
J E GY Z Ő K Ö N Y V 

 

Felcsút Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének nyílt, soros 

üléséről 

 

 

Az ülés helye:   Polgármesteri Hivatal 

Az ülés időpontja:  2016. május 30.    15.00 óra 

 

 

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: 

 

 Mészáros Lőrinc polgármester 

 Mészáros László alpolgármester 

 Mészáros János képviselő 

 Flier Jánosné képviselő 

 Szabó Péter képviselő 

 Spindler József képviselő 

 Flier Éva képviselő 

 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek: 

     Dr. Sisa András jegyző (tanácskozási joggal) 

 

Az ülésre javasolt napirendi pontok: 

 
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a zárt ülésen hozott 

határozatokról, az átruházott hatáskörben hozott határozatokról 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

2.) Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

3.) Felcsút Községi Önkormányzat 2015. évi zárszámadása 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

4.) A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi beszámolója 

Előterjesztő: dr. Sisa András jegyző 

 

5.) A „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő cím odaítéléséhez bíráló bizottság választása 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

6.) Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2015. évi ellátásáról 

Előterjesztő: dr. Sisa András jegyző 

 

7.) A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. hírközlési célú fejlesztése, valamint a víztorony 

hírközlési célú hasznosítása 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

8.) Egyebek 

 



 

Mészáros Lőrinc: Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelenteket.  Megállapítom, hogy 7 fővel 

a képviselő-testület határozatképes. Fel kell vennünk az egyebek napirendi pont helyett a 

Kulturált Felcsútért Közalapítvány megszűnésével kapcsolatos döntést, melyben a nem 

működő alapítvány végelszámolóját bízzuk meg a feladat ellátásával. 

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

 

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

 

A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

 

A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés 

 

Felcsút Községi Önkormányzat 

Képviselő- testületének 

44/2016. (V.30.) számú határozata 

döntés a képviselő-testületi ülés napirendjéről 

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016. május 30-i 

képviselő-testületi ülésre javasolt napirendi pontokat elfogadja. 

 

Felelős: Polgármester 

      Határidő: Azonnal 

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag az alábbi napirendet 

fogadta el és tárgyalta: 

 

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a zárt ülésen hozott 

határozatokról, az átruházott hatáskörben hozott határozatokról 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

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

3.) Felcsút Községi Önkormányzat 2015. évi zárszámadása 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

4.) A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi beszámolója 
Előterjesztő: dr. Sisa András jegyző 

5.) A „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő cím odaítéléséhez bíráló bizottság 

választása 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 



 

6.) Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2015. évi ellátásáról 

  Előterjesztő: dr. Sisa András jegyző 

 

7.) A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. hírközlési célú fejlesztése, valamint a 

víztorony hírközlési célú hasznosítása 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

8.) A Kulturált, Egészséges Felcsútért Közalapítvány végelszámolójának 

kijelölése 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

1. Napirendi pont: 

 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a zárt ülésen hozott 

határozatokról, az átruházott hatáskörben hozott határozatokról 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

Mészáros Lőrinc: Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket, hogy a korábban elfogadott 

határozataink végrehajtásra kerültek, illetve végrehajtásuk folyamatban van, a mellékelt lista 

szerint. 

 

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

 

A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

 

A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés 

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

45/2016 (2016.V. 30.) sz. határozata 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a zárt ülésen hozott 

határozatokról, az átruházott hatáskörben hozott határozatokról 

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja 

       Felelős: Polgármester 

       Határidő: Azonnal 

2. Napirendi pont: 

 

Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 



 
 

Mészáros Lőrinc: A II. Vál-völgyi Zsúr megrendezése megtörtént, nagyon jól sikerült. Ez volt 

a fő esemény a két ülés között. Még nem állnak rendelkezésre a pontos adatok, de 20-25 ezer 

fő látogatta meg a rendezvényt. Sajnos a mérőműszer a 140 cm alatti személyeket nem mérte. 

Ezen kívül volt egy Anyák napi rendezvény, amit Flier Éva szervezett. Köszönjük Flier 

Évának. Kiváló fellépők voltak. Kaptunk visszajelzést arról, hogy az iskolai pályázati 

lehetőség meg fog nyílni. Mint iskolaközpont fogunk tudni pályázni. Bízzunk benne, hogy most 

már gyorsan kiírják a pályázatot és tudunk pályázni. Ennyi történt a két ülés között.  
 

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

 

A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

 

A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés 

 

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

46/2016 (2016.V.30.) 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: 

 
Felcsút Községi Önkormányzat 2015. évi zárszámadása 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

Mészáros Lőrinc: Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére. 

 

dr. Sisa András: Május utolsó napjáig kötelesek vagyunk elfogadni a zárszámadást. Ennek a 

törvény által meghatározott formátuma van. Tartalmazza a saját fenntartású intézményeket, 

illetve az Önkormányzat által megvalósított fejlesztéseket, bevételeket, kiadásokat. Szerencsés 

módon jól tudtunk gazdálkodni, nem szorultunk külső segítségre. Elsősorban az az oka, hogy 

jelentős mértékű helyi adóbevétellel rendelkezünk. A beszámolóhoz érdemben nem szeretnék 

részletese kiegészítést fűzni. Amennyiben kérdés van, a pénzügyes kolléganő tud a kérdésre 

válaszolni. 



A zárszámadási rendelet előtt javasolom továbbá a 2015. évi költségvetési rendelet utolsó 

módosításának elfogadását, mely a képviselő-testületi döntéssel alátámasztott változásokat, 

tényadatokat korrigálja. 

 

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

 

A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

 

A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés 

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2016. (V.31.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 

2/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

 

A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntéss: 

Felcsút Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

9/2016 (V. 31.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezni.) 

4. Napirendi pont: 

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi beszámolója 

Előterjesztő: dr. Sisa András jegyző 

 

Mészáros Lőrinc: Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére. 

 



dr. Sisa András: Ez a beszámoló a hivatal tényleges működésének az adatait, az ellátott 

munkaköröket, létszámokat, ügyiratforgalmat rögzíti. Annyit fűznék hozzá kiegészítésként, 

hogy 23 fő az engedélyezett létszámkeret, de 20 fővel, időnként 21 fővel működtetjük a 

rendszert. Ezzel is megoldhatók a jelenlegi feladatok. Azonban az egyes településeken az 

önállósodási törekvések, az önálló kirendeltség fenntartása iránti igény nem is teszik lehetővé, 

hogy ennél lejjebb menjünk létszámban. Összevonás lehetősége a pénzügy területén 

mutatkozhatna, azonban a kisebb települések polgármesterei ragaszkodnak az önálló 

pénzügyes jelenléthez és emiatt ez a létszámkeret szükségeltetik. Annyit még megjegyeznék, 

hogy az ügyiratforgalom változatlan, tehát nem csökkennek a helyben végzett ügyek 

számadatai. Viszont azt gondolom, ha viszonylag állandó létszámmal és állandó személyzettel 

tudunk dolgozni akkor nem okoz fennakadást és tudjuk kezelni a problémákat. 

 

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

 

A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

 

A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés 
 

Felcsút Községi Önkormányzat 

Képviselő- testületének 

47/2016. (V.30.) számú határozata 

a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi beszámolójáról 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 

2015. évi beszámolóját megtárgyalta és azt elfogadja.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  jegyző  
 

5. Napirendi pont: 

A „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő cím odaítéléséhez bíráló bizottság választása 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

Mészáros Lőrinc: Felkérem Jegyző urat a napirend ismertetésére. 

dr. Sisa András: Az előző évekhez hasonlóan idén is kiírtuk a pályázatot. Azonban szükséges 

minden esetben bíráló bizottság választása, akik előzetesen előkészítik és felmérik a pályázók 

által díjazásra javasolt ingatlanokat. Ennek a bizottságnak az összeállítása a Képviselő-

testület hatáskörébe tartozik és a polgármester úr fogja megtenni a személyi javaslatokat. 



Mészáros János: Nekem lenne hozzáfűzni valóm. Szeretném, ha a következőben nem lenne 

már „Tiszta udvar, rendes ház” pályázat. Annyi táblát kiosztottunk már, hogy nincs is annyi 

ház már Felcsúton, ami díjazható lenne. Végigmentem és megnéztem azokat az ingatlanokat 

akik megkapták a címet. Lehet, hogy arra az időszakra megcsinálják, de utána elhanyagolják: 

tisztelet a kivételnek. Javasolom, hogy ezt a pénzt arra kellene fordítani, hogy a Fő utcát meg 

azokat a részeket, amiket tulajdonképpen most is rendezünk, azokat tennénk még szebbé. 

Rengeteg turista jár erre és az lenne a cél, hogyha valaki keresztül utazik a községen szép, 

rendezett portákat lásson. 

Mészáros Lőrinc: Ezt a jövő évben kell átbeszélni, hogy hogyan folytassuk. A bizottságba 

javaslom Mészáros Jánost, Spindler Józsefet és dr. Sisa Andrást. 

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

 

A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

 

A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés 

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

48/2016. (V.30.) számú határozata 

a „Tiszta udvar, rendes ház” cím adományozását megelőző ellenőrzés 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) Mészáros János elnök 

b) Spindler József képviselő tag 

c) dr. Sisa András külső tag 

 

2., A bizottság egyszerű szótöbbséggel hoz döntést arról, hogy a határidőben beérkezett 

pályázatok közül melyek támogathatók. 

 

3., A bizottság legkésőbb augusztus 8. napjáig adja át írásbeli javaslatát a polgármester 

részére. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: a bizottság elnöke 

 

6. Napirendi pont: 



 

Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2015. évi ellátásáról 

Előterjesztő: dr. Sisa András jegyző 

 

dr. Sisa András: Mind a helyben osztandó szociális juttatások, mind a személyes 

gondoskodást az Oltalom Gyermekjóléti Intézmény révén tartalmazza ez a beszámoló külön 

bontásban. Gyakorlatilag a támogatási formák módját és azok számát rögzítjük ebben a 

május 31-ig kötelezően elfogadandó beszámolóban. 

 

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

 

A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

 

A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés 

 

Felcsút Községi Önkormányzat 

Képviselő- testületének 

49/2016. (V. 30.) számú határozata 

Felcsút község gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. évi ellátásáról szóló 

átfogó értékelésről 

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva 

1., a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. évi ellátásáról szóló, az 

előterjesztés mellékletét képező átfogó értékelést megtárgyalta és azt elfogadja, 

2., az értékelésről tájékoztatja a Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalát, 

3., a gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés 2015. évi tevékenységéről szóló, az 

előterjesztés mellékletét képező beszámolót megtárgyalta és azt elfogadja. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Jegyző (határozat és értékelés megküldése) 

 

7. Napirendi pont: 

A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. hírközlési célú fejlesztése, valamint a víztorony 

hírközlési célú hasznosítása 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

Mészáros Lőrinc: Felkérem Jegyző urat a napirend ismertetésére. 

 



dr. Sisa András: A Digi Kft. hasonló módon, mint a toronyra települt többi szolgáltató 

internet, illetve mobil távközlési szolgáltatást akar biztosítani. Egyeztettünk velük: az 

elképzelésük szerint a Kassai utca feletti szántóra akartak egy külön tornyot elhelyezni, de 

erről sikerült őket lebeszélni, hogy a mi meglévő tornyunkra települjenek és fizessenek 

bérleti díjat, illetve, ha áthelyezzük, azzal együtt költözzenek. Kialkudtunk velük egy éves 

500.000,-eFt-os bérleti díjat: ezt elfogadják. A szerződésmintát, amit csatoltunk az 

előterjesztéshez, továbbítottam a jogi osztályuk felé, amelyre, ha visszajelzés érkezi a 

szerződés aláírható, és az idei évben megpróbálják ezt az antenna rendszert telepíteni. Ha a 

régi helyen marad, akkor oda,, ha már az új helyen van, akkor arra a helyszínre. 

 

Flier Éva: Ez jobb minőségű lesz, mint az előzőek? Nekünk az iskolában a JacsaNet van, de 

sok gond van vele. 

 

dr. Sisa András: Nekünk is a JacsaNet szolgáltat, és jól működik az internet. Valószínű be 

kellene állítani valamit, vagy át kellene nézetni a rendszert. 
 

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

 

A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

 

A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés 

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

50/2016. (V.30.) számú határozata 

a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. részére a 329/2. hrsz-ú ingatlanon található 

víztorony hírközlési célú bérbe adásáról  

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonát képező, 

Felcsút belterületi 329/2. hrsz-ú ingatlanon található víztorony hírközlési célú 

hasznosításáról az alábbi döntést hozza: 

1., A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (1134 

Budapest, Váci út 35-59.) a víztorony építményén hírközlési célú antennarendszert 

helyezzen el és üzemeltessen. A hozzájárulás magába foglalja a hírközlési célú használat 

megvalósításához szükséges konténer és egyéb kiszolgáló létesítmények elhelyezését a 

329/2. hrsz-ú ingatlanon. 

2., A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 

víztoronytól a Felcsút Fő utcai optikai kábel-végpontig közterületen csatlakozást építsen 

ki. 



3., A Képviselő-testület a Felcsút belterületi 329/2. hrsz-ú ingatlanon található víztorony 

hírközlési célú hasznosítására a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.-vel 2021. december 

31-ig terjedő időszakra a határozat mellékletét képező bérleti szerződést megköti. 

4., A Képviselő-testület a bérleti szerződésben meghatározott éves bérleti díj mértéke 

500.000.-Ft, azaz ötszázezer forint összegben jóváhagyja. 

5., A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

Mészáros Lőrinc polgármester úr zárt ülés tartását rendeli el, a külön jegyzőkönyvben 

részletezett, zárt ülés tartását igénylő napirendi pont tárgyalására. 

A zárt ülést követően az ülés a 8. napirendi pont tárgyalásával folytatódik. 

 

8. Egyebek: 

A Kulturált, Egészséges Felcsútért Közalapítvány végelszámolójának kijelölése 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

Mészáros Lőrinc: Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére. 

dr. Sisa András: A Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Kulturált, 

Egészséges Felcsútért Közalapítvány (a továbbiakban: közalapítvány) alapítója 2015. 

november 18. napján terjesztett elő kérelmet a Székesfehérvári Törvényszékhez a 

közalapítvány megszűnésének megállapítása iránt. A megszűnés megállapítását arra 

hivatkozással kérte, hogy a közfeladat ellátásának biztosítása más módon, más szervezeti 

keretben hatékonyabban megvalósítható. A Székesfehérvári Törvényszék 2016. április 29. 

napján kelt végzésében úgy nyilatkozott, hogy a megszűnés megállapítása iránti kérelem 

megalapozott, megállapította a Kulturált, Egészséges Felcsútért Közalapítvány megszűnését 

és megindította az alapítvány kényszer-végelszámolását.  

A hivatkozott végzésben a törvényszék felhívta a közalapítvány bejegyzett vezető 

tisztségviselőjét, hogy 15 napon belül nyilatkozzon a Ptk. 3:22. § (1)-(6) bekezdésében, 

továbbá a 3:397. § (3)-(4) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi és kizáró okokról, 

továbbá arról, hogy végelszámolóként történő kijelölésének indokolt akadálya fennáll-e. 

Rudrich János, a közalapítvány bejegyzett tisztségviselője, kuratóriumának elnöke ismét 

becsatolta a 2011. 03. 19. napján kelt, az elnökségi tisztségről lemondó nyilatkozatát, és úgy 

nyilatkozott, hogy nem kívánja, hogy a törvényszék végelszámolóként jelölje ki. 

 

A fentiekre tekintettel javaslom, hogy a Képviselő-testület Schmidt Istvánnét jelölje ki 

végelszámolóként, aki a közalapítvány kuratóriumi elnökének helyettese, és a kijelölést 

elfogadja.  

 

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

 

A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 



 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

 

A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés 

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

53/2016. (V.30.) számú határozata 

Kulturált, Egészséges Felcsútért Közalapítvány végelszámolójának kijelöléséről 
 

A Székesfehérvári Törvényszék 2016. április 2. napján kelt végzésében megállapította a 

Kulturált, Egészséges Felcsútért Közalapítvány megszűnését és megindította az alapítvány 

kényszer-végelszámolását.  

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, mint a közalapítvány alapítója, 

hogy a közalapítvány végelszámolójának Schmidt Istvánnét jelöli ki, aki a felkérést elfogadta 

és nyilatkozott arról, hogy a Ptk. 3:22. § (1)-(6) bekezdésében, továbbá a 3:397. § (3)-(4) 

bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi és kizáró okok vele szemben nem állnak fenn. 

 

Felelős:  Polgármester  

Határidő:  Azonnal 

 

Mészáros Lőrinc: Van-e esetleg valakinek kérése? Nincs. 

 

További hozzászólás, észrevétel hiányában a polgármester az ülést 17.00 órakor bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

Mészáros Lőrinc     Dr. Sisa András 

             polgármester                       jegyző 

 

 


