind a valóságban, mind a köztudatban 
összefonódott. Az Akadémia nem véletlenül választotta nemzetünk máig élt legnagyobb 
labdarúgóját névadóul, ezért javasolom, hogy az érintett útszakaszt szintén Puskás Ferencről 
nevezzük el. 

Amint mindnyájunk előtt közismert, Puskás Ferenc olimpiai bajnok és világbajnoki 
ezüstérmes magyar labdarúgó, edző, az Aranycsapat kapitánya, a Nemzet Sportolója. 1950 és 
1954 között a magyar futballválogatott csapatkapitánya és a Budapesti Honvéd meghatározó 



egyénisége volt. Az 1956-os forradalom leverésének hírére külföldön maradt, 
Spanyolországba költözött, ahol 1958-ban a Real Madrid legendás játékosa lett. 39 évesen 
hagyott fel aktív játékosi pályafutásával és utána edzőként tevékenykedett. 1991-ben végleg 
hazaköltözött, ahol 1992-től az MLSZ utánpótlás-, majd nemzetközi igazgatója, végül pedig 
1993-tól egy rövid időre a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya. 2004-ben 
felkerült a neve a világ legjobb labdarúgóinak névsorát tartalmazó FIFA 100-as listára. 

Fenti rövid összefoglaló alapján azt gondolom, hogy településünk méltóan emlékezne meg 
utcanév-adással erről a világhírű magyar sportemberről, ezért kérem, hogy javaslatomat a 
Tisztelt Képviselő-testület támogató határozatával erősítse meg. 

A választásokig – április 6. napjáig – a 3/2014. (I.20.) KIM rendelet 6.§-a tilalmazza az 
utcanevek megváltoztatását, ezért javasolom, hogy ugyanezen ülésünkön megalkotandó 
rendeletünk hatályba lépését követően mielőbb, külön határozatban döntsünk a közterület 
elnevezéséről. 
 

 
Mészáros Lőrinc: Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs. 
 
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 6  igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 
 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2014. (III. 03.) számú határozata 

az ún. „Kánya utca” közterület hivatalos elnevezéséről 
 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogató nyilatkozatát fejezi ki arról, hogy a 
Felcsút belterületi 193. hrsz-ú útszakasz Puskás Ferenc nevét vegye fel azzal, hogy az utcanév 
hivatalos elnevezéséről 2014. április 6. napját követően külön döntésben rendelkezik. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: Azonnal 
 

7. Napirendi pont 
Dojcsák Sára Johanna Down szindrómás gyermek támogatásáról 

 
       Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 



Mészáros Lőrinc:  Megkeresett Dojcsákné Goda Anna azzal a kéréssel, hogy támogassa az 
Önkormányzat Down szindrómás kislánya Dojcsák Sára Johanna fejlesztését. Egészen idáig 
ingyen járhattak a Down alapítványhoz, de januártól új szabályozások miatt az alapítvány 
elesik a támogatásoktól így a szülőknek kell a gyermekek fejlesztését finanszírozni. Nagyon 
nagy anyagi terhet jelent a szülőknek és kérik a Képviselő-testület támogatását. 
 
 
Mészáros Lőrinc: Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs. 
 
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 6  igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 
 
 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2014. (III. 03.) számú határozata 

Dojcsák Sára Johanna Down szindrómás gyermek támogatásáról 
 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy havi 5.000,-Ft-tal támogatja 
Dojcsák Sára Johanna Down szindrómás gyermek fejlesztését. 
 
       Határidő: azonnal 
        

Felelős: polgármester 
 
 
 
További hozzászólás, észrevétel hiányában a polgármester a testületi ülést 09.00 órakor 
bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

Mészáros Lőrinc     Dr. Sisa András 
              polgármester           jegyző 

       


