
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. február 3.    16.00 óra 

 

 

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: 

 

 Mészáros Lőrinc polgármester 

 Mészáros László alpolgármester 

 Mészáros János képviselő 

 Flier Jánosné képviselő 

 Spindler József képviselő 

 Flier Éva képviselő 

 

Távolmaradását előre jelezte: 

 

 Szabó Péter 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.) Tájékoztatás a képviselők vagyon-nyilatkozattételi kötelezettségének teljesítéséről 

Előterjesztő: Flier Jánosné bizottság elnöke 

 

4.) Az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás 2016. 

évi költségvetésének tárgyalása 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc 

 

5.) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 

költségvetési évet követő három évre várható összegeinek meghatározása 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 



6.) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása 

            Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

7.) A köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló rendelet elfogadása 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

8.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 

fizetendő térítési díjakról szól 4/2013. ( III.11.) önkormányzati rendelete módosításáról 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

9.) A kötelező felvételt biztosító általános iskolai felvételi körzetéről véleménynyilvánítás, a 

hátrányos helyzetű gyermekek számáról adatszolgáltatás 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

10.) A Felcsúti Gazdakör Egyesület névhasználati kérelme 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

11.) Magyarország Kormánya migránsügyben kialakított álláspontjának és a kötelező 

betelepítési kvóta elleni kiállásnak a támogatásáról 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

12.) A Kastély Óvoda nyári zárva tartásának és felvételi időszakának fenntartói 

jóváhagyása 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

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

helyi adókból származó bevételek alakulásáról 

Előterjesztő: dr. Sisa András jegyző 

 

14.) A Polgárőrség 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló és a 2016. évi munkaterv 

elfogadása 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

15.) Egyebek 

 

Mészáros Lőrinc: Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelenteket. Távolmaradását jelezte 

Szabó Péter képviselő. 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.) 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.) Tájékoztatás a képviselők vagyon-nyilatkozattételi kötelezettségének teljesítéséről 

Előterjesztő: Flier Jánosné bizottság elnöke 

 

4.) Az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás 2016. 

évi költségvetésének tárgyalása 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc 

 

5.) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 

a költségvetési évet követő három évre várható összegeinek meghatározása 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

6.) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása 

            Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

7.) A köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló rendelet elfogadása 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

8.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 

fizetendő térítési díjakról szól 4/2013. ( III.11.) önkormányzati rendelete 

módosításáról 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

9.) A kötelező felvételt biztosító általános iskolai felvételi körzetéről véleménynyilvánítás, 

a hátrányos helyzetű gyermekek számáról adatszolgáltatás 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

10.) A Felcsúti Gazdakör Egyesület névhasználati kérelme 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

11.) Magyarország Kormánya migránsügyben kialakított álláspontjának és a 

kötelező betelepítési kvóta elleni kiállásnak a támogatásáról 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

12.) A Kastély Óvoda nyári zárva tartásának és felvételi időszakának fenntartói 

jóváhagyása 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

13.) Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok 

ellátásáról és a helyi adókból származó bevételek alakulásáról 

Előterjesztő: dr. Sisa András jegyző 

 

14.) A Polgárőrség 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló és a 2016. évi 

munkaterv elfogadása 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

15.) Egyebek 

 



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: Tájékozatom 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: 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 

1/2016 (2016.II.3.) 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: Két ülés között kihordtuk a tűzifát a rászorulóknak Befejeződött a 

vizsgálata az ellopott kamerarendszernek, sajnos a tettest nem találták, így lezárták a 

nyomozást. A kár a 420eFt körüli. Reméljük, hogy előbb-utóbb előkerül az elkövető. A 

református egyháznál elindult az újabb felújítás: az imaház épület teljesen fel lesz újítva, az 

alapoktól kezdve. Szalagavató volt a Letenyey Szakközépiskolában. Nemsokára itt a farsangi 

szezon, mindenkit szeretettel várunk az intézmények megrendezésében tartandó farsangi 

mulatságokra. 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: 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 

2/2016 (2016.II.3.) 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 

Tájékoztatás a képviselők vagyon-nyilatkozattételi kötelezettségének teljesítéséről 

Előterjesztő: Flier Jánosné bizottság elnöke 

Mészáros Lőrinc: Felkérem Flier Jánosné bizottsági elnököt tájékoztasson Bennünket a 

vagyon-nyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről. 

Flier Jánosné: A vagyonnyilatkozat leadásának mindenki eleget tett, úgyhogy mindenki 

folytathatja továbbra is a munkáját a képviselő-testületben. 

Mészáros Lőrinc: Köszönöm szépen. 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 

3/2016 (II.3.) számú határozata 

a Vagyonnyilatkozatokat-ellenőrzési és Összeférhetetlenségi Bizottsága beszámolójának 

elfogadása a képviselők vagyon-nyilatkozattételi kötelezettségének teljesítéséről 

 

Felcsút Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a Vagyonnyilatkozatokat-ellenőrzési és 

Összeférhetetlenségi Bizottságának a képviselők 2016. évi vagyon-nyilatkozattételi 

kötelezettségének teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt tudomásul vette.  

 

Felelős:  a Bizottság elnöke 

Határidő:  Azonnal 

 

 

4. Napirendi pont: 

Az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás 2016. évi 

költségvetésének tárgyalása 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc 

Mészáros Lőrinc: Felkérem Jegyző urat, a napirendi pont ismertetésére. 

 

dr. Sisa András:  A holnapi nap folyamán lesz Társulási ülés és ott  tárgyaljuk az Esély 

Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás 2016. évi 

költségvetését. Elméletileg kevesebb lesz a hozzájárulásunk összege, ha elfogadjuk így, és 

terveink szerint fél év után megszűnik a Társulás. 

Mészáros Lőrinc: Köszönöm szépen. 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 

4/2016. (II.03.) számú határozata  

az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás  

2016. évi költségvetéséről 

 



Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltaknak 

megfelelően az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás 

2016. évi költségvetésének tervezetével egyetért, és azt tudomásul veszi. A Társulás 

működéséhez szükséges önkormányzati hozzájárulást a Képviselő-testület az Önkormányzat 

2016. évi költségvetésébe betervezi. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

5. Napirendi pont: 

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 

költségvetési évet követő három évre várható összegeinek meghatározása 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

Mészáros Lőrinc: Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére. 

 

dr. Sisa András: Itt tulajdonképpen arról kell döntenünk, hogy nem kívánunk hitelt felvenni, 

és a gazdálkodást megoldjuk a saját bevételeinkkel. 

 

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

Nincs. 

 

A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

 

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

 

Az elfogadott döntés 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2016. (II. 3.) 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 Önkormányzat 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 

 



6. Napirendi pont: 

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása 

            Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

Mészáros Lőrinc: Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére. 

 

dr. Sisa András: Állami támogatást most sem kapunk a településfejlesztéshez, ami nagyjából 

18 milli Ft. Nagyságrendileg 140 mFt saját bevétellel tudunk gazdálkodni Ami lényeges, hogy 

ugyanúgy támogatjuk a kulturális kiadásokat: 3 milliót terveztünk rendezvényekre + a Vál-

völgyi Zsúr amire egyelőre 6 millió Ft a terv, de ezt fel kell emelni, ha két napos 

rendezvényről beszélünk. 6 milliót fordítunk támogatásra: felsőoktatásban tanulók, 70 éven 

felüliek szemétszállítási támogatása. Nagyjából 5 millió Ft-os támogatást kapnak a civil 

szervezetek, mint eddig. Van most 23 millió Ft-os tartalékunk, amivel tudunk tervezni. 

Fejlesztésre azokat terveztük be, hogy a járdaépítésre kapott 40 millió Ft-ot kiegészítjük a 

tiszteletdíjból származó összegekkel. Elég jól megdobja a tervezett pályázati bevételek 

betervezett összege a költségvetést. 700 millióra felment a költségvetési főösszegünk, ehhez 

jön a közös hivatal nagyjából 103 millió Ft, az óvoda 97 millió Ft költségvetése tehát összesen 

közel 900 milliós költségvetésről beszélünk idén. Pályáznánk a fogorvosi rendelő berendezése 

Alcsútdobozzal közösen. Pályáznánk az óvodai főzőkonyhai eszközökre berendezésére 

nagyjából 8 millió Ft-os összegben. A csapadékvíz rendszer keretében kettő részre bontva, 

egyrészt a záportározó bélelése és tóvá alakítása ez nagyjából 208 millió Ft-os beruházás, 

illetve egy 25 milliós összeg a Csóka utcai vízelvezető árok pótlására. A nyílászárók cseréjére 

az intézményeknél 10 millió forintot terveztünk. Az iskolára 5 millió forint tervezési költséget 

irányoztunk elő.   

Mészáros Lőrinc: Köszönöm szépen. 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 

1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 



7. Napirendi pont: 

A köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló rendelet elfogadása 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

Mészáros Lőrinc: Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére. 

 

dr. Sisa András: Minden évben meg kell erősíteni az illetménykiegészítést. A hivatal 

székhelyeként Felcsút jogosult rendeletet alkotni a tárgyban, melynek személyi hatálya 

kiterjed a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőire. 

 

Mészáros Lőrinc: Köszönöm szépen. 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 

2/2016. (II.15.) rendelete 

a köztisztviselők illetménykiegészítéséről 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

8. Napirendi pont: 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 

fizetendő térítési díjakról szól 4/2013. ( III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

Mészáros Lőrinc: Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére. 

 

dr. Sisa András:. A törvény szerint módosítani kell az eddigi egységes szociális segítségre és 

személyes gondoskodásra. A térítési díjat a szociális segítés és a személyes gondoskodás 

esetében gondozási órára vetítve kell megállapítani Az előterjesztésünkben javasolt díjak a 

korábbi, egységes szabályozás díjaival teljesen megegyeznek, vagyis a szolgáltatást igénybe 

vevő ellátottak esetén változás nem lesz érzékelhető ezzel a rendeletmódosítással. További 

módosítás szükséges az ellátás Csabdi közigazgatási területére történő kiterjesztése miatt, 

valamint a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás egységes kezelése miatt.  

Mészáros Lőrinc: Köszönöm szépen. 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 

3/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete  

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,  

azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szól 

4/2013. ( III.11.) önkormányzati rendelete módosításáról 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

9. Napirendi pont: 

A kötelező felvételt biztosító általános iskolai felvételi körzetéről véleménynyilvánítás, a 

hátrányos helyzetű gyermekek számáról adatszolgáltatás 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

Mészáros Lőrinc: Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére. 

 

dr. Sisa András: A Kormányhivatal meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét. 

2013. szeptember 1-jétől a jegyzői gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

megállapítására irányuló eljárás során az ügyfél erre irányuló kérelme esetén – megvizsgálja 

a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását is. Amennyiben a feltételek 

fennállnak, a jegyző a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosító határozat 

meghozatalával egyidejűleg, azzal azonos időtartamra, de külön döntéssel megállapítja, hogy 

a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű. Felcsút községben összesen 7 fő 

szerepel hátrányos helyzetű gyermekként a jegyzői nyilvántartásban. Az Endresz György 

Általános Iskolában 0 fő hátrányos helyzetű gyermek tanul. A hátrányos helyzetű tanulók 

számát és arányát tekintve nincs szükség a körzethatár módosítására. 

Mészáros Lőrinc: Köszönöm szépen. 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 Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2016 (II.03.) számú határozata 

az iskola felvételi körzetéről, a hátrányos helyzetű gyermekek számáról 

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Fejér Megyei Kormányhivatal 

által kialakított, Felcsút község közigazgatási területére vonatkozó kötelező felvételt biztosító 

általános iskolai felvételi körzet meghatározással, kijelölésével. 

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, Felcsút 

községben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű 

gyermekek létszáma: 7 fő Ebből az Endresz György Általános Iskolában 0 fő tanul. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős:  Polgármester 

 

10. Napirendi pont: 

A Felcsúti Gazdakör Egyesület névhasználati kérelme 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

Mészáros Lőrinc: Beadott a Gazdakör egy kérelmet, amelyben kérte, hogy támogassuk, hogy 

a Felcsúti Gazdakör Egyesület nevet használhassák. Mivel a kérelmüknek akadálya nincsen, 

úgy gondolom, támogassuk a kérelmüket. 

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 

7/2016 (II.03.) számú határozata 

Településnév használatának engedélyezéséről 

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a település jelképeinek és a település 

nevének használatáról szóló 15/2011. (X.24.) önkormányzati rendelet 13.§ (1) bekezdése 

alapján – a Felcsúti Gazdakör Egyesület részére engedélyezi Felcsút község településnevének 



használatát az egyesület működésének időtartamára. A Képviselő-testület a településnév 

használatáért díjat nem állapít meg. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a névhasználatot engedélyező okirat 

aláírására. 

 

Felelős: Mészáros Lőrinc polgármester 

Határidő:  2016. február 15. 

 

 

11. Napirendi pont: 

 

Magyarország Kormánya migránsügyben kialakított álláspontjának és a kötelező 

betelepítési kvóta elleni kiállásnak a támogatásáról 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

Mészáros Lőrinc: Országgyűlési képviselő úr keresett meg bennünket, hogy erről egységes 

álláspontot alakítsunk ki. Tulajdonképpen azt gondolom, hogy ez egy követendő és mindenki 

által elfogadott, hogy a migránsok visszatelepítésével szemben kifejezzük, hogy a kötelező 

betelepítési kvóta jogtalan. 

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 

8/2016. (II.03.) számú határozata 

Magyarország Kormánya migránsügyben kialakított álláspontjának és a kötelező 

betelepítési kvóta elleni kiállásnak a támogatásáról 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egységesen fellépve elutasítja a kötelező 

betelepítési kvótát. Kifejezi azon álláspontját, hogy a kötelező betelepítési kvóta jogtalan, 

értelmetlen, növeli a bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt. A kvóta veszélyezteti a 

kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, és vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, 

egészségügyi és oktatási rendszerünkre. 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  Azonnal 

 

 



12. Napirendi pont: 

A Kastély Óvoda nyári zárva tartásának és felvételi időszakának fenntartói jóváhagyása 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

Mészáros Lőrinc: Átadom a szót Jegyző úrnak a napirendi pont ismertetésére. 

 

dr. Sisa András: Óvodavezető asszony jelezte a két időtartamot. A májusi beíratási rend, és 

az augusztusi zárva tartás. A helyettesítő óvoda természetesen biztosított erre az időszakra. 

Ennek a mielőbbi elfogadása szükséges, hogy mielőbb továbbítani tudjuk a sajtó felé az 

időpontokat.  

 

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 

9/2016 (II.03.) számú határozata 

A Kastély Óvoda felvételi időpontjának és nyári zárva tartásának meghatározásáról  

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 83.§ (2) bekezdés b) pontjában biztosított döntési hatáskörében eljárva a 

Kastély Óvoda 2016. évi felvételi időszakát 2015. május 2.- május 13. között, a nyári zárva 

tartási időszakot 2015. augusztus 1.-31. között határozza meg. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő:  Azonnal 

 

Mészáros Lőrinc: Itt az óvodánál megállnánk egy szóra. Óvodavezető asszonnyal átbeszéltük, 

hogy a könyvből befolyó összegből, illetve néminemű támogatásból, szeretnénk egy sószobát 

fényterápiával az oviban kiépíteni. Óvodavezető asszony elmondaná, hogy hogyan is működne 

ez.  

Bárányos Gáborné: A költségvetésbe terveztük ezt az új dolgot, a sószobát. Adtam referencia 

anyagot, hogy lássátok, hogy mennyire jó ez a dolog. Ennek a költségvetése 1 millió Ft. Ennek 

a felét tudjuk összegyűjtögetni. Egyrészt a könyvnek a bevételéből, másrészt a rendezvényeink 

bevételéből. A másik felét beterveztem a költségvetésbe és nagyon kérlek benneteket, hogy 

támogassatok bennünket ebben, mert nemcsak egészségileg nagyon jó dolog ez, de az 

allergiásoknak, az asztmásoknak, hanem az egészséges gyerekeknek is, ugyanis immunerősítő 

hatása van. Ezt a sót Parajdról hozzák négyzetméter-áron. Ezt én a tornaszobában szeretném 



megvalósítani. Ugyanis minden nap, napi szinten minden csoport tartózkodik a 

tornaszobában. Tehát ez azt jelenti, hogy minden kisgyerek napi szinten részt vesz ott, 

ráadásul edzésben van, mozog, még több levegőt beszív ebből a sókoncentrátumból. Azt 

várom, hogy egészségileg megnő a gyerekek létszáma. Ha azt nézem, hogy a múlt héten ebben 

a csúnya időszakban nagyon-nagyon lecsökkent a gyerekek létszáma. Vannak óvodák, ahol 

már használják a sószobát, és sokkal egészségesebbek a gyerekek. Amit a fényterápiához még 

szeretnék elmondani: a polgármester úr megígérte, hogy támogatja. Amit előre is köszönünk. 

Ennek az a lényege az irodalmi érték, a lélek megnyugtatása a mai felfokozott világban, ahol 

olyan agresszívek a gyerekek, mennyire kellemes beülni egy olyan terembe, ahol a levegő is 

egészséges, és a fények narancsos, sárgásak és közben meg a csillagok is vannak az égen. 

Miközben mesélünk és ő közben ott ül, irodalmi élmény is éri, olyan szépen megnyugszik és ez 

a sok-sok információ ami minden nap éri a gyerekeket, szerintem nagyszerű élmény lenne. Én 

úgy gondolom, hogy ez nemcsak az óvoda színvonalát, de a gyerekeink egészségét is megóvja.  

Nagyon kérlek benneteket, támogassátok.  

 

Mészáros Lőrinc: Óvodavezető asszonnyal én átbeszéltem, én részemről támogatom a 

beruházást.  

 

13. Napirendi pont 

Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a helyi 

adókból származó bevételek alakulásáról 

Előterjesztő: dr. Sisa András jegyző 

Mészáros Lőrinc: Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére. 

 

dr. Sisa András: Nagyon szépen alakultak a tavalyi évben az adóbevételek. Telekadóból 

2.562.324,-Ft bevétel volt, ami 81 %-ban teljesült. A Képviselő-testület tavaly úgy döntött, 

hogy 2015. december 31. napjával megszűnik a telekadó, tehát az idei évben már nem kell 

fizetni a lakosságnak telekadót. Kommunális adóból származó bevételünk 3.806.009,-Ft volt, 

ami 104 %-ban teljesült. Iparűzési adóból származó bevétel 183.107.934,-Ft volt, ami 106 %-

ban teljesült. Ez az adónem a döntő a költségvetés tervezésénél. Idegenforgalmi adóból 9400,- 

Ft bevételünk volt, ami 100%-ban teljesült. Gépjárműadóból 31.659.539,-Ft bevételünk 

származott, ami 100%-ot jelentett. Nagyon szépen befizette a lakosság az adókat. A száz 

százalékot meghaladó teljesítés a hátralékok behajtásából származik. 

 

Mészáros Lőrinc: Nagyon jól dolgozott az adós kolléganő, szépen alakultak az adóbevételek. 

 

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 Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/ 2016. (II.03.) határozata 

Az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a helyi adókból 

származó bevételek alakulásáról szóló beszámoló elfogadásáról 

 

Felcsút Község Önkormányzatának 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 

 

14. Napirendi pont 

A Polgárőrség 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolójának és 2016. évi 

munkatervének elfogadása 

Előterjesztő: dr. Sisa András jegyző 

Mészáros Lőrinc: Felkérem Tész János polgárőr elnököt a napirendi pont ismertetésére. 

 

Tész János: Szeretettel köszöntök mindenkit. 2015-ös évtől nagyon fontos lett a polgárőrség 

tevékenysége. A faluban 24 órás szolgálatot kell teljesíteni, hogy legyen folyamatos mozgás. 

Ennek köszönhetően megszűnt a betörés, ha nincs is tettenérésről szó, megakadályozás van. 

Mindenféle rendezvényen ott vagyunk. Ennek köszönhetően ma 6 felvételit intéztem el, ebben 

van 2 fő ifjú polgárőr 4 db aktív. Ezt ki akarnám emelni. Két lovas polgárőrünk is van. A 

polgárőrséget most már írásban kell felkérni, hogy rendezvényeken jelen legyen, mert mindent 

jelentenünk kell. Temetéseken ott vagyunk, az iskolánál a gyalogátkelőhelyen ott vagyunk. A 

másik, ami különleges volt, hogy a Bicskei Menekülttáborban is jelen voltunk sátrakat építeni, 

ez is az OPSZ felkérése volt. Onnan is jönnek feladatok, amit végre kell hajtani. Rendőrségi 

felkérés, hogy meccsek idején a külső parkolókat biztosítsuk. Idősekre történő figyelés is a 

feladataink közé tartozik. A gépkocsival kapcsolatban megvan az éves biztosítás, amiben 

balesetbiztosítás is szerepel. Aki szolgálatban van, és a gépjárműben tartózkodik arra 

érvényes a balesetbiztosítás. A gépkocsival kapcsolatban megköszönném a javítást. Mészáros 

János úrnak is szeretném megköszönni, hogy két téli gumival felszerelte az autót. A 

polgárőrség állandó kapcsolatban van a Rendőrséggel, ha bármi probléma van elérhetőek 

legyünk a nap 24 órájában. 

Mészáros Lőrinc: Köszönjük szépen a beszámolót. Az idei évben is támogatjuk a 

Polgárőrséget. A Polgárőrség támogatása ebben az évben is 300.000,-Ft. Ez a költségvetésbe 

be van tervezve. Az egyéb ügyekben is természetesen rendelkezésre állunk, és reméljük, hogy 

ezek korrigálódnak, hogy ne legyen sok probléma. Nagyon szépen köszönjük a Polgárőrség 

munkáját. 

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 

11/2016. (II.03.) számú határozata 

A Polgárőrség 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolójának és 2016. évi munkatervének 

elfogadásáról 

 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgárőrség 2015. évi tevékenységéről 

szóló beszámolót és a 2016. évi munkatervét elfogadja. 

 

A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi. 

 

Felelős: Mészáros Lőrinc polgármester 

Határidő:  Azonnal 

 

15. Napirendi pont 

Egyebek 

 

a., A talajterhelési díjról szóló rendelet elfogadása 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

Mészáros Lőrinc: Átadom a szót Jegyző úrnak a napirendi pont ismertetésére. 

 

dr. Sisa András: A Kormányhivatal elmúlt évben kiemelt éves célfeladatai körében a 

talajterhelési díjat és a környezetvédelmi alapot szabályozó rendeletek felülvizsgálata 

tárgykörével is foglalkozott  

Ennek a felülvizsgálatnak eleget téve még novemberben tárgyaltuk az elfogadni javasolt új 

rendelet-tervezetet, melyet Képviselő-testületünk akkor elfogadásra javasolt, és azt a Fejér 

Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályára 

véleménykérésre, valamint a Fejér Megyei Önkormányzat részére állásfoglalás-kérésre 

továbbítottunk. Az elfogadáshoz szükséges támogató vélemény és az állásfoglalás 

megérkezett, így már csak a képviselő-testület jóváhagyása szükséges. 

 

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

 

A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

 

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



 

Az elfogadott döntés 

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

4/2016.(II.15) önkormányzati rendelete 

a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

b., Döntés a területi védőnői ellátás kibővítéséről a népegészségügyi célú méhnyakszűrés 

tevékenységgel 

 

Mészáros Lőrinc: Döntenünk kell a területi védőnői ellátás kibővítéséről a 

méhnyakrákszűréssel kapcsolatban. Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére. 

dr. Sisa András: A védőnői feladatok közé fel kell venni a népegészségügyi méhnyakszűrés 

végzését. Ennek az a célja, hogy a védőnő körzeten belül elvégezheti ezt a szűrést és nem kell 

elmenni más településre. Védőnői ellátást településünkön Makai Kinga védőnő látja el. Az 

ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal és az Országos Onkológiai Intézet által szervezett 

továbbképzést sikeresen elvégezte, ezzel képesítést szerzett a védőnői méhnyakszűrés 

tevékenység végzésére, valamint jelezte az önkormányzat felé, hogy ezt a feladatot szívesen 

végezné. A fentiekre tekintettel a területi ellátási kötelezettséggel végzett területi védőnői 

tevékenység ellátására kiadott működési engedély módosítása szükséges első lépésként. 

Második lépésként az OEP-pel megkötött finanszírozási szerződés méhnyakszűréssel történő 

kiegészítése szükséges. Arról kellene döntenünk, hogy hozzájárulunk a tevékenység 

végzéséhez, és a szükséges engedélyek megszerzéséhez. 

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-testülete 

12/2016. (II.03.) számú határozata 

a területi védőnői ellátás kibővítéséről a népegészségügyi célú méhnyakszűrés 

tevékenységgel 
 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a területi ellátási 

kötelezettséggel végzett területi védőnői tevékenység feladatai közé emeli a népegészségügyi 

célú méhnyakszűrés tevékenységet, amely feladatot a jelenleg területi védőnői feladatokat 

ellátó Makai Kinga védőnővel kívánja elláttatni, aki rendelkezik a területi védőnői ellátásról 

szóló 49/2004. (V.21.) ESZCSM rendelet 4. § (3) bekezdés a) pontja szerinti képesítéssel. 
 



A fentiekre tekintettel a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 

kezdeményezze a területi ellátási kötelezettséggel végzett területi védőnői tevékenység 

ellátására kiadott működési engedély és az országos egészségpénztárral megkötött 

finanszírozási szerződés módosítását a népegészségügyi célú méhnyakszűrés tevékenység 

ellátása érdekében, valamint felhatalmazza a polgármestert a módosított finanszírozási 

szerződés aláírására. 
 

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 
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