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J E GY Z Ő K Ö N Y V 
Felcsút Község Önkormányzat  
Képviselő-testületének üléséről 

 
Az ülés helye:    a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme Felcsút, Fő u 75. 
Az ülés időpontja:  2013.  szeptember 30. 17.00 óra 
 
Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: 

• Mészáros Lőrinc polgármester 
• Mészáros László alpolgármester 
• Mészáros János képviselő 
• Makai Kinga képviselő 
• Simon Ákos képviselő 
• Flier Éva képviselő 

 
 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek: 
     Dr. Sisa András jegyző (tanácskozási joggal) 
Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők: 
     Demjén József képviselő  
 
 
Az ülésre javasolt napirendi pontok: 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról     
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

2. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről (szóbeli)  
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

3. Beszámoló a 2013. évi I. féléves gazdálkodásról 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 
 

4. Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetési rendeletének 
módosítása  
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

5. A Kastély Óvoda 2013-2014. évi munkatervének fenntartói véleményezése 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

 
6. A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő 

támogatás igényléséről való döntés 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 
7. A Magyar Telekom és a Telenor hírközlési célú fejlesztése, valamint a víztorony 

hírközlési célú hasznosításáról szóló határozatok módosítása 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

8. Egyebek 
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Mészáros Lőrinc:  Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy 5 fővel 
a képviselő-testület határozatképes.  
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet elfogadja-e a napirendi pontokat? 

 
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta 
el.  
 
Az elfogadott és tárgyalt napirendi pontok: 
 
 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról   
  

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

2. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről (szóbeli)  
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

3. Beszámoló a 2013. évi I. féléves gazdálkodásról 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 
 

4. Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetési rendeletének 
módosítása  

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

5. A Kastély Óvoda 2013-2014. évi munkatervének fenntartói véleményezése 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

 
6. A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő 

támogatás igényléséről való döntés 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 
7. A Magyar Telekom és a Telenor hírközlési célú fejlesztése, valamint a víztorony 

hírközlési célú hasznosításáról szóló határozatok módosítása 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

8. Egyebek 
 
 

1. Napirendi pont: 
 
Beszámoló a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról 
 
 
Mészáros Lőrinc:  Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 52/2013 (V.22.) 
számú határozata 
Felcsút Község Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének módosításáról a határozat 
megküldése megtörtént. 
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Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 53/2013 (V.22.) számú határozata 
a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottságának 
megválasztásáról a határozat megküldése megtörtént. 
 
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 54/2013 (V.22.) számú határozata 
a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
közbeszerzési a határozat megküldése megtörtént. 
 
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 55/2013. (V.22.) számú határozata 
Óbarok község társulási tagságának jóváhagyásáról a határozat megküldése megtörtént. 
 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta Óbarok Község 
Önkormányzata Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás 
csatlakozására vonatkozó kezdeményezését, melynek alapján az alábbi döntést hozza az 
eljárás megindításáról a határozat megküldése megtörtént. 
 
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2013. (V.22.) számú határozata 
az Esély Szociális Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás 
megállapodásának jogszabály szerinti tagozódásának megfelelő tartalmi és formai 
módosításának jóváhagyásáról a határozat megküldése megtörtént. 
 
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 57/2013. (V.22.) számú határozata 
a társulás által fenntartott Oltalom Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény 
Alapító Okiratának szükségszerű módosításáról a határozat megküldése megtörtént. 
 
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2013 (V.22.) számú határozata 
a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának  módosításának jóváhagyásáról 
a határozat megküldése megtörtént. 
 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 59/2013. (V. 22.) számú határozata 
Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodásának 
módosításáról a határozat megküldése megtörtént. 
 
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 60/2013 (V. 22.) határozata A 
gyermekvédelmi és gyermekjóléti beszámolóról a határozat megküldése megtörtént. 
 
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 62/2013 (VI.18.) sz. határozata Felcsút 
község közrendjéről, bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóról, és a Bicskei 
Rendőrkapitányság támogatásáról a határozat megküldése megtörtént. 
 
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 63/2013 (VI.18.) számú határozataa 
felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő kiválasztásáról a határozat megküldése 
megtörtént. 
 
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 64/2013. (VI. 18.) számú határozata 
A települési hulladékkezelési közszolgáltató megváltozásáról a határozat megküldése 
megtörtént. 
 
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 65/2013. (VI. 18.) számú határozata 
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A Kastély Óvoda csoportlétszám-keretének emeléséről a határozat megküldése megtörtént. 
 
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2013. (VI. 18.) számú határozata 
Az Endresz György Általános Iskola IV. korcsoportos fiú labdarúgó csapatának 
támogatásáról a határozat megküldése megtörtént. 
 
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 67/2013. (VI. 18.) számú határozata 
Az Endresz György Általános Iskola vezetői pályázatának véleményezéséről a határozat 
megküldése megtörtént. 
 
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 68/2013 (VII.09.) számú határozata 
A régi Faluház bontásáról és Mészáros Lőrinc polgármester úr felajánlásáról 
szóló 48/2013 (IV.29.) számú határozat módosításáról a határozat megküldése megtörtént. 
 
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 69/2013 (VII.9.) számú határozata a 
„Tiszta udvar, rendes ház” cím adományozását megelőző ellenőrzés ad hoc bizottsága 
megválasztásáról a határozat megküldése megtörtént. 
 
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 70/2013 (VII.9.) számú határozata 
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának módosításáról a határozat megküldése megtörtént. 
 
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2013 (VIII.16.) számú határozata Az 
Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás Társulási 
Megállapodásának módosításáról a határozat megküldése megtörtént. 
 
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 72/2013 (VIII.16.) számú határozata a 
Magyar Telekom Nyrt. részére a 329/1. hrsz-ú ingatlanon található víztorony hírközlési célú 
bérbe adásáról a határozat megküldése megtörtént. 
 
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2013 (VIII.16.) számú határozata 
a „Tiszta udvar, rendes ház” cím adományozásáról a határozat megküldése megtörtént. 
 
Felcsút Községi  Önkormányzat Képviselő-testületének 74/2013 (VIII.16..) sz. határozata 
Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítása a határozat megküldése megtörtént. 
 
Felcsút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 75/2013. (VIII. 16.) számú határozata 
a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Iratkezelési szabályzatának módosításáról 
a határozat megküldése megtörtént. 
 
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 76/2013 (VIII.16.) számú határozata a 
Telenor Magyarország Zrt. részére a 329/1. hrsz-ú ingatlanon található víztorony hírközlési 
célú bérbe adásáról a határozat megküldése megtörtént. 
 

2. Napirendi pont  
 

Tárgy: Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről. 
 
Mészáros Lőrinc: Elég eseménydús volt az elmúlt időszak. Megrendezésre került a falunap. 
Mága Zoltán hegedűművész koncertje volt a Puskás Ferenc Labdarugó Akadémia kertjében. 
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Nagyon jól sikerült, nagyon sokan voltak. Az Endresz György Általános Iskolában megtörtént 
az évnyitó. Az elsőosztályosokat az óvodából kísérték fel a 8. osztályos tanulók immár 
hagyományként. A Kastély óvodában beindult az angol oktatás a középső és a 
nagycsoportban. Október elejétől idén is támogatom a szociálisan rászorultakat tűzifa 
kiosztásával. 

 
3. Napirendi pont 

 
     Tárgy: Beszámoló a 2013. évi I. féléves gazdálkodásról 

 
Mészáros Lőrinc: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdés 
rendelkezésére tekintettel az Önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodási helyzetéről az 
előterjesztés szerinti tájékoztatást adom. Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy 
hozzászólásaikat, észrevételeiket tegyék meg. 
 
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 
77/2013. (IX.30.) számú határozata 

Felcsút Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 2013. I. félévi gazdálkodásáról szóló 
beszámoló elfogadásáról 

 
Az Önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról 

 
1) Az Önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltaknak 
megfelelően az Önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról készült beszámolót az alábbiak 
szerint elfogadja. 
 
1. Bevételek eredeti előirányzata:         580. 235 e Ft 
                   módosított előirányzata:    583. 781 e Ft 
         I. félévi költségvetési bevételek : 133. 684 e Ft 
 
2. Kiadások eredeti előirányzata:           580. 235 e Ft 
                   módosított előirányzata:     583. 781 e Ft 

I.félévi költségvetési kiadások:    133. 189 e Ft 
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3. Működési hiány eredeti előirányzata: 0 e Ft 
  módosított előirányzata:  0 e Ft 
 I. félévi költségvetési bevétele:    0 e Ft 
 
4. Záró pénzkészlet 2013. június 30-án:     151. 597 e Ft 
 
2) Felcsút-Alcsútdoboz-Csabdi-Tabajd-Vértesacsa Községek Körjegyzősége 2013. I. félévi 
gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról 
 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltaknak 
megfelelően a Körjegyzőség 2013. I. félévi gazdálkodásáról készült beszámolót az alábbiak 
szerint elfogadja. 
 
1. Bevételek eredeti előirányzata:          76. 938 e Ft 
                   módosított előirányzata:      22. 207 e Ft 
         I. félévi költségvetési bevételek :   15. 888 e Ft 
 
2. Kiadások eredeti előirányzata:           76. 938 e Ft 
                   módosított előirányzata:      22. 207 e Ft 
I. félévi költségvetési kiadások:    22. 207 e Ft 
 
3. Záró pénzkészlet 2013. június 30-án:     0 e Ft 
 
3) A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló 
elfogadásáról 
 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltaknak 
megfelelően a Közös Hivatal 2013. I. félévi gazdálkodásáról készült beszámolót az alábbiak 
szerint elfogadja. 
 
1. Bevételek eredeti előirányzata:           0 e Ft 
                   módosított előirányzata:      812 e Ft 
         I. félévi költségvetési bevételek :   31. 157 e Ft 
 
2. Kiadások eredeti előirányzata:           0 e Ft 
                   módosított előirányzata:     812 e Ft 
I. félévi költségvetési kiadások:   19. 166 e Ft 
 
3. Záró pénzkészlet 2013. június 30-án:    8. 473 e Ft 
 
4) A Kastély Óvoda 2013. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról 
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Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltaknak 
megfelelően a Kastély Óvoda 2013. I. félévi gazdálkodásáról készült beszámolót az alábbiak 
szerint elfogadja. 
 
1. Bevételek eredeti előirányzata:          63. 066 e Ft 
                   módosított előirányzata:      63. 521 e Ft 
         I. félévi költségvetési bevételek :   29. 531 e Ft 
 
2. Kiadások eredeti előirányzata:           63. 066 e Ft 
                   módosított előirányzata:     63. 066 e Ft 
I. félévi költségvetési kiadások:   28. 069 e Ft 
 
3. Záró pénzkészlet 2013. június 30-án:  1. 475 e Ft 
 
5) Az Oltalom Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény 2013. I. félévi 
gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról 
 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltaknak 
megfelelően az Oltalom Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény 2013. I. félévi 
gazdálkodásáról készült beszámolót az alábbiak szerint elfogadja. 
 
1. Bevételek eredeti előirányzata:         31. 811 e Ft 
                   módosított előirányzata:     32. 161 e Ft 
         I. félévi költségvetési bevételek :  17. 281 e Ft 
 
2. Kiadások eredeti előirányzata:             31. 811 e Ft 
                   módosított előirányzata:        31. 161 e Ft 
I. félévi költségvetési kiadások:      15. 240 e Ft 
 
3. Záró pénzkészlet 2013. június 30-án:   1. 346 e Ft 
 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 
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4. Napirendi pont 
 

Tárgy: Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetési rendeletének 
módosítása  

 
Mészáros Lőrinc: Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2013.(II.15.). számú 
rendeletével 580. 235 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel, 2013. február 15-i ülésén fogadta 
el az Önkormányzat 2013. évi költségvetését. 

Időközben a költségvetést érintő állami támogatások változása miatt indokolttá vált annak 
módosítása, az alábbiak szerint: 
 

- Bér kompenzáció I. félév (Önkormányzat: 227 e Ft, Körjegyzőség/Közös Hivatal: 812 e 
Ft, Óvoda: 455 e Ft, Oltalom Intézmény: 350 e Ft) 

- Szerkezetátalakítási tartalék címén (Gyermek étk. felad. tám. Kieg 637 e Ft, és 
Beszámítás összegének visszapótlása 1. 065 e Ft) kapott 1. 702 e Ft 

 
A fenti állami támogatások változásáról a Magyar Államkincstár megküldte az előirányzat 
módosításról szóló értesítést, mely alapján szükség volt az előirányzatok módosítására. 
 
A bevételi előirányzatok módosításával egyidejűleg a kiadási oldalon is szükségessé vált az 
előirányzatok módosítása az önkormányzat esetében: 

– az általános tartalék, bérek, járulékok. 
Az intézmények esetében: 

– bérek, járulékok a kompenzáció miatt. 
 
A Körjegyzőség megszűnésének kapcsán az előirányzatok rendezéséhez el kellett könyvelni a 
megmaradt finanszírozás összegét támogatás értékű kiadásként 63. 707 e Ft-ot, melyet most 
visszaállítunk, mint a Közös Hivatal finanszírozása. 

 
A fentiek számszaki bemutatását, valamint a szükséges további módosításokat az 1. - 19. 
táblázatok tartalmazzák. 
 
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: 
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Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
      10/2013 (IX. 30.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
5. Napirendi pont 

 
Tárgy: A Kastély Óvoda 2013-2014. évi munkatervének fenntartói véleményezése 

 
Mészáros Lőrinc: A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3.§ (1) bekezdése alapján az 
óvodai munkaterv határozza meg az óvodai nevelési év, valamint az iskolai, kollégiumi tanév 
helyi rendjét. Ennek elkészítéséhez az intézményvezető kikéri a fenntartó véleményét is. 
 
Az intézményvezető határidőben elkészítette, és véleményezésre megküldte az Önkormányzat 
által fenntartott óvoda 2013-2014. évi munkatervét, melyet előterjesztésemhez mellékeltem. 
A munkaterv valamennyi kötelező elemet tartalmaz és alapos, mindenre kiterjedő módon 
határozza meg a nevelési év erőforrásait, tervezett feladatait és azok határidejét. Ennek 
megfelelően javasolom a munkaterv támogatását. 
 
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 
78/2013 (IX30..) számú határozata 

A Kastély Óvoda 2013-2014. 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 2013-2014. évi 
munkaterve tartalmát tekintve megfelelő, és azt a Képviselő-testület jóváhagyásra javasolja. 
 

Határidő:  Azonnal 
Felelős:  Polgármester 
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6. Napirendi pont 
 

Tárgy: A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő 
támogatás igényléséről való döntés 

 
Mészáros Lőrinc: A korábbi években „ÖNHIKI” elnevezésű, az állami többletforrás 
igénybevételének lehetőségét biztosító támogatási forma helyébe 2014. évben „a megyei 
önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 
2013. évi kiegészítő támogatásáról szóló 39/2013 (VII.31.) BM rendelet”-ben meghatározott 
feltételek szerinti kiegészítő támogatás lép. A támogatás feltételrendszerét és a benyújtás 
módját a hivatkozott BM rendelet határozza meg. Összeghatár és az elfogadható támogatási 
igény jelenleg még nem ismert, szintúgy, mint a rendelkezésre álló állami keretösszeg 
nagysága, és az országos szinten benyújtott igények összesített mértéke. 
 
Úgy véljük, hogy az elmúlt évhez hasonlóan most is joggal tarthatunk igényt ennek a 
támogatási formának a lehívására. Jelenlegi ismereteink szerint az igényelt támogatást a 
fizetési kötelezettségeinket megalapozó dokumentumokkal és a nem fejlesztési célú 
elkötelezettségeinkkel tudjuk alátámasztani. Fejlesztés és beruházás támogatására ezen a 
módon nincs lehetőség. 
 
A támogatás igényléséről a Képviselő-testületnek határozatban kell rendelkeznie, azonban ez 
a határozat csak a támogatási kérelem benyújtásának tényét fogalmazza meg, összegről nem 
kell, hogy rendelkezzék. A támogatási kérelem szeptember 30-ig terjeszthető elő. 
 
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 

79/2013 (IX.30.) számú határozata 
a megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége 
megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásáról szóló 39/2013 (VII.31.) BM 

rendelet alapján 
pályázat benyújtásáról 

 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy „a megyei 
önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 
2013. évi kiegészítő támogatásáról szóló 39/2013 (VII.31.) BM rendelet” 4.§ (2) bekezdés b) 
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pontja alapján pályázatot nyújt be Felcsút Községi Önkormányzat működőképességének 
megőrzését szolgáló támogatás iránt. 

Határidő:  Szeptember 30. 
Felelős:  Polgármester 
   Költségvetési előadó 

 
7. Napirendi pont 

 
Tárgy: A Magyar Telekom és a Telenor hírközlési célú fejlesztése, valamint a víztorony 
hírközlési célú hasznosításáról szóló határozatok módosítása 

 
Mészáros Lőrinc:  A Képviselő-testület augusztus 16. napján tartott ülésén határozott a 
víztorony távközlési célú hasznosításáról és bérbeadásáról a Telekom Nyrt. és a Telenor 
Magyarország Zrt. felé. 
 
A tervezési folyamatot megelőző tervezői bejárás során észleltük, hogy nem a korábbi 
határozatban megjelölt 329/1. hrsz-ú ingatlanra, hanem a közvetlenül határos – szintén 
önkormányzati tulajdonú – 329/2. hrsz-ú ingatlanra esik a víztorony, így a tényleges 
helyzetnek megfelelően a korábbi határozataink helyesbítésre szorulnak. Technikai okból a 
két hibás határozat visszavonásáról és új, a helyes helyrajzi számokat tartalmazó határozatok 
megalkotásáról javasolom dönteni. 
 
Mészáros Lőrinc: Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs. 
 
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 
 

 
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

80/2013 (IX.30.) számú határozata 
 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi 72/2023. (IX.30.); 
valamint 76/2013. (IX.30.) számú határozatát. 
 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 
 

Mészáros Lőrinc: Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs. 
 
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 
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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 
81/2013 (IX.30.) számú határozata 

a Magyar Telekom Nyrt. részére a 329/2. hrsz-ú ingatlanon található víztorony hírközlési 
célú bérbe adásáról  

 
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonát képező, Felcsút 
belterületi 329/2. hrsz-ú ingatlanon található víztorony hírközlési célú hasznosításáról az 
alábbi döntést hozza: 

 

1., A Képviselő-testület a víztorony építményén hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Telekom 
Nyrt. hírközlési célú antennarendszert helyezzen el és üzemeltessen. A hozzájárulás magába 
foglalja a hírközlési célú használat megvalósításához szükséges konténer és egyéb kiszolgáló 
létesítmények elhelyezését a 329/2. hrsz-ú ingatlanon. 

2., A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Telekom Nyrt. víztoronytól a 
Felcsút Fő utcai optikai kábel-végpontig közterületen csatlakozást építsen ki. 

3., A Képviselő-testület a Felcsút belterületi 329/2. hrsz-ú ingatlanon található víztorony 
hírközlési célú hasznosítására a Magyar Telekom Zrt-vel 2020. december 31-ig terjedő 
időszakra a határozat mellékletét képező bérleti szerződésnek megfelelően – az alábbi 
véleményeltérés mellett – bérleti szerződést köt: 

a) a bérleti szerződésben meghatározott éves bérleti díj mértéke 200.000.-Ft, azaz 
kettőszázezer forint összegre változik, 

b) a bérleti szerződésből törlendő valamennyi olyan rendelkezés, mely kizárja azt, hogy 
az Önkormányzat, mint bérbeadó más szolgáltatóval külön bérleti szerződést kössön 

4., a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés 3., pont szerint 
módosított tartalmú változatának aláírására. 
 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
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 
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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 
82/2013 (IX.30.) számú határozata 

a Telenor Magyarország Zrt. részére a 329/2. hrsz-ú ingatlanon található víztorony 
hírközlési célú bérbe adásáról  

 
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonát képező, Felcsút 
belterületi 329/2. hrsz-ú ingatlanon található víztorony hírközlési célú hasznosításáról az 
alábbi döntést hozza: 
 

1., A Képviselő-testület a víztorony építményén hozzájárul ahhoz, hogy a Telenor 
Magyarország Zrt. hírközlési célú antennarendszert helyezzen el és üzemeltessen. A 
hozzájárulás magába foglalja a hírközlési célú használat megvalósításához szükséges 
konténer és egyéb kiszolgáló létesítmények elhelyezését a 329/2. hrsz-ú ingatlanon. 

2., A Képviselő-testület a Felcsút belterületi 329/2. hrsz-ú ingatlanon található víztorony 
hírközlési célú hasznosítására a Telenor Magyarország Zrt. -vel 2017. december 31-ig 
terjedő időszakra a határozat mellékletét képező bérleti szerződésnek megfelelően az alábbi 
véleményeltéréssel bérleti szerződést köt: 

a) a bérleti szerződésben meghatározott éves bérleti díj mértéke 300.000.-Ft, azaz 
háromszázezer forint összegre változik, 

b) a bérleti szerződésből törlendő valamennyi olyan rendelkezés, mely kizárja azt, 
hogy az Önkormányzat, mint bérbeadó más szolgáltatóval külön bérleti szerződést 
kössön 

3., a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés 2., pont szerint 
módosított tartalmú változatának aláírására. 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 
 

8. Napirendi pont 
 
Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2014. évi fordulójához  
 
Mészáros Lőrinc: Az ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szolgál.  
  
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj létrehozásának célja, hogy a 
szociális támogatási rendszerben azon a szinten történjen a döntéshozás, ahol a legtöbb 
ismeret birtokában képesek a rászorultságot elbírálni. Ennek megfelelően az Önkormányzat 
által évente kiírt pályázat helyben kerül elbírálásra. A támogatás havi összegét pályázónként 
állapítja meg az Önkormányzat.  
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Az ösztöndíj kizárólag a pályázó szociális helyzete alapján ítélhető meg, az ösztöndíj 
megítélésekor a pályázó tanulmányi eredménye nem vehető figyelembe. Minden évben 
önkormányzati döntés meghozatala szükséges a pályázati rendszerhez történő csatlakozásról. 
 
A 2014. évi fordulóban történő részvétel alapfeltétele, hogy az előterjesztéshez mellékelt 
csatlakozási nyilatkozatot a Képviselő- testület elfogadja. 
 
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 

83/2013. (IX.30) számú határozata 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához  

történő csatlakozásról 
 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testülete úgy határoz, hogy a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához csatlakozik. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a csatlakozási nyilatkozat aláírására. 
 

Felelős:  Polgármester 
Határidő:  Azonnal 

 
 
 
További hozzászólás, észrevétel hiányában a polgármester a testületi ülést 18.30 órakor 
bezárta. 
 

K.m.f. 

 

Mészáros Lőrinc     Dr. Sisa András 
              polgármester              jegyző 

 


