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Távolmaradását előre jelezte:


Mészáros János képviselő

Az ülésre javasolt napirendi pontok:
1. A Felcsút, Alcsútdoboz, Szár, Tabajd, Újbarok települések közös szennyvíztisztító
telepének fejlesztése
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
2. Felcsút településrendezési tervének részleges felülvizsgálata/tervező megbízása és
egyéb kapcsolódó döntések
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
3. Tájékoztatás a köztisztviselők teljesítményértékeléséről
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
4. Összefoglaló jelentés a 2015. évi belső ellenőrzés megállapításairól
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
5. A 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről
Előterjesztő: dr. Sisa András jegyző
6. Az Endresz György Általános Iskola 4. osztályos tanulói erdei iskolai részvételének
támogatása
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester

Mészáros Lőrinc: Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelenteket. Távolmaradását előre
bejelentette Mészáros János képviselő. Megállapítom, hogy 6 fővel a képviselő-testület
határozatképes. Még egy napirendi pontot fel kell vennünk, az Endresz György Általános
Iskolában szeretne a Bicskei Zeneiskola telephelyet nyitni néptánc oktatást tartanának. Erről
kellene döntenünk.
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: 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
30/2016. (V.4.) számú határozata
döntés a képviselő-testületi ülés napirendjéről
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016. május 4-i
rendkívüli képviselő-testületi ülésre javasolt napirendi pontokat elfogadja.
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnal

1. Napirendi pont:
A Felcsút, Alcsútdoboz, Szár, Tabajd, Újbarok települések közös szennyvíztisztító
telepének fejlesztése
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
Mészáros Lőrinc: Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére.
dr. Sisa András: Az öt település által közösen fenntartott szennyvíztisztító telep fejlesztése
még az idén beindulhat uniós forrásból a Nemzeti Fejlesztési Programiroda által koordinált
pályázat útján. A telep sajnos évek óta túlterhelt, ezért fejlesztése feltétlenül szükséges. A
projekt a derogációs kötelezettséggel érintett, és kötelezően fejlesztendő területként
kormányhatározatban szerepel. Ezzel kapcsolatosan meg kell hoznunk azokat a döntéseket,
amelyek arra szolgálnak, hogy Felcsút, mint legnagyobb település gesztorként kezelje

Újbarok helyett ezt a kérdést továbbra is, hasonlóan, amint erről már korábban is
határoztunk. Másrészt a szennyvíztelep elhelyezését szolgáló telek is bővítésre szorul:
vélhetően kisajátítással kell nagyjából 6300 m2 területet megszereznie az öt településnek. A
környező földterület Polgármester úr tulajdonában áll jelenleg, ezért is javasolt a kisajátítás
mellett döntöttünk. Informális ülésen egyeztettünk a települések polgármestereivel is, akik úgy
döntöttek, hogy mindenki hozzájárul lakosságarányosan a tulajdonszerzés költségeihez. Az
előkészítési folyamat zajlik és bízunk benne, hogy az idén megvalósulhat a fejlesztés. Még egy
kitekintés: valószínű, hogy Óbarok település is szintén csatlakozni fog ehhez a telephez, és
Óbarok lakóterülete is csatornázásra kerülhet.
Mészáros Lőrinc: Helyes, nagyon örülünk Óbarok község csatlakozásának.
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
31/2016 (V.4.) számú határozata
A Felcsút, Alcsútdoboz, Szár, Tabajd, Újbarok települések közös szennyvíztisztító telepének
fejlesztéséről
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1., a Felcsút, Alcsútdoboz, Szár, Tabajd és Újbarok községek közös tulajdonát képező és
szennyvízkezelését biztosító, természetben Óbarok község közigazgatási területén fekvő,
Óbarok külterület 0276/1. helyrajzi szám alatt felvett szennyvíztisztító telep fejlesztésére a
tulajdonos önkormányzatokkal közösen a Nemzeti Fejlesztési Programiroda útján és
közreműködésével pályázatot kíván benyújtani.
2., a Felcsút, Alcsútdoboz, Szár, Tabajd és Újbarok önkormányzatai közös tulajdonát képező
szennyvíztelep bővítését szolgáló, a jelenlegi szennyvízteleppel közvetlenül határos, Óbarok
0276/2. helyrajzi számú ingatlanból kisajátítás útján mindösszesen 6300 négyzetméter
területű ingatlanrészt tulajdonába vesz akként, hogy a tulajdonszerzés és a költségviselés
mértéke a közös tulajdont szerző egyes településeknek az összes lakosságszámhoz viszonyított,
2016. január 1-i lakosságszámuk arányában történjék.
3., a pályázat gesztor-településeként Felcsút Községi Önkormányzatot bízza meg, egyben
felhatalmazza Felcsút Község Polgármesterét a Nemzeti Fejlesztési Programirodával
megkötendő megállapodás és valamennyi csatlakozó jognyilatkozat aláírására utólagos
tájékoztatási kötelezettség mellett.

4., felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítéséhez szükséges, a 3., pont hatálya alá
nem tartozó egyéb jognyilatkozatok aláírására.
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnal
2. Napirendi pont:
Felcsút településrendezési tervének részleges felülvizsgálata/tervező megbízása és egyéb
kapcsolódó döntések
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
Mészáros Lőrinc: Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére.
dr. Sisa András: A településrendezési terv felülvizsgálatával azért kell haladnunk, mert még
ebben az évben be kell fejezni ezt a módosítási folyamatot, mivel a jogszabály 2016. december
31-ig biztosítja a részleges felülvizsgálat lehetőségét. A legfőbb és legnagyobb területet érintő
változtatás az állami fenntartású utakat érintő, tervezett csomóponti átalakítás a csákvári
kereszteződésben, mely körforgalommal rendezné a balesetveszély csökkentését,
gyalogátkelők, buszmegállók, közvilágítás kiépítése, kerékpárút csatlakozás, kanyarodósávok
kialakítása révén. Állami beruházás mindez, viszont muszáj nekünk leszabályozni ezeket a
területeket, közlekedési területek, egyéb kisajátításra vonatkozó területi igények
vonatkozásában, mivel ez a település közigazgatási területét érinti. Ezen felül még
összegyűjtöttük azt a pár változatási igényt. Egyrészt Flier János kérelmét, másrészt Mészáros
Lőrinc polgármester úr is előterjesztett változtatási igényt. Most egyrészt a tervező
megbízásáról döntenénk. A három, előzetesen bekért ajánlat közül a korábbi tervező cég, a
Planner-T Kft. adta a legkedvezőbb ajánlatot. Döntenünk kell arról, hogy partnerségi
egyeztetésben kik vegyenek rész: itt a magánkezdeményezőket gondoltuk partnerként bevonni.
A településrendezési elképzelések a településfejlesztési koncepcióban szerepelnének és
gyakorlatilag ezzel összefüggésben az eljárás megindításáról tudunk dönteni. Javasoltuk
továbbá az előterjesztésben azt is, hogy a magánérdekeltek a rendezési terv költségeihez a
tervezési feladat arányában anyagilag is járuljanak hozzá: ez az összeg Mészáros Lőrinc
esetében 780.000,-eFt, Flier János esetében 260.000,-eFt, melyet településrendezési
szerződés megkötésével fizethetnek be az önkormányzat számlájára.
Mészáros Lőrinc: Így van. Az érintett tervezési költséget arányosan szétosszuk: kit és
mennyire érint. Az lenne a legkorrektebb, hogy mindenki hozzájárulna a költségekhez.
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
32/2016. (V.4.) számú határozata
Felcsút településrendezési tervének részleges felülvizsgálatára vonatkozó árajánlat
elfogadásáról, a tervezőiroda megbízásáról
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a településrendezési terv
részleges módosítására a Planner-T Kft. (1016 Budapest, Naphegy u. 28.) alatti gazdasági
társaságot bízza meg a határozat mellékletét képező árajánlata szerint bruttó 2.844.800,- Ft
vállalkozói díj mellett.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Polgármester
Azonnal

Mészáros Lőrinc polgármester úr és Flier Jánosné képviselő bejelenti érintettségét a soron
következő döntésekkel kapcsolatban.
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
33/2016. (V.4.) önkormányzati határozata
Mészáros Lőrinc polgármester érintettség miatti kizárásáról
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mészáros Lőrinc polgármestert a
településrendezési terv módosításával kapcsolatos további döntéshozatalból kizárja.
Felelős: Alpolgármester
Határidő: Azonnal
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
34/2016. (V.4.) önkormányzati határozata
Flier Jánoné érintettség miatti kizárásáról
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Flier Jánosné képviselőt
településrendezési terv módosításával kapcsolatos további döntéshozatalból kizárja.

a

Felelős: Alpolgármester
Határidő: Azonnal

A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: 2 fő
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés
Felcsút Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
35/2016. (V.4.) számú határozata
Felcsút településrendezési tervének részleges felülvizsgálata kapcsán a településfejlesztési
döntés jóváhagyásáról
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 5.§ (1) bekezdése és 28.§-a alapján az alábbi
településfejlesztési döntést hagyja jóvá:
1. A külterületi 0250/5 hrsz.-ú terület „Ev” területből „Má” területbe („Má-3” övezet)
történő átsorolása; → a módosítás a TSzT-t, valamint a szabályozási tervet is érinti
Az „ökológiai folyosó” általi érintettség miatt e módosítás esetében kötelező a
2/2005.(I.11.) sz. Kormányrendelet szerinti környezeti vizsgálat elkészítése.
2. A Szári utca folytatásában, annak meghosszabbításában lévő 0278/27, 0278/29, 0278/30 és
0278/31hrsz.-ú területek jelenlegi „Kmü” területből „Gksz” területbe sorolása
A módosítás a TSzT-t, valamint a szabályozási tervet is érinti.

3. Az előző területek és a tervezett belterület közötti, jelenleg „Má-3” besorolású területrész
(0278/21, 22, 0278/24, 0278/33 hrsz.) beépítésre szánt területté (lakó-, vagy gazdasági
terület) történő átminősítése.
A módosítás a TSzT-t és a szabályozási tervet is érinti (a biológiai aktivitásérték
egyensúlyának biztosítása érdekében további módosítási igényt jelent!).
4. A legutóbbi módosításkor a 0228/13 hrsz.-ú területből a „Gksz”-be sorolt terület kibővítése
a Váli víz területéig; „cserébe” a 0228/28-34 hrsz.-ú („Ks”-be sorolt) területek
„visszaminősítése” beépítésre nem szánt területté („Má-1” övezet) → a módosítás a TSzTt, valamint a szabályozási tervet is érinti.
Az „ökológiai folyosó” általi érintettség miatt e módosítás esetében is kötelező a
környezeti vizsgálat elkészítése.
5. A 811. sz. út - 8126 j. út csomópontjának tervezett átépítése (körforgalmú csomópont
kialakítása) miatt szükséges szabályozás-módosítás kidolgozása (a most készülő
közlekedési engedélyezési tervekben meghatározandó terület-bővítési igények alapján,
azok figyelembe vételével)
A módosítás a TSzT-t, valamint a szabályozási tervet is érinti.
Felelős:
Határidő:

Polgármester
Azonnal

A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: 2 fő
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
36/2016. (V.4.) önkormányzati határozata
a partnerségi egyeztetés szabályairól
Felcsút Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-a
alapján a folyamatban lévő településrendezési terv partnerségi egyeztetési szabályait az
alábbiak szerint határozza meg:
Az egyeztetésben résztvevők (továbbiakban: partnerek) köre tervezési
területenként:
1. A külterületi 0250/5. hrsz.-ú terület „Ev” területből „Má” területbe („Má-3” övezet)
történő átsorolása;
egyeztetéssel megkeresendők:
kérelmező ingatlantulajdonos
I.

2. A Szári utca folytatásában, annak meghosszabbításában lévő 0278/27., 0278/29., 0278/30.
és 0278/31. hrsz.-ú területek jelenlegi „Kmü” területből „Gksz” területbe sorolása
egyeztetéssel megkeresendők:
kérelmező ingatlantulajdonos
3. Az előző területek és a tervezett belterület közötti, jelenleg „Má-3” besorolású területrész
(0278/21-22., 0278/24., 0278/33. hrsz.) beépítésre szánt területté (lakó-, vagy gazdasági
terület) történő átminősítése
egyeztetéssel megkeresendők:
kérelmező ingatlantulajdonos
4. A legutóbbi módosításkor a 0228/13 hrsz.-ú területből a „Gksz”-be sorolt terület kibővítése
a Váli víz területéig; „cserébe” a 0228/28-34 hrsz.-ú („Ks”-be sorolt) területek
„visszaminősítése” beépítésre nem szánt területté („Má-1” övezet)
egyeztetéssel megkeresendők:
kérelmező ingatlantulajdonos
II.

A tájékoztatás módja és eszközei:

II.1. Az egyeztetésben részt vevő I. pont szerinti partnerek a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
(továbbiakban Korm. r.) 37. §-ában meghatározott előzetes tájékoztatási szakaszban az ott
meghatározott tartalommal elektronikus levélben előzetes tájékoztatót kapnak a
településrendezés eszköz készítéséről, módosításáról.
II.2. A Korm. r. 37. §-ában meghatározott előzetes tájékoztatási szakaszban az ott
meghatározott tartalommal hirdetmény útján (Felcsút Községi Önkormányzat – 8086 Felcsút,
Fő u 75. – épületében megtalálható hirdetőtábláján elhelyezett, valamint Felcsút Község
honlapján keresztül – www.felcsut.hu) a település lakói előzetes tájékoztatót kapnak a
településrendezési eszköz készítéséről, módosításáról.
II.3. Azok az I. pont szerinti partnerek, amelyek a Korm. r.-ben meghatározott határidőn belül
írásban jelzik részvételi szándékukat, postai úton, elektronikus adathordozón véleményezési
anyagot kapnak.
II.4. A véleményezési szakasz részeként a véleményezésre kiküldött településrendezési eszközt
legalább 30 napig közzé kell tenni Felcsút Községi Önkormányzat hirdetőtábláján és Felcsút
Község honlapján.
III.
A javaslatok, vélemények dokumentálásának módja
III.1. Az I. pont szerinti partner az előzetes tájékoztatóval kapcsolatban a Korm. r.-ben
meghatározott határidőn belül véleményében kifejtheti előzetes javaslatait és a
településrendezési eszköz készítésével kapcsolatban, továbbá megjelölheti az eljárás további
szakaszaiban való részvételi szándékát.
III.2. Amennyiben a partner a megkeresésére részvételi szándékát nem jelzi, az eljárás további
szakaszában nem vesz részt, és kifogást nem emelő véleményezőnek kell tekinteni.
III.3. A partner a megkeresésére indokokolással alátámasztott módon jelezheti, hogy az
eljárás további szakaszában papíralapú dokumentációt kér, ebben az esetben a későbbiekben
papír alapon kell számára megküldeni a településrendezési eszköz dokumentációját.

III.4. A partner a megkeresésre a Korm. r.-ben meghatározott határidőn belül kifejezheti a
dokumentációval kapcsolatos, indokolással alátámasztott véleményét, észrevételét,
jogszabályon alapuló véleményénél a jogszabályhelyet megjelöli.
III.5. A közzétett hirdetménnyel kapcsolatban bármely lakos írásbeli vagy szóbeli tájékoztatást
kérhet a főépítésztől
III.6. A közzététellel kapcsolatban annak ideje alatt bármely lakos véleményt adhat, amelyet
postai úton vagy elektronikus formában a közzétételben megadott e-mail címre juttathat el.
III.7. Valamennyi vélemény az adott településrendezési eszköz ügyiratának részét képezi.
III.8. Valamennyi véleményt a Korm .r. 39. § (2) bekezdésében meghatározott döntés
meghozatalához a döntéshozó Képviselő-testülettel ismertetni kell.

IV.

Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja,
dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje

IV.1. A vélemények elfogadására illetve el nem fogadására valamint mindezek indokolására a
a tervező közreműködésével összeállított válaszokban javaslatot tesz, amelyet a döntéshozó
Képviselő-testülettel ismertetni kell.
IV.2. A válaszokról a Képviselő-testületet a Korm.r. 39. § (2) bekezdésében meghatározott
határozathozatalával egyidejűleg dönt.
V.

Az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszköz nyilvánosságát
biztosító eszközök

V.1. A jóváhagyott tervezési program alapján készülő véleményezési anyag közzététele a II.4.
pontban meghatározott módon történik.
V.2. A településrendezési eszköz Képviselő-testület által történő elfogadását követő 20 napon
belül a jóváhagyott munkarészeket az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.
Felelős:
Határidő:

A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: 2 fő
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Polgármester
Műszaki ügyintéző
Azonnal

Az elfogadott döntés

Felcsút Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
37/2016. (V.4.) önkormányzati határozata
településrendezési szerződés jóváhagyásáról
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta az előterjesztés mellékletét
képező, a Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8086 Felcsút,
0311/5. hrsz.) beruházóval megkötendő településrendezési szerződést, és úgy határozott, hogy
a szerződést jóváhagyja és felhatalmazza az Alpolgármestert annak aláírására.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2016. május 15. (szerződés aláírása)
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: 2 fő
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés

Felcsút Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
38/2016. (V.4.) önkormányzati határozata
településrendezési szerződés jóváhagyásáról
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta az előterjesztés mellékletét
képező, a Flier János (8086 Felcsút, Fő u. 169.) beruházóval megkötendő településrendezési
szerződést, és úgy határozott, hogy a szerződést jóváhagyja és felhatalmazza az
Alpolgármestert annak aláírására.
Felelős: Alpolgármester
Határidő: 2016. május 15. (szerződés aláírása)

3. Napirendi pont:
Tájékoztatás a köztisztviselők teljesítményértékeléséről
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester

Mészáros Lőrinc: Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére.
dr. Sisa András: Formális, megerősítő döntést kell hoznunk. Azt kell tudni, hogy elektronikus
felületen zajlik a teljesítményértékelés. Azért kell meghozni ezt a döntést mégis, hogy a
Kormányhivatal felé tájékoztatást adjunk, hogy ez megtörtént és a Képviselő-testület
tudomásul vette ennek a megvalósítását.
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
39/2016 (V.4.) számú határozata
A köztisztviselők teljesítményértékeléséről
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
4. Napirendi pont:
Összefoglaló jelentés a 2015. évi belső ellenőrzés megállapításairól
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
Mészáros Lőrinc: Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére.
dr. Sisa András: Külsős belső ellenőrzési céget bízunk meg már évek óta, hogy átvilágítsa az
önkormányzatot, a hivatalt és a különböző intézményeinket. A tavalyi évi ellenőrzési
jelentésnek a megállapítását kell ismertetni a Képviselő-testülettel, illetve, ha van intézkedési
terv a felmerült hibákról, akkor arról kell dönteni. Most azt állapította meg a belső ellenőrzési
vizsgálat, hogy nem merült fel semmi olyan az ellenőrzött területeken, amely intézkedési terv
készítését igényelne. Tulajdonképpen ennek a tudomásulvételéről kell döntenünk.
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
40/2016. (V.4.) számú határozata
a 2015. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló jelentés elfogadásáról
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2015. évi belső
ellenőrzési tevékenységről szóló jelentést az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal
elfogadja, és megállapítja, hogy intézkedési terv készítése nem szükséges.
Határidő:
Felelős:

Azonnal
Jegyző

5. Napirendi pont:
A 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről
Előterjesztő: dr. Sisa András jegyző
Mészáros Lőrinc: Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére
dr. Sisa András: A szabadságok tervezésével kapcsolatban az összes hivatalra vonatkozóan
célszerű egy olyan igazgatási szünet időszakot kijelölni, ahol csak ügyeleti rendben vagyunk
nyitva. Ezekre kötelezően szabadságot kell kivenni az egyes dolgozóknak. Két szakaszra
bontottuk ugyanúgy, mint tavaly. Van egy nyári időszak, ami július 25-től augusztus 20-ig
tart. Illetve a karácsonyi ünnepek környékén az utolsó két hét.
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
41/2016. (V.4.) számú határozata
a 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Felcsút Közös Önkormányzati Hivatal
munkarendjében igazgatási szünetet rendel el:
1., 2016. július 24. napjától 2015. augusztus 18. napjáig, valamint
2., 2016. december 18. napjától 2017. január 3. napjáig.
Az igazgatási szünet időtartama alatt a Hivatal minden kirendeltségen ügyeletet tart a jegyző
által meghatározott rendben.
Határidő:
Felelős:

Azonnal
Jegyző

6. Napirendi pont:
Az Endresz György Általános Iskola 4. osztályos tanulói erdei iskolai részvételének
támogatása
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
Mészáros Lőrinc: Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére.
dr. Sisa András: Az Endresz György Általános Iskola 4. osztályos tanulói erdei iskola
támogatására kértek a Képviselő-testülettől segítséget. Az erdei iskola összköltsége 571.360,Ft. Itt arról dönthetünk, hogy ezt a teljes összeggel finanszírozzuk. A Képviselő-testület
döntésén múlik ez elsősorban. Ha nem a teljes összeget vállaljuk az is nagy segítséget
nyújthat, hiszen a buszköltség átvállalása vagy az étkezés átvállalása is nagy segítséget
nyújthat.
Flier Éva: Tulajdonképpen az elmúlt két évben volt egy pályázat ezért nem kértünk az
Önkormányzattól ilyen hozzájárulást az erdei iskolához. Ezt pályázati pénzből tudtuk teljes
egészében fedezni, így minden osztály elment kirándulni. Most, hogy lejárt a pályázat és
lezártuk a pályázatot, gyakorlatilag vissza kell térnünk a régi rendhez. A régi rend az úgy
volt, hogy a farsangi bál bevétele két osztály között oszlik meg, illetve most már három, mert
két nyolcadik osztály van. Tehát ők osztoznak a pénzen. Tehát az 571.360,-Ft-nak egy része
már megvan a farsangi bál bevételéből. Alapvetően nem kell a teljes összeggel támogatni a 4.
osztályt. A fennmaradó összeggel, ha az Önkormányzat tudja, támogassa a 4. osztályt.
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
42/2016 (V.4.) számú határozata
az Endresz György Általános Iskola 4. osztályos tanulóinak támogatásáról
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 331.360,-Ft-tal hozzájárul az Endresz
György Általános Iskola 4. osztályos tanulóinak erdei iskolai kirándulásához.
A támogatói szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnal

7. Napirendi pont:
Az Endresz György Általános Iskolában kihelyezett művészeti tagozat működtetéséről
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
Mészáros Lőrinc: Átadom szót Flier Éva igazgatónőnek a napirendi pont ismertetésére.
Flier Éva: Arról van szó, hogy a bicskei Zeneiskola felvett két néptáncos tanárt, egy
házaspárt Martonvásárról. Nagyon magas szinten művelik a néptáncot, tanári végzettségük
van és ők lennének azok, akik oktatnák a néptáncot a mi iskolánkban is. A többi iskolával
együtt mi is nagyon örültünk ennek a lehetőségnek, mert így megoldódna iskolánkban a teljes
körű néptánc oktatás. Sok előnye van. Egyrészt, hogy szakképzett ember végzi az oktatást és
nemcsak egy osztályban, hanem akkor testnevelés órák számának a terhére minden
évfolyamon be tudnánk vezetni a néptánc oktatást. Mivel házaspárról van szó, így fiuk és
lányok autentikusan tudják tanulni a néptáncot is, és erre kell még a Faluház, de erre eddig is
igénybe vettük. Tehát mindösszesen arról van szó, hogy ezt csak úgy tudjuk megoldani
szerkezetileg, ha az iskolát a peródiumnak telephelyeként is szerepel, tehát csak, mint a
Zeneiskola telephelye. Akkor kapunk egy nagyszerű néptánc oktatási lehetőséget.
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
43/2016. (V.4.) számú határozata
az Endresz György Általános Iskolában kihelyezett
művészeti tagozat működtetéséről
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a KLIK Intézményfenntartó Központ által
javasoltakkal egyetértve támogatását adja ahhoz, hogy a bicskei Prelúdium Művészeti Iskola
a Felcsúti Endresz György Általános Iskola épületegyüttesében kihelyezett művészeti
tagozatot működtessen.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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
polgármester

Dr. Sisa András
jegyző

