
J E GY Z Ő K Ö N Y V 

 

Felcsút Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének rendkívüli 

üléséről 

 

 

Az ülés helye:   Polgármesteri Hivatal 

Az ülés időpontja:  2016. augusztus 12.  15.00 óra 

 

 

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: 

 

 Mészáros Lőrinc polgármester 

 Mészáros László alpolgármester 

 Mészáros János képviselő 

 Szabó Péter képviselő 

Az ülésről hiányzik: 

 Flier Jánosné képviselő 

 Spindler József képviselő 

 Flier Éva képviselő 

 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek: 

     Dr. Sisa András jegyző (tanácskozási joggal) 

 

Az ülésre javasolt napirendi pontok: 

 
1.) A „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő címek 2016. évi adományozásáról 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

2.) I/6. Felcsút község vízellátás-V (12-29939-1-001-00-11) víziközmű rendszer 2017-2031. évi 

Gördülő Fejlesztési Tervről 

  Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

 

Mészáros Lőrinc: Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelenteket.  Megállapítom, hogy 4 fővel 

a képviselő-testület határozatképes.  

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:  4  fő 

 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

 

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 

64/2016. (VIII.12) számú határozata 

döntés a képviselő-testületi ülés napirendjéről 

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016. augusztus 12-i 

rendkívüli képviselő-testületi ülésre javasolt napirendi pontokat elfogadja. 

 

Felelős: Polgármester 

      Határidő: Azonnal 

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag az alábbi napirendet 

fogadta el: 

 
1. A „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő címek 2016. évi adományozásáról 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

2.) I/6. Felcsút község vízellátás-V (12-29939-1-001-00-11) víziközmű rendszer 2017-2031. évi 

Gördülő Fejlesztési Tervről 

 Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

1. Napirendi pont 

A „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő címek 2016. évi adományozásáról 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

Mészáros Lőrinc: A „Tiszta udvar, rendes ház” pályázatot ötödik alkalommal hirdettük meg.  

Az idei évben 25 pályázat érkezett. A pályázók ingatanát az ad hoc bizottság az elmúlt héten 

végigjárta és lefényképezte. A bizottság megtárgyalta és kiválasztotta azt a 15 ingalant, 

amelyet díjazásra javasolt. A díjakat a Falunapon adjuk át ünnepélyes keretek között. 

 

Mészáros János: A bizottság tagjaival végigjártuk a pályázók által javasolt ingatlanokat. 

Nem volt könnyű dolgunk mivel 15 ingatlant lehetet kiválasztani a rendeletünk szerint. Végül 

sikerült megbeszélnünk és kiválasztanunk a „Tiszta udvar, rendes házra” javasolt 

ingatlanokat. 

Mészáros Lőrinc: Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? Javasolom, hogy a 

bizottság által díjazásra javasolt ingatlanok kiválasztását hagyjuk jóvá. 

A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 

 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 



 

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés 

 
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

65/2016 (VIII.12.) számú határozata 

a „Tiszta udvar, rendes ház” cím adományozásáról  

 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évben a „Tiszta udvar, rendes ház” címet 

adományoz az alábbi pályázók részére:  

 

 Díjazott ingatlantulajdonos Díjazott ingatlan címe, helyrajzi száma 

1. Varáné Németh Barbara Felcsút, Arany János u 8. 

2. Vörös Miklós és Kontra 

Zsuzsanna 

Felcsút, Pozsonyi u 30. 

3. Kósa Elemérné Felcsút, Pozsonyi u 40. 

4. Apróné Salgóvári Erzsébet Felcsút, Kossuth u 45. 

5. Stricker József Felcsút, Kossuth u 66. 

6. Kiss Jánosné Felcsút, Rákóczi u 1/b. 

7. Vörös József Felcsút, Rákóczi u 4. 

8. Schubert Jánosné Felcsút, Rákóczi u 33/a. 

9. Móri Józsefné Felcsút, Rákóczi u 99. 

10. Györgyi István Felcsút, Akácfa u 2. 

11. Rimele Tamásné Felcsút, Fő u 22. 

12. özv. Maráczi Lászlóné Felcsút, Fő u 29. 

13. Gulyás Józsefné Felcsút, Fő u 44. 

14. Fogarasi Józsefné Felcsút, Fő u 157. 

15. Mező János Felcsút, Vereczkei köz 3/a. 
 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a díjazottak részéra a Falunapi rendezvény 

keretében az emlékplakettet átadja, valamint a rendeletben meghatározott és a díjjal járó egyszeri 

pénzbeli juttatást átutalja.  

Határidő: Azonnal 

Felelős: Polgármester 

2. napirendi pont 

I/6. Felcsút község vízellátás-V (12-29939-1-001-00-11) víziközmű rendszer 2017-2031. 

évi Gördülő Fejlesztési Tervről 

Előtejesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

Mészáros Lőrinc: Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére 

dr. Sisa András: A víziközmű szolgáltatás hosszú távú biztonsága érdekében víziközmű 

szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra Gördülő Fejlesztési Tervet szükséges végezni. A 

Gördülő Fejlesztési Terv részét képezi a felújítási és pótlási, valamint a beruházási terv. 



Bérüzemeltetéses mód esetén a felújítási, pótlási és a beruházási tervet az ellátásért felelősök 

készítik el. Az ellátásért felelősöknek vagy az elmúlt év tapasztalata alapján megbízás esetén 

az ellátásért felelősök nevében eljáró FEJÉRVÍZ ZRt. -nek – jóváhagyásra benyújtani. A 

FEJÉRVÍZ ZRt. elkészítette a Felcsúti víziközmű rendszer 2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési 

Terv javaslatát a víziközmű szolgáltatás szinten tartása, illetve javítása érdekében. A GFT I. 

és II. ütemében javasolt programban felsorolja mindazon szükséges felújításokat, pótlásokat, 

illetve beruházásokat, melyek megvalósítása elengedhetetlen a rendszer zavartalan 

működéséhez. A III. ütemben azok a feladatok vannak felsorolva, melyek a rendszer hosszú 

távú felújításához, pótlásához, fejlesztéséhez szükségesek. A 2017-2031. évi GFT 

elkészítéséhez, a felújítási pótlási munkák költségeinek kalkulálásához, a benyújtáshoz, 

nyilatkozatok, megbízások, illetve határozatok szükségesek. Szükséges továbbá, hogy a a 

2017-es bérleti díjakon és 2016-os GFT-ben, jóváhagyott tartalékon kívül az Önkormányzatok 

milyen anyagi forrással rendelkeznek. Ezekről kellene dönteni, és felhatalmazni a 

polgármestert a nyilatkozatok és a megállapodás aláírására. 

Mészáros Lőrinc: Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? 

A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 

 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

 

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés 

 

Felcsút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

66/2016. (VIII.12.) számú határozata 

 

I/6. Felcsút község vízellátás-V (12-29939-1-001-00-11) víziközmű rendszer 2017-2031. évi 

Gördülő Fejlesztési Tervről 

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a I/6. Felcsút község vízellátás-V 

(12-29939-1-001-00-11) víziközmű rendszer ellátásért felelőse, megtárgyalta a 2017-2031. 

GFT-ről szóló napirendi pontot és az alábbi határozatot hozta: 

 

1.) Felcsút Község Önkormányzata, mint ellátásért felelős képviselő-testület megbízza a 

FEJÉRVÍZ ZRt.-t a melléklet szerinti Felcsút Község Vízellátás – V (12-29939-1-00-11) 

víziközmű-rendszer 2017-2031 évi. GFT Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 

Hivatalhoz történő benyújtásával, valamint, hogy a jóváhagyásra irányuló eljárásban való 

részvétellel képviselje az Önkormányzatot. 

 

2.) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/6. Felcsút község 

vízellátás-V (12-29939-1-001-00-11) víziközmű rendszer 2017-2031. évi GFT felújítási és 

pótlási tervét elfogadja. 

 



3.) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/6. Felcsút község 

vízellátás-V (12-29939-1-001-00-11) víziközmű rendszer 2017-2031. évi GFT beruházási 

tervét elfogadja. 

 

4.) Az I/6. Felcsút község vízellátás-V (12-29939-1-001-00-11) víziközmű rendszer 2017-2031. 

évi Gördülő Fejlesztési Terv a területrendezési tervvel és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv 

településünket érintő részével összhangban van. 

 

5.) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/6. Felcsút község 

vízellátás-V (12-29939-1-001-00-11) víziközmű rendszer 2017-2031. évi GFT-vel 

kapcsolatban nyilatkozik, hogy az Önkormányzat a 2017. évi víziközmű felújítási, pótlási és 

beruházási munkáira, a 2016-os vállalásokon felül 182.437,-Ft összegű, a  korábbi évek 

során felhalmozott víziközmű fejlesztésre fordítandó anyagi forrással rendelkezik, melyet a 

2011. évi CCIX. törvény 18.§-a alapján elkülönített számlán kezel. 

 

6.) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

megállapodás és a nyilatkozatok aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 

 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

 

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés 

 

Felcsút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

67/2016. (VIII.12.) számú határozata 

 

I/71. Vál völgyi települések szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-17482-1-005-00-15) 

víziközmű rendszer 2017-2031. évi Gördülő Fejlesztési Tervről 

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a I/71. Vál völgyi települések 

szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-17482-1-005-00-15) víziközmű rendszer ellátásért 

felelősök nevében eljáró Önkormányzata, a 2017-2031.évi GFT-vel kapcsolatban a 30 napos 

véleményezési határidőt betartva és megismerve az ellátásért felelősök véleményét az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1.) Felcsút Községi Önkormányzat, mint Szár, Újbarok, Alcsútdoboz, Tabajd települések 

(továbbiakban: ellátásért felelősök) nevében eljáró képviselő-testület megbízza a FEJÉRVÍZ 

ZRt.-t a melléklet szerinti Vál Völgyi Települések Szennyvízelvezetés és tisztítás – SZV (21-



17482-1-005-00-15) víziközmű-rendszer 2017-2031 évi. GFT Magyar Energetikai és Közmű-

szabályozási Hivatalhoz történő benyújtásával, valamint, hogy a jóváhagyásra irányuló 

eljárásban való részvétellel képviselje az Önkormányzatot. 

 

2.) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/71. Vál völgyi 

települések szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-17482-1-005-00-15) víziközmű rendszer 

2017-2031. évi GFT felújítási és pótlási tervét elfogadja. 

 

3.) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/71. Vál völgyi 

települések szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-17482-1-005-00-15) víziközmű rendszer 

2017-2031. évi GFT beruházási tervét elfogadja. 

 

4.) Az I/71. Vál völgyi települések szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-17482-1-005-00-15) 

víziközmű rendszer 2017-2031. évi Gördülő Fejlesztési Terv a területrendezési tervvel és a 

vízgyűjtő-gazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban van. 

 

5.) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/71. Vál völgyi 

települések szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-17482-1-005-00-15) víziközmű rendszer 

2017-2031. évi GFT-vel kapcsolatban  nyilatkozik, hogy az alább felsorolt résztulajdonos 

Önkormányzatok, a 2017. évi víziközmű felújítási, pótlási és beruházási munkáira, a 2016-os 

vállalásokon felül, a korábbi évek során felhalmozott víziközmű fejlesztésre fordítandó anyagi 

forrással rendelkeznek, melyet a 2011. évi CCIX. törvény 18.§-a alapján elkülönített számlán 

kezelnek  

Szár Önkormányzat                 4.865.203,-Ft 

Újbarok Önkormányzat              579.997,-Ft 

Alcsútdoboz Önkormányzat    8.677.927,-Ft 

Tabajd Önkormányzat            7.960.638,-Ft 

Felcsút Önkormányzat           8.019.849,-Ft 

 

6.) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

megállapodás és a nyilatkozatok aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

További hozzászólás, észrevétel hiányában a polgármester az ülést 15.30 órakor bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

Mészáros Lőrinc     Dr. Sisa András 

             polgármester                       jegyző 


