
J E GY Z Ő K Ö N Y V 

Felcsút Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 

 

Az ülés helye:   a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme Felcsút, Fő u 75. 

Az ülés időpontja:  2015. augusztus 7.     10.00 óra 

 

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: 

 Mészáros Lőrinc polgármester 

 Mészáros László alpolgármester 

 Mészáros János képviselő 

 Flier Jánosné képviselő 

 Spindler József képviselő 

 Szabó Péter képviselő 

 

Hiányzik: Flier Éva képviselő 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek: 

     Dr. Sisa András jegyző (tanácskozási joggal) 

 

Az ülésre javasolt napirendi pontok: 

 

1.) A felcsúti víziközmű-rendszer 2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Terve (GFT) 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

2.) A háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti közszolgáltatási kötelező feladatellátásra, 

feladatellátási szerződés megkötésére 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

3.) A „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő címek 2015. évi adományozásáról 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

4.) A felcsúti záportározó szabadidős célú áttervezésére tervező megbízása 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

Mészáros Lőrinc: Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy 6 fővel a 

képviselő-testület határozatképes. 

Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet elfogadja-e a napirendi pontokat? 

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el: 

 

1.) A felcsúti víziközmű-rendszer 2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Terve (GFT) 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

2.) A háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti közszolgáltatási kötelező feladatellátásra, 

feladatellátási szerződés megkötésére 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

3.) A „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő címek 2015. évi adományozásáról 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

4.) A felcsúti záportározó szabadidős célú áttervezésére tervező megbízása 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 



 

1.) Napirendi pont 

 

A felcsúti víziközmű-rendszer 2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Terve (GFT) 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

Mészáros Lőrinc: Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére. 

dr. Sisa András:  Azt kell tudni röviden az előterjesztésről, hogy 15 éves időszakra a víz- és 

csatornarendszer vonatkozásában hosszú távú fejlesztési tervet kell készíteni. Az előző évben is volt 

ilyen határozatunk és az idén is határozatban kell rendelkeznünk erről: függetlenül attól, hogy ki a 

rendszer tulajdonosa és az ellátásért ki a felelős. A vízhálózat a mienk, a szennyvíz közös 5 település 

vonatkozásában. Igazából jövő évet tudjuk érdemben prognosztizálni, a bérleti díjat illetően a többit 

csak tervezzük. Ebben szerepel a szennyvíztisztító felújítása, ami pályázati forrással valósítható meg. 

Mészáros Lőrinc: Ez minden évben így van. Arra az időszakra tudunk tervezni, amikor megkapjuk a 

bérleti díjat. A Fejérvíz Zrt. terjeszti elő, hogy mit szeretne átalakítani, hiszen Ő tudja szakmailag, 

hogy mit kell fejleszteni. 

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 

69/2015. (VIII.7.) számú határozata 

az Ivóvíz víziközmű-rendszer 2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Tervről 

 

1.) Felcsút Községi Önkormányzat, mint ellátásért felelős képviselő-testület megbízza a 

FEJÉRVÍZ ZRt.-t a melléklet szerinti Felcsút Község Vízellátás – V (12-29939-1-00-11) víziközmű-

rendszer 2016-2030 évi. GFT Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő 

benyújtásával, valamint, hogy a jóváhagyásra irányuló eljárásban való részvétellel képviselje az 

Önkormányzatot. 

 

2.) Felcsút Községi Önkormányzat, mint ellátásért felelős képviselő-testület nyilatkozik, hogy a 

melléklet szerinti Felcsút Község Vízellátás – V (12-29939-1-00-11)  víziközmű-rendszer 2016-2030. 

évi Gördülő Fejlesztési Terve a területrendezési tervvel és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv 

településünket érintő részével összhangban van. 

 

3.) Felcsút Község Önkormányzata, mint ellátásért felelős képviselő-testület a melléklet szerinti  

Felcsút Község Vízellátás – V (12-29939-1-00-11) víziközmű rendszer 2016-2030. évi GFT –vel 

kapcsolatban nyilatkozik, hogy a 2016-os várható bérleti díjakon, valamint a 2015-ös GFT-ben 

jóváhagyott tartalékoláson kívül, az Önkormányzat 0 Ft összegű, a korábbi évek során felhalmozott 

víziközmű fejlesztésekre fordítandó anyagi forrással rendelkezik, melyet a 2011. évi CCIX. törvény 



18.§-a alapján elkülönített számlán/számlákon kezel és a víziközmű rendszer felújítására, pótlására és 

fejlesztésére használ. 

 

4.) Felcsút Községi Önkormányzat, mint ellátásért felelős képviselő testület a melléklet szerinti 

Felcsút Község Vízellátás – V (12-29939-1-00-11) víziközmű-rendszer 2016-2030. évi GFT felújítási 

és pótlási tervét elfogadja. 

 

5.) Felcsút Községi Önkormányzat, mint ellátásért felelős képviselő testület a melléklet szerinti 

Felcsút Község Vízellátás – V (12-29939-1-00-11) víziközmű-rendszer 2016-2030. évi GFT beruházási 

tervét elfogadja. 

 

6.) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

megállapodás és a nyilatkozatok aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

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 

70/2015. (VIII.7. ) számú határozata 

a Szennyvíz víziközmű-rendszer 2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Tervről 

 

1) Felcsút Községi Önkormányzat, mint Szár, Újbarok, Alcsútdoboz, Tabajd települések 

(továbbiakban: ellátásért felelősök) nevében eljáró képviselő-testület megbízza a FEJÉRVÍZ ZRt.-t 

a melléklet szerinti Vál Völgyi Települések Szennyvízelvezetés és tisztítás – SZV (21-17482-1-005-

00-15) víziközmű-rendszer 2016-2030 évi. GFT Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 

Hivatalhoz történő benyújtásával, valamint, hogy a jóváhagyásra irányuló eljárásban való 

részvétellel képviselje az Önkormányzatot. 

 

2) Felcsút Községi Önkormányzat, mint ellátásért felelősök nevében eljáró képviselő-testület 

nyilatkozik, hogy a melléklet szerinti Vál Völgyi Települések Szennyvízelvezetés és tisztítás – SZV 

(21-17482-1-005-00-15) víziközmű-rendszer 2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Terve a 

területrendezési tervvel és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv településünket érintő részével 

összhangban van. 

 

3) Felcsút Községi Önkormányzat, mint ellátásért felelősök nevében eljáró képviselő-testület a 

melléklet szerinti Vál Völgyi Települések Szennyvízelvezetés és tisztítás – SZV (21-17482-1-005-

00-15-00-01) víziközmű-rendszer 2016-2030. évi GFT –vel kapcsolatban nyilatkozik, hogy a 2016-

os várható bérleti díjakon, valamint a 2015-ös GFT-ben jóváhagyott tartalékoláson kívül, az 

Önkormányzat 0 Ft összegű, a korábbi évek során felhalmozott víziközmű fejlesztésekre fordítandó 

anyagi forrással rendelkeznek, melyet a 2011. évi CCIX. törvény 18.§-a alapján elkülönített 

számlán/számlákon kezel és a víziközmű-rendszer felújítására, pótlására és fejlesztésére használ. 

 



4) Felcsút Községi Önkormányzat, mint ellátásért felelősök nevében eljáró képviselő testület a 

melléklet szerinti Vál Völgyi Települések Szennyvízelvezetés és tisztítás – SZV (21-17482-1-005-

00-15) víziközmű-rendszer 2016-2030. évi GFT felújítási és pótlási tervét elfogadja. 

 

5) Felcsút Községi Önkormányzat, mint ellátásért felelősök nevében eljáró képviselő testület a 

melléklet szerinti Vál Völgyi Települések Szennyvízelvezetés és tisztítás – SZV (21-17482-1-005-

00-15) víziközmű-rendszer 2016-2030. évi GFT beruházási tervét elfogadja. 

 

6) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 

és a nyilatkozatok aláírására. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

2.) Napirendi pont 

 

A háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti közszolgáltatási kötelező feladatellátásra, feladatellátási 

szerződés megkötésére 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

Mészáros Lőrinc: Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére. 

 

dr. Sisa András: Korábban már döntöttünk arról, hogy megszüntetjük a Bicskei Orvosi Ügyeleti 

Társulást és Bicske Város Önkormányzatával kötünk szerződést ugyanerre a feladatra. Az 

előterjesztésben szerepelő döntések ezzel függenek össze. Egyrészt megbízzuk Bicske Város 

Önkormányzatát a feladattal, a másik, hogy a szerződés tartalmát jóváhagyjuk, ha már kiválasztásra 

került valamely ellátásra köteles közszolgáltató. A rendeletalkotási felhatalmazásban megjelöljük azt, 

hogy Bicskével láttatjuk el ezt a kötelező orvosi ügyeleti feladatot.  

Mészáros Lőrinc: Reméljük, hogy javulni fog az ellátás. 

 

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

 

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma: 

Mészáros Lőrinc polgármester kéri, hogy a képviselő-testület szavazzon a háziorvosi és házi 

gyermekorvosi ügyeleti feladat-ellátási szerződés megkötéséről. 

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 

71/2015. (VIII.7.) számú határozata a 

háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti feladat ellátására feladat-ellátási szerződés megkötésére 

 

I. Felcsút Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a „Magyarország helyi önkormányzatairól” 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdése alapján, az Mötv. 13. § 4. pontjában s – a 

2015. augusztus 1-napjától hatályos – az „egészségügyi alapellátásról” szóló 2015. évi CXXIII. 

tv. 5. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó 

háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti közszolgáltatási feladat-ellátására, mint Megbízó 2015. 

szeptember 1-i kezdő hatállyal, határozatlan időtartamra feladat-ellátási szerződést köt az 

alábbi Önkormányzatok Képviselőtestületeivel:  

 

1. Bicske Város Önkormányzata Képviselőtestületével, mint Megbízottal 

2.  Csabdi Községi Önkormányzat Képviselőtestületével, 

3. Mány Község Önkormányzat Képviselőtestületével, 

4. Óbarok Községi Önkormányzat Képviselőtestületével, 

5. Szár Községi Önkormányzat Képviselőtestületével, 

6. Tabajd Község Önkormányzata Képviselőtestületével, 

7. Újbarok Községi Önkormányzat Képviselőtestületével, 

8. Vál Község Önkormányzat Képviselőtestületével, 

9. Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselőtestületével, 

10. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselőtestületével, 

11. Csákvár Város Önkormányzata Képviselőtestületével, 

12. Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselőtestületével, 

13. Bodmér Község Önkormányzata Képviselőtestületével, 

14. Gánt Község Önkormányzata Képviselőtestületével, mint Megbízókkal. 

 

II. A Képviselőtestület a háziorvosi és házi gyermek orvosi ügyeleti közszolgáltatási kötelező 

feladat ellátására vonatkozó Feladat-ellátási szerződést a határozat 1. számú mellékletében 

foglalt tartalommal jóváhagyja, felhatalmazva a polgármestert annak aláírására. 

 

III. A Képviselőtestület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

      Felelős:  Mészáros Lőrinc polgármester 

      Határidő: 2015. augusztus 31. 

 

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma: 

Mészáros Lőrinc polgármester kéri, hogy a képviselő-testület szavazzon a háziorvosi és házi 

gyermekorvosi ügyeleti körzetek megállapításáról szóló rendelet megalkotásához történő 

hozzájárulásról. 

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 

72/2015. (VIII.7.) számú határozata A háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti körzetek 

megállapításáról szóló rendelet megalkotásához történő hozzájárulásról 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Város Önkormányzat Képviselő-

testületének a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti körzetek megállapításáról szóló rendelete 

elfogadásához hozzájárul. 

Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről Bicske Város Önkormányzatát a határozat kivonatának 

megküldésével tájékoztassa. 

Felelős:   Polgármester 

Határidő:   Az ülés követő 8 nap 

 

 

3.) Napirendi pont 

 

A „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő címek 2015. évi adományozásáról 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

Mészáros Lőrinc: Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére. 

 

dr. Sisa András: 15 címet adhatunk ki minden évben. Az erre a célra létrehozott bizottság 

megvizsgálta, hogy a 42 pályázatból kiket javasol támogatásra. Nagyon nehezen tudtunk dönteni, mert 

nagyon sok szép és rendezett ingatlan van a településen. Körbeadjuk az anyagot, ők lennének a 

javasolt nyertesek. 

 

Mészáros János: Azt kell nézni, hogy egységes legyen az ingatlan kinézete. Be legyen pucolva a ház, a 

kerítés is rendben legyen. Tényleg nagyon nehéz választani, mert nagyon sok szép ház van. Azt is 

figyeljük, hogy sok nyugdíjas van, egyedül él és gyönyörűen rendben tartja a környezetét. Kapálja, 

rendezgeti, ültetgeti szebbnél szebb virágokkal. Minden a saját keze munkáját tükrözi. 

 

Mészáros Lőrinc: Sajnos van két olyan ingatlan, ami megérdemelné a Tiszta udvar, rendes ház címet, 

de összeférhetetlen lenne a pályázati kiírással, mivel a pályázók a képviselők családtagjai, akikkel egy 

házban él a képviselő, így etikai okból nem pályázhatnak. A rövid vitát követően, két módosítással a 

képviselő-testület elfogadja a bizottság javaslatát. 

 

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 



73/2015 (VIII.07.) számú határozata 

a „Tiszta udvar, rendes ház” cím adományozásáról 
 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évben a „Tiszta udvar, rendes ház” címet 

adományoz az alábbi pályázók részére:  

 Díjazott ingatlantulajdonos Díjazott ingatlan címe, helyrajzi száma 

1. Bencze Endre Felcsút, Szári u 15. 

2. Monostori Andrásné Felcsút, Szári u 9. 

3. Baracskainé Kiss Szilvia, Baracskai 

Sándor 

Felcsút, Pozsonyi u 36. 

4. Papp Sándorné Felcsút, Kolozsvári u 6. 

5. Dánél László Felcsút, Kossuth u 26. 

6. Sinka-Pálinkásné Györgyi Tímea Felcsút, Kossuth u 23. 

7. Kincses Istvánné Felcsút, Fő u 158. 

8. Ifjú Attiláné Felcsút, Fő u 96. 

9. Szilágyi Jánosné Felcsút, Fő u 95. 

10. özv. Tóth Sándorné Felcsút, Fő u 30. 

11. Móri Tamás Felcsút, Rákóczi u 99/B. 

12. Bíró Józsefné Felcsút, Rákóczi u 9. 

13. Schubert Istvánné Felcsút, Fő u 98. 

14. Kontra Józsefné Felcsút, Fő u 69. 

15. Pats Péterné Felcsút, Szári u 22. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a díjazottak részéra a Falunapi rendezvény 

keretében az emlékplakettet átadja, valamint a rendeletben meghatározott és a díjjal járó egyszeri 

pénzbeli juttatást átutalja.  

Határidő: Azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

4.) Napirendi pont 

A felcsúti záportározó szabadidős célú áttervezésére tervező megbízása 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

Mészáros Lőrinc: Több ajánlatot kaptunk. A legjobb ajánlatot az Aquaterv 2000 Kft. 1.265.000.- Ft + 

Áfa áron adta. A másik két ajánlat: a M.I. 98. Bt 1.454.000.- Ft + Áfa és a VÍZ KJ Vízgazdálkodási 

Tervező Vállalkozás 1.785.000.- Ft + Áfa áron érkezett. Én azt javasolnám, hogy az 

összegszerűségében legkedvezőbb ajánlatot fogadjuk el a tervezés elkészítésére. 

 

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 

74/2015. (VIII.07.) számú határozata 

A felcsúti záportározó szabadidős célú áttervezésére tervező megbízásáról 

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a felcsúti záportározó szabadidős célú 

áttervezésére megbízza az Aquaterv 2000 Mérnöki Iroda Kft. 8000 Székesfehérvár, Zára u. 6 szám 

alatti gazdasági társaságot a határozat mellékletét képező árajánlat alapján, 1.265.000.- Ft + Áfa 

vállalkozói díj mellett.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezési feladat megrendelésére. 

 

Felelős:   Polgármester 

Határidő:   Azonnal 

További hozzászólás, észrevétel hiányában a polgármester a testületi ülést 11.30 órakor bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 

  Mészáros Lőrinc     dr. Sisa András 

      polgármester              jegyző 

 


