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J E GY Z Ő K Ö N Y V 
Felcsút Község Önkormányzat  
Képviselő-testületének üléséről 

 
Az ülés helye:    a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme Felcsút, Fő u 75. 
Az ülés időpontja:  2014. február 5. 15.00 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 lejárt határidejű határozatok teljesüléséről 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

2. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

3. Felcsút Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegei 

Előterjesztő:  Mészáros Lőrinc polgármester 

4. Felcsút Község  Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása 
Előterjesztő:  Mészáros Lőrinc  polgármester 

5. Felcsút Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének tárgyalása 
Előterjesztő:  Mészáros Lőrinc polgármester 

6. Felcsút Községi Önkormányzat az államháztartáson kívüli források átadására és 
átvételére vonatkozó szabályairól szóló rendeletének megalkotása 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

7. A köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló rendelet jóváhagyása 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

8. A Bicske és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás 2014. évi költségvetésének 
jóváhagyása 

            Előterjesztő:  Mészáros Lőrinc polgármester 
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9. A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetésének 
jóváhagyása 

            Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

10. Kifogások a települési hulladékkezelési közszolgáltató közszolgáltatásával 
kapcsolatban 

            Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

11. A Faluházba található konditerem üzemeltetése 
            Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

12. Egyebek 
 
 

Mészáros Lőrinc:  Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy 
6 fővel a képviselő-testület határozatképes.  A kiküldött napirendi pontok után még a 
Kastély Óvoda zárvatartási és beíratási időszakra vonatkozó kérelmét, valamint a víz-
és csatornadíj pályázaton való indulásról való döntést 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 lejárt határidejű határozatok teljesüléséről 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

2. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

3. Felcsút Községi Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegei 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

4. Felcsút Községi Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása 
Előterjesztő:  Mészáros Lőrinc  polgármester 

5. Felcsút Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének tárgyalása 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

6. Felcsút Községi Önkormányzat az államháztartáson kívüli források átadására és 
átvételére vonatkozó szabályairól szóló rendeletének megalkotása 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

7. A köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló rendelet jóváhagyása 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 



 3 

8. A Bicske és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás 2014. évi költségvetésének 
jóváhagyása 

            Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

9. A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetésének 
jóváhagyása 

            Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

10. Kifogások a települési hulladékkezelési közszolgáltató közszolgáltatásával 
kapcsolatban 

            Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

11. A Faluházba található konditerem üzemeltetése 
            Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

12. A Kastély Óvoda nyári zárva tartásának és felvételi időszakának fenntartói 
jóváhagyása 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

13. A 2013. évi víz- és csatornadíj pályázat 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 
 

1. Napirendi pont 
 
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesüléséről 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

Mészáros Lőrinc:  Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 77/2013. (IX.30.) 
számú határozata Felcsút Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 2013. I. félévi 
gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról. A beszámoló elfogadása megtörtént. 
 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 78/2013 (IX30.) számú határozata 
A Kastély Óvoda 2013-2014. évi munkatervének véleményezéséről. A munkaterv elfogadása 
megtörtént. 
 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 79/2013 (IX.30.) számú határozata 
a megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését 
szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásáról szóló 39/2013 (VII.31.) BM rendelet alapján 
pályázat benyújtásáról. A határozat megküldése megtörtént. 
 
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 80/2013 (IX.30.) számú határozata 
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi 72/2023. (IX.30.); 
valamint 76/2013. (IX.30.) számú határozatát.  
 
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 81/2013 (IX.30.) számú határozata 
a Magyar Telekom Nyrt. részére a 329/2. hrsz-ú ingatlanon található víztorony hírközlési célú 
bérbe adásáról. A szerződés aláírása megtörtént. 
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Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 82/2013 (IX.30.) számú határozata 
a Telenor Magyarország Zrt. részére a 329/2. hrsz-ú ingatlanon található víztorony hírközlési 
célú bérbe adásáról A határozat megküldése megtörtént. 
 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 83/2013. (IX.30) számú határozata 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához  
történő csatlakozásról. A határozat megküldése megtörtént. 
 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 84/2013. (X.31.) számú határozata 
Felcsút Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi háromnegyed éves 
gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról. A határozat megküldése megtörtént. 
 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 85/2013. (X.31.) számú határozata 
a 2014. évi költségvetési koncepcióról. A határozat megküldése megtörtént. 
 
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 86/2013. (X. 31.) számú határozata a 
tabajdi önálló védőnői körzet módosításáról. A határozat megküldése megtörtént. 
 
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének87/2013. (X. 31.) számú határozata az 
iskola-egészségügyi védőnői feladatok ellátására szerződés megkötéséről A határozat 
megküldése megtörtént. 
 
Felcsút Község Önkormányzata Képviselő-testületének88/2013. (X. 31.) számú határozata az 
iskolai védőnői feladatok ellátására a Felcsúti Letenyey Lajos Szakközépiskola és 
Szakiskolával kötött együttműködési megállapodás módosításáról. A határozat megküldése 
megtörtént. 
 
Felcsút Község Önkormányzata Képviselő-testületének89/2013. (X. 31.) számú határozata az 
iskolai védőnői feladatok ellátására a Felcsút önálló védőnői körzetének lehatárolásáról. A 
határozat megküldése megtörtént. 
 
Felcsút Község Önkormányzata Képviselő-testületének90/2013. (X. 31.) számú határozata Az 
Endresz György Általános Iskola intézményi tanácsába delegált önkormányzati tag 
megválasztásáról. A határozat megküldése megtörtént. 
 
Felcsút Község Önkormányzata Képviselő-testületének91/2013. (X. 31.) számú határozata 
Vagyonnyilatkozat-ellenőrzési és Összeférhetetlenségi Bizottság tagjának megválasztásáról. A 
határozat megküldése megtörtént. 
 
Felcsút Község Önkormányzata Képviselő-testületének92/2013. (X. 31.) számú határozata 
Vagyonnyilatkozat-ellenőrzési és Összeférhetetlenségi Bizottság tagjának megválasztásáról. A 
határozat megküldése megtörtént. 
 
Felcsút Község Önkormányzata Képviselő-testületének93/2013. (X. 31.) számú határozata 
Vagyonnyilatkozat-ellenőrzési és Összeférhetetlenségi Bizottság tagjának megválasztásáról. A 
határozat megküldése megtörtént. 
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Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 94/2013. (XI.11.) számú határozata 
Felcsút község településrendezési tervének módosításával kapcsolatos vélemények 
elfogadásáról. A határozat megküldése megtörtént. 
 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 95/2013 (XI.11.) számú határozata 
együttműködési megállapodás megkötéséről a “Szennyvízelvezetés és – tisztítás 
megvalósítása KEOP előkészítő konstrukció” végrehajtására. A határozat megküldése 
megtörtént. 
 

Felcsút Község Önkormányzat Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 96/2013. 
(XI. 21.) számú határozata 103/2013.(IX.8.) VM rendelet 3. célterületére történő pályázat 
benyújtásáról. A határozat megküldése megtörtént. 
 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 97/2013. (XI. 21.) számú határozata 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása. A határozat megküldése megtörtént. 
 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 98/2013. (XI.27.) önkormányzati 
határozata Felcsút község településszerkezeti tervének módosításáról. A határozat 
megküldése megtörtént. 
 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2013 (XI.27.) számú határozata 
Az Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervéről. A határozat megküldése megtörtént. 
 
Felcsút Község Önkormányzata Képviselő- testületének 100/2013. (XI.27. ) számú határozata 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről 
szóló szabályzat elfogadásáról. A határozat megküldése megtörtént. 
 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 101/2013. (XI. 27.) számú határozata 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat támogatásának 
odaítéléséről. A határozat megküldése megtörtént. 
 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 102/2013. (XI. 27.) számú határozata 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat támogatásának 
odaítéléséről.  A határozat megküldése megtörtént. 
 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 103/2013. (XI. 27.) számú határozata 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat támogatásának 
odaítéléséről. A határozat megküldése megtörtént. 
 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 104/2013. (XI. 27.) számú határozata 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat támogatásának 
odaítéléséről. A határozat megküldése megtörtént. 
 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 105/2013. (XI. 27.) számú határozata 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat támogatásának 
odaítéléséről.  A határozat megküldése megtörtént. 
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Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 106/2013. (XI. 27.) számú határozata 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat támogatásának 
odaítéléséről. A határozat megküldése megtörtént. 
 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 107/2013. (XI. 27.) számú határozata 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat támogatásának 
odaítéléséről. A határozat megküldése megtörtént. 
 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 108/2013. (XI. 27.) számú határozata 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat támogatásának 
odaítéléséről . A határozat megküldése megtörtént. 
 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 109/2013. (XI. 27.) számú határozata 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat támogatásának 
odaítéléséről. A határozat megküldése megtörtént. 
 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 110/2013. (XI. 27.) számú határozata 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat támogatásának 
odaítéléséről . A határozat megküldése megtörtént. 
  
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 111/2013. (XI. 27.) számú határozata 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat támogatásának 
odaítéléséről.  A határozat megküldése megtörtént. 
 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 112/2013. (XI. 27.) számú határozata 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat támogatásának 
odaítéléséről. A határozat megküldése megtörtént. 
 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 113/2013. (XI. 27.) számú határozata 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat támogatásának 
odaítéléséről. A határozat megküldése megtörtént. 
 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 114/2013. (XI. 27.) számú határozata 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat támogatásának 
odaítéléséről. A határozat megküldése megtörtént. 
 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 115/2013. (XI. 27.) számú határozata 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat támogatásának 
odaítéléséről. A határozat megküldése megtörtént. 
 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 116/2013. (XI. 27.) számú határozata 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat támogatásának 
odaítéléséről. A határozat megküldése megtörtént. 
 
Felcsút  Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 117/2013. (XI. 27.) számú határozata 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat támogatásának 
odaítéléséről  . A határozat megküldése megtörtént. 
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Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 118/2013. (XI. 27.) számú határozata 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat támogatásának 
odaítéléséről. A határozat megküldése megtörtént. 
 
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő- testületének 119/2013. (XI. 27.) számú határozata 
a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel elvi 
támogatásáról. A határozat megküldése megtörtént. 
 
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 120/2013. (XII.16..) önkormányzati 
határozata Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 
18. sz. módosítása. A határozat megküldése megtörtént. 
 
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 121/2013. (XII.16.) önkormányzati 
határozata a Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási 
Megállapodásának módosításáról. A határozat megküldése megtörtént. 
 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (XII.16.) önkormányzati 
határozata A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámolója. A határozat 
megküldése megtörtént. 
 
 
Felcsút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 123/2013.(XII.16.) számú határozata  
2014. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadásáról. A határozat megküldése 
megtörtént. 
 
Felcsút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 124/2013.(XII.16.) számú határozata 
A képviselői tiszteletdíj ki nem fizetett hányadából képzett tartalék felhasználásáról való 
döntés. A határozat megküldése megtörtént. 

 
Felcsút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 125/2013.(XII.16.) számú határozata 
A Faluház üzemeltetési koncepciójáról és a kapcsolódó szerződésekről. A határozat 
megküldése megtörtént. 
 
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 
1/2014. (II. 5.) sz. határozata 
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a lejárt határidejű határozatok teljesüléséről 
szóló beszámolóról 

 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testülete úgy dönt, hogy a lejárt határidejű 
határozatok teljesüléséről szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: azonnal 
  Felelős:Polgármester 

 
2. Napirendi pont 

Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

Mészáros Lőrinc: A Faluház átadásra került, ez volt a legfontosabb esemény a két ülés 
között. Nagyon szép színvonalas átadó ünnepségre került sor. Felajánlást teszek további 500 
q tűzifa kihordására a rászorultak részére. Felmértük a régi orvosi rendelőt. Pályázati 
lehetőséget kell találnunk és nagyon szépen fel lehet újítani belülről az épületet. Terveznénk 
az átalakítás során a Nyugdíjas Klubnak helységet, ahol a nyugdíjasaink össze tudnak jönni. 
Baba-mama szobát. A fiataloknak Ifjúsági Klubbot. Továbbra is itt kapna helyet a Könyvtár 
és itt működne az Oltalom Szociális Intézmény és a Családgondozó. 

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 
2/2014. (II. 5.) 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 

 
3. Napirendi pont 
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Felcsút Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegei 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

Mészáros Lőrinc:  Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 29/A §-a alapján az 
önkormányzatnak legkésőbb a költségvetése elfogadásáig határozatban kell megállapítania a 
Stabilitási törvényben meghatározott adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek, valamint a saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre 
várható összegeit. 

 
Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettsége nincs. A 
353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet szerinti saját bevételek összegeit az előterjesztés 
melléklete tartalmazza. 

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 
3/2014. (II.05.) számú határozata 

Felcsút Községi Önkormányzat bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) 
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 

költségvetési évet követő három évre várható összegeiről 
 
 

Felcsút Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 29. §-a szerinti kötelezettségének eleget téve megállapítja, hogy a Stabilitási 
törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban 
meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése 
szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet 
követő három évre várható összegei a határozat mellékletében foglaltak szerint alakulnak. 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Polgármester 

4. Napirendi pont 

Felcsút Községi Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc  polgármester 

Mészáros Lőrinc: Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2013.(II.15.). számú 
rendeletével 580. 235 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel, 2013. február 15-i ülésén fogadta 
el az Önkormányzat 2013. évi költségvetését. 
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Időközben a költségvetést érintő állami támogatások változása miatt indokolttá vált annak 
módosítása, az alábbiak szerint: 

- Bér kompenzáció II. félév (Önkormányzat: 275 e Ft, Közös Hivatal: 470 e Ft, Óvoda: 
394 e Ft, Oltalom Intézmény: 177 e Ft) 

- Bérkompenzáció 2012. 12. havi (Önkormányzat: 29 e Ft, Körjegyzőség/Közös Hivatal: 
166 e Ft, Óvoda: 77 e Ft) 

- Szerkezetátalakítási tartalék címén kapott támogatás (Gyermek étk. felad. tám. Kieg 
824 e Ft, és Beszámítás összegének visszapótlása 1. 065 e Ft, Szoc. és Gyejó. 
alapellátás tám. 5. 028 e Ft) 

- Normatíva pótigény, lemondás (Pót: 5. 774 e Ft, Lemondás: 740 e Ft) 
- Normatíva póttámogatás, óvodapedagógusok bértámogatása: 2. 105 e Ft 
- A működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás (régi ÖNHIKI): 14. 815 e 

Ft 
- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány formájában: 957 e Ft 

 

A fenti állami támogatások változásáról a Magyar Államkincstár megküldte az előirányzat 
módosításról szóló értesítést, mely alapján szükség volt az előirányzatok módosítására. 

A bevételi előirányzatok módosításával egyidejűleg a kiadási oldalon is szükségessé vált az 
előirányzatok módosítása az önkormányzat esetében: 

– az általános tartalék, bérek, járulékok, természetben nyújtott rendkívüli gyevét. 
 

Az intézmények esetében: 

– bérek, járulékok a kompenzáció miatt. 

 

Év végén el kellett könyvelni továbbá a bevételi oldalon az Önkormányzat 2012. évi 
pénzmaradványának be nem tervezett részét is a kiadási oldalon a tartalékkal szemben, Iskola 
esetében a megfelelő dologi kiadásokkal szemben (Önkormányzat: 1. 325 e Ft, Általános 
iskola: 1. 745 e Ft). 

A fentiek számszaki bemutatását, valamint a szükséges további módosításokat az 1. - 19. 
táblázatok tartalmazzák. 

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 
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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 

1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló  

2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 
(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
5. Napirendi pont 

 
Felcsút Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének tárgyalása 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

Mészáros Lőrinc: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24 § (3) bekezdése 
alapján a helyi önkormányzatok költségvetési rendelet-tervezetét a központi költségvetésről 
szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig kell benyújtani a képviselő-
testület részére. E rendelkezésre tekintettel csatoltan benyújtom az önkormányzat 2014. évi 
költségvetési tervezetét. 
 
Jogszabály előírásai alapján a költségvetés tárgyalásakor tájékoztatásul az alábbi mérlegeket 
és kimutatásokat kell bemutatni: 

1.  költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban (3.függelék), előirányzat 
felhasználási tervet (4.függelék), 

2.  a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és 
összesítve  

3. a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - 
tartalmazó kimutatást, és 

4. a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletek miatti kötelezettségek , 
valamint saját bevételek költségvetési évet követő három év tervezett 
előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a tervszámoktól történő 
esetleges eltérés indokait. 

 
Az önkormányzatnak több éves kihatással járó, hitelfelvétel, illetve beruházás-felújítás miatti 
kötelezettsége nincs. Közvetett támogatások nyújtását nem terveztük. 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény 3 § (1) bekezdésében 
meghatározott adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettsége jelen 
költségvetési évben, illetve az ezt követő három évben várható nem lesz. A 353/2011. (XII. 30.) 
Kormányrendelet szerinti saját bevételeinek alakulását az 5. függelék tartalmazza. 

A bevételi előirányzatok kormányzati funkciónkénti részletezése az 1. függelékben, a kiadási 
előirányzatok a 2. függelékben kerültek kimutatásra. 
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Az önkormányzatok finanszírozási struktúrája alapjaiban nem tér el a 2013-ban kialakított és 
alkalmazott feladatalapú forráselosztástól. Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb 
részét továbbra is a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, 
településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását a 
költségvetés 2014. évben is az általános működési támogatások címen támogatja, melynek 
keretében a településüzemeltetés költségeihez járul hozzá. Változás annyiban következett be a 
finanszírozás rendszerében, hogy a közös hivatal fenntartásához nyújtott állami támogatást 
nem az egyes tagönkormányzatok kapják, hanem a támogatás teljes összegére a székhely 
önkormányzat jogosult. 

Továbbra is önkormányzati feladat marad a gyermekétkeztetés, melynek ellátásához 
hozzájárulást biztosít az állam. E jogcímen járó támogatást az igénylés alapján a Magyar 
Államkincstár már visszaigazolta. 

A szociális és gyermekjóléti feladatok esetében az önkormányzatok szerepe alapvetően a 
pénzbeli ellátások, illetve az alapellátások biztosítása.  

Az önkormányzatokat megillető egyes költségvetési támogatásokat csökkenti az ún. 
„beszámítás”, a tavalyinál differenciáltabb módon. Az alacsony helyi adóbevétellel 
rendelkező településeket a csökkentés egyáltalán nem érinti; e felett pedig sávosan növekvő 
mértékben terheli a beszámítás az önkormányzatokat.  

A helyi adókból származó bevétel továbbra az önkormányzatok saját bevétele marad. A 
gépjárműadóból befolyó összeg 40 %-a illeti meg az önkormányzatot. 

 

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 
2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 
(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
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6. Napirendi pont 
 
 
Felcsút Községi Önkormányzat az államháztartáson kívüli források átadására és átvételére 
vonatkozó szabályairól szóló rendeletének megalkotása 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

Mészáros Lőrinc: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvénymódosításáról szóló 2013. évi LXXXV. törvényalapján a 41. § kiegészült a (9) 
bekezdéssel: 

„A helyi önkormányzat képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és 

átadására vonatkozó rendelkezéseket rendeletben szabályozza.” A 2013. június 22-én 

hatályba lépett módosítás felhatalmazza a települési önkormányzatot, hogy az 

államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó részletes szabályokat 

rendeletben állapítsa meg. A 2014. évi költségvetés elfogadása előtt, és az ott megjelölt 

támogatások jogszerű átadása érdekében szükséges ezt a rendeletet megalkotnunk. 

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 

3/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete 
az államháztartáson kívüli források átadására és átvételére 

vonatkozó szabályokról 
(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
7. Napirendi pont 

A köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló rendelet jóváhagyása 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

Mészáros Lőrinc: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a 
továbbiakban: Kttv.) meghatározza a kormánytisztviselőknek és a köztisztviselőknek adható 
juttatások körét, illetve azok megnevezését. Ennek alapján a Felcsúti Közös Önkormányzati 



 14 

Hivatal, valamint jogelődje a Felcsút-Alcsútdoboz-Csabdi-Tabajd-Vértesacsa Községek 
Körjegyzősége valamennyi köztisztviselője korábban és jelenleg is egységesen 20% 
illetménykiegészítésben részesült. Az illetménykiegészítésről a Kttv. 234.§ alapján 
rendeletben, a tárgyévre kell rendelkezni. Az illetménykiegészítésről szóló döntés korábban a 
költségvetési rendelet része volt, azonban helyesebb erről külön rendeletet alkotni melynek 
személyi hatálya kiterjed a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőire. 

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 
4/2014. (II. 06.) rendelete 

a köztisztviselők illetménykiegészítéséről 
(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
8. Napirendi pont 

 
A Bicske és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás 2014. évi költségvetésének jóváhagyása 
            Előterjesztő:  Mészáros Lőrinc polgármester 

Mészáros Lőrinc: 2012. március 29. napján megállapodás jött létre Bicske Város 
Önkormányzata, Csabdi Község Önkormányzat, Mány Község Önkormányzat, Szár Község 
Önkormányzat, Újbarok Község Önkormányzat, Óbarok Község Önkormányzat, Alcsútdoboz 
Település Önkormányzat, Felcsút Község Önkormányzat, Tabajd Község Önkormányzat, Vál 
Község Önkormányzat, Vértesacsa Község Önkormányzat között az egészségügyi 
alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról gondoskodás, mint kötelező feladat társulási 
formában történő ellátására vonatkozóan.  
 
A Bicske és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás elkészítette az előterjesztés mellékletét képező 
2014. évi költségvetésének tervezetét. 
 
Felcsút Község Önkormányzata véleményezési és jóváhagyási jogkörrel rendelkezik a 
költségvetés tekintetében, melyet a Társulás tanácsa már megtárgyalt és elfogadott. 

Kérem, vitassuk meg a tervezetet, és határozzunk annak jóváhagyásáról különös tekintettel 
arra nézve, hogy az ügyeleti hozzájárulás az előzi évi összeghez képest csökkent. 
 

Mészáros Lőrinc: Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs. 
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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 

4/2014. (II.05.) számú határozata a Bicske és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás  
2014. évi költségvetésének jóváhagyásáról 

 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltaknak 
megfelelően a Bicske és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás  2014. évi költségvetésének 
tervezetével egyetért és azt jóváhagyja. 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 
 

 
9. Napirendi pont 

A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetésének 
jóváhagyása 

            Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

Mészáros Lőrinc: A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás elkészítette az 
előterjesztés mellékletét képező 2014. évi költségvetésének tervezetét. 

A sürgető határidő miatt javasolom jóváhagyni ezzel a tartalommal a tervezetet, tekintettel 
arra, hogy a Társulási Tanács 2014. január 23-ai ülésén azt már elfogadta. A Társulás 
költségvetése Felcsút vonatkozásban kizárólag lakosságszám-arányos tagdíjfizetési 
kötelezettséget tartalmaz.  

Felcsút Község Önkormányzata véleményezési és egyetértési jogkörrel rendelkezik a 
költségvetés tekintetében, ezért kérem, vitassuk meg a tervezetet, és határozzunk annak 
jóváhagyásáról figyelemmel arra, hogy a Társulás költségvetésének jóváhagyása február 5. 
napjáig meg kell, hogy történjék. 

Mészáros Lőrinc: Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs. 
 
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
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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. (II. 05.) számú határozata a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 
2014. évi költségvetésének jóváhagyásáról 

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vértes Többcélú Kistérségi 
Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetésének tervezetét az előterjesztésben 
foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 

 

10. Napirendi pont 

Kifogások a települési hulladékkezelési közszolgáltató közszolgáltatásával kapcsolatban 
            Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

Mészáros Lőrinc:  Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket, hogy a településünk hulladékkezelési 
közszolgáltatását ellátó Velencei Tavi Hulladékgazdálkodási Kft. sorozatos és visszatérő 
hibás teljesítése miatt a csatolt levélben írt módon kezdeményeztem a szolgáltató cseréjét.  

Sajnálatos módon a jelenlegi jogszabályi környezetben nincs lehetőségünk a Közép-Duna 
Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásból való gyors kiválásnak és megfelelő 
új közszolgáltató kiválasztásának, azonban megoldási lehetőségként – a szintén a Társulás 
által kiválasztott és vele január 24-én szerződött Depónia Kft. felé – jeleztem változtatási 
igényünket. 

Mivel a közbeszerzésen kiválasztott új közszolgáltató ténylegesen a VHG Kft. alvállalkozói 
bevonásával látná el a településünket ezért arra törekedtünk, hogy a jogszabályi feltételeknek 
megfelelő, Bicske város 100%-os tulajdonában álló céget vonja be a Depónia Kft a 
közszolgáltatásba. Bízom benne, hogy igényünk megfelelő támogatásra kerül és a területen 
már korábban bizonyított régi-új közszolgáltató magasabb színvonalon és lakossági panasz 
nélkül tud eljárni. 

Simon Ákos: Az alapszolgáltatással is és a szelektív gyűjtéssel is gond van. A gyűjtőszigetes 
megoldás sokkal hatékonyabb volt. Minősíthetetlen a szolgáltatás. Mindent el kell követni, 
hogy szolgáltatót válthassunk. 
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A tájékoztatót a Képviselő-testület határozathozatal nélkül tudomásul vette. 

 

11. Napirendi pont 

A Faluházba található konditerem üzemeltetése 
            Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

Mészáros Lőrinc:  Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket, hogy a Faluház alsó szintjén 
kialakításra került egy bárki által látogatható konditerem, komoly gépparkkal. Ez a 
konditerem az épület hátsó lépcsőjén keresztül a többi közfunkciótól elkülönítetten is 
megközelíthető lesz, vagyis nyitvatartása elválhat az épület többi részétől és külön is 
üzemeltethető.  

Az előzetes számítások szerint az önkormányzati alkalmazottal saját üzemeltetésből adódó 
bérköltséget nem tudja kompenzálni a bérletekből és belépőjegyekből származó bevétel, így 
elsősorban a terem bérbeadását és vállalkozó általi üzemeltetését javasolom. 

A terem 68 négyzetméteres alapterületét figyelembe véve, a teljes épülethez viszonyított 
közüzemi költségek nagyságrendileg évi 450-480e forintot tesznek ki. Úgy gondolom, hogy 
ennek megtérítése az önkormányzat minimális igénye, melyen felül lehet a bérleti díjat 
meghatározni.  

A terem bérletére és üzemeltetésére már érkezett egy ajánlat, melyet előterjesztésemhez 
mellékeltem. Az ajánlatot megfogalmazó személy rendelkezik tapasztalattal hasonló 
edzőterem üzemeltetésével kapcsolatban. A javaslatban havi 5000.- Ft-os bérlet és 500.- Ft-os 
napijegy-árakra figyelemmel, valamint 20 havi bérlet és 30 jegy havi átlagos értékesítésével 
számolva 115.000.- Ft havi bevétel állítható szembe havi 40e Ft rendszeres kiadással. A 
különbözeti 75e forintos összeg biztosíthatja az üzemeltető bevételét és fedezné az 
önkormányzatnak fizetendő bérleti díjat. 

Fentiek alapján két alternatív javaslatot fogalmaztam meg az előterjesztésben, melyről kérem 
a Tisztelt Képviselők véleményét: 

Az első lehetőség a már üzemeltetési javaslatot benyújtó személy, Turán Péter részére történő 
határozott idejű bérbeadás a havi 40e Ft üzemeltetési költségen felül minimális, 10-15e havi 
bérleti díj meghatározásával azzal, hogy egy éves időtartam után – a tényleges forgalom 
alapján – ezt a Felek felülvizsgálni kötelesek. Ezzel a megoldással viszonylag hamar tud a 
konditerem nyitni, és a felülvizsgálat kikötése a Felek kockázatát csökkenti. 

A másik lehetőség az üzemeltetésre történő pályázat kiírása az önkormányzat által 
meghatározott feltételekkel. Ebben az esetben a pályázat elbírálásáig, hozzávetőleg másfél-két 
hónapig nem tudjuk a konditermet hasznosítani. 

Mészáros János: Nehéz működtetni egy konditermet. Állandó felügyelet szükséges, 
mindenképpen kell egy olyan személy, aki meg tudja mondani, melyik súllyal lehet kezdeni, 
hogy ne legyen baleset. A súlyok több millió Ft-ba kerültek, és a lopás elkerülése végett is kell 
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a felügyelet. Óránként 300,-Ft legyen a község lakosainak, és a vidékieknek 500,-Ft legyen a 
napi jegy. 

Makai Kinga: Olyan kérése lenne a testnevelő tanárnak, hogy a 7-8 osztályos tanulókat 
felvihetné-e testnevelés óra keretében? 

Mészáros János: 14 év alatt a fejlődő csontozat miatt kifejezetten tilalmazott ilyen eszközök 
használata. 

Simon Ákos: Legalább féléves szerződést kellene kötni, hogy meglássuk, hogyan működik a 
konditerem. 

Mészáros Lőrinc: Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs. Javasolom, 
hogy jegyző úr vegye fel a kapcsolatot Turán Péterrel és a fentiek szerinti közüzemi önköltség 
és az amortizáció összegének figyelembe vételével, kitérve a felügyelet és a felelősségviselés 
kérdésére is, készítse elő a szerződést, hogy a mielőbbi nyitás megoldódhasson. 
 
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 

6/2014. (II. 05.) számú határozata 
A Faluház konditermének üzemeltetéséről 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Faluház alagsorában 
található konditermet bérbe adja Turán Péter 48/A. szám alatti lakosnak az önköltségnek és 
amortizációnak megfelelő havi 50e Ft bérleti díj mellett hat hónapos határozott időre azzal, 
hogy a bérleti szerződést a szerződő felek ezt követően – a tényleges forgalomra tekintettel – 
felülvizsgálják és annak eredményétől függően, közös megegyezés esetén szerződnek 
egymással. A szerződés kötelező tartalmi eleme a folyamatos felügyelet bérlő általi 
biztosítása, valamint a gépekért való felelősség vállalása. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a szerződés előkészítésére, valamint 
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

Felelős:  Polgármester 
Határidő:  Azonnal 
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12. Napirendi pont 

A Kastély Óvoda nyári zárva tartásának és felvételi időszakának fenntartói jóváhagyása 
            Előterjesztő: Mészáros Lőrinc  polgármester 

  
Mészáros Lőrinc: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdés b) 
pontja alapján 
 

b) dönt a köznevelési intézmény nevének megállapításáról, az óvodába történő jelentkezés 
módjáról, a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai felvételének 
időpontjáról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról, 
 
A Kastély Óvoda vezetője az óvoda felvételi időszakát  

2014. május 5. – május 16. 
a nyári zárva tartást  

2014. augusztus 4. – augusztus 31.  
között kérte meghatározni. 
 
A tervezett zárva tartási időszakot a szülői értekezleten egyeztették, valamint erre az időszakra 
– igény esetén – a gyermekfelügyelet biztosítását ügyeleti rendben biztosítani tudják. 
 
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 
7/2014 (II.05.) számú határozata 

A Kastély Óvoda felvételi időpontjának és nyári zárva tartásának meghatározásáról  
 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 83.§ (2) bekezdés b) pontjában biztosított döntési hatáskörében eljárva a 
Kastély Óvoda 2014. évi felvételi időszakát 2014. május 5.- május 16. között, a nyári zárva 
tartási időszakot 2014. augusztus 4.-31. között határozza meg. 

 
Felelős: Mészáros Lőrinc polgármester 
Határidő:  Azonnal 
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13. Napirendi pont 

        2014. évi víz- és csatornadíj pályázat 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

Mészáros Lőrinc:  A lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatásáról és az egészséges 
ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről szóló BM 8/2014. (I. 31.) 
rendelet értelmében minden önkormányzatnak magának kell igényelnie a díjtámogatást, a 
MÁK-hoz beérkezően 2014. február 14-ig. 

A Fejérvíz Zrt. elkészíti az ehhez szükséges anyagot, a fenti rendeletben foglaltaknak 
megfelelően.  

A mi feladatunk határozatot hozni a támogatási igény bejelentéséről, hogy részt veszünk a 
pályázaton, és határozatunkat meg kell küldeni a Fejérvíz részére. 

 
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 
8/2014 (II.05.) számú határozata  

a 2014. évi víz-és csatornaszolgáltatás támogatási igény benyújtásáról 

1. Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy részt kíván venni a 2014. 
évre vonatkozó ivóvíz- és csatornaszolgáltatás támogatására kiírt pályázaton. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási igény benyújtásához 
szükséges nyilatkozatok megtételére, aláírására. 

Határidő: Azonnal 
Felelős:  Polgármester 

 

További hozzászólás, észrevétel hiányában a polgármester a testületi ülést 18.30 órakor 
bezárta. 

K.m.f. 

Mészáros Lőrinc     Dr. Sisa András 
              polgármester           jegyző 
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