
J E GY Z Ő K Ö N Y V 
Felcsút Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 
 

Az ülés helye:    a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme Felcsút, Fő u 75. 
Az ülés időpontja:  2013. november 11. 08.00 óra 

 
Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: 

• Mészáros Lőrinc polgármester 
• Mészáros László alpolgármester 
• Mészáros János képviselő 
• Makai Kinga képviselő 

 
 

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

Flier Éva képviselő 
 

 
 
Az ülésre javasolt napirendi pontok: 

1. Felcsút község településrendezési tervének módosításával kapcsolatos vélemények 
elfogadásáról 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 
2. Együttműködési megállapodás megkötése Szennyvízelvezetés és – tisztítás megvalósítása 

KEOP előkészítő konstrukció végrehajtására 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

 
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. Felcsút község településrendezési tervének módosításával kapcsolatos vélemények 
elfogadásáról 



Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 
2. Együttműködési megállapodás megkötése Szennyvízelvezetés és – tisztítás 

megvalósítása KEOP előkészítő konstrukció végrehajtására 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

 
1. Napirendi pont 

Tárgy: Felcsút község településrendezési tervének módosításával kapcsolatos 
vélemények elfogadásáról 

 

Mészáros Lőrinc: Felcsút község folyamatban lévő településrendezési tervének 
véleményeztetési egyeztetése során a beérkezett véleményeket és a vélemények egyeztetéséről 
szóló jegyzőkönyvet megismerte és megtárgyalta a Képviselő-testület. A jegyzőkönyvben 
foglaltakkal egyetértettünk.  

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 

94/2013. (XI.11.) számú határozata 
Felcsút község településrendezési tervének módosításával kapcsolatos vélemények 

elfogadásáról 

Felcsút Községi Önkormányzat 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 39.§ (2) 
bekezdése alapján – Felcsút község folyamatban lévő településrendezési tervének 
véleményeztetési egyeztetése során a beérkezett véleményeket és a vélemények egyeztetéséről 
szóló jegyzőkönyvet megismerte és az abban foglaltakat elfogadta.  



 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 

 

 

 

2. Napirendi pont 

Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése Szennyvízelvezetés és – tisztítás 
megvalósítása KEOP előkészítő konstrukció végrehajtására 
 
Mészáros Lőrinc: Mint ismeretes, az újbarki szennyvíztelep öt önkormányzat közös 
üzemeltetésében működik (Alcsútdoboz, Felcsút, Tabajd, Szár, Újbarok). A szennyvíztelep 
túlterheltsége miatt 2015. december 31-ig annak fejlesztését verge kell hajtani a derogációs 
program keretében, melyhez uniós támogatás áll rendelkezésre. Korábban már döntöttünk 
arról, hogy ezen pályázat során Felcsút községet bízzuk meg a gesztori feladatok ellátásával. 

2013. júliusában megalakult a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. Ez – a 
Kormány által létrehozott – szervezet kizárólagosan jogosult a KEOP-7.1.0/11 derogációs 
víziközmű projektek előkészítése elnevezésű pályázat benyújtására.  

A projekt megvalósíthatósága céljából 2013. augusztus 23-tól kezdődően egyeztetéseket 
folytattunk a Nemzeti Fejlesztési Programirodával. Ennek során projektfelügyelőt kaptunk,  
valamint a szennyvíztelep fejlesztési elképzeléseit tartalmazó adatlapokat egyeztettük. A 
továbblépéshez szükséges Együttműködési megállapodás megkötése feltétele a projekt 
megpályázásának. A megállapodást a Programiroda és minden érintett önkormányzat között 
kell megkötni. A megállapodás célja a 2014-2020-as EU-s támogatási ciklusban 
megvalósítandó szennyvízberuházási támogatások megszerzésének előkészítése. 

A megállapodás az önkormányzat részére adatszolgáltatási kötelezettséget jelent, pénzügyi 
kötelezettségvállalással nem jár.  

A pályázat mielőbbi benyújtásához valamennyi résztvevő önkormányzatnak meg kell kötni az 
előterjesztés mellékletében szereplő együttműködési megállapodást, lehetőség szerint 
november 20-ig. 

 

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 
95/2013 (XI.11.) számú határozata 

együttműködési megállapodás megkötéséről a 
“Szennyvízelvezetés és – tisztítás megvalósítása KEOP előkészítő konstrukció” 

végrehajtására 
 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nemzeti Fejlesztési 
Programiroda Nonprofit Kft.-vel megköti a Szennyvízelvezetés és – tisztítás megvalósítása 
KEOP előkészítő konstrukció végrehajtására – tárgyú együttműködési megállapodást. 

Felhatalmazza a polgármestert a együttműködési megállapodás aláírására. 
 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 

 

További hozzászólás, észrevétel hiányában a polgármester a testületi ülést 08.30 órakor 
bezárta. 

 

K.m.f. 

 

Mészáros Lőrinc     Dr. Sisa András 
              polgármester              jegyző 

 
 

 


