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Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:
Dr. Sisa András jegyző (tanácskozási joggal)
Az ülésre javasolt napirendi pontok:
1., Felcsút Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetési
rendeletének módosítása
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
2., A településrendezési terv módosítása keretében a véleményezési eljárás lezárása
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
3., Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
szabályzatáról szóló 5/2013. (IV.29.) rendelet módosítása
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
4.,Az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás 2016.
évi költségvetésének tárgyalása
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
5., Az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás
társulási megállapodásának V. számú módosítása
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
6., A GVOP-4.4.2.-05/1-2005-09-0004/4.0 számú támogatási szerződéssel finanszírozott
szélessávú internet hálózat értékesítéséről
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
7., Kastély Óvoda alapító okiratának kormányzati funkciók változása miatti módosítása
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester

Mészáros Lőrinc: Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy 7 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., Felcsút Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetési
rendeletének módosítása
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
2., A településrendezési terv módosítása keretében a véleményezési eljárás lezárása
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
3., Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
szabályzatáról szóló 5/2013. (IV.29.) rendelet módosítása
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
4.,Az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás 2016.
évi költségvetésének tárgyalása
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
5., Az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás
társulási megállapodásának V. számú módosítása
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
6., A GVOP-4.4.2.-05/1-2005-09-0004/4.0 számú támogatási szerződéssel finanszírozott
szélessávú internet hálózat értékesítéséről
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
7., Kastély Óvoda alapító okiratának kormányzati funkciók változása miatti módosítása
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester

1. Napirendi pont:
Felcsút Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetési rendeletének
módosítása
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
Mészáros Lőrinc:Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére.
dr. Sisa András:Február 29. az utolsó határidő a előző évi költségvetés módosításának, mely
olyan technikai helyesbítéseket kell, hogy tartalmazzon, mint a bérkompenzáció, a Közös
Hivatal, az Oltalom költségvetésével kapcsolatos változások.

Mészáros Lőrinc: Mindenki megkapta a változásokat: bérkompenzáció és a szociális ellátás,
Fejérvíz-pályázat, gyermekvédelmi támogatás a főbb változtatások.
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
5/ 2016. (II.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
2/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
2. Napirendi pont:
A településrendezési terv módosítása keretében a véleményezési eljárás lezárása
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
Mészáros Lőrinc:Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére.
dr. Sisa András:A véleményezési eljárásban atervezett módosításokat elfogadta valamennyi
szakhatóság. Itt az a teendőnk, hogy erről most hozzunk egy döntést, éselfogadjuk a tervező
véleményét, valamint a szakhatóságok nyilatkozatait. A mai nappal nagy valószínűséggel be
tudjuk vinni a Főépítészhez az egész dokumentációt, aki kiadjaa záró véleményét. Ezt
követően kell majd összeülnünk, hoznunk egy döntést, a helyi építési szabályzat
módosításáról.
Mészáros Lőrinc: Most minden benne van, amit módosítani szerettünk volna?
dr. Sisa András: Nagy valószínűséggel majd hozzá kell nyúlni az egészhez, most éppen
célellenőrzést kap a tárgykörben az egész megye. Azt viszont már az új térképi jelek szerint
kell majd felülvizsgálni. Azt, hogy milyen forrásból, még nem tudjuk.
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
13/2016. (II.26.) számú határozata
Felcsút településrendezési eszközeinek az Önkormányzat által meghatározott igények
szerinti módosítása véleményezésének lezárásáról
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat által meghatározott
módosítási igények szerinti területrészekre vonatkozóan készülő, folyamatban lévő
településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat, és annak mellékletét képező szabályozási
terv módosításával kapcsolatban a következőket állapítja meg, és az alábbi döntéseket hozza:
1., A terv-módosítás véleményeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
település-fejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (A
továbbiakban: Korm. rendelet) előírásainak megfelelően, teljes eljárás keretein belül történt.
A Korm. rendelet 26. fejezete szerinti előzetes tájékoztatási szakaszban összeállított ismertető
megküldésre került a Korm. rendelet 9. melléklete szerinti államigazgatási szerveknek,
továbbá az erre vonatkozó Képviselő-testületi határozatban meghatározott „partnereknek”.Az
előzetes vélemények, szakmai javaslatok alapján a tervezők a Korm. rendelet 27. fejezete
szerinti véleményezési szakaszban összeállították a terv-módosítás véleményezési
dokumentációját,melyet az Önkormányzat megküldött a véleményezésben érdekelt mindazon
államigazgatási szerveknek, szervezeteknek, amelyek a további egyeztetési eljárásban való
részvételi szándékukat jelezték. A véleményezési dokumentációra vonatkozóan beérkezett
véleményeket a Képviselő-testület megismerte.
2., Az eltérő vélemények tisztázására 2016. február 2-ra egyeztető tárgyalás került
összehívásra. A tárgyalás eredményes volt; a vitás kérdések tisztázása az érintettekkel a
tárgyalás jegyzőkönyvében foglaltaknak megfelelően megtörtén: érdekkülönbség nem maradt fenn.
3., Mindezen dokumentumokat, terviratokat megismerve a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a
beérkezett véleményeket a mellékelt, a tervezők közreműködésével összeállított önkormányzati
válaszok, és az egyeztető tárgyalás jegyzőkönyvében foglaltak szerint fogadja el.
4., Jelen döntés meghozatalával és közzétételével a Korm. rendelet 39.§ (3) szerint a terv-módosítás
véleményezési szakasza lezárul, és a településszerkezeti terv, HÉSZ és szabályozási terv-módosítás
tervezete az Állami Főépítésznek a jóváhagyáshoz szükséges végső szakmai vélemény megkérése
céljából benyújtható.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

3. napirendi pont
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési szabályzatáról
szóló 5/2013. (IV.29.) rendelet módosítása
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester

Mészáros Lőrinc: Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére.
dr. Sisa András: A rendelet függelékét kell módosítanunk, ami a kormányzati funkciókat
tartalmazza. Két fontos dolog miatt: elsősorban azért, mert a családsegítés és a
gyermekvédelmi szolgálat egységessé vált, a másik pedig a nyári gyermekétkeztetés
megvalósítása, amit fel kell vennünk.
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
14/2016. (II.26.) számú határozata
az önkormányzat kormányzati funkció kódjainak változásáról
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat
alaptevékenységének kormányzati funkcióiaz alábbiakkal egészülnek ki:
104037Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Törlésre kerülnek az alább felsorolt kormányzati funkciók:
107054 Családsegítés
096010 óvodai intézményi étkeztetés
096020 iskolai étkeztetés
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a változásokat a törzskönyvi
nyilvántartásba bejelentse.
Határidő: 2016.március 9.
Felelős: Polgármester

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
6/2016. ( II.29.) rendelete
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 5/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

4. Napirendi pont:
Az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás 2016.
évi költségvetésének tárgyalása
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
Mészáros Lőrinc: Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére.
dr. Sisa András: A tegnapi Társulási Tanács ülésen döntött a Társulási Tanács a költségvetés
elfogadásáról. Jelentősen csökken a hozzájárulás összege. Megerősítő határozat kell a
képviselő-testület részéről.Az első határozat a korábbi döntés visszavonásáról szól, mivel azt
a költségvetést nem minden önkormányzat fogadta el. A második határozat pedig arról szól,
hogy az első két hónap vonatkozásában a házi segítségnyújtásra jutó költségeket teljes
mértékben Alcsútdoboz viseli a társulási megállapodás alapján, illetőleg ezzel a változattal
költségvetést megerősíti a Képviselő-testület.
Mészáros Lőrinc:Igen, ez egy technikai szavazás.
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
15/2016. (II. 26.) számú határozata
az EsélySzociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás
2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.3.) számú határozat visszavonásáról
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az EsélySzociális,
Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás 2016. évi költségvetéséről szóló
4/2016.(II.3.) számú határozatát a mai napi hatállyal visszavonja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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
16/2016. (II. 26.) számú határozata
az EsélySzociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás
2016. évi költségvetéséről
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltaknak
megfelelően az EsélySzociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó
Társulás2016. évi költségvetésének tervezetével egyetért, és azt tudomásul veszi. A Társulás
működéséhez szükséges önkormányzati hozzájárulást a Képviselő-testület az Önkormányzat
2016. évi költségvetésébe betervezte.
A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a házi segítségnyújtás 2016. évi első két havi
költségeihez lakosságszám arányosan hozzájárul.
Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester
5. Napirendi pont:
Az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás
társulási megállapodásának V. számú módosítása
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
Mészáros Lőrinc: Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére.

dr. Sisa András:A törvénymódosítás alapján a közös hivatalok székhely településéhez tartozó
valamennyi települést a székhely településnek kell ellátnia. Csabdi nem volt ebben benne
azért, mert a bicskei Kapcsolat Központ révén látta el a szociális ellátást. Most a törvény
erejénél fogva be kell vennünk a rendszerünkbe, emiatt kell módosítanunk, illetve emiatt
változik a szavazati arány is és a szavazati mód. Bizonyos ellátások tekintetében három
székhely önkormányzat Felcsút, Mány és Szár rendelkezik csak szavazati joggal. Ezt
módosítottuk benne, és néhány apróságot vezettünk át, ahogy az előterjesztésből is látható.
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
17/2016. (II. 26.) számú határozata
azEsély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás Társulási
Megállapodásának módosításáról
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Esély Szociális,
Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Megállapodása módosítására”
vonatkozó előterjesztést, mely alapján az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti
Intézmény Fenntartó Társulás Társulási Megállapodás módosítását az I. pontban részletezett
tartalommal jóváhagyja, amely a V. számú módosítás:
I.
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Esély Szociális, Családsegítő és
Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Megállapodás – továbbiakban: Megállapodás
- 2016. március 1-jei hatállyal történő módosítását jóváhagyja, mely a V. számú módosítás:
I.1. A Megállapodás I.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3. Működési területe:
Alcsútdoboz, Csabdi, Felcsút, Tabajd, Mány, Szár,
Újbarok, Vértesacsa, Óbarok Községek teljes
közigazgatási területe. „
I.2. A Megállapodás III.1.3. pontja hatályát veszti.
I.3. A Megállapodás III.1.4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1.4. család- és gyermekjóléti szolgálat biztosítása a Gyvt. 40. §-a alapján.”
I.4. A Megállapodás III.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. Az I/2. pontban felsorolt valamennyi társult település közigazgatási, ellátási területén a
Szoctv. 63.§-ban meghatározottak alapján a házi segítségnyújtásaz alábbi feladatok
ellátására terjed ki:
Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját
lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges
ellátást.
A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást kell
nyújtani.
Szociális segítés keretében biztosítani kell
a) a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,
b) a háztartási tevékenységben való közreműködést,
c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet
elhárításában történő segítségnyújtást,
d) szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.
Személyi gondozás keretében biztosítani kell
a) az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,
b) a gondozási és ápolási feladatok elvégzését,
c) a szociális segítés keretében biztosított feladatokat.”
I.5. A Megállapodás III.4. pontja hatályát veszti.
I.6. A Megállapodás III.5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„5. Az I/2. pontban felsorolt valamennyi társult település közigazgatási, ellátási területén
valamint Csabdi Község Önkormányzat közigazgatási, ellátási területén a család és
gyermekjóléti szolgálat a Gyvt. 40. §-ában meghatározottak alapján történik.”
I.7. A Megállapodás III.7. pontja kiegészül az alábbi h) alponttal:
„h) Oltalom Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Csabdi
Telephelye,
2064 Csabdi, Szabadság u. 44.”
I.8. A Megállapodás III.9.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„9.1. Az Intézmény szakágazati besorolása:
889900 Máshova nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül.”
I.9. A Megállapodás III.9.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„9.2. Kormányzati funkció szerinti alaptevékenységei:
9.2.1. 104042 család és gyermekjóléti szolgáltatások
9.2.2. 107052 házi segítségnyújtás,
9.2.3. 107051 szociális étkeztetés.”

I.10. A Megállapodás III.10.1. pont második bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Az Intézmény vezetője a mindenkor hatályos költségvetési szervek
gazdálkodására vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni. Az Intézmény
gazdasági és gazdálkodási - pénzügyi feladatait a Felcsúti Közös Önkormányzati
Hivatal látja el, külön munkamegosztási megállapodás alapján, melynek
jóváhagyására a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal irányító szerve: Felcsút
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jogosult.”

1.11. A Megállapodás III.11. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„11.A társult Önkormányzatok kölcsönösen rögzítik, hogy a Társulás által Csabdi Község
Önkormányzat közigazgatási területére nézve a feladatellátás azon időponttól kezdődően
valósul meg, mely időponttal a feladatellátásra vonatkozó jogerős működési engedély
rendelkezésre áll, azon tényre figyelemmel, hogy annak hiányában az állami költségvetési
támogatás nem igényelhető.”
1.12. A Megállapodás IV.3. pontja kiegészül az alábbi 3.1 alponttal:
„3.1. A III.1.4. pontban meghatározottcsalád- és gyermekjóléti szolgálat biztosítását
érintő döntések esetében kizárólag a társulásban részt vevő közös önkormányzati
hivatalokat alkotó önkormányzatok székhely-települései rendelkeznek egy-egy szavazattal
azzal, hogy a minősített többséget igénylő kérdésekben a közös önkormányzati
hivatalokat alkotó önkormányzatok együttes lakosságszámát kell figyelembe venni a
székhely-település szavazásakor.”
I.13. A Megállapodás V.4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4. A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de évente minimum hatszor,, a Társulási
Tanács által meghatározott időpontban tartja.”
I.14. A Megállapodás V.12. pontja kiegészül az alábbi 12.1 alponttal:
„12.1. A III.1.4. pontban meghatározottcsalád- és gyermekjóléti szolgálat biztosítását
érintő döntések esetében a javaslat elfogadásához a jelen lévő közös önkormányzati
hivatalokat alkotó önkormányzatok székhely-települései szavazatainak több, mint felét
meghaladó „igen” szavazata szükséges.”
I.15. A Megállapodás V.13. pontja kiegészül az alábbi 13.1 alponttal:
„13.1. A III.1.4. pontban meghatározottcsalád- és gyermekjóléti szolgálat biztosítását
érintő döntések esetében a minősített többséggel elfogadandó javaslat elfogadásához a
jelen lévő közös önkormányzati hivatalokat alkotó önkormányzatok székhely-települései
szavazatainak több, mint felét meghaladó „igen” szavazata szükséges azzal, hogy az
„igen” szavazattal képviselt székhely-településekhez tartozó tagönkormányzatok együttes
lakosságszáma meghaladja a Társulás lakosságszámának felét.”
I.16. A Megállapodás VIII.8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„8. A Társulás kormányzati funkció szerinti alaptevékenységei az alábbiak, melynek Magyar
Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága által vezetett törzskönyvi nyilvántartási
bejelentéséről – s annak esetleges kormányzati funkció változása miatti módosításáról – a
Társulási Tanács jogosult, egyben köteles gondoskodni:”

8.1.
8.2.
8.3.

kormányzati
funkció
száma
104042
107051
107052

kormányzati funkció megnevezése
Család és gyermekjóléti szolgáltatások
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
II.

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert egységes
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírására.

III.
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az Esély Szociális, Családsegítő és
Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás Társulási Tanácsa Elnökét, hogy az Esély
Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményi Társulás egységes szerkezetbe foglalt
Társulási Megállapodását a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére küldje
meg.
Határidő:
Felelős:

a döntést követő 8 nap
polgármester

6. Napirendi pont:
A GVOP-4.4.2.-05/1-2005-09-0004/4.0 számú támogatási szerződéssel finanszírozott
szélessávú internet hálózat értékesítéséről
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
Mészáros Lőrinc: Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére.
dr. Sisa András: Itt a környéken kiépült a korábban ez az internet hálózat, amely már elég
régóta nem működött kellő hatékonysággal. Ennek az értékesítéséről döntött a Vértes
Kistérségi Önkormányzati Társulás. Nagyjából 40 mFt, amit szét lehet osztani lakosságszám
arányosan. Ez nagyságrendileg 1,3 mFtFelcsút vonatkozásában. Ennek a határozatnak a
jóváhagyásával felhatalmazzuk a polgármestereket az aláírásra.
Mészáros Lőrinc: Ez nem nagy összeg, de legalább valami hasznunk származik belőle.
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
18/2016. (II.26.) számú határozata

A GVOP-4.4.2.-05/1-2005-09-0004/4.0 számú támogatási szerződéssel finanszírozott
szélessávú internet hálózat értékesítéséről
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a határozat mellékletét
képező „GVOP-4.4.2.-05/1-2005-09-0004/4.0 számú támogatási szerződéssel finanszírozott
szélessávú internet hálózat értékesítéséből származó bevétel elosztásával kapcsolatos
megállapodás” tervezetét jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Határidő: 2016. március 1.
Felelős:
Polgármester
7. Napirendi pont:
Kastély Óvoda alapító okiratának kormányzati funkciók változása miatti módosítása
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
Mészáros Lőrinc: Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére.
dr. Sisa András: Szintén technikai módosítása a kormányzati funkcióknak. A korábbi óvodai
és iskolai gyermekékeztetést funkció helyébe az intézményi gyermekétkeztetés elnevezés lép.
Ennek az átvezetése teszi szükségessé az alapító okirat módosítását és új, egységes
szerkezetbe kell meghozni. Ez az előterjesztés lényege.
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
19/2016. (II.26.) számú határozata
a Kastély Óvoda alapító okiratának módosításáról
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kastély Óvoda alapító okiratát a csatolt
módosító okirat szerinti tartalommal módosítja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosító okiratot és a csatolt egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot aláírja és a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság részére
a módosítás törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetése érdekében küldje meg.

Határidő: 2016.március 9.
Felelős: Polgármester
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
20/2016. (II.26.) számú határozata
a Kastély Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratának jóváhagyásáról
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kastély Óvoda 19/2016. (II.26.) számú
határozattal jóváhagyott módosító okiratával egységes szerkezetbe foglalt alapító jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot aláírja
és a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság részére a módosítás törzskönyvi
nyilvántartásban történő átvezetése érdekében küldje meg.
Határidő: 2016.március 9.
Felelős: Polgármester

További hozzászólás, észrevétel hiányában a polgármester az ülést 09.00 órakor bezárta.

K.m.f.

Mészáros Lőrinc
polgármester

Dr. Sisa András
jegyző

