
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. szeptember 26.    15.00 óra 

 

 

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: 

 

 Mészáros László alpolgármester 

 Mészáros János képviselő 

 Flier Jánosné képviselő 

 Szabó Péter képviselő 

 Spindler József képviselő 

 Flier Éva képviselő 

 

 

Távolmaradását előre jelezte: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

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 és költségvetési szervei 2016. évi költségvetési 

rendeletének módosítása 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

4.) A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

5.) A települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli-, a természetben nyújtott szociális- 

és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 5/2015 (II.12.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

6.) Javaslat a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról 

szóló új önkormányzati rendelet megalkotására 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 



 

7.) Javaslat az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó 

Társulás megszüntetése 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

8.) A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 

megállapodás módosítása 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

9.) Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. 

évi fordulójához  

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

10.) Tájékoztatás Felcsút 2015. évi környezeti állapotáról 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

11.) A Kastély Óvoda 2016/2017. évi munkatervének fenntartói véleményezése 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

12.) A Sportcsarnok ingyenes használatba adásáról  

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

13.) Az ASP rendszer országos kiterjesztéséhez a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 pályázaton 

való részvétel 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

14.) A Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak kiesett tagjai helyére új tagok 

megválasztása 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

15.) A járási ideiglenes ügysegédek elhelyezésének feltételeiről szóló megállapodás 

módosítása 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

16.) Döntés a Tájház üzemeltetéséről 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

17.) A Felcsút külterületi 016/6. helyrajzi számú ingatlan értékesítése 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

18.) A Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola néptánc-oktatás támogatása iránti 

kérelme 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

19.) Döntés az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelet és a fogorvosi ügyeleti 

ellátás felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

20) A Kastély Óvoda főzőkonyhájának eszközfejlesztése 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 



Mészáros László: Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelenteket. Polgármester úr 

távollétében a Képviselő-testületi ülést én vezetem. Megállapítom, hogy 6 fővel a képviselő-

testület határozatképes.  

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

 

Mészáros László: 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 

68/2016. (IX.26.) számú határozata 

döntés a képviselő-testületi ülés napirendjéről 

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016. szeptember 26-i 

képviselő-testületi ülésre javasolt napirendi pontokat elfogadja. 

 

Felelős: Polgármester 

      Határidő: Azonnal 

 

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.) Felcsút Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetési 

rendeletének módosítása 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

4.) A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 



5.) A települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli-, a természetben nyújtott szociális- 

és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 5/2015 (II.12.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

6.) Javaslat a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról 

szóló új önkormányzati rendelet megalkotására 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

7.) Javaslat az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó 

Társulás megszüntetése 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

8.) A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 

megállapodás módosítása 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

9.) Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. 

évi fordulójához  

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

10.) Tájékoztatás Felcsút 2015. évi környezeti állapotáról 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

11.) A Kastély Óvoda 2016/2017. évi munkatervének fenntartói véleményezése 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

12.) A Sportcsarnok ingyenes használatba adásáról  

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

13.) Az ASP rendszer országos kiterjesztéséhez a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 pályázaton 

való részvétel 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

14.) A Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak kiesett tagjai helyére új tagok 

megválasztása 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

15.) A járási ideiglenes ügysegédek elhelyezésének feltételeiről szóló megállapodás 

módosítása 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

16.) Döntés a Tájház üzemeltetéséről 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

17.) A Felcsút külterületi 016/6. helyrajzi számú ingatlan értékesítése 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

18.) A Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola néptánc-oktatás támogatása iránti 

kérelme 



Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

19.) Döntés az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelet és a fogorvosi ügyeleti 

ellátás felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

20) A Kastély Óvoda főzőkonyhájának eszközfejlesztése 

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 László alpolgármester 

 

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

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

szerint. 

 

Mészáros László: 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 

69/2016 (2016. IX.26.) 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: Alpolgármester 

       Határidő: Azonnal 

 

2. Napirendi pont: 

 

Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Mészáros László alpolgármester 

 



Mészáros László: A járda építése tovább folytatódik. A falu elején már készen van. Volt egy 

felcsúti Vigaszságok családi rendezvényünk, ami nagyon jól sikerült, sokan voltak. Nagyos 

sok program volt, főzőverseny, koncertek, jó program volt. Van egy jóhírünk Államtitkár úr 

azzal bíztat bennünket, hogy hamarosan lehet pályázni az új iskolára, de nem az 

Önkormányzat pályázhat, hanem a KLIK, mint fenntartó. A nyár végi tanévkezdések 

megtörténtek az óvodába, iskolába és a szakközépiskolába is. Röviden ennyi történt a két ülés 

között. 

 

Flier Jánosné: Folytatódik az idén még a járdafelújítás? 

 

Mészáros László: Igen. 

 

dr. Sisa András: Valószínű módosítani fogjuk a közbeszerzési kiírást, határidő hosszabbítást 

fogunk kérni, át fogjuk vinni a jövő évre a befejezést. Nagyjából most 50 mFt költségnél 

tartunk a 2015. évi kezdéssel együtt és kb. 96 mFt-ra van keretünk. 

 

Mészáros László: 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 

70/2016 (2016. IX.26..) 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: Alpolgármester 

 

3. Napirendi pont: 

 

Felcsút Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetési rendeletének 

módosítása 

Előterjesztő: Mészáros László alpolgármester 

 

Mészáros László: Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére. 

 



dr. Sisa András: A következő két napirendi pont annyiban függ össze, hogy a 3-ast azért kell 

módosítanunk, mert a 4-es módosul. Gyakorlatilag a Közös Hivatal költségvetése a Felcsút 

Községi Önkormányzat költségvetésének része. A Közös Hivatal költségvetését azért kell 

módosítanunk, mert évközben elment egy munkatársunk, más lett helyette, a bérkiegészítés 

összege változik. Illetve egy-két szoftvernek az átvezetése, plusz megvásárlása miatt változnak 

a számok. Nagyjából 1.700.000,-Ft-os változásokat rögzített a kolléganő, ezeknek az 

átvezetése szükséges egyrész a Közös Hivatali költségvetésben, és a saját Hivatali 

költségvetésben is. 

 

Mészáros László: 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 

11/ 2016. (IX.27.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 

1/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

4. Napirendi pont: 

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása 

Előterjesztő: Mészáros László alpolgármester 

 

Mészáros László: Az előző napirendi pontnál Jegyző úr elmondta a változtatás indokát.  

 

Mészáros László: 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 

  



 

 

Felcsúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

71/2016. (IX.26.) számú határozata 

a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosításáról 

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 

2016. évi költségvetésének módosítását, a csatolt 1-4. melléklet szerint jóváhagyja. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

5. Napirendi pont: 

A települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli-, a természetben nyújtott szociális- és 

egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 5/2015 (II.12.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

Előterjesztő: Mészáros László alpolgármester 

 

Mészáros László: A változás, hogy a születési támogatást nem tesszük jövedelem függővé, 

tehát akinek gyermeke születik az jövedelemhatár nélkül megkaphatja a támogatást. A 

lakásfenntartási támogatást 5.000,-Ft-ról 10.000,-Ft-ra emeljük. Óvoda- és iskolakezdési 

támogatást lehet igényelni. Az óvodakezdési támogatás 5.000,-Ft, az iskolakezdési támogatás 

10.000,-Ft lesz. 

 

dr. Sisa András: Annyit kell még tudni erről a támogatásról, hogy a közmunkások 

foglalkoztatásának száma alapján kapunk állami normatívát szociális segélyezésre és 

kevesebbet tudunk elkölteni, mint ami a keretben van. Azért vezetjük be az óvoda- és 

iskolakezdési támogatást, hogy ne kelljen visszautalni az állami költségvetésbe, hanem inkább 

támogassuk az óvoda és iskolakezdést, ami igen nagy anyagi terhet jelent a szülőknek. 

 

Mészáros László: 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 

12/2016. (IX.27.) önkormányzati rendelete 

a települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli-, a természetben nyújtott szociális- és  

egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 5/2015 (II.12.)  

önkormányzati rendelet módosításáról 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 



 

6. Napirendi pont: 

Javaslat a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 

új önkormányzati rendelet megalkotására 

Előterjesztő: Mészáros László alpolgármester 

 

Mészáros László: Azt javasoljuk, hogy 25 %-ban állapítsuk meg a helyi népszavazás 

kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát. 

 

Mészáros László: 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 

13/2016. (IX.27.) önkormányzati rendelete 

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

7. Napirendi pont: 

Javaslat az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás 

megszüntetése 

Előterjesztő: Mészáros László alpolgármester 

 

Mészáros László: Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére. 

 

dr. Sisa András: Úgy néz ki, hogy sikerül megszüntetni a társulásunkat. Két irányba tudunk 

elmozdulni. egyik rész, hogy a családsegítést és a gyermekjóléti szolgálatot a mostani 

intézményvezető által létrehozott alapítvány venné át, mind az öt településre kiterjedően. Mi 

pedig tudnánk szerződni a házi segítségnyújtásra és az étkeztetésre a Magyar Pünkösdi 

Egyházzal, ami egyébként is ellátja itt a szolgáltatást: Szilágyi Lajosné és Szilágyi Edit már 

náluk dolgozik. Itt az az indok, hogy egyházi szolgálatóként ők több pénzre jogosultak, 

egyébként meg a saját költségvetésből látnánk el és befizetnünk kellene. Egyenlőre úgy tűnik, 

hogy ingyenesen át tudják venni ezt a szolgáltatást, ha minden jól megy, akkor november 30. 

napjával tudunk váltani és ellátni ezeket a feladatokat. 

 

Mészáros László: 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 

72/2016. (IX.26.) számú határozata 

az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás 

megszüntetéséről 

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Esély Szociális, 

Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás megszűntetésére vonatkozó 

előterjesztést, melynek alapján az alábbi döntéseket hozza:  

 

I.  

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselőtestülete: 

 

1. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületével,  

2. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületével, 

3. Szár Község Önkormányzata Képviselő-testületével, 

4. Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületével, 

5. Újbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületével, 

6. Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületével és 

7. Óbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületével 

 

megállapodik abban, hogy a 2012. november 1. napján hatályba lépett – és azóta öt ízben 

módosított – Társulási Megállapodást a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény – Mötv. – 88. § (2) bekezdése alapján, valamint a Társulási 

Megállapodás XVI/1.1. pontja alapján közös megegyezéssel 2016. november 30-i hatállyal 

megszüntetik.  

 

II.  

 

Az I. pontban foglalt döntés valamennyi tagi Önkormányzat Képviselő-testülete általi 

elfogadásával az önálló jogi személyiségű: 

 

Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás 

- melynek székhelye: 8086 Felcsút, Fő u. 75. sz., továbbiakban: Társulás –  

 

2016. december 31. napján jogutód nélkül megszűnik azzal, hogy vagyoni jogutódjai a volt 

tagi Önkormányzatok.  

 

1. A Társulás által ellátott feladatok teljesítésére 2016. december 1. napjától a tagi 

Önkormányzatok önállóan, avagy a közös hivatalok székhely-települései útján kötött 

feladat-ellátási szerződés, vagy társulás útján kötelesek.  



 

2. A Társulási Tanács elnöke a Társulás megszűnése időpontjáig 2016. november 30. 

napjáig vállalhat a Társulás elfogadott költségvetése terhére kötelezettségeket.  

 

3. A Társulás megszűnését követően az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) 

Kormányrendeletben meghatározott záró költségvetési beszámolóval kapcsolatos 

feladatokat a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal készíti el.  

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a I. és II. pontban foglalt döntéseket 

tartalmazó a Társulás megszüntetésére vonatkozó Megállapodás aláírására. 

 

 

III.  

A Képviselő-testület felkéri: 

1. a polgármestert, hogy a Társulást a döntésről értesítse.  

 

 Felelős:   Mészáros Lőrinc polgármester 

 Határidő:  döntést követő 5 munkanap 

2. az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás 

Társulási Tanácsát, és a Társulási Tanács elnökét valamennyi, a fentiekben foglaltak 

végrehajtását szolgáló intézkedés megtételére s az I. pontban felsorolt Önkormányzatok 

Képviselő-testületei döntését követően Ávr. 167/C. §. (3) bekezdés b) pontja alapján a 

Társulás Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásából való törlése iránti 

kérelem benyújtására. 

 

Mészáros László: 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 

73/2016. (IX.26.) számú határozata 

A családsegítés és a gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátásáról 

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a családsegítés és a gyermekjóléti 

szolgálat feladatainak ellátásáról az alábbiak szerint határoz: 

1., A családsegítés és a gyermekjóléti szolgálat feladatait az Esély Gyermekjóléti Alapítvány 

útján kívánja biztosítani annak az ellátási területre kiadott működési engedélye jogerőre 

emelkedésének napjától, de legkésőbb 2016. november 30. napjától. 



2., Felhatalmazza a polgármestert, hogy az Esély Gyermekjóléti Alapítvánnyal a feladat-

ellátási szerződést megkösse. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

Mészáros László: 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 

74/2016. (IX.26.) számú határozata 

a házi segítségnyújtás, étkeztetés feladatainak ellátásáról 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a házi segítségnyújtás, étkeztetés 

feladatainak ellátásáról az alábbiak szerint határoz:  

1., a házi segítségnyújtás, étkeztetés feladatait a Magyar Pünkösdi Egyház Országos 

Cigánymisszió útján, a szolgáltatóval kötött feladat-ellátási szerződés alapján kívánja 

biztosítani 2016. december 1.  napjától.  

2., Felhatalmazza a polgármestert, hogy a feladatok átadásával, így különösen az ellátotti 

létszám átadásával kapcsolatos okiratokat, megállapodásokat aláírja.  

3., Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyar Pünkösdi Egyház Országos 

Cigánymisszióval a határozat mellékletét képező a feladat-ellátási szerződést megkösse. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

8. Napirendi pont: 

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 

megállapodás módosítása 

Előterjesztő: Mészáros László alpolgármester 

 

Mészáros László: Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére. 

 

dr. Sisa András: Csabdi Község Önkormányzatának polgármestere úgy döntött, hogy a 

helyben dolgozó kollegákat 500.000,-Ft-ig továbbképzési támogatásban részesíti. Ennek a 

befizetésnek a jogi kereteit kell megteremteni. Beveszünk egy olyan pontot, hogy minden 

Önkormányzat a saját költségvetéséhez képest többletbefizetést teljesíthet, és azt 

meghatározza, hogy milyen célra kívánja fordítani. Tehát bármely Önkormányzat dönthet 

úgy, hogy saját dolgozóit támogatja bármilyen többletfizetéssel. 

 



Mészáros László: 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 

75/2016. (IX.26.) számú határozata 

A FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

LÉTREHOZÁSÁRÓL ÉS FENNTARTÁSÁRÓL szóló Megállapodás módosítása 

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 

létrehozásáról és fenntartásáról szóló, 2013. február 4. napján kelt megállapodás 

módosítását jóváhagyja az alábbiak szerint: 

1., a Megállapodás kiegészül az alábbi 8.3.7.3. ponttal: 

„8.3.7.3. A szerződő képviselő-testületek megállapítják, hogy a közös önkormányzati hivatalt 

létrehozó bármely önkormányzat a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetéséhez 

többlet-támogatást nyújthat akként, hogy a támogatás célját, időtartamát és összegét, 

valamint a felhasználás körét – az önkormányzat képviselő-testülete által meghozott határozat 

alapján – a támogatást nyújtó önkormányzat polgármestere és a Felcsúti Közös 

Önkormányzati Hivatal jegyzője kiegészítő megállapodásba foglalja.”  

2., Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Megállapodás fenti módosítással egységes 

szerkezetbe foglalt szövegének aláírására. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Alpolgármester 

 

9. Napirendi pont: 

 Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. 

évi fordulójához  

Előterjesztő: Mészáros László alpolgármester 

 

Mészáros László: Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére. 

 

dr. Sisa András: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 

minden évben csatlakozik önkormányzatunk. Ezzel segítjük a felsőoktatásban részvevő tanulók 

továbbtanulását. Ez a támogatási mód három forrásból szolgálja a tanulók támogatását. Első 

forrás a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a második forrás a megyei 

önkormányzatok által nyújtott támogatás és a harmadik forrás az intézmények által 

hozzáadott támogatás. A 2017. évi fordulóban történő részvétel alapfeltétele, hogy az 



előterjesztéshez mellékelt csatlakozási nyilatkozatot 2016. október 1-ig elfogadja a képviselő-

testület és visszajuttassuk a Támogatáskezelőhöz. 

 

Mészáros László: 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 

76/2016. (IX.26.) számú határozata 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához  

történő csatlakozásról 

  

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához az előterjesztés 

mellékletét képező nyilatkozat elfogadásával csatlakozik.   

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  Azonnal 

 

10. Napirendi pont: 

Tájékoztatás Felcsút 2015. évi környezeti állapotáról 

Előterjesztő: Mészáros László alpolgármester 

 

Mészáros László: Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére 

 

dr. Sisa András: Jogszabálynak megfelelően minden évben van egy tájékoztatási-felmérési 

kötelezettség. Tájékoztatjuk a lakosságot egy határozatban, hogy milyen formában tesszünk 

eleget a köztisztaságnak, hulladékszállításnak, zajvédelemnek. 

 

Mészáros László: 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 

77/2016. (IX.26.) számú határozata 

Felcsút Község 2015.évi környezeti állapotáról  

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Felcsút 2015. évi környezeti 

állapotáról szóló tájékoztatót és azt elfogadja. 

  

Felelős:  polgármester 

 Határidő: azonnal 

 

11. Napirendi pont: 

A Kastély Óvoda 2016/2017. évi munkatervének fenntartói véleményezése 

Előterjesztő: Mészáros László alpolgármester 

 

Mészáros László: Felkérem Bárányos Gáborné óvodavezetőt, a Kastély Óvoda 

munkatervének ismertetésére. 

 

Bárányos Gáborné: Elkészítettem a Kastély Óvoda 2016/2017-es munkatervét. Annyi 

változás történt, a személyi feltételekben, hogy egy dolgozó nyugdíjas lett, egy dolgozó pedig 

elment egy másik óvodába. Két óvodapedagógust vettünk fel, Spindler-Somogyi Zsuzsannát és 

Csernáné Hegyi Kingát, mindkettő helyi lakos. Elkezdték a munkát. Voltam bent mind a két 

csoportban nagyon ügyesek, meg vagyok elégedve velük. Mindent leírtam, hogyan lesznek a 

programok és az ellenőrzések. Tanfelügyleti ellenőrzésem volt nekem, mint vezetőnek április 

28-án. Büszkék lehetünk az óvodánkra, mert mindet rendben találtak, nagyon megdicsértek 

bennünket. Bekerültünk a 2017-es tankerületi ellenőrzésbe, mint intézmény. Ezen is dolgozni 

fogunk, nem lesz probléma, itt minden óvodapedagógus tudja a dolgát. Nagyon sok tervünk 

van, a környéken előre járunk a tárgyi dolgokban. Köszönjük a sok segítésétet. 

 

Mészáros László: Köszönjük szépen a beszámolót. Javaslom, hogy fogadjuk el a munkatervet. 

 

Mészáros László: 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 

78/2016 (IX.26.) számú határozata 

A Kastély Óvoda 2016/2017. évi munkatervének véleményezéséről 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI 

rendelet 3.§ (1) bekezdése alapján biztosított véleményezési jogkörében eljárva megállapítja, 

hogy a Felcsút Községi Önkormányzat által fenntartott Kastély Óvoda 2016/2017. évi 

munkaterve tartalmát tekintve megfelelő, és azt a Képviselő-testület jóváhagyásra javasolja 

Határidő:  Azonnal 

Felelős:  Polgármester 

 

12. Napirendi pont: 

A Sportcsarnok ingyenes használatba adásáról  

Előterjesztő: Mészáros László alpolgármester 

 

Mészáros László: Két csapat keresett meg bennünket a kézilabda csapat és a lábtenisz csapat, 

hogy ingyen használhassák a Sportcsarnokot az edzések idejére. Sportolni szeretnének, és azt 

javasoljuk, hogy a helyben működő  sportcsapatok kapják meg a kedvezményt és ingyen 

használhassák a Sportcsarnokot. 

 

Mészáros László: 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 

79/2016 (IX.26.) számú határozata 

A Sportcsarnok kedvezményes használatáról női kézilabda edzések céljára 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1., a felcsúti lányokból, asszonyokból szerveződő kézilabda csapat edzéseinek megtartására – 

önkormányzati támogatásként – a Sportcsarnok terembérlet díját egy éves határozott 

időtartamra elengedi.  

2., a Sipos Árpád edző által vezetett sportolók részére, lábtenisz edzések megtartására – 

önkormányzati támogatásként – a Sportcsarnok terembérlet díját egy éves határozott 

időtartamra elengedi. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert támogatói okirat aláírására. 

Határidő: Október 15. 

Felelős: Polgármester 



 

13. Napirendi pont: 

Az ASP rendszer országos kiterjesztéséhez a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 pályázaton való 

részvétel 

Előterjesztő: Mészáros László alpolgármester 

 

 

Mészáros László: Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére 

 

dr. Sisa András: Gyakorlatilag arról van szó, hogy 7 millió Ft támogatásra vagyunk 

jogosultak amennyiben a pályázat nyer. A Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó 

valamennyi Önkormányzatnál 2017. január 1-től be kell vezetni egy olyan központi szoftvert, 

ami a pénzügyet, adóügyet és a későbbiekben az összes többi rendszert elektronikusan tudja 

kezelni és a Kormányzatnak nagyobb ráhatása, ellenőrzési jogosultsága van. Most, ha 

pályázunk gyakorlatilag ezt a 7 m Ft-ot egyrészt a szervezet kialakítására, másrészt 

informatikai eszközök beszerzésére tudjuk fordítani. Ehhez kell felhatalmazás a székhely 

település polgármesterének. 

 

Mészáros László: 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 

80/2016 (IX.26.) számú határozata 

Az ASP rendszer országos kiterjesztéséhez a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 pályázaton való 

részvételről 

 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ASP rendszer országos kiterjesztéséhez 

a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 pályázaton való részvételről az alábbiak szerint határoz: 

1., a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal pályázati részvételét támogatja, 

2., Felhatalmazza Mészáros Lőrincet, mint a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal székhely-

települése, Felcsút polgármesterét a támogatási kérelem benyújtására és a pályázati 

támogatás felhasználásával kapcsolatos döntések aláírására. 

 

Határidő: Szeptember 30. 

Felelős: Polgármester 

 

  



 

14. Napirendi pont: 

A Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak kiesett tagjai helyére új tagok megválasztása 

Előterjesztő: Mészáros László alpolgármester 

 

Mészáros László: Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére. 

 

dr. Sisa András: Az elkövetkező népszavazás kapcsán kell tagokat választani a 

Szavazatszámláló Bizottságokba. Elsősorban amiatt szükséges, mert van egy olyan tagunk, 

aki elköltözött, és a másinak pedig a hivatali munkájával összeférhetetlenné vált. Helyükre 

kell választani a Képviselő-testületnek, és amennyiben szükséges így be tudjuk hívni őket a 

szavazás napjára. 

 

Mészáros László: 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 

81/2016 (IX.26.) számú határozata 

a Szavazatszámláló Bizottság kiesett tagjainak helyébe új tagok megválasztásáról 

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény 24.§ (1) bekezdése szerint a települési szavazókörök szavazatszámláló 

bizottságaiból kiesett tagok/póttagok pótlására az alábbi tagokat, illetőleg póttagokat 

választja meg: 

 

001. számú szavazókör (Felcsút, Fő u. 140. - Általános Iskola) 

 

tag: 

  Kincses Julianna (Fő u. 158.) 

 

póttagok: 

  Flier Zsuzsanna (Fő u. 48.) 

  Varáné Németh Barbara (Arany J. u. 8.) 

 

002. számú szavazókör (Felcsút, Fő u. 75. - Községháza) 

 

tag: 

  Varga Szvitlana (Kolozsvári u. 12.) 

 



póttag: 

  Czagler Zoltánné (Fő u. 86.) 

 

A korábban megválasztott tagok, illetőleg póttagok megbízatását jelen határozat nem érinti. 

 

     Határidő: Azonnal 

     Felelős: Jegyző 
 

15. Napirendi pont: 

A járási ideiglenes ügysegédek elhelyezésének feltételeiről szóló megállapodás 

módosítása 

Előterjesztő: Mészáros László alpolgármester 

 

Mészáros László: Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére. 

 

dr. Sisa András: A Járási Hivatalból minden hétfőn kijár egy kolléganő, aki most kap egy 

olyan számítógépet, illetve nyomtatót, amivel a központi rendszert is el tudja érni. Ennek a 

nyomtatónak az üzemeltetési költségeinek átvállalása és vagyonvédelme miatt kell 

módosítanunk a szerződést a Kormányhivatallal. 

 

Mészáros László: 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 

82/2016. (IX.26.) számú határozata 

a járási ideiglenes ügysegédek elhelyezésének feltételeiről szóló üzemeltetési megállapodás 

módosításáról 

  

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi döntést hozza: 

 

1., Az ideiglenes járási ügysegédek államigazgatási feladatainak ellátását biztosító 

önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanrész és ingó vagyon használatáról szóló üzemeltetési 

megállapodás módosítását jóváhagyja.  

 

2., Felhatalmazza a Polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás-módosítás 

aláírására. 

 

Felelős:   Polgármester 

Határidő:  Azonnal 



16. Napirendi pont: 

Döntés a Tájház üzemeltetéséről 

Előterjesztő: Mészáros László alpolgármester 

 

Mészáros László: Polgármester úr megvásárolta ezt a házat, amit átadott a falunak Tájház 

üzemeltetésére. A közműveket, a villanyt, vizet, gázt az Önkormányzatnak kellene fizetni. Most 

még nem állandó nyitva tartással működne, hanem a Faluház nyitná, és meglátjuk, hogy 

milyen az érdeklődés. Sok felajánlás érkezett és 1 m Ft-ot még elkölthetünk vásárlásra. 

 

Flier Éva: A népművészeti babákat is be lehetne tenni, de üveges szekrény kellene a 

tárolásukhoz. 

 

Mészáros László: Akkor emeljük meg az összeget 2 m Ft-ra és így biztosan beleférünk a még 

vásárlandó bútorokra. 

 

Mészáros László: 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 

83/2016 (IX.26.) számú határozata 

A Tájház üzemeltetéséről 

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Felcsút, Fő u. 123. szám alatti 

ingatlanon kialakításra kerülő Tájház üzemeltetéséről az alábbiak szerint határoz: 

1., Elfogadja Mészáros Lőrinc felajánlását és a tulajdonát képező Felcsút, Fő u. 123. szám 

alatti ingatlant az Önkormányzat ingyenes vagyonkezelésébe veszi azzal, a céllal, hogy az 

ingatlan a felcsúti helytörténeti gyűjteménynek helyt adva Tájházként működjön. A 

vagyonkezelés időtartama határozatlan: a célnak megfelelő funkció ellátásáig tart. 

2., Felhatalmazza az alpolgármestert az 1. pont szerinti vagyonkezelési szerződés 

aláírására. 

3., A Tájház berendezéséhez szükséges tárgyak, eszközök beszerzésére Kettőmillió forint 

keretösszeget a költségvetési általános tartalék terhére elkülönít. 

4., A Tájház működtetésére a 2016. költségvetési évben – időarányosan – 500e forint 

keretösszeget elkülönít, mely tartalmazza a riasztórendszer kiépítésének költségeit. 

5., A Tájház nyitva tartását ingyenesen biztosítja az érdeklődők számára. A Tájház állandó 

nyitva tartással nem rendelkezik: annak megtekintését előzetes bejelentkezés alapján, a 

Faluház gondnoka biztosítja. 



6., Felhatalmazza a polgármestert a 3-5. pontok szerinti feladatok megszervezésére, a 

szükséges megrendelések teljesítésére. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Polgármester, alpolgármester 

 

17. Napirendi pont: 

 

A Felcsút külterületi 016/6. helyrajzi számú ingatlan értékesítése 

Előterjesztő: Mészáros László alpolgármester 

 

Mészáros László: Érkezett egy ajánlat a 016/6 hrsz-ú területre, az 1700 m2-es külterületet 

megvennék. Fásított, bozótos terület. Csak úgy adjuk el, hogy az ingatlanon ne kerüljön újabb 

társasház kialakításra. 

 

dr. Sisa András: Azt szeretnék, ha kitisztíthatnák, hogy ne legyen ott az a gazos terület, nem 

építeni szeretnének rá. 

 

Mészáros László: 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 

84/2016. (IX.26.) számú határozata 

a Felcsút külterületi 016/1. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről 

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonát képező Felcsút 

külterületi 016/1. helyrajzi számú 1766 m
2
 területű, kivett ingatlan értékesítéséről az alábbi 

döntést hozza: 

 

1. a 016/1. helyrajzi számú ingatlan minimális vételáraként – az előzetesen beszerzett 

forgalmi értékbecslést figyelembe véve, de azt meghaladó összegben – a Képviselő-

testület 883.000.- Ft összeget határoz meg 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét 

képező pályázati hirdetményt egy Fejér megyei napilapban, a község hirdetőtábláján, 

valamint az önkormányzati hivatal honlapján közzétegye 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati felhívásra 

jelentkezők közül – az 1. pontban meghatározott minimális vételárra tekintettel – a 

legmagasabb vételárat megajánló vevővel adásvételi szerződést kössön. 



4. A Képviselő-testület kiköti, hogy az ingatlant abban az esetben értékesíti, ha a 

mindenkori vevő kötelezettséget vállal arra, hogy az ingatlant nem építi be. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

18. Napirendi pont: 

A Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola néptánc-oktatás támogatása iránti 

kérelme 

Előterjesztő: Mészáros László alpolgármester 

 

Mészáros László: Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére. 

 

dr. Sisa András: A néptánc-oktatást akarja beindítani a Bicskei Prelúdium Művészeti iskola a 

KLIK-es fenntartású intézményekben. A gyerekek tandíjának megtérítését kérik, ami 9.900,-

Ft/fő egy évre. Maximum 20 fős egy csoport. Gyakorlatilag egy olyan döntést tudunk most 

meghozni – mivel nem tudjuk most mennyit kell fizetni – a  nagyságrendileg 400eFt-os 

keretösszeget elkülönítjük – amely maximum kettő húszfős csoport tandíját fedezheti – és a 

ténylegesen beiratkozott gyerekek száma alapján adjuk át a támogatást. 

 

Flier Éva: Biztos, hogy lesz rá jelentkező, ha ingyenes, akkor biztosan fognak jelentkezni. 

Balett szőnyeget is kell venni az oktatáshoz, mert a gyerekek lába tönkremegy a kövön: ez kb. 

50eFt-ba kerül. 

 

Mészáros László: 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 

85/2016 (IX.26.) számú határozata 

Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola felcsúti néptánc-oktatástának 

támogatása 

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bicskei Prelúdium 

Alapfokú Művészeti Iskola által a felcsúti Endresz György Általános Iskolában beindításra 

kerülő néptánc-oktatás támogatására 396.000.- Ft keretösszeget elkülönít. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az iskola által visszaigazolt, az oktatást ténylegesen 

igénybe vevő gyermekek száma alapján, gyermekenként maximálisan 9900.- Ft támogatási 



összeget az iskola fenntartójával kötött támogatási szerződés alapján a 2016/17-es tanévre 

átadjon. 

Határidő: Október 31. 

Felelős: Polgármester 

 

19. Napirendi pont: 

Döntés az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelet és a fogorvosi ügyeleti 

ellátás felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: Mészáros László alpolgármester 

 

Mészáros László: Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére. 

 

dr. Sisa András: A Kormányhivatalnak célvizsgálata, hogy ezeket a rendeleteket, mely a 

körzeteket állapítja meg, felül kell vizsgálni. Most derült ki, hogy úgy értelmezik, hogy annak 

ellenére kell a fogorvosi ügyeleti ellátásról rendeletet alkotnunk, illetve erről rendelkeznünk, 

hogy ez Székesfehérvár Megyei Jogú Város kötelező feladata. Egyenlőre most nem hozunk 

erről rendeletet, várunk annak a szakmai felső hatóságnak a válaszára, hogy valóban 

Székesfehérvárral még szerződjünk, hogy nekik ez kötelező feladat és még nekünk fizetni is 

kell ezért esetleg vagy pedig ők látják el és nem kell róla rendelkezni. Most csak arról hozunk 

döntés, hogy később hozunk rendeletet, ha már megjött ez a szakmai vélemény. 

 

Mészáros László: 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 

86/2016. (IX.26.) számú határozata  

az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelet és a fogorvosi ügyeleti ellátás 

felülvizsgálatáról  

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felülvizsgálja az 

egészségügyi tárgyú, az egészségügyi alapellátások körzeteit meghatározó rendeleteit és 

szükség szerint létrehozza a fogorvosi ügyeleti ellátás biztosításáról rendelkező 

megállapodást. 

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt az új rendelet-tervezet elkészítésére. 

 

Határidő: 2016. október 30. 

Felelős: polgármester 

  



20. Napirendi pont: 

A Kastély Óvoda főzőkonyhájának eszközfejlesztése 

Előterjesztő: Mészáros László alpolgármester 

 

Mészáros László: 6mFt kellene eszközfejlesztésre, amit összeírtak a Kastély Óvodában. Itt 

épülni fog egy iskola, konyhával együtt, azt kell megfontolni érdemes-e addig ezt fejleszteni. 

 

dr. Sisa András: Lehet, hogy a kettő konyha párhuzamos üzemeltetése is jobb, mint az, hogy 

most beletegyünk ennyi pénzt a fejlesztésbe. Itt az a gond, hogy pályázati úton nem tudjuk 

megoldani, mert jelenleg nincs olyan pályázat, melynek a paraméterei megfelelők nekünk. 

 

Mészáros László: 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 

87/2016 (IX.26.) számú határozata 

A Kastély Óvoda főzőkonyhájának eszközfejlesztése 

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kastély Óvoda 

főzőkonyhájának eszközfejlesztését elhalasztja az új általános iskola építésével 

összefüggésben változó kapacitás-igények megismeréséig. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

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

 

További hozzászólás, észrevétel hiányában a polgármester az ülést 16.00 órakor bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

Mészáros László     Dr. Sisa András 

            alpolgármester              jegyző 
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