
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. december 16. 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. A Vértes Többcélú Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának 18. számú 
módosítása  
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

2. Javaslat a Bicske és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás társulási megállapodásának 
módosítására 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

3. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása  
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

4. A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámolója 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

5. Tájékoztatás Felcsút 2013. évi környezeti állapotáról 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

6. A 2014. évi Munkaterv és jogalkotási    program elfogadása  
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

7. A képviselői tiszteletdíj ki nem fizetett hányadából képzett tartalék felhasználásáról 
való döntés 



Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

8. A Faluház üzemeltetési koncepciójának megvitatása 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

Mészáros Lőrinc:  Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy 6 fővel 
a képviselő-testület határozatképes.  
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet elfogadja-e a napirendi pontokat? 

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

1. A Vértes Többcélú Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának 18. számú 
módosítása  
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

2. Javaslat a Bicske és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás társulási megállapodásának 
módosítására 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

3. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása  
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

4. A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámolója 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

5. Tájékoztatás Felcsút 2013. évi környezeti állapotáról 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

6. A 2014. évi Munkaterv és jogalkotási    program elfogadása  
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

7. A képviselői tiszteletdíj ki nem fizetett hányadából képzett tartalék felhasználásáról 
való döntés 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 
 

8. A Faluház üzemeltetési koncepciójának megvitatása 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

 

 

 



1. Napirendi pont 
Tárgy: A Vértes Többcélú Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának 18. 
számú módosítása  
 

Mészáros Lőrinc:  A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás hat önkormányzata 
arról döntött, hogy a Társulásból 2013. december 31-napjával kiválik. A társulás 16 tagjának 
létszáma ezáltal 10 főre változik, mely az Mötv. 94. § (4) bekezdése alapján az egyszerű 
többséggel meghozandó döntéseknél azon működési szabályváltozással jár, hogy a 
határozatképes ülésen jelen lévő tagok több mint a felének igen szavazata szükséges, melynél 
azonban a tagok által képviselt lakosságszámot nem kell figyelemmel kísérni. 

A 6 tag kiválása a Társulási Megállapodás 2014. január 1-i hatályú módosítását teszi 
szükségessé. 

A Társulási Megállapodás 18. számú módosításában szerepelnek továbbá olyan javaslatok is, 
melyek az Mötv. társulásokra vonatkozó szabályai időközbeni jogértelmezése alapján 
szükségessé váló módosításokat tartalmazzák, illetőleg a jövőben kiválásra nézve is az 
időpont vonatkozásában kiegészítő szabály beépítésére került sor, továbbá a Társulás 
feladatai köréből a már megszűnt közös feladatellátások törlést nyernek. 

Az előterjesztés mellékletét képezi a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 18. 
sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodása, továbbá a 
módosításra vonatkozó képviselő-testületi határozati javaslat. 

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 
120/2013. (XII.16..) önkormányzati határozata 

Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 18. sz. 
módosítása 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Vértes Többcélú Kistérségi 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 18. számú módosítására vonatkozó 
javaslatot, melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi döntést hozza: 



I. 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Magyarország helyi 
önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény – Mötv. - 88. § (2) bekezdése alapján 
a Vértes Többcélú Kistérségi Társulás – Bicskén, 2004. június 28-án kelt – Társulási 
Megállapodását 2014. január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja, mely a 18. számú 
módosítás:  

1. A Társulási megállapodás I/1.6., 1.9., 1.11., 1.14., és 1.16 pontjai hatályukat vesztik, az 
1.5.   pontban az Önkormányzat megnevezése: Csákvár Város Önkormányzata.  

2. A Társulási Megállapodás I/1. Pont utolsó bekezdése – miszerint „A Társuláshoz tartozó 
 települések lakosságszámát az 1. számú melléklet tartalmazza.” - hatályát veszti, 
helyébe az  alábbi bekezdések lépnek:  

„A határozatképesség és a szavazás eredményének megállapítása során az Mötv. 146. § (3) 
bekezdése alapján: a „helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek megválasztásáról” 
szóló 2010. évi L. törvény 3. §-a szerinti, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
általános választása évének január 1-jei állapot szerinti lakosságszámot kell figyelembe 
venni. A 2010. január 1-jei állapot szerinti lakosságszámot az 1. melléklet rögzíti.  

 Az Mötv. 90. § (2) bekezdése alkalmazása, azaz a működési költségek viselése 
tekintetében  a mindenkor hatályos költségvetési törvényben meghatározott lakosságszám az 
irányadó. 

3. A Társulási Megállapodás I/7. pontja „székhelytelepülése” mondatrésze hatályát 
veszti, helyébe a „kijelölt székhely Önkormányzata” mondatrész lép. 

4. A Társulási Megállapodás III/2.3. pontja és III/7. pontja hatályát veszti.  
5. A Társulási Megállapodás I/3. pontjában a Társulás székhelye: 2060 Bicske, Hősök 

tere 4. számra módosul.  
6. A Társulási Megállapodás IV/1. pontja „a bizottságok (Pénzügyi és Költségvetési 

Bizottság, eseti bizottság), mondatrésze hatályát veszti, helyébe a „Pénzügyi és 
Költségvetési Bizottság” mondatrész lép, továbbá a IV/5.3. pontban a „bizottságai” 
mondatrész „Pénzügyi és Költségvetési Bizottság” mondatrészre módosul.  

7. A Társulási Megállapodás IV/8. pontjában a meghatározott évi „négy” ülésszám 
„hat” ülésszámra módosul.  

8. A Társulási Megállapodás IV/10. pontja „és a jelenlévő tagok által képviselt 
települések lakosságszámának egyharmadát” mondatrésze s a IV/11. pont c) pontja 
„fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása” mondatrésze hatályát 
veszti.  

9. A Társulási Megállapodás a IV/16. pontjában a „kétszer” mondatrész helyébe az 
„egyszer” mondatrész lép, továbbá a IV/27. pont szövegezése hatályát veszti, helyébe 
„A Társulási Tanács ülésén a tagi Önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt 
vehetnek” szövegezés lép. 

10. A Társulási Megállapodás V/1. pontjában a „Magyar Köztársaság költségvetéséről 
szóló törvényben” mondatrész helyébe az „Magyarország központi költségvetéséről 
szóló törvényben” mondatrész lép V/1. pont szövegezése kiegészül „a Társulási 
Tanács évente külön határozatban állapítja meg a hozzájárulás arányát a Társulás 
éves költségvetése megállapításával egyidejűleg” mondatrésszel.  



11. A Társulási Megállapodás VII/3. pontjában az „és 2.9.” pontra történő hivatkozás 
hatályát veszti.  

12. A Társulási Megállapodás a VIII/1.2. „a további intézmények alkalmazottai esetében” 
mondatrésze és a „közoktatási, közművelődési, avagy szociális, egészségügyi” 
mondatrésze hatályát veszti, utóbbi helyébe a „-köznevelési - „ mondatrész lép.  

13. A Társulási Megállapodás a IX/14.8 pont „közoktatási” mondatrésze helyébe a 
„köznevelési” mondatrész lép. A Társulási Megállapodás IX/14.8. Pontja szövegezése 
a „Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás” mondatrészt követően 
kiegészül a „kijelölt székhely Önkormányzata” mondatrésszel. 

14. A Társulási Megállapodás X/1.1. pontja szövegezése a „Társuláshoz csatlakozni” 
mondatrészt követően kiegészül az „évente a” mondatrésszel, míg a naptári év 1. 
napjával” mondatrészt követően az „és július 1. napjával” mondatrésszel.  

15. A Társulási Megállapodás X/3. pont kiegészül az alábbi első bekezdéssel, mellyel 
egyidejűleg a 3. pont szövegezése a 3. pont második bekezdésévé válik, melyben a 
„kilépő” illet őleg a „kilépésig” mondatrészek helyébe a „kiváló” illetőleg a 
„kiválásig” mondatrészek lépnek:  

„A Társulásból kiválni évente június 30-napjával és december 31-napjával lehet, melyre 
vonatkozó döntést legalább hat hónappal korábban kell minősített többséggel meghozni, s 
arról a Társulási Tanácsot a határozat kivonat megküldésével értesíteni”.  

16. A Társulási Megállapodás XI/2. pontjában az 1. számú függelék megnevezésében a 17. 
számú módosítás 18. számú módosításra módosul, míg a 2. számú és 3. számú 
függelék hatályát veszti.  

17. A Társulási Megállapodás XI/7. pontja kiegészül az alábbi 7.4. ponttal:  
„7.4. A Társulási Megállapodás 18. számú módosítása 2014. január 1. napján lép hatályba.” 

18. A Társulási Megállapodás 1. mellékletében szereplő táblázat helyébe az alábbi 
táblázat lép: 

 

Önkormányzat 
megnevezése 

Lakosságszáma (fő) 
2010. január 01.  

Költségvetési működési hozzájárulás aránya (%) 
2013. január 1-jei lakosságszám alapján 

Alcsútdoboz 1480 1461 5,45 

Bicske 12078 12238 45,64 

Bodmér 244 250 0,93 

Csabdi 1232 1240 4,62 

Csákvár 5282 5250 19,58 

Felcsút 1815 1894 7,06 

Gánt 837 821 3,06 

Óbarok 780 836 3,12 

Tabajd 1005 996 3,71 

Vértesacsa 1787 1831 6,83 

Összesen:  26540 26817 100 

 

19. A Társulási Megállapodás 2. mellékletében a 862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás, a 



910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása, a 910123 Könyvtári 
szolgáltatások és a 911501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
szakfeladatok hatályukat vesztik.  

 

II. 

 

1. A Képviselő-testület a Társulási Megállapodást az I. pontban foglalt 18. sz. 
módosítással egységes szerkezetbe foglalja.  

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a Vértes Többcélú 
Kistérségi Önkormányzati Társulás 18. számú módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt Társulási Megállapodásának aláírására, valamint felkéri a Polgármestert, 
hogy a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 
Elnökét a Határozat kivonatának megküldésével a Képviselő-testület döntéséről 
értesítse.  

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

2. Napirendi pont 
Javaslat a Bicske és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás társulási megállapodásának 
módosítására 
 

Mészáros Lőrinc: 2012. március 29. napján megállapodás jött létre Bicske Város 
Önkormányzata, Csabdi Község Önkormányzat, Mány Község Önkormányzat, Szár Község 
Önkormányzat, Újbarok Község Önkormányzat, Óbarok Község Önkormányzat, Alcsútdoboz 
Település Önkormányzat, Felcsút Község Önkormányzat, Tabajd Község Önkormányzat, Vál 
Község Önkormányzat, Vértesacsa Község Önkormányzat között az egészségügyi 
alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról gondoskodás, mint kötelező feladat társulási 
formában történő ellátására vonatkozóan.  

A Bicske és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás társulási megállapodásának módosítását az 
alábbiak tették indokolttá: 

- a társulás székhelyének módosulása, valamint 

- társult települések részéről érkezett megkeresés, 

- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosuló 
rendelkezései. 

A társult települések részéről több megkeresés érkezett a kiegészítő hozzájárulás mértékére 
vonatkozóan, mely szerint a távolság arányos számítási mód kedvezőtlenül érinti a kisebb 
lakosságszámú településeket. 

 



A települések távolság arányos számítási móddal kapcsolatos észrevételeit mérlegelve a 
Társulási Tanács úgy döntött, hogy 2014. január 1. napjától a Társulási Megállapodásban a 
kiegészítő hozzájárulás mértékét a lakosságszám arányában kell meghatározni.  

Az előterjesztés mellékletét képezi a Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás 
módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodása, továbbá a módosításra 
vonatkozó Képviselőtestületi határozati javaslat. 

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 
121/2013. (XII.16.) önkormányzati határozata 

a Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodásának 
módosításáról 

I.  

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a „Magyarország helyi 
önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény – Mötv. – 88. § (2) bekezdése alapján 
a Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás – Bicskén, 2012. március 29.-napján 
kelt – Társulási Megállapodását az alábbiak szerint módosítja:  

 

1. A Társulási Megállapodás I/2.2. pontjában a Társulás székhelye: 2060 Bicske, Hősök 
tere 4. számra módosul.  

2. A Társulási Megállapodás I/2.4. pontjában az „1. számú melléklete” mondatrész „1. 
melléklete” mondatrészre módosul.  

3. A Társulási Megállapodás II/3.3.2 pontja az alábbiak szerint módosul: „A tagok 
hozzájárulása a társult önkormányzatok lakosságszámával arányos. A II/3.3.3 pontja 
az alábbiak szerint módosul: „A kiegészítő hozzájárulás mértéke a lakosságszám 
arányában kerül meghatározásra, melyet a településenkénti lebontásban és 
összegszerűségében a 2. melléklet tartalmaz.” 

4. A Társulási Megállapodás II/5.7. pontjában a meghatározott évi „négy” ülésszám 
„hat” ülésszámra módosul.  



5. A Társulási Megállapodás II./7.2. pontja szövegezése a „Társuláshoz csatlakozni” 
mondatrészt követően kiegészül az „évente a” mondatrésszel, míg a „naptári év 1. 
napjával” mondatrészt követően az „és július 1. napjával” mondatrésszel. Az abból 
kiválni mondatrész után „július 1. napjával és” kiegészül. 

6. A Társulási Megállapodás II./7.4. pontjában „a több mint fele” szövegrész hatályát 
veszti. 

7. A Társulási Megállapodás II/9. pontjának számozása 9.1. pontra módosul, és 
kiegészül az alábbi 9.2. ponttal: 

 

„9.2. A Társulási Megállapodás módosítása 2014. január 1-napján lép hatályba.”   

II.  

1. A Képviselőtestület a Társulási Megállapodást a I. pontban foglalt módosítással 
egységes szerkezetbe foglalja.  

2. Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a Bicske és Környéke 
Központi Orvosi Ügyeleti Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodásának aláírására, valamint felkéri a Polgármestert, hogy a Bicske és 
Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Tanácsa Elnökét a határozat 
kivonatának megküldésével a Képviselőtestület döntéséről értesítse.  

      Felelős:   Mészáros Lőrinc 
   polgármester 

      Határidő:  azonnal 
 

3. Napirendi pont 
A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása  

 

Mészáros Lőrinc: A 2013. évi LXXV. törvény módosította az 1993. évi III. törvény (Szt.) és az 
1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) önkormányzati rendeletben szabályozandó segélyekre 
vonatkozó rendelkezéseit. 

A jogszabályváltozások miatt hatályon kívül kell helyezni Felcsút Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 11/2012 (III.26.) rendeletnek, valamint a 
gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló rendeletnek átmeneti segélyre, rendkívüli 
átmeneti segélyre és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra vonatkozó rendelkezéseit. 
Utóbbi rendelet tartalmi felülvizsgálata annak hatályban tartását a továbbiakban nem 
indokolja, mivel ezen ellátási forma megszüntetésével gyakorlatilag kiüresedett a rendelet. 

A fenti segélytípusok helyett egységes, önkormányzati segélyt kell a helyi szociális rendeletben 
szabályozni.  



Az új szabályozás vizsgálata során megállapítottuk, hogy a korábbi átmeneti segélyre 
vonatkozó szabályozás jó része megfelel az önkormányzati segély szabályainak, ezért a 
jogosultsági feltételek az átmeneti segélyhez hasonló szabályozókkal kerültek rögzítésre. 

Az önkormányzat kizárólag az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, 
folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait állapíthatja meg helyi 
rendeletben. Egyéb szabályokat az Szt. és a végrehajtásáról rendelkező 63/2006. (III. 27.) 
Korm. rendelet állapít 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 Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2013. ( XII.16.) önkormányzati rendelete 

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes 
 személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,  

szóló 11/2012 (III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
és a  

gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 9/2004. (V.03.) önkormányzati rendelet 
hatályon kívül helyezéséről 

 (Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

4. Napirendi pont 
A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámolója 
 

Mészáros Lőrinc:  Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámolóját a 
Képviselő-testület tagjai megkapták tanulmányozásra.  
 
Dr. Sisa András jegyző: 
A Közös Önkormányzati Hivatal működéséről szóló beszámoló a főbb mutatószámokat, az 
egyes munkaköröket és a működés rendjét mutatja be. Elfogadása a Képviselő-testület 
hatáskörébe tartozik, így kérem az előterjesztés megvitatását. 
 
 



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 
122/2013. (XII.16.) önkormányzati határozata 

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámolója 
 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 
2013. évi működéséről szóló beszámolót elfogadja.  
 

Határidő: azonnal 
    Felelős: jegyző 
 
(A beszámoló a határozat mellékletét képezi.) 

5. Napirendi pont 
Tájékoztatás Felcsút 2013. évi környezeti állapotáról 

 

Mészáros Lőrinc: A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 
Törvény 46.§ (1) bekezdése határozza meg a települési önkormányzatok számára a környezet 
védelme érdekében szükséges feladatait. A fenti bekezdés e) pontja kimondja, hogy az 
önkormányzat illetékességi területén elemzi, értékeli a környezet állapotát, és arról szükség 
szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot. 

Felcsút levegőtisztasága továbbra is jónak mondható a 811. számú főút jelentős forgalma 
ellenére. A településen ipari méreteket öltő, jelentős légszennyező forrás nem található. 

A településen zaj és rezgési ártalmakat előidéző tevékenységek a fenti út forgalmából 
adódnak. Ez sajnos a község és a környezet adottsága miatt helyi szabályozási eszközök 
segítségével nem csökkenthető. 

Egyéb, üzemi tevékenységek, vagy szórakozóhelyek okozta zajprobléma nem jellemző a 
településen. 

A környezeti szempontból kedvező megújuló energiaforrások támogatása községünkben is 
folytatódik. Ennek keretében a Kastély Óvoda napkollektort kapott. 
 



A települési szilárd hulladékot – közszolgáltatási szerződés keretében – szelektíven a Velencei 
Tavi Hulladékgazdálkodási Kft. szállítja el pormentes, öntömörítős gépjárművel. A település 
területén a szelektív hulladékgyűjtést, mely kiterjed a papír, üveg és műanyag hulladékokra, 
2001-ben vezette be az Önkormányzat. 

Felcsút szennyvízcsatorna-hálózata a szúnyogpusztai területet kivéve teljes mértékben 
kiépített, a rákötési arány elfogadható és folyamatos, lassú ütemben nő. A csatornahálózatot 
és a szennyvíztisztító telepet a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő Fejérvíz Zrt. 
üzemelteti. 
 
A közterületek tisztítását és gondozását egy fő állandó karbantartó, közmunkások, és a helyi 
vállalkozások segítségével végezzük. 
 
A közigazgatási területen található illegális hulladéklerakás felszámolására továbbra is 
számos akció szerveződik. A Magyar Közút Kht. által évente ismételten megrendezésre kerül 
a Föld Napja alkalmából a főutak mentén lévő illegális lerakók felszámolása. A település 
részt vett a szemétszedési akcióban, amely a település belterületének szélén, illetve a közeli 
erdőkben illegálisan lerakott hulladék felszámolását célozza. A rendezvényen a különböző 
oktatási intézmények, az önkormányzati dolgozók, vállalkozások és önkéntesek is részt vettek. 

Mészáros Lőrinc: Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs. 

 

Mészáros Lőrinc:  Felcsút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Felcsút község 
környezeti állapotáról szóló beszámolót a környezet védelmének általános szabályairól szóló 
1995. évi LIII. törvény 46.§ (1) bekezdés e) pontja alapján megtárgyalta, és arról a 
lakosságot az előterjesztés helyben szokásos módon történő közzétételével tájékoztatja. 

 

6. Napirendi pont 
A 2014. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása  
 

Mészáros Lőrinc: A testületi munka hatékonyságának érdekében éves munkatervet és 
jogalkotási programot állítottunk össze a 2014. évre. A Munkaterv (amelynek része a 
jogalkotási program) az előterjesztés mellékletét képezi. Kérem, szíveskedjenek 
előterjesztésemet megvitatni, és döntésüket meghozni.  

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 Önkormányzata Képviselő-testületének 
123/2013.(XII.16.) számú határozata 

 2014. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadásáról  
 
Felcsút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező 2014. 
évi munkatervét és a 2014. évi jogalkotási programot elfogadja. 

Felelős:   Mészáros Lőrinc polgármester 
Határidő:  folyamatos 

 

7. Napirendi pont 
A képviselői tiszteletdíj ki nem fizetett hányadából képzett tartalék felhasználásáról 
való döntés 

 
Mészáros Lőrinc: A képviselők ebben az évben sem vették fel a tiszteletdíjukat, melyből 
6.883e Ft összegű költségvetési tartalék képződött. A tartalékkeret felhasználása 
vonatkozásában a 2013. évi költségvetés tervezésekor akként határoztunk, hogy az év során – 
a bekövetkező változásokra tekintettel – fogunk dönteni. 

A keret felhasználásáról javasolom, hogy a Tisztelt Képviselők határozzák meg azt a célt, 
melyre, vagy melyekre támogatást nyújthat az önkormányzat. Ez a támogatás a teljes keret 
egyetlen célra történő átcsoportosításával, avagy több cél egyidejű támogatásával is 
megvalósulhat. Az ülésen előterjesztett indítványok alapján a költségvetési rendelet 
módosításával tudjuk a tartalék felhasználását rendezni. 

A költségvetésben tartalékként szerepel az összeg. Előzőekben beszéltünk róla, hogy az 
Óvodának és az Iskolának cafetéria támogatást adjunk és ekként módosítsuk a költségvetést.  

Simon Ákos: Óvoda kapott cafetéria juttatást, de csak fél évig. Javasolom, hogy az iskola, a 
könyvtár, a védőnő számára biztosítsuk az éves cafetéria-keretet, és az óvodának pedig a 
második félévre eső részt. A maradék kerüljön átcsoportosításra a Faluház még felmerülő 
költségeire 

A képviselők a fenti javaslattal egyetértenek. 

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 Önkormányzata Képviselő-testületének 
124/2013.(XII.16.) számú határozata 

A képviselői tiszteletdíj ki nem fizetett hányadából képzett tartalék felhasználásáról 
való döntés 

 
Felcsút Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2013. évi képviselői 
tiszteletdíj ki nem fizetett hányadából képzett költségvetési tartalékot akként használja fel, 
hogy abból az óvoda, iskola, könyvtár és védőnői szolgálat közalkalmazotti cafetéria juttatást 
fedezi éves szinten, egységesen. Az ezt követően keletkezett maradvány-összeget a Faluház-
beruházás céljára csoportosítja át. 

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a költségvetési rendelet fentiek szerinti módosításáról 
gondoskodjék, és azt a Képviselő-testület felé elfogadásra előterjessze. 

Felelős:   Mészáros Lőrinc polgármester 
Határidő:  Következő soros ülés 

8. Napirendi pont 

A Faluház üzemeltetési koncepciójának megvitatása 
 

Mészáros Lőrinc: Előterjesztésem az elkészült új Faluház üzemeltetési koncepcióját 
tartalmazza. Kérem, hogy a koncepcióban megfogalmazott még nyitott kérdések 
vonatkozásában szíveskedjenek állást foglalni. Ezen elvekre figyelemmel tudjuk a gyakorlati, 
napi működéshez szükséges szerződéseket megkötni, illetve a szolgáltató funkciókat 
beindítani. 

Elképzeléseink szerint az új épületbe költöző szolgáltatók közül az egészségügyi funkciót 
betöltők kizárólag az általuk igénybe vett helyiségek alapterületére számított közüzemi 
költségátalányt fizetnének. A konditerem és a bankfiók piaci alapú bérleti díjat fizetne. 
Fentiek – reményeink szerint – fedezni tudják az épület közüzemi költségeit, így 
önkormányzatunknak kizárólag a személyi kiadásokat kellene kigazdálkodni.  

A fogorvosi rendelő kérdése jelenleg még nyitott: a szolgáltatás módja és a szolgáltató 
személye egyeztetés alatt van.  

Fenti változásoknak megfelelően a működési engedélyek és a szolgáltatókkal kötött 
megállapodások módosítása is szükséges, melyhez kérem a képviselők hozzájárulását. 
Ugyancsak felhatalmazást kérek arra, hogy a bankfiókot bérbe venni kívánó pénzintézettel a 
bérleti díj vonatkozásában tárgyalásokat folytassak és a bérleti szerződést megkössem. 



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 Önkormányzata Képviselő-testületének 
125/2013.(XII.16.) számú határozata 

A Faluház üzemeltetési koncepciójáról és a kapcsolódó szerződésekről 
 
Felcsút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Felcsút, Fő u. 137. szám alatti Faluház 
üzemeltetési koncepcióját megvitatta, az abban foglaltakkal egyetért. A Képviselő-testület a 
Faluház üzemeltetésével kapcsolatban az alábbiakról határoz: 

1., A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy Zászkaliczky Tamásnéval, 
fiókgyógyszertár bérlőjével a szolgáltatási hely változása, valamint a költségek viselése 
vonatkozásában a szerződést megkösse, a szükséges jognyilatkozatokat megtegye. 

2., A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a felcsúti vegyes háziorvosi 
körzetet ellátó Beneficium Bt-vel a szolgáltatási hely változása, valamint a költségek viselése 
miatt új feladat-ellátási szerződést kössön, és a szükséges jognyilatkozatokat megtegye. 

3., A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy védőnői feladat-ellátási hely 
megváltozásával kapcsolatban a szükséges jognyilatkozatokat megtegye. 

4., A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fogorvosi rendelés beindítása 
céljából tárgyalásokat folytasson. 

5., A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a bankfiókot bérbe venni kívánó 
Duna Takarékbank Zrt. pénzintézettel a bankfiók bérleti díjáról tárgyalásokat folytasson, és 
legalább az üzemeltetési koncepciónak megfelelő bérleti díj esetén a bérleti szerződést 
megkösse, és a szükséges jognyilatkozatokat megtegye. 

6., A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az üzemeltetési koncepciónak 
megfelelő módon egy fő portás és egy fő takarító munkavállaló kiválasztásáról és 
alkalmazásáról intézkedjék. 

     Felelős: Polgármester 
     Határidő: Folyamatos 

 



További hozzászólás, észrevétel hiányában a polgármester a testületi ülést 16:45 órakor 
bezárta. 

K.m.f. 

 

Mészáros Lőrinc     Dr. Sisa András 
              polgármester             jegyző 


