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Felcsút Községi Önkormányzat 
Képvisel -testületének  

ülésér l 
 

 
Az ülés helye:   Polgármesteri Hivatal 
Az ülés id pontja:  2017. április 20. 15.00 óra 
 
 
Az ülésen megjelent önkormányzati képvisel k: 
 

 Mészáros L rinc polgármester 
 Mészáros László alpolgármester 
 Mészáros János képvisel  
 Szabó Péter képvisel  
 Spindler József képvisel  
 Flier Éva képvisel  

 
Távolmaradását el re jelezte:  Flier Jánosné képvisel  
 
Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek: 
 
     Dr. Sisa András jegyz  (tanácskozási joggal) 
     Tész János, a Polgár rség vezet je 
     Bárányos Gáborné óvodavezet  
 
Az ülésre javasolt napirendi pontok: 
 
1.) A Polgárőrség 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 
2.) Felcsút község közigazgatási területén lévő helyi közutakon a közlekedés korlátozásáról 

szóló rendelet elfogadása 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 
3.) A „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő cím odaítéléséről szóló rendelet módosítása, bíráló 

bizottság választása 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 
4.) Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

5.) a Kastély Óvoda intézményvezetői megbízása (zárt ülés keretében) 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 
6.) Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a helyi 

adókból származó bevételek alakulásáról 
Előterjesztés: Mészáros Lőrinc polgármester 



 
7.) A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi beszámolója 

Előterjesztő: dr. Sisa András jegyző 
 
8.) Tájékoztatás a köztisztviselők teljesítményértékeléséről 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 
9.) Döntés a 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről  

Előterjesztő: dr. Sisa András jegyző 
 
10.) A 2017. évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatási pályázat 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

11.) A víztorony áthelyezésével kapcsolatos telekommunikációs szerelési munkálatokat 
végző vállalkozó kiválasztása 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

12.) Egyebek 
 

 
Mészáros L rinc: Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy 6 fővel 
a Képviselő-testület határozatképes. Az 5. napirendi pontnál állásfoglalást érintő személyi 
kérdés tárgyalása miatt zárt ülés elrendelése szükséges. 
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet elfogadja-e a napirendi pontokat? 
 
Mészáros L rinc: 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 
Képvisel - testületének 

34/2017. (IV.20.) számú határozata 
döntés a képvisel -testületi ülés napirendjér l 

 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2017. április 20.  
képviselő-testületi ülésre javasolt napirendi pontokat elfogadja. 
 

Felelős: Polgármester 
      Határidő: Azonnal 
 



Az elfogadott és tárgyalt napirendi pontok az alábbiak: 
 

1.) A Polgárőrség 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 
2.) Felcsút község közigazgatási területén lévő helyi közutakon a közlekedés 

korlátozásáról szóló rendelet elfogadása 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 
3.) A „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő cím odaítéléséről szóló rendelet módosítása, 

bíráló bizottság választása 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 
4.) Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

5.) a Kastély Óvoda intézményvezetői megbízása (zárt ülés keretében) 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 
6.) Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a 

helyi adókból származó bevételek alakulásáról 
Előterjesztés: Mészáros Lőrinc polgármester 

 
7.) A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi beszámolója 

Előterjesztő: dr. Sisa András jegyző 
 

8.) Tájékoztatás a köztisztviselők teljesítményértékeléséről 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 
9.) Döntés a 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről  

Előterjesztő: dr. Sisa András jegyző 
 

10.) A 2017. évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatási pályázat 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

11.) A víztorony áthelyezésével kapcsolatos telekommunikációs szerelési 
munkálatokat végző vállalkozó kiválasztása 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

12.) Egyebek 
 

1. Napirendi pont 
A Polgár rség 2016. évi tevékenységér l szóló beszámoló elfogadása 

El terjeszt : Mészáros L rinc polgármester 
 

Mészáros L rinc: Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére. 
 
dr. Sisa András: Polgárőr parancsnok úr jelen van és határidőre csatolta a beszámolóját a 
2016. évi munkájukról. Úgy gondolom, hogy megelégedésünkre végzik a munkájukat. 
 



Tész János, a Polgár rség vezet je: Szeretettel köszöntöm a Polgármester urat, Jegyző urat 
és a Képviselő-testület tagjait. A beszámolóban leírtam a dolgokat, ami a tevékenységünkkel 
kapcsolatos. Állandó járőrözés van a faluban. A 2016-os év végén kaptam stroke-ot, akkor 
beteg lettem, akkor volt egy kis zökkenő, de a feladatok el voltak látva. Közgyűlést kell 
tartanunk, mert váltások lesznek, kell elnökhelyettest választani, tisztújítás lesz. Nem tudom, 
hogy az én egészségügyi állapotom, hogy javul vagy romlik, de gondoskodni kell az újításról. 
Egy erőteljesebb polgárőrséget akarunk összehozni. Betegségem alatt a járőrözést az alcsúti 
Polgárőrség koordinálta. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen. 
 
Mészáros L rinc: Összességében meg vagyunk elégedve a Polgárőrség munkájával. A 
rendezvényeinket biztosítják, megfelelően látják el a szolgálataikat. A tavalyi évben 300.000,-
Ft támogatást kapott a Polgárőrség, fel is használták üzemanyagra és ruhavásárlásra.  
 
Mészáros L rinc: 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 Képvisel -testületének 
35/2017. (IV.20.) számú határozata 

A Polgár rség 2016. évi tevékenységér l szóló beszámolójának elfogadásáról 
 
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgárőrség 2016. évi tevékenységéről 
szóló beszámolót elfogadja. 
 
A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi. 
 

Felelős: Mészáros Lőrinc polgármester 
Határidő:  Azonnal 

 
 

2. Napirendi pont 
Felcsút község közigazgatási területén lév  helyi közutakon a közlekedés korlátozásáról 
szóló rendelet elfogadása 

El terjeszt : Mészáros L rinc polgármester 
 

Mészáros L rinc: Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére 
 
dr. Sisa András: Rendeleti formában kell szabályoznunk a helyi közutakon fennálló 
korlátozásainkat. Ilyenek a sebesség korlátozás, a súlykorlátozás, a várakozni tilos tábla 



alkalmazása. Nem volt rendezve ennek a pár táblának a helyzete, amit az előzőekben 
felsoroltunk. Ennek próbálunk most eleget tenni. Ahogy az előterjesztésben látható három 
helyen rendeltünk el 30 km/órás sebességkorlátozást, egy súlykorlátozó táblát, valamint egy 
megállni tilos táblát helyeztünk ki. A rendelet melléklete bármikor módosítható annak 
függvényében, hogy a képviselő-testület hogyan próbálja a forgalmat a saját útjain 
szabályozni.  
 
Mészáros L rinc: 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 Képvisel - testületének 
7/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelete 

Felcsút község közigazgatási területén lév  helyi közutakon 
a közlekedés korlátozásáról 

(A rendelet a jegyz könyv mellékletét képezi.) 
 

3. Napirendi pont 
A „Tiszta udvar, rendes ház” elismer  cím odaítélésér l szóló rendelet módosítása, 
bíráló bizottság választása 

El terjeszt : Mészáros L rinc polgármester 
 

Mészáros L rinc: Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére. 
 
dr. Sisa András: 2012-től adjuk ezeket a címeket és az ezzel járó pénzbeli díjazást. Előzetesen 
már arról ejtettünk néhány szót, hogy talán túl sok a rendeletben meghatározott 15 ingatlan, 
ami évente díjazható. Most már a szép házak zöme rendelkezik ezzel a címmel. Kicsit le is ült 
ezeknek a címeknek az osztása, illetve nívója. Ennek alapján javaslattal éltünk, hogy 
csökkentjük a díjazottak számát 7 db-ra, illetve ezzel párhuzamosan a pénzbeli díjazást pedig 
felemeljük 100.000,-Ft-ra ingatlanonként. Erről szól a rendeletmódosítás. Másik dolog, hogy 
minden évben ad hoc bíráló bizottság dönt erről, és az augusztus 20-i ünnepségen kerül 
átadásra a díj. A bizottság tagjait szükséges megválasztanunk. 
 
Mészáros L rinc: A díjazást felemeltük, de kevesebb díjat fogunk kiosztani. Elnököt, tagot és 
egy külső tagot kell választanunk. A tavalyi évben is jól sikerült ez a bírálat. Hozzáértő 
embereket szeretnénk felkérni. Javasolnám Spindler Józsefet, Flier Évát, külső tagként pedig 
Koch Attilát. 
 
Mészáros L rinc: Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs. Szavazásra 



bocsátom a rendelet módosítását. 
 
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 
Képvisel - testületének 

8/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete 
„Tiszta udvar, rendes ház” elismer  cím alapításáról és adományozásáról szóló 

15/2012. (VI. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
(A rendelet a jegyz könyv mellékletét képezi.) 

 
 
Mészáros L rinc: Szavazásra bocsátom a bizottsági tagok megválasztását. 
 
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 Képvisel -testületének 
36/2017. (IV.20.) számú határozata 

a „Tiszta udvar, rendes ház” cím adományozását megel z  ellen rzés ad hoc bizottsága 
megválasztásáról 

 

1., Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tiszta udvar, rendes ház” cím 
adományozását megelőző ellenőrzés ad hoc bizottsága tagjává az alábbi személyeket 
választja meg: 

a) Spindler József elnök 
b) Flier Éva képviselő tag 
c) Koch Attila  külső tag 



 

2., A bizottság egyszerű szótöbbséggel hoz döntést arról, hogy a határidőben beérkezett 
pályázatok közül melyek támogathatók. 
3., A bizottság legkésőbb augusztus 11. napjáig adja át írásbeli javaslatát a polgármester 
részére. 
 

Határidő: Azonnal 
Felelős: a bizottság elnöke 

 
4. Napirendi pont 

Az egészségügyi alapellátási körzetekr l szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
       El terjeszt : Mészáros L rinc polgármester 
 
Mészáros L rinc: Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére. 
 
dr. Sisa András: Korábbi üléseken ennek a rendeletnek a tervezetét már tárgyaltuk, és 
véleményezésre megküldtük az egészségügyi szolgáltatóknak. A vélemények támogató 
formában visszaérkeztek. A rendelet arról szól, hogy az egészségügyi körzetek a háziorvos, 
fogorvos, védőnő, orvosi ügyelet vonatkozásában hogyan terjednek ki a településre. 
Egységesen egy körzettel rendelkező település vagyunk, egyedüli kivételt a védőnői szolgálat 
jelent, ahol a Letenyey Lajos Szakközépiskola a tabajdi körzettel közös. 
 
Mészáros L rinc: 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 
9/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete  

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról 
(A rendelet a jegyz könyv mellékletét képezi.) 

 
Mészáros L rinc: Megkérem vendégeinket, hogy hagyják el a termet, az 5. napirendi pontot 
zárt ülésen tárgyaljuk.   
 
15:20-kor a nyílt ülés folytatódik a 6. napirendi pont tárgyalásával. 
 
  



6. Napirendi pont 
Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a 
helyi adókból származó bevételek alakulásáról 

El terjesztés: Mészáros L rinc polgármester 
 
Mészáros L rinc: Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére. 
dr. Sisa András: Minden évben kötelező feladat a Képviselő-testületet tájékoztatni a 
bevezetett adók mértékéről, a behajtás folyamatáról. A beszámolót az előterjesztés 
mellékleteként kiküldtük. A behajtás mértéke közelíti a 100 %-ot. Meg vagyunk elégedve az 
adóügyi dolgozónkkal, hatékonyan tudja a kintlévőségeket kezelni. Adóbevételeink 
folyamatosan emelkednek. Az elmúlt évben 345 millió Ft-ra nőtt helyi adókból származó 
bevételünk és abból tudunk gazdálkodni és fejlesztéseket megvalósítani. 
 
Mészáros L rinc: Az előterjesztésből láttuk, hogy a hivatal és a Jegyző úr milyen 
eredményesen dolgozik. 
 
Mészáros L rinc: 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 Képvisel -testületének 

38/2017. (IV.20.) határozata 
Az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a helyi adókból 

származó bevételek alakulásáról szóló beszámoló elfogadásáról 
 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztés mellékletét 
képező, az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a helyi 
adókból származó bevételek alakulásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős:  jegyző 

 
7. Napirendi pont 

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi beszámolója 
       El terjeszt : dr. Sisa András jegyz  
 
Mészáros L rinc: Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére. 
 



dr. Sisa András: A hivatali beszámoló szintén minden évben kötelező feladat. Ez taglalja az 
egyes munkaköröket, a munkaköröket ellátó személyek létszámát, az iktatott ügyiratok 
megosztását. Részletekbe nem kívánok belemenni, a számok mutatják, hogy stagnálnak ezek 
az ügyiratok viszont ez a létszám is szükségeltetik hozzá. 23 fős létszámmal tudjuk biztosítani 
az öt kirendeltség munkáját. Amit még meg kell említenünk idén, hogy nagy a fluktuáció, 
amelynek elsősorban azaz oka, hogy egyes kolléganők nyugdíjba mennek, mások pedig 
gyermekáldás elé néznek: az ő pótlásuk pedig folyamatban van. 
 
Mészáros L rinc: Talán annyit még, hogy az idén jelentős béremelést adhattunk végre a 
hivatalnál. 
 
Mészáros L rinc: 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 
Képvisel - testületének 

39/2017. (IV.20.) számú határozata 
a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi beszámolójáról 

 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 
2016. évi beszámolóját megtárgyalta és azt elfogadja.  
 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  jegyző  

 
8. Napirendi pont 

Tájékoztatás a köztisztvisel k teljesítményértékelésér l 
El terjeszt : Mészáros L rinc polgármester 

 
Mészáros L rinc: Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére. 
 
dr. Sisa András: Ez a döntés technikai döntés. Érdemi jelentősége nincs, talán annyi, hogy 
tájékoztatni kell a képviselő testületet arról, hogy ez a teljesítményértékelés megtörtént, és 
lezajlott. Jelen esetben a jegyző vonatkozásában a polgármester gyakorolja ezt a jogkört. A 
köztisztviselők vonatkozásában pedig jómagam gyakorlom ezt  a jogkört. Elektronikus 
felületen kell megtenni. A Kormányhivatal felé dokumentálni kell, hogy valóban eleget tettük 
ennek. 
 
Mészáros L rinc: 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 Képvisel -testületének 
40/2017. (IV.20.) számú határozata 

A köztisztvisel k teljesítményértékelésér l 
 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény 130. §-a szerinti, munkáltatói jogkörbe tartozó teljesítményértékelés 
teljesítését tudomásul vette. 
 

Felelős: Polgármester, jegyző 
Határidő: Azonnal 

 
9. Napirendi pont 
Döntés a 2017. évi igazgatási szünet elrendelésér l  

El terjeszt : dr. Sisa András jegyz  
 
Mészáros L rinc: Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére. 
 
dr. Sisa András : A rendes szabadságok kiadása miatt szükséges két időszakban, egyrészt a 
nyári szabadságok idejére, másrészt a karácsonyi ünnepek környéki időben kiadni a 
szabadságok nagy részét. Így tervezhetővé válik a munkavégzés, illetve a kollégák el tudnak 
menni hosszabb időtartamra is szabadságra. Ezt a két időszakot rögzítettük a határozati 
javaslatban és rendelnénk el a szokásos módon erre az igazgatási szünetet. 
 
Mészáros L rinc: Ez az időszak 2017. július 24-től 2017. augusztus 28.-ig és 2017. december 
18-tól 2018. január 5-ig tart. Ügyeletet természetesen biztosítunk a hivatalban. 
 
Mészáros L rinc: 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 
Képvisel -testületének 

 41/2017. (IV.20.) számú határozata 
a 2017. évi igazgatási szünet elrendelésér l 

 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Felcsút Közös Önkormányzati Hivatal 
munkarendjében igazgatási szünetet rendel el: 

1., 2017. július 24. napjától 2017. augusztus 18. napjáig, valamint 

2., 2017. december 18. napjától 2018. január 5. napjáig. 

Az igazgatási szünet időtartama alatt a Hivatal minden kirendeltségen ügyeletet tart a jegyző 
által meghatározott rendben. 
 

Határidő:  Azonnal 
      Felelős: Jegyző 

 
10. Napirendi pont 
A 2017. évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatási pályázat 

El terjeszt : Mészáros L rinc polgármester 
 
Mészáros L rinc: Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére. 
 
dr. Sisa András: Mindenki számára ismerős lehet ez az előterjesztés, mert minden évben 
hozunk ennek a pályázatnak a benyújtásáról döntést. Arról rendelkezünk, hogy azokban a 
régiókban ahol az átlagnál magasabb a víz- és csatornadíj ott állami támogatásra lehet 
jogosultságot szerezni. Ebben az esetben is Alcsútdoboz nyújtja be a pályázatot. A 
településünknek arról kell hoznia a döntést, hogy élni kíván ezzel a lehetőséggel, és megbízza 
Alcsútdoboz Település Önkormányzatát a pályázat benyújtásával. 
 
Mészáros L rinc: Természetesen élni szeretnénk a pályázati lehetőséggel. 
 
Mészáros L rinc: 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 Képvisel -testületének 

42/2017. (IV.20.) számú határozata 
2017. évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatási pályázatról  

 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy részt kíván venni 
a 2017. évi ivóvíz-és csatornaszolgáltatás támogatási pályázaton.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges nyilatkozatok aláírására. 
 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a támogatás igénylését és a technikai 
feladatokat a több települést ellátó ivóvíz- és csatornarendszer vonatkozásában 
Alcsútdoboz Település Önkormányzata lássa el gesztorként. 

 
 

Határidő: 2017. április 27. 
Felelős: Polgármester 

 
11. Napirendi pont 
A víztorony áthelyezésével kapcsolatos telekommunikációs szerelési munkálatokat végz  
vállalkozó kiválasztása 

El terjeszt : Mészáros L rinc polgármester 
 
Mészáros L rinc: Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére. 
 
dr. Sisa András: Korábban már több kérdésben is döntöttünk a víztorony áthelyezése 
kapcsán. Ennek egyik eleme a telekommunikációs szolgáltató antennáit tartó koronarész 
leszedése az antennák új helyszínen való felállítása. Erre kötelezettséget vállaltunk akkor, 
amikor a víztorony áthelyezéséről határoztunk, hiszen a mi érdekünk és a mi építési 
területünknek az előkészítéséről van szó. Ajánlatot kértünk három cégtől. Majd ezt követően 
módosították és pontosították az ajánlatot mivel nem vették figyelembe, hogy egyébként is egy 
daru a helyszínen tartózkodik majd, mely csökkentené a kivitelezés költségét. Erre már csak 
két ajánlat érkezett az előterjesztésben látható GeneralCom Kft és a Word-Tel Kft. Ezek közül 
az olcsóbbik GeneralCom Kft. ajánlatát javasoljuk elfogadni 10.080.000.-Ft+Áfa összegben. 
 
Mészáros L rinc: Tehát a három ajánlat közül csak kettő lett és a GeneralCom Kft. ajánlatát 
fogadjuk el, aki 10.080.000.-Ft+Áfa összegben vállalja a kivitelezést. 
 
Mészáros L rinc: 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 Képvisel -testületének 
43/2017. (IV.20.) számú határozata 

A víztorony áthelyezésével kapcsolatos telekommunikációs szerelési munkálatokat végz  
vállalkozó kiválasztásáról 

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a víztorony áthelyezésével kapcsolatos 
telekommunikációs szerelési munkálatok elvégzéséről az alábbiak szerint határoz: 
1., A kivitelezésre megbízza a GeneralCom Kft. (2040 Budaörs, Farkasréti út 1., képviseli 
Bibók Csaba ügyvezető, adószám:12146051-2-13, Cg. 13-09-072373) gazdasági társaságot 
árajánlata szerinti tartalommal, 10.080.000.- Ft + Áfa vállalkozói díj mellett. 

2., A Képviselő-testület a beruházás megvalósításához szükséges fedezetet pályázati forrásból 
a 2017. évi költségvetés külön során biztosítja, 

3., A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 
 

Felelős:  Polgármester 
Határidő: Azonnal 

 
12. Napirendi pont 

Egyebek 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtandó pályázat 

 El terjeszt : Mészáros L rinc polgármester 
 
Mészáros L rinc: Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére. 
 
dr. Sisa András: Hazai forrásból megvalósuló pályázatról beszélünk. Mint ismeretes a 
költségvetés tervezése során terveztük az óvodának a bölcsődei csoporttal történő bővítését, 
és ennek megfelelően az óvoda részleges átalakítását és a konyhának az átalakítását. Ezt a 
pályázatot fel tudjuk használni: 30.000.000.-Ft maximális támogatás nyerhető el, úgy, hogy 
legalább 50 % önrészt be kell tennünk az adóerő képességből eredően. Viszont mivel ez a 
beruházás jóval magasabb összegű ,mint gondoltuk, ezért szükséges kihasználnunk minden 
pályázati lehetőséget. Amennyiben nyerünk, akkor saját forrásunkat csökkenthetjük. 
 
Mészáros L rinc: 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 Képvisel -testületének 

44/2017. (IV.20.) számú határozata 
az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtandó 

pályázatról 
 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatására című pályázati kiírás alapján pályázatot kíván 
benyújtani. 
 
1.  A pályázati alcél:  

ab) 70 %-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző 
intézmény infrastrukturális – kapacitás bővítéssel nem járó – fejlesztése, 
felújítása, 
ezen belül: 
az önkormányzati fenntartású Kastély Óvoda közös óvodai-bölcsődei 
fejlesztése kapcsán az óvodai feladatellátást segítő épületrészt érintő 
felújítása és infrastrukturális fejlesztése 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához 

szükséges dokumentumok, engedélyek, nyilatkozatok aláírására, beleértve az építési 
engedélyezési eljárás megindítását. 

 
3. A Képviselő-testület a beruházáshoz 30.000.000,- Ft, azaz harmincmillió Forint 

önrészt biztosít, mely a 2017. évi önkormányzati költségvetés külön beruházási során 
rendelkezésre áll. 

 
4. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 3. pont szerinti önrészre és az 

Önkormányzat adóerő-képességére tekintettel az elnyerhető pályázati támogatás 
mértéke 30 millió Ft. 

 
 
Felelős: Mészáros Lőrinc polgármester 
Határidő: 2017. május 2.  
 

 
További kérés, hozzászólás hiányában az ülést a polgármester 15.30 órakor bezárta. 
 
 
 Mészáros L rinc     dr. Sisa András 
   polgármester                jegyz  
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