
1  

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. október 31. 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.) Az Önkormányzat 2013. évi háromnegyed éves beszámolójának elfogadása 
Előterjesztő:  Polgármester 
  Költségvetési előadó 
 

2.) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadása 
Előterjesztő: Polgármester 
  Költségvetési előadó 

 

3.) A Tabajdi önálló védőnői körzet módosításával összefüggő döntések meghozatala 
Előterjesztő: Polgármester 

  Jegyző 

4.) Az Endresz György Általános Iskola intézményi tanácsába önkormányzati képviselő 
delegálása 

Előterjesztő: Polgármester 

 
5.) A Vagyonnyilatkozat-ellenőrzési és Összeférhetetlenségi Bizottsága tagjainak 

megválasztása 
Előterjesztő: Polgármester 
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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.) Az Önkormányzat 2013. évi háromnegyed éves beszámolójának elfogadása 
Előterjesztő:  Polgármester 
  Költségvetési előadó 
 

2.) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadása 
Előterjesztő: Polgármester 
  Költségvetési előadó 

 

3.) A Tabajdi önálló védőnői körzet módosításával összefüggő döntések meghozatala 
Előterjesztő: Polgármester 

  Jegyző 

4.) Az Endresz György Általános Iskola intézményi tanácsába önkormányzati képviselő 
delegálása 

Előterjesztő: Polgármester 

 
5.) A Vagyonnyilatkozat-ellenőrzési és Összeférhetetlenségi Bizottsága tagjainak 

megválasztása 
Előterjesztő: Polgármester 

 

1. Napirendi pont 

Tárgy: Az Önkormányzat 2013. évi háromnegyed éves beszámolójának elfogadása 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdés rendelkezésére 
tekintettel az Önkormányzat 2013. évi háromnegyed éves gazdálkodási helyzetéről az alábbi 
tájékoztatást adom.  

A háromnegyed éves költségvetési beszámoló Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének a 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II. 15.) önkormányzati rendeletében 
megjelenő előirányzatokat és a költségvetési egyenleg alakulását mutatja be. 
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A teljesítés alakulása az 1. a.) és b.) mellékletekben az eredeti és a módosított előirányzathoz 
képest került kimutatásra. Az 1. a.) és b.) mellékletek felépítése megegyezik az Önkormányzat 
2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013 (II. 15) önkormányzati rendelet 2. , 3. mellékletében 
foglaltakkal. 

Az Önkormányzat 2013. háromnegyed évkor: 

   220. 346 e Ft költségvetési bevételt, 

   216. 563 e Ft költségvetési kiadást teljesített. 

   187. 492 e Ft pénzkészlettel rendelkezett, 2013. szeptember 30-án 

A 2013. szeptember 30-i pénzkészlet az OTP Banknál lekötött 123. 641 e Ft-ot, valamint az 
alszámláink és pénztáraink egyenlegeit tartalmazza. 

Az Önkormányzat 2013. harmadik negyedévében is igyekezett maradéktalanul ellátni 
feladatait, takarékos gazdálkodás mellett.  

A normatív hozzájárulások, támogatások a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben 
meghatározott ütemezés szerint érkeztek az önkormányzat számlájára. 

A közhatalmi bevételek az időarányoshoz közel teljesültek (71, 06 %). A közhatalmi 
bevételeken belül a helyi adók teljesülése 79, 29 %. 

Az intézményi működési bevételek az időarányoshoz képest alul teljesültek (54, 87 %). 
Intézményi működési bevételként a Fejérvíz Zrt I. féléves bérleti díja, a Sportcsarnok 
bérbeadásából származó bevétel, gyógyszertár bérleti díja, esküvői díj bevétel, 
továbbszámlázott szolgáltatások bevétele, iskolás gyermek ebéd befizetés, szociális kölcsön 
visszafizetése és kamatjóváírás jelent meg a háromnegyed év során.  

Összességében megállapítható, hogy a betervezett bevételek 39, 78 %-os szinten teljesültek. 

A folyó működési kiadás teljesülése a tervnek megfelelően alakult. Valamennyi kiemelt 
kiadási előirányzat felhasználása, az egyéb működési célú kiadások (79, 26 %) kivételével az 
időarányosan rendelkezésre álló előirányzat alatt maradt.  

A működési kiadások összességében 64, 32 %-os teljesítést mutatnak.  

 

Dologi jellegű kiadások –a visszafogott gazdálkodás eredményeként- 34, 24 %-os teljesítést 
mutatnak.  

Ellátottak pénzbeli juttatása 74, 26 %-ban teljesült, a segélykifizetéseket tartalmazza. 

Az egyéb működési célú kiadások az időarányoshoz képest túlteljesülést mutatnak, 79, 26 %-
os szinten teljesültek.  E kiadások között jelenik meg: 
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A felhalmozási kiadások között számítógépes eszköz vásárlás, Faluház kiadásai, Óvodai 
Napkollektor kiadásai, motorfűrész vásárlása, valamint a szennyvízhálózat fejlesztése 
teljesültek. 

Összességében elmondható, hogy a tervezett kiadások háromnegyed évkor 39,09 %-os szinten 
teljesültek. Az időarányos teljesítéstől azért mutat eltérést ez a számadat, mivel a jelentős 
kiadásnemként tervezett Faluház-építési beruházás még nem valósult meg. 
 
Az utolsó negyedévben is a takarékos gazdálkodás elvét szem előtt tartva kell folytatni a 
gazdálkodást. Ebben a negyedévben már jelentkezni fognak a beruházás és felújítás költségei, 
mind a kiadási, mind a bevételi oldalon. 
 
Továbbra is törekedni kell a pályázati lehetőségek minél szélesebb körű kihasználására. 
 

A Körjegyzőség 2013. évi háromnegyed éves beszámolója 
 
Mint az Önök előtt is ismert, a Körjegyzőség 2013. 02. 28. napjával megszűnt. A jogutód a 
Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal lett. A Körjegyzőség első két havi gazdálkodásának 
adatai képezik ebben az esetben a féléves, valamint a háromnegyed éves beszámoló adatait. 
 
A féléves gazdálkodás adatait, mely egyben a háromnegyed éves is, a 2. a.), b.), c.), d.) 
mellékletek tartalmazzák. 
 
Felcsút-Alcsútdoboz-Csabdi-Tabajd-Vértesacsa Községek Körjegyzősége 2013. háromnegyed 
évkor: 
 

15. 888 e Ft költségvetési bevételt, 

   22. 207 e Ft költségvetési kiadást teljesített. 

   0 e Ft pénzkészlettel rendelkezett, 2013. február 28-án 

 
Tekintettel arra, hogy a Körjegyzőség év közben szűnt meg, az eredeti előirányzatokat a 
teljesítéssel megegyező összegben kellett szerepeltetni a Magyar Államkincstár felé leadott 
beszámolóban. Így a módosított előirányzat adata megegyezik a teljesítés összegével. 
 
A dologi jellegű kiadások esetében történtek olyan teljesítések, melyek nem csupán az első két 
hónapot érintik, hanem több éves előfizetések díjai. (Pl. Jogtár előfizetés) 

Ezen túlmenően 2012. évről áthúzódó tételek is megjelennek. (telefonköltség, belföldi 
kiküldetések, tavaly elvégzett kötelező vizsgák díjai) 

 
A Közös Hivatal 2013. évi háromnegyed éves beszámolója 

 
A Körjegyzőség 2013. 02. 28. napjával megszűnt. A jogutód a Felcsúti Közös Önkormányzati 
Hivatal lett. Így a Közös Hivatal hét havi gazdálkodásának adatai képezik a háromnegyed 
éves beszámoló adatait. 
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A Közös Hivatal háromnegyed éves gazdálkodás adatait a 3. a.), b.), c.), d.) mellékletek 
tartalmazzák. 
 
Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. háromnegyed évkor: 
 

51. 372 e Ft költségvetési bevételt, 

   44. 525 e Ft költségvetési kiadást teljesített. 

   3. 828 e Ft pénzkészlettel rendelkezett, 2013. szeptember 30-án 

Az eredeti előirányzatok a Körjegyzőségnél szerepelnek, hiszen a Közös Hivatal év közben 
alakult, így eredeti előirányzattal nem rendelkezhet. 
 
A féléves beszámolót követően, a Képviselő testület által elfogadott módosított összegek 
szerepelnek a módosított előirányzatok között. 
 
Kamatbevétel 6 e Ft volt, továbbszámlázott telefondíj megtérítése címen 27 e Ft + Áfa: 7 e Ft 
folyt be. A fennmaradó bevételi rész a tag önkormányzatok hozzájárulásai. 
 
Személyi jellegű kiadások: 32. 621 e Ft 
 
Munkaadókat terhelő járulékok: 8. 043 e Ft 
 
Dologi jellegű kiadások: 3. 861 e Ft 
 
A létszám adatok az eredetileg engedélyezett létszámokhoz képest változatlanok 

 
Az Önkormányzat Kastély Óvoda költségvetési szervének 2013. évi háromnegyed éves 

beszámolója 
 
A háromnegyed éves gazdálkodás adatait a 4. a.) és b.) mellékletek tartalmazzák. 
 
A Kastély Óvoda 2013. háromnegyed évkor: 
 

42. 734 e Ft költségvetési bevételt, 

   42. 719 e Ft költségvetési kiadást teljesített. 

   101 e Ft pénzkészlettel rendelkezett, 2013. szeptember 30-án 

 
A 2013. I. féléves beszámoló megtárgyalásakor elfogadott előirányzat módosítások 
megtörténtek. 
 
Összességében megállapítható, hogy a betervezett bevételek 66, 47 %-os szinten teljesültek. 
 
Személyi jellegű kiadások: 24. 826 e Ft 
 
Munkaadókat terhelő járulékok: 6. 481 e Ft 
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Dologi jellegű kiadások: 11. 412 e Ft 
 
Összességében megállapítható, hogy a betervezett kiadások 66, 44 %-os szinten teljesültek. 
 
Az Önkormányzat és intézményei gazdálkodására a kiegyensúlyozottság és a takarékos 
gazdálkodás jellemző. 
 
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 

84/2013. (X.31.) számú határozata 
Felcsút Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi háromnegyed éves 

gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról 
 

1) Az Önkormányzat 2013. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámoló 
elfogadásáról 
 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltaknak 
megfelelően az Önkormányzat 2013. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról készült 
beszámolót az alábbiak szerint elfogadja. 
 
1. Bevételek eredeti előirányzata:         580. 235 e Ft 
                   módosított előirányzata:    553. 982 e Ft 
         háromnegyed éves költségvetési bevételek : 220. 346 e Ft 
 
2. Kiadások eredeti előirányzata:           580. 235 e Ft 
                   módosított előirányzata:     553. 982 e Ft 

háromnegyed éves költségvetési kiadások:    216. 563 e Ft 
 
3. Működési hiány eredeti előirányzata: 0 e Ft 
  módosított előirányzata:  0 e Ft 
 háromnegyed éves költségvetési bevétele:    0 e Ft 
 
4. Záró pénzkészlet 2013. szeptember 30-án:     187. 492 e Ft 
 
2) Felcsút-Alcsútdoboz-Csabdi-Tabajd-Vértesacsa Községek Körjegyzősége 2013. évi 
háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról 
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Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltaknak 
megfelelően a Körjegyzőség 2013. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról készült beszámolót, 
mely megegyezik az I. féléves beszámolóval, az alábbiak szerint elfogadja. 
 
1. Bevételek eredeti előirányzata:          76. 938 e Ft 
                   módosított előirányzata:      22. 207 e Ft 
         háromnegyed éves költségvetési bevételek :   15. 888 e Ft 
 
2. Kiadások eredeti előirányzata:           76. 938 e Ft 
                   módosított előirányzata:      22. 207 e Ft 

háromnegyed éves költségvetési kiadások:    22. 207 e Ft 
 
3. Záró pénzkészlet 2013. szeptember 30-án:     0 e Ft 
 
3) A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról 
szóló beszámoló elfogadásáról 
 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltaknak 
megfelelően a Közös Hivatal 2013. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról készült beszámolót 
az alábbiak szerint elfogadja. 
 
1. Bevételek eredeti előirányzata:           0 e Ft 
                   módosított előirányzata:      72. 443 e Ft 
         háromnegyed éves költségvetési bevételek :   51. 372 e Ft 
 
2. Kiadások eredeti előirányzata:           0 e Ft 
                   módosított előirányzata:     72. 443 e Ft 

háromnegyed éves költségvetési kiadások:   44. 525 e Ft 
 
3. Záró pénzkészlet 2013. szeptember 30-án:    3. 828 e Ft 
 
 
4) A Kastély Óvoda 2013. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámoló 
elfogadásáról 
 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltaknak 
megfelelően a Kastély Óvoda 2013. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról készült 
beszámolót az alábbiak szerint elfogadja. 
 
1. Bevételek eredeti előirányzata:          63. 066 e Ft 
                   módosított előirányzata:      64. 295 e Ft 
         háromnegyed éves költségvetési bevételek :   42. 734 e Ft 
 
2. Kiadások eredeti előirányzata:           63. 066 e Ft 
                   módosított előirányzata:     64. 295 e Ft 

háromnegyed éves költségvetési kiadások:   42. 719 e Ft 
 
3. Záró pénzkészlet 2013. szeptember 30-án:  101 e Ft 
 

   Határidő: Azonnal 
       Felelős: Polgármester 
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2. Napirendi pont 

Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadása 
 

Mészáros Lőrinc:  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 24. § (1) 
bekezdésének előírásaira alapján a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó 
költségvetési koncepciót a polgármester október 31-ig terjeszti be a képviselő-testületnek. 
 
Az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet az 26. § értelmében a helyi 
önkormányzat költségvetési koncepcióját a tervezett bevételek, a kötelezettségvállalások és más 
fizetési kötelezettségek, valamint a Kormány következő évre vonatkozó gazdaság- és 
pénzügypolitika fő irányainak (adópolitika, költségvetési politika céljai) figyelembevételével 
kell összeállítani. 
 
Konkrétan és összegszerűen a jövő évi gazdaságpolitikai elképzelések nem ismertek: így a 
tervezet összeállításakor a 2014. évi költségvetési törvényjavaslatot vettük alapul.  
 
A Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatása szerint a költségvetési koncepcióban 
elsősorban az önkormányzat működésével és a fejlesztésekkel kapcsolatos stratégiai döntéseket, 
jövőbeli irányokat szükséges meghatározni, majd ezt követően –a költségvetési tervezés 
időszakában- lehet konkrét feladatokra, tevékenységekre bontani az egyes elemeket.  
 
A költségvetési koncepció elkészítéséhez nincs kötelező érvényű tartalmi és formai előírás. 
 
A 2014. évi koncepciót mind az önkormányzat, mind az intézmények vonatkozásában, a 2013. 
évi költségvetéshez hasonlóan állítottuk össze, változatlan szám- és létszám adatokkal 
terveztünk. Az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik. Többéves kihatással járó 
ismert kötelezettségünk nincs. Önkormányzat fenntartásában kettő önállóan működő intézmény 
van: a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal és a Kastély Óvoda. Az Oltalom Szociális, 
Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény társulási fenntartásba került. A közszolgálati 
tisztviselőket a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal alkalmazza. Az önkormányzat 
alkalmazásában egy fő többlet-létszámot irányoztunk elő, mely munkavállaló az új Faluház 
gondnoki, kezelői feladatait látná el. 
 
Az önkormányzat 2014. évben is fontos feladatának tartja a helyi civil szervezetekkel való 
együttműködést és azok támogatását. Az anyagi támogatás részükre azonban csak akkor 
nyújtható, ha azt az önkormányzat gazdasági helyzete lehetővé teszi, és nem veszélyezteti a 
kötelező feladatok ellátását. Változatlan mértékkel tervezzük a határon túli partnerkapcsolat 
támogatását is. 
 



9  

2014. évben is kiemelt feladat kell, hogy legyen a pályázati lehetőségek figyelemmel kisérése, és 
a lehetőségek kihasználása. Ennek keretében az alábbi célokat tűzzük ki, lehetőség szerint 
minél nagyobb arányú pályázati támogatás mellett: 
- az új Faluház teljes belső berendezése, a szolgáltató funkciók beindítása úgy, hogy az épület 
lehetőleg önfenntartó legyen 
- az orvosi rendelő átköltözésével a könyvtár felújítása, nyugdíjas klubhelyiség, valamint 
ifjúsági klubhelyiség kialakítás ennek az épületnek a felújításával 
- erre az évre húzódik át a szovjet emlékmű áthelyezése a Pozsonyi utcai temetőbe, ahol ezzel 
párhuzamosan a ravatalozó előtti teret is térkövezni tervezzük 
- A Sportcsarnok átépítését tervezzük úgy, hogy a fedett pálya mérete megegyezzék a szabvány 
kézilabda pálya méretével. Egyben célszerű a csarnok fenntartási költségeinek csökkentése, 
alternatív energia használatával. 
- ugyancsak áthúzódó pályázati forrás felhasználásával valósulhat meg a térfigyelő 
kamerarendszer kiépítése 
 
Működési kiadásokat a takarékos és hatékony gazdálkodás elvének szem előtt tartásával 
határoztuk meg.  
 
Az állami támogatásokat az idei szinten vettük figyelembe, adóemelést nem tervezünk. 
Intézményi működési bevételként a továbbszámlázott szolgáltatások, a bérleti díjak, az iskolai 
étkeztetés térítési díja jelenik meg. Többlet-bevételre számíthatunk a víztorony távközlési célú 
bérbeadása kapcsán. 
 
A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok esetében a kötelező bérelemeken felül 
jutalomkeretként az alapilletmény 8 %-ával számoltunk, valamint ezek járulékaival. 
 
A dologi kiadásokat az idei szinten terveztük. 
  

 
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 
85/2013. (X.31.) számú határozata 

a 2014. évi költségvetési koncepcióról 
 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetési koncepcióját 
- mint a költségvetés kidolgozásának alapját - az alábbiak szerint elfogadja: 
 



10  

1. A működési bevételek és kiadások összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi 
egyensúly megteremtése, ennek érdekében szükséges a bevételek teljes körű felmérése, 
az adók maximális realizálása, a kintlévőségek behajtása.  

 
2. A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok 

elsődlegességét biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor 
tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételéből 
megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező 
önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti. 

 
3. A helyi szociális rendeletben meghatározott önkéntes önkormányzati juttatások 

kerüljenek felülvizsgálatra. 
 
4. Meg kell vizsgálni az önkormányzati ingatlanok értékesítésének lehetőségét. Az 

ingatlanértékesítésből befolyó bevétel csak a pályázatok önrészeinek biztosítására, vagy 
beruházásra és felújításra fordítható.  

 
A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, illetve felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetési 
rendelet előkészítése során a koncepcióban foglalt szempontok maradéktalan érvényesítését 
biztosítsák és a rendelet-tervezet az előterjesztésben megfogalmazottak figyelembevételével 
kerüljön kidolgozásra. 
 
 

Felelős:  Mészáros Lőrinc polgármester 
   Dr. Sisa András jegyző  
 
Határidő:  2014. évi költségvetés készítése 

 

3. Napirendi pont 

Tárgy: A Tabajdi önálló védőnői körzet módosításával összefüggő döntések meghozatala 
 

Mészáros Lőrinc:  2013. év szeptember 19-én Vál Község Önkormányzata a 146/2013. (IX. 19.) 
számú határozatában kezdeményezte a Vál, Tabajd és Etyek Községek Önkormányzatai által, 
az iskola-egészségügyi védőnői feladatok ellátására, 2011. december 16-án megkötött 
megállapodás közös megegyezéssel való, 2013. december 31. hatállyal történő megszüntetését, 
mivel 2014. január elsejétől a váli Vajda János Általános Iskola 4-8. évfolyamainak iskola-
egészségügyi védőnői feladatainak ellátását saját védőnői körzete keretein belül kívánja ellátni. 

2013. év október 1-én Mány Község Önkormányzata a 96/2013. (X.1.) önkormányzati 
határozatával úgy döntött, kéri Tabajd Község Önkormányzatát, hogy a mányi Hársfadombi 
Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola gyermekei részére az iskola-egészségügyi 
védőnői feladatok 2014. január 1. napjától a tabajdi védőnői körzet keretében kerülhessenek 
ellátásra, arra tekintettel, hogy a mányi védőnői körzet átszervezését kérte a Fejér Megyei 
Kormányhivatal Móri Járási Hivatala Járási Népegészségügyi Intézete a körzethez tartozó 
ellátottak túl nagy száma miatt. 

Felcsút Község Önkormányzata a településen fekvő Letenyey Lajos Szakközépiskola és 
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Szakiskola védőnői feladatainak ellátása révén érintett a körzet és a feladatellátás 
átszervezésében. 

Etyek Nagyközség, valamint Felcsút, Mány, Vál és Tabajd Község polgármesterei közös 
egybehangzó elhatározással a védőnői ellátás átszervezését javasolták az alábbiak szerint: 

1. Etyek, Vál, Tabajd települések meg kívánják szüntetni a közöttük fennálló 
megállapodást 2013. december 31. napjával.  

2. Mány, Vál, Tabajd átszervezi védőnői körzetét. 
3. Etyek, Felcsút és Mány önkormányzata feladat-ellátási szerződést köt Tabajd Község 

Önkormányzatával. 
4. Tabajd Község Önkormányzata kezdeményezi a váli Vajda János Általános iskolával 

megkötött együttműködési megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetését. 
5. Tabajd Község Önkormányzata kezdeményezi a „Magyar-kút” ÁMK, Etyek Német 

Nemzetiségi Általános Iskolával kötött együttműködési megállapodás módosítását 
névváltoztatás miatt. 

6. Tabajd Község Önkormányzata kezdeményezi a Felcsúti Letenyey Lajos 
Szakközépiskola és Szakiskolával kötött együttműködési megállapodás módosítását az 
ellátandó évfolyamok száma miatt. 

7. Tabajd Község Önkormányzata kezdeményezi együttműködési megállapodás megkötését 
a mányi Hársfadombi Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskolával. 

 

Az OEP által finanszírozott maximális pontszám: 750, melyhez Felcsút körzeti védőnője 
jelenlegi pontszáma alulról közelít, így a középfokú oktatási intézményben történő 
feladatellátással már a finanszírozott létszám fölé kerülne a körzet, amely jelen pillanatban 
nem indokolt. Természetesen a ránk nézve kedvezőtlen változás esetén van lehetőség a 
középiskolás ellátottak visszavételére. 

Az előterjesztés szerint a kérdésben négy határozat meghozatala szükséges. 
 

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 
86/2013. (X. 31.) számú határozata 

a tabajdi önálló védőnői körzet módosításáról 
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Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetértését fejezi ki, hogy Tabajd önálló 
védőnői körzetét az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1)-(2) bekezdéseire 
tekintettel, Vál, Etyek, Mány Községek Önkormányzataival egyetértésben az alábbiak szerint 
módosítsa: 

- Kikerül a körzet feladatai közül a váli Vajda János Általános Iskola (2473 Vál, Vajda J. 
u. 2.) 4-8. évfolyamában az iskola-egészségügyi védőnői feladatok ellátása, 

- további ellátandó feladatként jelentkezik a mányi Hársfadombi Nyelvoktató Német 
Nemzetiségi Általános Iskola (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) 1-8. évfolyamában az iskola-
egészségügyi védőnői feladatok ellátása, 

- módosul az etyeki „Magyar-kút” ÁMK neve is Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (2091 Etyek, Magyar u. 2.) elnevezésre 
és  

- módosul az iskola-egészségügyi védőnői feladatokkal érintett évfolyamok száma a 
felcsúti Letenyey Lajos Szakközépiskola és Szakiskolában (8086 Felcsút, Fő út 191.), 9-
11. évfolyamról 9-12. évfolyamra. 

 
Határidő:  Azonnal 
Felelős:  Polgármester, aljegyző 

 

 
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 
87/2013. (X. 31.) számú határozata 

az iskola-egészségügyi védőnői feladatok ellátására szerződés megkötéséről 
 

1. Felcsút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Feladat-ellátási 
szerződést köt Etyek Nagyközség, valamint Tabajd és Mány Községek 
Önkormányzataival azzal, hogy Tabajd Község Önkormányzata vállalja az iskola-
egészségügyi védőnői feladatok ellátását az előterjesztés mellékletét képező szerződés 
szerint 2014. január 1. napjától. 
 

2. Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
Feladat-ellátási szerződés aláírására. 

 
Határidő:  Azonnal 
Felelős:  Polgármester, aljegyző 
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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 Önkormányzata Képviselő-testületének 
88/2013. (X. 31.) számú határozata 

az iskolai védőnői feladatok ellátására a 
Felcsúti Letenyey Lajos Szakközépiskola és Szakiskolával kötött  

együttműködési megállapodás módosításáról 
 

1. Felcsút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Felcsúti 
Letenyey Lajos Szakközépiskola és Szakiskolával az iskola-egészségügyi védőnői 
feladatok ellátására 2013. február 4-én megkötött megállapodást az iskolában 
ellátandó évfolyamok számának növekedése miatt közös megegyezéssel módosítja 2014. 
január 1. hatállyal az előterjesztés mellékletét képező megállapodás szerint. 
 

2. Felcsút Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
megállapodás aláírására. 

 

Határidő:  Azonnal 
Felelős: Polgármester, aljegyző 

 

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 Önkormányzata Képviselő-testületének 
89/2013. (X. 31.) számú határozata 

az iskolai védőnői feladatok ellátására a 
Felcsút önálló védőnői körzetének lehatárolásáról  
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Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2014. január 1-től kezdődően 
a Felcsúti Védőnői Körzetet az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1)-(2) 
bekezdéseire tekintettel az alábbiakban állapítja meg: 

- Felcsút Község településének teljes közigazgatási területe, kivéve a Letenyey Lajos 
Szakközépiskola és Szakiskola 9-12. évfolyamait 

- az Endresz György Általános Iskola 1-8 évfolyamai  
- a Kastély Óvoda összes csoportja  
- a körzet nem terjed ki a Letenyey Lajos Szakközépiskola és Szakiskola 9-12. évfolyamaira 

 
Határidő:  Azonnal 
Felelős: Polgármester, jegyző 

4.Napirendi pont 

Tárgy: Az Endresz György Általános Iskola intézményi tanácsába önkormányzati képviselő 
delegálása 
 

Mészáros Lőrinc:  Az Endresz György Általános Iskola jogszerű működéséhez intézményi 
tanácsot kell felállítania. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73. §-a alapján 
az iskolában a helyi közösségek érdekeinek képviseletére a szülők, a tanulók, a nevelőtestület, 
az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat, egyházi jogi személyek, a helyi 
gazdasági kamarák azonos számú képviselőjéből és a fenntartó delegáltjából álló intézményi 
tanács hozható létre. 

Amennyiben a fent meghatározott feltételek nem teljesülnek, abban az esetben az intézményi 
tanácsot a szülők, a nevelőtestület és az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat 
delegáltjaiból kell létrehozni.” 

Az intézményfenntartóval és az intézményvezetővel történt egyeztetés alapján Felcsút Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének egy főt szükséges delegálni az intézményi tanácsba, 
akinek a megválasztása képviselő-testületi kizárólagos hatáskörbe tartozik. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46.§ (2) 
bekezdésének b) pontja szerint a választást zárt ülésen akkor kell tárgyalni, ha az érintett 
személy ezt kifejezetten kéri. Ennek a döntésnek az elrendeléséhez minősített többség szükséges. 
Ugyanezen jogszabály 42.§ 2. pontja alapján a delegált megválasztása a képviselők minősített 
többségű szavazatával történik. 

Az iskola intézményi tanácsába Makai Kinga képviselőt javasolom delegálni: kérdezem, hogy 
kéri-e zárt ülés elrendelést. 

Makai Kinga: a zárt ülés tartását nem kérem 

 

Mészáros Lőrinc: Kérdés, hozzászólás, más javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs. 
 
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 
 



15  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 5  igen, 0 nem, 1 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 
 

Felcsút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
90/2013. (X. 31.) számú határozata 

Az Endresz György Általános Iskola intézményi tanácsába delegált önkormányzati tag 
megválasztásáról 

 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Endresz György Általános 
Iskola intézményi tanácsába a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 121.§ (3) bekezdés d) pontja 
alapján,az intézményvezető október 14. napján benyújtott kérelmére, Makai Kinga képviselőt 
megválasztja és delegálja. 

Határidő: Azonnal 
Felelős:  Polgármester 

 
5.Napirendi pont 

Tárgy: A Vagyonnyilatkozat-ellenőrzési és Összeférhetetlenségi Bizottsága tagjainak 
megválasztása 

Mészáros Lőrinc:   az Önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
rendelete (egyetlen állandó bizottságként a „Vagyonnyilatkozat-ellenőrzési és 
Összeférhetetlenségi Bizottság”-ot hozta létre. A Szervezeti és Működési Szabályzat 
elfogadásakor a Képviselő-testület úgy határozott, hogy a bizottság tagjait később választja 
meg, mivel a bizottság előre tervezhető, rendes működésére minden év januárjában van csak 
szükség. A Szervezeti és Működési Szabályzat 38.§ (2) bekezdése szerint a bizottság három 
önkormányzati képviselőből áll, megválasztásuk képviselő-testületi hatáskörbe tartozik. 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46.§ (2) 
bekezdésének b) pontja szerint a választást zárt ülésen akkor kell tárgyalni, ha az érintett 
személy ezt kifejezetten kéri. Ennek a döntésnek az elrendeléséhez minősített többség szükséges. 
Az Mötv. 42.§ 2. pontja alapján a bizottsági tagok megválasztása a képviselők minősített 
többségű szavazatával történik. A bizottság tagjai sorába Flier Éva, Makai Kinga és Simon 
Ákos képviselőket javasolom. Kérdezem, hogy a jelölést elfogadják-e, illetve kérik-e a zárt ülés 
tartását. 

A javasolt személyek a jelölést elfogadták és nem kérték zárt ülés tartását. 
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Mészáros Lőrinc:  Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs. 
Személyenként kérem a bizottság tagjaira a szavazást. 
 
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: 5  igen, 0 nem, 1 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 
 

Felcsút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
91/2013. (X. 31.) számú határozata 

Vagyonnyilatkozat-ellenőrzési és Összeférhetetlenségi Bizottság 
tagjának megválasztásáról 

 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vagyonnyilatkozat-
ellenőrzési és Összeférhetetlenségi Bizottság tagjának Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 2., pontjára, valamint az Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (IV.29.) Önk. rendelet 38.§ (2) bekezdésére figyelemmel 
Flier Éva  képviselőt megválasztja. 

Határidő: Azonnal 
Felelős:  Polgármester 

 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 5  igen, 0 nem, 1 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 
 

Felcsút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
92/2013. (X. 31.) számú határozata 

Vagyonnyilatkozat-ellenőrzési és Összeférhetetlenségi Bizottság 
tagjának megválasztásáról 
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Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vagyonnyilatkozat-
ellenőrzési és Összeférhetetlenségi Bizottság tagjának Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 2., pontjára, valamint az Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (IV.29.) Önk. rendelet 38.§ (2) bekezdésére figyelemmel  
Makai Kinga képviselőt megválasztja. 

Határidő: Azonnal 
Felelős:  Polgármester 
 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 5  igen, 0 nem, 1 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 
 

Felcsút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
93/2013. (X. 31.) számú határozata 

Vagyonnyilatkozat-ellenőrzési és Összeférhetetlenségi Bizottság 
tagjának megválasztásáról 

 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vagyonnyilatkozat-
ellenőrzési és Összeférhetetlenségi Bizottság tagjának Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 2., pontjára, valamint az Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (IV.29.) Önk. rendelet 38.§ (2) bekezdésére figyelemmel  
Simon Ákos  képviselőt megválasztja. 

Határidő: Azonnal 
Felelős:  Polgármester 

 
Mészáros Lőrinc: Tájékoztatásként közlöm, hogy a Faluház november végére elkészül. Két hét 
még a használatbavételi engedélyt megkapjuk. A megnyitót még nem tudni, hogy mikor lesz. A 
berendezést megpróbáljuk adományokból előteremteni. A védőnő, az orvos saját maga 
biztosítja a berendezést, hozza magával a meglévőt. A konditerem berendezését felajánlások 
alapján biztosítjuk. A takarékszövetkezettel folyamatos tárgyalások vannak. Az üzemeltetéshez 
állandó személyzetre lesz szükség.  Gondolkodjunk, hogy milyen alkalmazott legyen. Helyből jó 
lenne megoldani az állás betöltését. A mostani Orvosi rendelő helyén szeretnénk kialakítani 
belső átalakítással a nyugdíjasoknak, a fiataloknak és a könyvtárnak megfelelő helyet. A belső 
részt teljesen át kell alakítani. 
 
Makai Kinga: Tervezünk-e játszóteret a Faluház köré, mert az Orvosi Rendelő melletti 
játszótér nagy sikert arat. 
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Mészáros Lőrinc:  A parkoló adott, azt előírás, annak kell a hely. Sajnos a glóbusz körül már 
nagyon kevés a hely. Oda lehetne egy szép kilátót építeni. Talán a szovjet sírok áthelyezése 
után szabadul fel hely. 

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

 

K.m.f. 

 

Mészáros Lőrinc     Dr. Sisa András 
              polgármester              jegyző 

 
 


