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Helye:

Körjegyzőség székhelyének tanácskozó terme (Felcsút, Fő u 75.)

Jelen vannak:

Mészáros Lőrinc polgármester, Mészáros László alpolgármester,
Demjén József, Mészáros János , Simon Ákos,
Flier Éva,
képviselők

Hiányzik: Makai Kinga képviselő
Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr. Petrin László körjegyző

Mészáros Lőrinc: Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelenteket, megállapítom, hogy 6
fővel a Képviselő-testület ülése határozatképes.
Mészáros Lőrinc: Javaslatot teszek a napirendre.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi napirendet elfogadta

Napirend

Tárgy:

Előterjesztő:

. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Mészáros Lőrinc
Polgármester

2. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről (szóbeli)

Mészáros Lőrinc
Polgármester

3. Beszámoló az Önkormányzat és költségvetési szervei 2012. I. félévi
gazdálkodásáról, valamint a 2012. évi költségvetésről szóló 4/2012.(II. 27.)
önkormányzati rendelet módosítása

Mészáros Lőrinc
polgármester

4. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2013. évi fordulójához

Dr. Petrin László
körjegyző

5. Szándéknyilatkozat az önkormányzat tulajdonában lévő oktatási intézmény
működtetéséről 2013/2014. tanév vonatkozásában

Dr. Petrin László
körjegyző

6. A polgármester gazdasági programjának elfogadása

Mészáros Lőrinc
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Polgármester
7. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által
kibocsátott önkormányzati részvények átruházásához hozzájárulás

Mészáros Lőrinc
polgármester

8. A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás társulási megállapodás
módosítása

Dr.
Petrin
körjegyző

László

9. A Fejérvíz Zrt. által bérüzemeltetett víziközműekre vonatkozó 2012. évi
beruházási javaslatok elfogadásáról

Dr.
Petrin
körejgyző

László

1. Napirendi pont
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
Mészáros Lőrinc: Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 50/2012. (VI.
20.)számú határozata címzetes óvodavezetői cím adományozásáról, a határozat megküldése
megtörtént.
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 51/2012. (VI. 20.)számú határozata
az Endresz György Általános Iskola 2011/2012. tanévének pedagógiai munkájáról szóló
beszámolóról, a beszámoló elfogadása és a határozat megküldése megtörtént.
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 52/2012. (VI. 20.)számú határozata
a Kastély Óvoda 2011/2012. nevelési évének pedagógiai munkájáról szóló beszámolóról a
beszámoló elfogadása és a határozat megküldése megtörtént.
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 53/2012. (VI. 20.) számú határozata
A méhnyakrák elleni védőoltás bevezetéséről és a védőoltás támogatásáról, a határozat
megküldése megtörtént a védőoltás ára kifizetésre került.
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 54/2012. (VI. 20.) számú határozata
az E.ON Zrt.-vel kötendő együttműködési szerződés jóváhagyásáról, a szerződés aláírása
megtörtént.
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 55/2012. (VI. 20.) számú határozata
a szovjet/orosz katonai temetkezési emlékhely áthelyezéséről, a határozat megküldése
megtörtént a Minisztérium felé.
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 56/2012. (VII. 19.) számú határozata
Felcsút község településszerkezeti tervének módosításáról, a határozat elfogadás és
továbbítása megtörtént.
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 57/ 2012. (VII. 19.) számú határozata
Ujfalusi László (8086 Felcsút, Fő u. 220.) névhasználati kérelméről, a határozat megküldése
megtörtént.
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2. Napirendi pont
Tárgy: Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester

Mészáros Lőrinc: Az Orgona utca mögötti részen nem volt közvilágítás és az út is nagyon
rossz volt. Egy helyi vállalkozó munkájának köszönhetően készen lett a közvilágítás és az út
is rendbe lett téve. Folyamatos tárgyalások folynak a Faluházzal kapcsolatban is. A terven kell
javításokat végezni, minimális változtatás szükséges. Az orosz katonai síráthelyezés is
folyamatban van. A Katolikus templom külső része gyönyörűen rendbe lett téve, most a
templom belső felújításához kértek segítséget. Sajnos az Önkormányzat nem tud segíteni
anyagi forrás hiánya miatt, de mint vállalkozó segíteni fogok. Megkeressük a katolikus
híveket is, hogy támogassák az ügyet. Szépen lassan felújítjuk a falu intézményeit. Az
Óvodában megtörtént a romos kerítés kiemelése és új elhelyezése, valamint ezzel együtt a
füves terület bővítése, amit a vezető óvónő kért, hogy a gyerekeknek egy kisebb teret tudjunk
még kialakítani ahol gyerekek focizhatnak.
Dr. Petrin László: A médiában is meg lehetne hirdetni, hogy aki tud segítsen anyagilag a
templom belső felújításában. Járások kialakításával kapcsolatban kaptunk tájékoztató anyagot
a Megyei Önkormányzattól. Minden hivatalnak át kell adnia munkaerőt. A mi
Önkormányzatunktól 2 főt kell átadni, mivel itt lesz a Járási Hivatal egyik kirendeltsége. 1 fő
átmegy a Járáshoz, 1 fő pedig itt marad a hivatalban. A munkáltatója a Járási Hivatal lesz. Az
itt dolgozó munkatárs továbbítja a kérelmeket a Járási Hivatal felé. A személyzettel együtt
technikai dolgokat is adni kell (számítógép, asztal, szék). Ez a változás 2013. január 1-től lesz,
ha a kijelölt dolgozó nem vállalja az áthelyezést fel kell menteni, és üres álláshelyet kell
átadni.

3. Napirendi pont
Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat és költségvetési szervei 2012. I. félévi
gazdálkodásáról, valamint a 2012. évi költségvetésről szóló 4/2012.(II. 27.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
Mészáros Lőrinc: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdés
rendelkezésére tekintettel az Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodási helyzetéről az alábbi
tájékoztatást adom.
A féléves költségvetési beszámoló Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a
2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012.(II. 27.) önkormányzati rendeletében megjelenő
előirányzatokat és a költségvetési egyenleg alakulását mutatja be.
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 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012 (II. 27) önkormányzati rendelet 3-4 §ában foglaltakkal.
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A féléves gazdálkodás általános értékelése
Az Önkormányzat 2012. I. félévben:
301. 944 e Ft költségvetési bevételt,
161. 678 e Ft költségvetési kiadást teljesített.
143. 593 e Ft pénzkészlettel rendelkezett, 2012. június 30-án
A 2012. június 30-i pénzkészlet az OTP Banknál lekötött 137. 000 e Ft-ot, valamint az
alszámláink egyenlegeit tartalmazza.
Az Önkormányzat 2012. I. félévében is igyekezett maradéktalanul ellátni feladatait. Az ehhez
szükséges működési kiadások fedezetét azonban több ízben folyószámla-hitelből volt
kénytelen biztosítani, a takarékos gazdálkodás ellenére.
A bevételek alakulása
A normatív hozzájárulások, támogatások a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 6.
mellékletében meghatározott ütemezés szerint érkeztek az önkormányzat számlájára.
Normatíváról való lemondás nem vált szükségessé.
Kötött felhasználású normatívák esetében többlettámogatásban részesült az önkormányzat.
Egyrészt a közalkalmazott dolgozók bérkompenzációjának fedezete: 3. 271 e Ft, másrészt
az ÖNHIKI támogatás I. ütemében elnyert 10. 017 e Ft növelte az eredetileg tervezett
előirányzatot. Ezen összegek a teljesítési adatokban is megjelennek.
A működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 52,67%-ban teljesültek,
amelyből minden bevétel típus időarányoshoz közeli mértékben teljesült.
A közhatalmi bevételek az időarányoshoz képest alulteljesültek (34, 72 %). A közhatalmi
bevételeken belül a helyi adók teljesülése 39, 51 %.
A helyi adók, adónemek szerinti alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Telekadó
Magánszemélyek
kommunális adója
Idegenforgalmi adó
tartózkodás után
Iparűzési adó
Helyi adók összesen

Eredeti
Módosított 2012.I.félévi Teljesíté
előirányzat
előirányzat
teljesítés
s %-a
4. 691 e Ft
4. 691 e Ft 1. 205 e Ft 25, 69 %
3. 800 e Ft
3. 800 e Ft 2. 188 e Ft 57, 58 %
100 e Ft
39. 708 e Ft
48. 299 e Ft

100 e Ft

9 e Ft

9, 00 %

39. 708 e Ft 15. 679 e Ft 39, 49 %
48. 299 e Ft 19. 081 e Ft 39, 51 %

Az intézményi működési bevételek az időarányoshoz képest alulteljesültek (18, 50 %).
Ennek oka, hogy a Fejérvíz Zrt. a bérleti díjat június 30-áig még nem utalta át. Így intézményi
működési bevételként a Sportcsarnok bérbeadásából származó bevétel, gyógyszertár bérleti
díja, esküvői díj bevétel, továbbszámlázott szolgáltatások bevétele és kamatjóváírás jelent
meg az I. félév során.
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A felhalmozási bevétel az I. félévben nem volt, mivel a tervezett lakótelkek értékesítésére
nem került sor.
A működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközként 15. 497 e Ft került tervezésre, a
peres úton történő behajtásokra.
Az I. félévben átvett pénzeszközként 150. 000 e Ft folyt be a Sportpálya értékesítésből. Ez a
túlteljesítés oka.
Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele is elkönyvelésre került, a felhasználási
szabályoknak megfelelően.
Összességében megállapítható, hogy a betervezett bevételek 85,72%-os szinten teljesültek.
A kiadások alakulása
A folyó működési kiadás teljesülése a tervnek megfelelően alakult. Valamennyi kiemelt
kiadási előirányzat felhasználása, a személyi jellegű kiadások kivételével (58,56%) az
időarányosan rendelkezésre álló előirányzat alatt maradt.
A működési kiadások összességében 43,52%-os teljesítést mutatnak.
A személyi jellegű kiadások és a munkaadókat terhelő járulékok címen a közalkalmazott
dolgozók, valamint a közfoglalkoztatás keretében alkalmazottak juttatásai és annak járulékai
jelennek meg, a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
Dologi jellegű kiadások –a visszafogott gazdálkodás eredményeként- 24,59%-os teljesítést
mutatnak. A dologi kiadásokon belül, főbb jogcímenként az alábbiak szerint teljesültek a
kiadások:
adatok e Ft-ban
Jogcím
Készletbeszerzés (pl.irodaszer,
kisértékű tárgyi eszköz hajtó-és kenőanyag,
stb)

Módosított
Előirányzat
1. 476

Kommunikációs szolgáltatás

Teljesítés

Teljesítés %-a

966

65, 45 %

865

454

52, 49 %

27. 083

11. 935

44, 07 %

0
4. 772
15
2. 713
668
2. 865
29. 962
70. 419

0
2. 296
35
48
297
1. 290
0
17. 321

0, 00 %
48, 11 %
233, 33 %
1, 77 %
44, 46 %
45, 03 %
0, 00%
24, 60%

(pl.telefon, internet,stb)

Szolgáltatási kiadások
(pl.bérleti díjak,közüzemi
díjak,fenntartási,karbantartás kiadások, stb)

Vásárolt közszolgáltatás
Általános forgalmi adó
Kiküldetés ,reprezentáció
Egyéb dologi kiadások
Adók, díjak
Kamatkiadások
Tartalék
Dologi jellegű kiadás összesen

Ellátottak pénzbeli juttatása 30,50%-ban teljesült, a segélykifizetéseket tartalmazza.
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Ellátási formák szerinti részletezését az alábbi táblázat mutatja:
adatok eFt-ban
A lakosságnak juttatott támogatások,
szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

Az

Eredeti
előirányzat

a) Rendszeres szociális segély
b) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
c) Ápolási díj normatív módon
d) Ápolási díj méltányossági alapon
e) Temetési segély
f) Közgyógyellátás
g) Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény
h) Köztemetés
i) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
j) Rászorultságtól függő norm. kedvezmény
k) Lakásfenntartási támogatás normatív
l) Átmeneti segély
m) Egyéb az önkormányzat rendeletében
megállapított juttatás
Összesen

Módosított
előirányzat

Teljesítés

1. 231
2. 394
1. 522
1. 416
200
100
1. 044

1. 231
2. 394
1. 522
1. 416
200
100
1. 044

351
1. 500
761
629
0
20
6

150
50
4. 156
1. 579
200
3. 313

150
50
4. 156
1. 579
200
3. 313

0
0
0
826
40
1. 160

17. 355

17. 355

5. 293

egyéb működési célú kiadások az előirányzathoz képest időarányosan alakultak, 48,57%-os
szinten teljesültek. E kiadások között jelenik meg:
- a körjegyzőségnek átadott 47. 450 e Ft hozzájárulás,
- a Kastély Óvodának átadott 31. 126 e Ft hozzájárulás,
- az Endresz György Általános Iskolának átadott 41. 739 e Ft hozzájárulás,
- a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulásnak átadott 2012. I. negyedévi
tagdíj 46 e Ft,
- non-profit szervezetnek nyújtott támogatás 340 e Ft (Polgárőrség, Erdei Iskola,
Csíkmenaság testvértelepülés),
- háztartásoknak átadott 327 e Ft, ami a polgármester tiszteletdíjának felajánlása
felsőoktatásban tanulók részére,
- vállalkozásnak (orvosi ügyelet támogatása címén) adott támogatás, 1. 745 e Ft,
- KMB támogatására 120 e Ft,
- Önkormányzatoknak átadott támogatás- Vál Építéshatóság támogatására 4. 623 e Ft,
- MÖSZ tagdíj 18 e Ft.
A felhalmozási kiadások között a védőnő részére robogó vásárlás teljesült a polgármester
által felajánlott tiszteletdíj terhére.
Egyéb felhalmozási kiadások címsoron a K & H Banknál lévő beruházási hitelünk két
negyedévi törlesztő részlete szerepel (1. 154 e Ft).
Összességében elmondható, hogy a tervezett kiadások az I. félévben 43,43%-os szinten
teljesültek. A II. félévben is a takarékos gazdálkodás elvét szem előtt tartva kell folytatni a
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gazdálkodás. Továbbra is törekedni kell a pályázati lehetőségek minél szélesebb körű
kihasználására.
A Körjegyzőség 2012. I. féléves beszámolója
A féléves gazdálkodás adatait a 2. a.), b.), c.), d.) mellékletek tartalmazzák.
Felcsút-Alcsútdoboz-Csabdi-Tabajd-Vértesacsa Községek Körjegyzősége 2012. I. félévben:
47. 451 e Ft költségvetési bevételt,
37. 005 e Ft költségvetési kiadást teljesített.
6. 592 e Ft pénzkészlettel rendelkezett, 2012. június 30-án
A bevételek alakulása
A 2012. I. félévhez kapcsolódóan kötelező előirányzat módosítás a köztisztviselő dolgozók
bérkompenzációja miatt vált szükségessé.
Kamatbevétel 1 e Ft volt, a fennmaradó bevételi rész a körjegyzőségi tag önkormányzatok
hozzájárulásai.
Összességében megállapítható, hogy a betervezett bevételek 53,09%-os szinten teljesültek.
A kiadások alakulása

Személyi jellegű kiadások: 27. 796 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok: 7. 418 e Ft
Dologi jellegű kiadások: 1. 791 e Ft
Összességében megállapítható, hogy a betervezett kiadások 41,40%-os szinten teljesültek.

Az Önkormányzat Kastély Óvoda költségvetési szervének 2012. I. féléves beszámolója
A féléves gazdálkodás adatait a 3. a.) és b.) mellékletek tartalmazzák.
A Kastély Óvoda 2012. I. félévben:
34. 108 e Ft költségvetési bevételt,
29. 651 e Ft költségvetési kiadást teljesített.
2. 058 e Ft pénzkészlettel rendelkezett, 2012. június 30-án
A bevételek alakulása
A 2012. I. félévhez kapcsolódóan kötelező előirányzat módosítás a közalkalmazott dolgozók
bérkompenzációja miatt vált szükségessé.
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Kamatbevétel 6 e Ft volt.
Nem tervezett bevételként jelentkezett 250 e Ft, Mága Zoltán adományaként.
A fennmaradó bevételi rész intézményi étkezési bevétel, valamint önkormányzati
finanszírozás.
Összességében megállapítható, hogy a betervezett bevételek 47,94%-os szinten teljesültek.
A kiadások alakulása

Személyi jellegű kiadások: 17. 036 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok: 4. 439 e Ft
Dologi jellegű kiadások: 8. 176 e Ft
Összességében megállapítható, hogy a betervezett kiadások 41,67%-os szinten teljesültek.
Az Önkormányzat Endresz György Általános Iskola költségvetési szervének 2012. I.
féléves beszámolója

A féléves gazdálkodás adatait a 4. a.) és b.) mellékletek tartalmazzák.
Az Endresz György Általános Iskola 2012. I. félévben:
43. 854 e Ft költségvetési bevételt,
39. 232 e Ft költségvetési kiadást teljesített.
4. 622 e Ft pénzkészlettel rendelkezett, 2012. június 30-án
A bevételek alakulása
A 2012. I. félévhez kapcsolódóan kötelező előirányzat módosítás a közalkalmazott dolgozók
bérkompenzációja miatt vált szükségessé.
Nem tervezett bevételként jelentkezett 250 e Ft, Mága Zoltán adományaként, 100 e Ft Erdei
Iskola támogatás Felcsút Községi Önkormányzattól.
A fennmaradó bevételi rész intézményi étkezési bevétel, önkormányzati finanszírozás,
valamint közfoglalkoztatási bérvisszatérülés Munkaügyi Központtól.
Összességében megállapítható, hogy a betervezett bevételek 52,73%-os szinten teljesültek.
A kiadások alakulása
Személyi jellegű kiadások: 25. 974 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok: 6. 228 e Ft
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Dologi jellegű kiadások: 7. 030 e Ft
Összességében megállapítható, hogy a betervezett kiadások 47,17%-os szinten teljesültek.
Mészáros Lőrinc: Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban? Nincs.
A Képviselő-testület vita nélkül, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot fogadta el.

Felcsút Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
68/2012. (IX.27.) számú határozata
Felcsút Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 2012. I. félévi gazdálkodásáról
szóló beszámoló elfogadásáról

1) Az Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló
elfogadásáról
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltaknak
megfelelően az Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról készült beszámolót az alábbiak
szerint elfogadja.
329. 884 e Ft
1. Bevételek eredeti előirányzata:
módosított előirányzata: 352. 242 e Ft
I. félévi költségvetési bevételek : 301. 944 e Ft
2. Kiadások eredeti előirányzata:
349. 884 e Ft
módosított előirányzata: 372. 242 e Ft
I.félévi költségvetési kiadások: 161. 678 e Ft
3. Működési hiány eredeti előirányzata: 20. 000 e Ft
módosított előirányzata: 20. 000 e Ft
I. félévi költségvetési bevétele: 5. 090 e Ft

4. Záró pénzkészlet 2012. június 30-án:

143. 593 e Ft

2) Felcsút- Alcsútdoboz- Csabdi- Tabajd- Vértesacsa Községek Körjegyzősége
2012. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltaknak
megfelelően a Körjegyzőség 2012. I. félévi gazdálkodásáról készült beszámolót az alábbiak
szerint elfogadja.
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1. Bevételek eredeti előirányzata:
88. 191 e Ft
módosított előirányzata: 89. 378 e Ft
I. félévi költségvetési bevételek : 47. 451 e Ft
2. Kiadások eredeti előirányzata:
88. 191 e Ft
módosított előirányzata: 89. 378 e Ft
I. félévi költségvetési kiadások: 37. 005 e Ft
3. Záró pénzkészlet 2012. június 30-án:

6. 592 e F

3) A Kastély Óvoda 2012. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltaknak
megfelelően a Kastély Óvoda 2012. I. félévi gazdálkodásáról készült beszámolót az alábbiak
szerint elfogadja.
1. Bevételek eredeti előirányzata:
70. 661 e Ft
módosított előirányzata: 71. 153 e Ft
I. félévi költségvetési bevételek : 34. 108 e Ft
2. Kiadások eredeti előirányzata:
70. 661 e Ft
módosított előirányzata: 71. 153 e Ft
I. félévi költségvetési kiadások: 29. 651 e Ft
3. Záró pénzkészlet 2012. június 30-án: 2. 058 e Ft

4) Az Endresz György Általános Iskola 2012. I. félévi gazdálkodásáról szóló
beszámoló elfogadásáról
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltaknak
megfelelően az Endresz György Általános Iskola 2012. I. félévi gazdálkodásáról készült
beszámolót az alábbiak szerint elfogadja.
1. Bevételek eredeti előirányzata:
81. 731 e Ft
módosított előirányzata: 83. 171 e Ft
I. félévi költségvetési bevételek : 43. 854 e Ft
81. 731 e Ft
2. Kiadások eredeti előirányzata:
módosított előirányzata: 83. 171 e Ft
I. félévi költségvetési kiadások: 39. 232 e Ft
3. Záró pénzkészlet 2012. június 30-án: 4. 622 e Ft

Határidő: értelem szerint
Felelős: Polgármester
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Mészáros Lőrinc: Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2012.(II.27.).
számú rendeletével 301. 456 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel, 2012. február 27-i ülésén
fogadta el az Önkormányzat 2012. évi költségvetését. Időközben a költségvetést érintő állami
támogatások változása miatt indokolttá vált annak módosítása, az alábbiak szerint:
Felcsút Községi Önkormányzat többlettámogatást kapott:
- az „Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása” címén
(10. 017 e Ft)
- a közalkalmazott dolgozók bérkompenzációjának fedezetére (3. 271 e Ft)
Támogatás csökkenés az I. félévben nem történt. A fenti állami támogatások változásáról a
Magyar Államkincstár megküldte az előirányzat módosításról szóló értesítést, mely alapján
szükség volt az előirányzatok módosítására.
Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele is elkönyvelésre került, a felhasználási
szabályoknak megfelelően (9. 070 e Ft).
A bevételi előirányzatok módosításával egyidejűleg a kiadási oldalon is szükségessé vált az
előirányzatok módosítása, úgy az Önkormányzatnál, mint a költségvetési szerveinél:
- az általános tartalék nőtt az ÖNHIKI és a pénzmaradvány összegével, kereset
kiegészítés és járulékok nőttek a bérkompenzáció összegével.
A fentiek számszaki bemutatását, valamint a szükséges további módosításokat az 1. a.), b.) és
2. a.), b.), c.), d.) és 3. a.), b.) és 4. a.), b.) táblázatok tartalmazzák.
Mészáros Lőrinc: Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs.
A Képviselő-testület vita nélkül, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi
rendeltet fogadta el.

Felcsút Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
22/2012. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló
4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A Polgármester szünetet rendel el, a körjegyző az Önkormányzat hirdetőtábláján
kihirdeti a rendeletet.
4. Napirendi pont

Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2013. évi fordulójához
Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző
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Dr. Petrin László: 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 (a továbbiakban: ösztöndíj)
egy többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás
szolgál:
1.) A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás
Az Ösztöndíjpályázat 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.
2.) A megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás
A Fejér Megyei Önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészíti az Önkormányzatunk által
támogatott pályázó vagy pályázók számára megítélt, települési önkormányzati forrásból
fedezendő ösztöndíj összegét.
3.) Intézményi támogatás
Az Emberi Erőforrások Minisztérium a felsőoktatásban már tanuló vagy a továbbiakban
tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához oly módon kíván
hozzájárulni, hogy a települési (és a megyei) önkormányzat által megállapított támogatási
összeget az önkormányzati támogatással megegyező mértékben kiegészíti.
Tartalmi összefoglaló:
A pályázat „A” és „B” típusban történő kiírása kötelező jellegű.
“A” típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév.
A pályázatra azok az Önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó
keretidőn belül, államilag támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú
alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben
folytatják tanulmányaikat.
A Rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek Ösztöndíjban a rendvédelmi és
katonai felsőoktatási intézmények hallgatói. Az EFMI pályázati kiírása alapján nem
jogosultak továbbá az Ösztöndíjra, a középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú
szakképzésben résztvevő tanulók, a külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók,
valamint a Doktori (PhD) képzésben résztvevők sem felelnek meg a pályázati kiírás
feltételeinek.
“B” típusú pályázat: 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév
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A pályázatra azok az Önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező hátrányos
szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert
érettségizettek;
és az aktuális tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében államilag támogatott,
teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben,
felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
A Rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek Ösztöndíjban a rendvédelmi és
katonai felsőoktatási intézmények hallgatói. Az EFMI pályázati kiírása alapján a középiskolai
akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben résztvevő tanulók sem jogosultak az
Ösztöndíjra.
A pályázók a pályázati kiírásban szereplő személyi és egyéb adataikat kötelesek a pályázatban
megadni.
Az Általános Szerződési Feltételek 16. §-a kimondja, hogy az elbíráló szerv döntése ellen a
pályázó fellebbezéssel nem élhet.
Szociális helyzet megítélése:
A felsőoktatásban résztvevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről
szóló 51/2007. (III. 26.) számú Kormányrendelet Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj című fejezetének 21. § (1) bekezdése értelmében a hallgató
szociális helyzetének megítélésekor figyelembe kell venni a család jövedelmi helyzetét, a
képzési hely és a lakóhely közötti távolságot, a fogyatékos hallgatók esetében mekkora
összeget kell fordítani a különleges eszközök beszerzésére. Figyelemmel kell lenni a
hallgatóval közös háztartásban élő eltartottak számára, az egészségi állapotuk miatt
rendszeresen felmerülő kiadásokra, az ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó
költségekre. A szociális helyzet megállapítása során a család vagyoni helyzetének vizsgálatára
nem tér ki a jogszabály.
Az ösztöndíj kizárólag a pályázó szociális helyzete alapján ítélhető meg, az ösztöndíj
megítélésekor a pályázó tanulmányi eredménye nem vehető figyelembe.
A 2013. 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 Képviselő-testület vita nélkül, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot fogadta el.
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Felcsút Községi Önkormányzat
Képviselő- testületének
69/2012. (IX. 27.) számú határozata
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi
fordulójához történő csatlakozásról
Felcsút Község Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy határoz, hogy a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához az előterjesztés
mellékletét képező nyilatkozat elfogadásával csatlakozik.

Felelős: Polgármester
Határidő: értelem szerint

5. Napirendi pont
Tárgy: Szándéknyilatkozat az Önkormányzat tulajdonában lévő oktatási intézmény
működtetéséről 2013/2014. tanév vonatkozásában
Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző
Dr. Petrin László: Az alábbiakban olvasható előterjesztés részletes tájékoztatást nyújt az
önkormányzat tulajdonában lévő oktatási intézmény működtetését és fenntartását érintő
jogszabályi változásokról, valamint az ezekhez kapcsolódó Képviselő-testületi döntések
meghozataláról.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) jelentős
módosításokat tartalmaz a közoktatási rendszer működtetésében, fenntartásában bekövetkező
változások tekintetében.
Hivatkozott jogszabály egyes rendelkezései már 2012. szeptember 1-jén hatályba léptek.
A 2012. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: Törvény) módosította a nemzeti
köznevelésről szóló törvényt még annak hatályba lépése előtt (a jogszabály a Magyar
Közlöny 99. számában jelent meg).
A Törvény 23. § (1) bekezdése szerint: az Nkt. 74. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép
hatályba: „74. § (1) Az állam gondoskodik – az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók
óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési
igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével – a köznevelési alapfeladatok ellátásáról.”
A Törvény 23. § (3) bekezdése az alábbi rendelkezéssel léptette hatályba az Nkt. 74. § (4) –
(6) bekezdését:
(3) Az Nkt. 74. § (4)–(6) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(4) A 3000 fõt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat gondoskodik – a
szakképzésrõl szóló törvény 5. § (1)–(4) bekezdései szerinti szakképzõ iskola kivételével – az
illetékességi területén lévõ összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó
központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és
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ingatlan vagyon mûködtetésérõl. A mûködtetés keretében a települési önkormányzat – a 76. §
(3) bekezdésben foglaltak kivételével – saját forrásai terhére biztosítja a köznevelési feladat
ellátásához szükséges tárgyi feltételeket, továbbá az ingó és ingatlan vagyon mûködtetésével
összefüggõ személyi feltételeket. A települési önkormányzat e kötelezettsége alól gazdasági
és jövedelem termelõ képességgel összefüggõ feltételek hiányában külön jogszabályban
meghatározott módon mentesül.
(5) A 3000 fõt meg nem haladó lakosságszámú települési önkormányzat vállalhatja – a
szakképzésrõl szóló törvény 5. § (1)–(4) bekezdései szerinti szakképzõ iskola kivételével – az
illetékességi területén lévõ összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó
központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és
ingatlan vagyon mûködtetésérõl való gondoskodást.
(6) A (4)–(5) bekezdésben meghatározott mûködtetés egyedi feltételeit az állami
intézményfenntartó központtalkötött, az intézmény által ellátott feladatokhoz igazodó
szerzõdésben kell megállapítani. A (4) bekezdés szerinti kötelezettség alól történõ
mentesülés iránti kérelemmel egyidejûleg a települési önkormányzat igazolja a gazdasági és
jövedelem termelõ képességének hiányát, ennek érdekében adatot szolgáltat az érintett
köznevelési intézmények mûködtetési adatairól, amelyek mûködtetését nem tudja vállalni,
továbbá a mûködtetéshez rendelkezésre álló bevételeirõl. Amennyiben ezen adatszolgáltatás
nem támasztja alá a mûködtetési képesség hiányát, úgy az állama települési önkormányzatot
hozzájárulás megfizetésére kötelezheti. A települési önkormányzat a hozzájárulás összegének
ismeretében, annak közlésétõl számított nyolc napon belül a kötelezettség alóli mentesülés
iránti kérelmét visszavonhatja.”
A Törvény 25. §-a szerint az Nkt. 76. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:
„76. § (1) A mûködtetõ feladata, hogy a köznevelési közfeladat-ellátás céljait szolgáló
ingatlant az e törvény keretei között kötött szerzõdésben foglalt módon és feltételekkel az
ingatlan rendeltetésének megfelelõ, hatályos köznevelési, tûzvédelmi, munkavédelmi és
egészségügyi elõírások szerint üzemeltesse, karbantartsa. A mûködtetõ köteles a
mûködtetéssel kapcsolatos közterheket, költségeket, díjakat viselni, gondoskodni az ingatlan
vagyonvédelmérõl. A mûködtetõ köteles ellátni minden olyan feladatot, amely ahhoz
szükséges, hogy az ingatlanban a köznevelési feladatokat megfelelõ színvonalon és
biztonságosan láthassák el. Ennek keretében a mûködtetõ feladata különösen a köznevelési
intézmények mûködéséhez szükséges eszközök, taneszközök, anyagok, áruk, szolgáltatások
megrendelése, átadás-átvétele, raktározása, készletek pótlása. A mûködtetõ feladata
mûködtetni, karbantartani a köznevelési intézmény alapító okiratában foglalt feladat
ellátásához szükséges technikai berendezéseket, javítani, karbantartani a tulajdonában lévõ
taneszközöket, beszerezni a köznevelési közfeladat-ellátáshoz szükséges eszközöket.
(2) A köznevelési intézmény alapító okiratának az intézmény mûködtetését érintõ módosítása
vagy az ezzel összefüggõ infrastruktúra-fejlesztés az állam és a mûködtetõ közötti egyedi
megállapodásban foglaltak szerint történik.
(3) A mûködtetõ feladata a köznevelési intézmény épülete állagának megóvása, az
állagmegóváson túl jelentkezõ rekonstrukciós, fejlesztési költségek fedezése már nem
kötelessége, de ehhez az állam pályázati úton támogatást nyújthat. A taneszközök beszerzését
az állam finanszírozza. A mûködtetõ az általa mûködtetett intézménybe járó tanulók
lakóhelye szerinti önkormányzattól a mûködtetéshez hozzájárulást igényelhet.
(4) A települési önkormányzat május utolsó munkanapjáig nyilatkozhat arról, hogy a
rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a következõ naptári évben kezdõdõ
tanévtõl a mûködtetést az államtól képes átvállalni vagy a mûködtetést nem képes vállalni.
(5) Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak
ellátását szolgáló, települési önkormányzati tulajdonú ingatlanra vonatkozóan az állami
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intézményfenntartó központot ingyenes vagyonkezelõi jog illeti meg, mindaddig, amíg a
köznevelési közfeladat ellátása az adott ingatlanban meg nem szûnik.
E rendelkezés nem alkalmazható, ha az állami intézményfenntartó központ által fenntartott
köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló, települési önkormányzati tulajdonú
ingatlant a települési önkormányzat mûködteti. Az állami intézményfenntartó központ
vagyonkezelõi jogának fennállása alatt vagy mindaddig, amíg a köznevelési közfeladat
ellátása az adott ingatlanban meg nem szûnik, a köznevelési intézmény feladatainak ellátását
szolgáló ingatlant a települési önkormányzat nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, bérbe
csak abban az esetben adhatja, ha az a köznevelési feladat ellátását nem veszélyezteti.”
A Törvény 32. § (7) bekezdése rendelkezik az Nkt. 97. §-a (24) bekezdéssel történő
kiegészítéséről, mely szerint:
„(24) 2012. évben szeptember 30-ig szándékát nyilvánítja az állami intézményfenntartó
központnak és 2012. október 30-ig dönt a települési önkormányzat arról, hogy a
rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a következõ naptári évben
kezdõdõ tanévtõl
a) 3000 fõt meg nem haladó lakosságszámú település esetén a mûködtetést az
államtól képes átvállalni,
b) 3000 fõ lakosságszám feletti település esetén a mûködtetést nem képes vállalni.

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat 2. mellékletében
olvashatunk a helyi önkormányzatok támogatásáról. Az eddigi normatív finanszírozást a
feladatalapú finanszírozás váltja fel. Általános támogatásként településkategóriánként kerül
meghatározásra az 1 főre jutó kiadási szint, és az 1 főre jutó elvárt bevétel, melyből a kiadási
szint megállapítása még nem ismert. Nem lehet egyenlőre tudni, hogy az önkormányzat a
működéshez mennyi támogatást fog kapni, mennyi forrással tud tervezni.
A köznevelési feladatok finanszírozásánál csak az óvodapedagógusok és az
óvodapedagógusok munkáját segítők bérét, és az óvodák működtetését, üzemeltetését
finanszírozza az állam, de a központilag megállapított kiadási szintek alapján. A saját
tulajdonban lévő oktatási intézmények (iskolák) üzemeltetésére nem ad külön támogatást, azt
az önkormányzat saját bevételéből és átengedett bevételéből kell megoldani. Az intézmények
fejlesztésére, felújítására támogatás igényelhető.
Mészáros Lőrinc: Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs.
A Képviselő-testület vita nélkül, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot fogadta el.
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Felcsút Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
70/2012. (IX.27.) számú határozata
az önkormányzat tulajdonában lévő oktatási intézmény működtetési szándékáról

Felcsút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Felcsút település, mint 3000 fő
lakosságszámot meg nem haladó önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 97. § (24) bekezdés a) pontja alapján az
alábbi szándéknyilatkozat megtételére hatalmazza fel Mészáros Lőrinc polgármestert és Dr.
Petrin László körjegyzőt:
Felcsút Község Önkormányzatának képviseletében nyilatkozunk, hogy az Nkt. 74. §
(5) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat illetékességi területén lévő, saját
tulajdonában álló, valamennyi, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott
köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon Nkt. 76.
§-a szerinti működtetését nem képes vállalni.
Felelős: Polgármester, Körjegyző
Határidő: szándéknyilatkozat megtételére: 2012. szeptember 30.

6. Napirendi pont
Tárgy: . A polgármester gazdasági programjának elfogadása
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
Mészáros Lőrinc: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a
továbbiakban: Ötv.) 91.§ (1) bekezdése kimondja, hogy az Önkormányzat meghatározza
gazdasági programját és költségvetését. A jogszabály szerint a gazdasági program a
Képviselő-testület megbízatásának időtartamára, vagy azt meghaladó időszakra szól. A
gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten meghatározza mindazon
célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban a helyi
társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével az önkormányzat
által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. A
gazdasági program tartalmazza különösen: a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés
feltételeinek elősegítését, a településfejlesztési politika, az adó politika célkitűzéseit, az egyes
közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat. [Ötv. 91.§
(6) bekezdés].
A gazdasági programot a korábbi polgármester nem készítette el, így annak pótlásáról
gondoskodnunk kell. Mivel a jogszabály lehetőséget biztosít rá, javasolt a jelenlegi cikluson
átívelő program elfogadása, amelynek utolsó éve 2019.
A jövőre nézve felhívom a figyelmet, hogy a 2014. évi helyhatósági választások után a
gazdasági program aktualizálása, a ciklusidőre történő kiterjesztése előzze meg a
költségvetési koncepció készítését.
A gazdasági program kidolgozásánál kitértem a következőkre:
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-

az önkormányzat által kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok
biztosításának, fejlesztésének feltételei,
a közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó
megoldások,
az adópolitika célkitűzési.

Mészáros Lőrinc: Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs.
A Képviselő-testület vita nélkül, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot fogadta el.

Felcsút Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
71/2012. (IX.27.) számú határozata
az Önkormányzat 2012- 2019. évekre vonatkozó gazdasági programjának elfogadásáról
Felcsút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező,
2012- 2019. évekre vonatkozó Gazdasági Programot elfogadja.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelem szerint

7. Napirendi pont
Tárgy: A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által
kibocsátott önkormányzati részvények átruházásához hozzájárulás
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
Mészáros Lőrinc: Az előterjesztés mellékletét képezi a KDV Zrt. kérelme és a
kérelmem mellékletét képező nyilatkozat, amelynek aláírását kérik tőlünk.
Tulajdonképpen részvényeink óvadékba helyezéséről van szó, amely így többek
között biztosítékul szolgálna a KDV Zrt. által felvett közel 4 milliárd forint
bankkölcsönhöz. A KDV. Zrt. már 2011. december 28-án keret megállapodást kötött
az érintett pénzintézettel, amelyben a KDV Zrt. előre biztosítékként felajánlotta az
önkormányzatok részvényeit.
Nem tartom sem elegáns, sem etikus eljárásnak, hogy tudtunk és megkérdezésünk
nélkül az önkormányzati vagyon terhére bárki is előre kötelezettséget vállaljon. Arról
nem is beszélve, hogy e rövid tájékoztató levél szinte semmilyen információt nem
nyújt a KDV Zrt. által megkötött szerződés részleteiről, amely információk
birtokában felellőséggel dönteni lehetne kérésükről. A jelenlegi helyzetben én
személy szerint nem javasolom az önkormányzati vagyon óvadékba helyezését.
Mészáros Lőrinc: Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs.
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A Képviselő-testület vita nélkül, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot fogadta el.
Felcsút Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
72/2012. (IX. 27.) számú határozata
a
Közép- Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt. (a
továbbiakban: KDV Zrt.) által kibocsátott önkormányzati részvények óvadékba
helyezéséről

Felcsút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét
képező, a KDV Zrt. által kibocsátott és Önkormányzatunk tulajdonában lévő 49.
sorszámú elsőbbségi és 03417- 03442 sorszámú törzsrészvények átruházásáról szóló
nyilatkozat aláírására nem hatalmazza fel a Polgármestert.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelem szerint

8. Napirendi pont
Tárgy: A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás társulási megállapodás
módosítása
Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző

Dr. Petrin László: Felcsút Község Önkormányzata megalakulásától tagja a 2004. június 28án határozatlan időre létrejött Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulásnak (a
továbbiakban: VTKÖT). A VTKÖT a kistérség lakóinak az önkormányzati
közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben való hozzájutása, a magasabb szintű ellátás és
szolgáltatás biztosítása, a rendelkezésre álló források legcélszerűbb és optimálisabb
felhasználása, valamint a kistérésig együttműködés hosszú távú biztosítása érdekében jött
létre.
Az elmúlt évek alatt a VTKÖT számos közszolgáltatási feladat ellátásában nyújtott segítséget
a társult tagoknak, azonban meg kell jegyeznünk azt is, hogy ezen kötelező önkormányzati
feladatok ellátását sok esetben nem is maga a VTKÖT, hanem a tagjaiból létrejött mikrotársulások biztosították a mikro-társulásban résztvevő önkormányzatoknak, ezekben is a
gesztor önkormányzat vállalta a közszolgáltatási feladat-ellátás megszervezését.
A társulási megállapodás szerint a VTKÖT által jelenleg ellátott feladatok:
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1) logopédiai ellátás, gyógytestnevelés, továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás –
Bicskei Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálat (BKPESZ)
2) köznevelési intézmények közvetlen fenntartása – József Nádor Általános Iskola
(Alcsútdoboz), Petőfi Sándor Tagiskola (Csabdi), Háromhárs Óvoda (Alcsútdoboz),
Napraforgó Tagóvoda (Csabdi)
3) személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti feladatok – mikro-társulások!
(Bicske, Csákvár, Etyek és Vál központtal)
4) központi orvosi ügyeleti feladatok – mikro-társulások! (Bicske és Csákvár központtal)
5) belső ellenőrzési feladatok ellátása
6) birtokvédelmi hatósági ügyek ellátása – 10 település tekintetében Bicske látja el
7) nappali szociális ellátás alapszolgáltatási feladatok (házi segítségnyújtás,
családsegítés) – mikro-társulások! (Bicske, Csákvár, Etyek és Vál központtal)
8) falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás – csak Bodmér és Újbarok településeken
9) üzemben tartja a közösségi autóbuszt – iskolabuszként üzemel Újbarok és
Vértesboglár településeken
10) biztosítja a mozgókönyvtári feladatellátását – Bicske Nagy Károly Városi Könyvtár
szolgáltató könyvtárral
11) gyepmesteri feladatok – Bicske és Alcsútdoboz települések kivételével
Fenti feladat áttekintésből is jól látható, hogy a kiemelt (vastagon szedett) feladatok
tekintetében a feladat-ellátó maga Bicske, úgy hogy ezen ellátásokat más települések számára
is biztosítja.
A feladat-ellátási struktúra is mutatja, hogy a nagyobb, erősebb önkormányzatok látták el
eddig is ezen gesztori feladatokat, amelyre az új önkormányzati törvény a jövőben is
lehetőséget nyújt.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 156.§ (2)
bekezdése alapján 2013. január 1-jével hatályát veszti a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXV. törvény, a területszervezési eljárásról szóló 1999.
évi XLI. törvény, továbbá a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló
2004. évi CVII. törvény.
A jogszabály változásokból adódóan a többcélú kistérségi társulások megszűnnek, illetve
fenntartásuk esetére a jogalkotó 6 hónapot biztosít arra, hogy a meglévő társulások a társulási
megállapodásaikat felülvizsgálják, és azt az Mhötv. rendelkezései szerint módosítsák. Ebből
az is következik, hogy továbbra is biztosított az önkormányzatok társulási szabadsága,
azonban az eddigiekben a többcélú kistérségi társulásokhoz biztosított állami támogatás
megszűnik.
A tagtelepülési önkormányzatoknak el kell tehát döntenie, hogy a jövőben kívánnak-e
hasonló tartalommal egy ún. „mega” társulást működtetni, amelyhez többlet állami
támogatás nem lesz biztosított, azt fenntartani külön munkaszervezettel, és a feladatokat
ilyen formában ellátni!
Döntése meghozatala előtt a Társulás felkérte a Vértes Kistérségi Jegyzői Kollégiumot, hogy
javaslattevő, szakmai véleményező munkájával segítse a döntések előkészítését. A Jegyzői
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Kollégium július 27-én megtartott ülésén megfogalmazta szakmai álláspontját az alábbiak
szerint:
1. A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás a 2012. december 31-i
megszűnését követően ne alakuljon újjá, a települések a közösen is ellátható
feladatokat önkéntes alapon létrejövő mikro-társulások útján lássák el.
2. A Társulás megszűnésével összhangban a Társulás által létrehozott munkaszervezet
szeptember 30. napjával jogutód nélkül szűnjön meg. A Társulás adminisztrációs és
döntés-előkészítési, valamint végrehajtási feladatait október 1-jétől Bicske Város
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala lássa el.
3. A Társulás támogassa a Jegyzői Kollégium szakmai állásfoglalását és augusztus 22-i
rendkívüli ülésén rendelje el, hogy a munkaszervezet készítse elő a munkaszervezet
megszüntető okiratát, a társulási megállapodás módosító okiratát, továbbá egy
együttműködési megállapodást a Társulás és Bicske Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala között a munkaszervezeti feladatok ellátására.
Mivel a Társulás 2004. június 28-án költségvetési szervet hozott létre a társulás
munkaszervezeti feladatai ellátására, a VTKÖT-nek még a megszűnése előtt célszerű dönteni
arról, hogy az általa alapított költségvetési szervet megszüntesse, hogy kellő idő álljon
rendelkezésre a Munkaszervezet alkalmazottai felmentési idejének letöltésére. Ezzel az
intézkedéssel a felmentési időszak, valamint a végkielégítések kifizetése nem terhelné a
következő költségvetési évet.
A Társulási Tanács – figyelembe véve a Jegyzői Kollégium álláspontját is – 2012. augusztus
22-i tanács ülésén a társulás jövőjét érintő kérdések megvitatása során a 73/2012.(VIII.22.)
társulási tanácsi döntésében kifejezte azon szándékát, hogy a társulást 2012. december 31.
napjával, a Munkaszervezetet 2012. szeptember 30. nappal megszünteti. A 75/2012.(VIII.22.)
számú társulási tanácsi döntésben a társulás elrendelte, hogy a Munkaszervezet a
költségvetési intézmény megszüntető okiratát, valamint a társulás megszűnésével kapcsolatos
feladat- és ütemtervet szeptember 15-ig készítse el.
A dokumentációk előkészítésében a Jegyzői Kollégium folyamatos segítséget biztosított:
elkészítette a feladat- és ütemtervet a pontos határnapok megjelölésével, elkészítette a
Munkaszervezet megszüntető okiratát és leegyeztette a Magyar Államkincstárral, előkészítette
a költségvetési intézmény megszüntetéséhez szükséges döntés-tervezetet, továbbá a
Munkaszervezet rendelkezésére bocsátotta az adminisztrációs feladatok ellátására megkötni
szükséges szerződés-tervezetet is, egyúttal felhívta a Munkaszervezet figyelmét arra is, hogy
milyen adatokat, információkat kell a Társulási Tanács rendelkezésére bocsátani ahhoz, hogy
a döntés megalapozott legyen.
A Társulási Tanács a 83/2012.(IX.12.) számú határozatával a Társulási Megállapodás
módosítását az előterjesztéshez csatolt formában támogatta.
A társult tagoknak szükséges dönteniük a Társulási Megállapodás módosításáról ahhoz,
hogy a Társulási Tanács a Munkaszervezet megszüntetéséről dönthessen.
A módosításban egyúttal rendelkezni kell arról is, hogy a Társulás adminisztrációs
feladatait milyen módon kívánja ellátni.
Amennyiben a Munkaszervezet megszűnik, úgy a Társulás adminisztrációs feladatait a
székhely szerinti önkormányzat Polgármesteri Hivatalával kívánja elláttatni erre vonatkozó,
külön együttműködési megállapodás keretében.
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A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény
3.§ (2) bekezdése alapján: „(2) A társulási megállapodás tartalmazhatja:
a) azt, hogy a többcélú kistérségi társulás egyes feladatainak ellátását a többcélú
kistérségi társulás székhely településének önkormányzata vagy a társulás más tagja
biztosítja saját intézménye útján, ha az érintett önkormányzat képviselő-testülete a
többcélú kistérségi társulással külön megállapodást köt.”
Mivel a Mhötv. 2013. január 1-jétől hatályos 95.§ (4) bekezdése is úgy rendelkezik, hogy a
társulási tanács munkaszervezeti feladatit eltérő megállapodás hiányában a társulás
székhelyének polgármesteri hivatala látja el – a jogi lehetőség adott a megállapodás
megkötésére a feladat ilyen formában történő ellátását illetően.
Tekintettel arra, hogy a többcélú társulás a jövőben ebben a formában – szándéknyilatkozata
szerint – nem kíván együtt működni, logikus és költségcsökkentő döntés, hogy a jövőben nem
tart fenn munkaszervezetet sem az adminisztrációs feladatai elvégzésére, a megszüntetés
időszaka alatt pedig Bicske Város Polgármesteri Hivatalával köt megállapodást a
munkaszervezeti feladatok ellátására. A Társulási Tanács Bicske Polgármesteri Hivatalával
kötendő megállapodást a 84/2012.(IX.12.) számú határozatával, 12 igen szavazattal a 2012.
szeptember 12-én megtartott nyílt ülésén támogatta.
Mészáros Lőrinc: Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs.
A Képviselő-testület vita nélkül, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot fogadta el.
Felcsút Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
73//2012. (IX.27.) számú határozata
a
Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás társulási megállapodás
módosításáról
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Egyetért és támogatja a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsának 73/2012.(VIII.22.) számú döntését, mely szerint a társulást 2012.
december 31. napjával, a Munkaszervezetet 2012. szeptember 30. nappal meg kívánja
szüntetni.
2. Megtárgyalta a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás megszüntetésével
kapcsolatos tájékoztatást, a Társulás 2012. december 31. napjával történő
megszüntetésével egyetért, és a 2004. június 28. napján határozatlan időre létrejött
Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás társulási megállapodás jelen
határozat 1. számú mellékletét képező módosítását a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 4.§ (1) b)
pontjában kapott felhatalmazás alapján támogatja.
3. A határozat 2. számú mellékletét képező, a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt Társulási Megállapodást elfogadja.
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4. Elrendeli, hogy jelen döntés haladéktalanul továbbításra kerüljön a Vértes Többcélú
Kistérségi Önkormányzati Társulás Munkaszervezetéhez.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester, Körjegyző
9. Napirendi pont
Tárgy: A Fejérvíz Zrt. által bérüzemeltetett víziközművekre vonatkozó 2012. évi
beruházási javaslatok elfogadásáról
Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző
Dr. Petrin László: A Fejérvíz Zrt. 2012. április 11-én küldött levelében (előterjesztés
melléklete) bemutatta a 2012. évre vonatkozó rekonstrukciós és fejlesztési (a továbbiakban:
beruházási) beruházási javaslatát, az 1999-2011-ig általa kifizetett bérüzemi díjakat és a
megvalósított felújításokat
A kizárólagosan csak az Önkormányzatunkra vonatkozó beruházási költségeken kívül a
közös tulajdonban lévő szennyvíztelep beruházási költsége az Óbarok 0276/1 hrsz.-ú ingatlan
(a szennyvíztelep) vonatkozásában a társult Önkormányzatokat megillető tulajdoni hányad
mértéke szerint arányosan került megosztásra.
Kérem az előterjesztés megvitatását, a beruházási javaslatok elfogadását és döntésük
meghozatalát.
Mészáros Lőrinc: Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs.
A Képviselő-testület vita nélkül, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot fogadta el.
Felcsút Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
74/2012. (IX. 27.) számú határozata
a Fejérvíz Zrt. által bérüzemeltetett víziközműekre vonatkozó 2012. évi beruházási
javaslatok elfogadásáról
Felcsút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fejérvíz Zrt. által az előterjesztés melléklete szerinti - a 2012. évre javasolt beruházásokat jóváhagyja és
vállalja a Fejérvíz Zrt. által megfizetett bérleti díjból a költségek megfizetését az alábbiak
szerint:
Újbarok- Alcsútdoboz- Felcsút- Szár- Tabajd közös szennyvízelvezető rendszer
e Ft+ÁFA
-

szennyvíztelep II. műtárgy oxigén mérő beépítése
400+ÁFA
konténer mozgató beépítése
500+ÁFA
szennyvíztelepen műtárgyak leürítése, levegőztető elemek cseréje 264 db.
1.500+ÁFA
Összesen:

2.400+ÁFA
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A közös szennyvízelvezető rendszer beruházási költségéhez Felcsút Község
Önkormányzata
26,5%
arányban,
azaz
636.000,-Ft összeggel járul hozzá.
1. A Felcsúti szennyvízelvező rendszer e Ft+ÁFA
-

Felcsút szennyvízrendszer villamos kapcsolószekrények cseréje
1.200 +ÁFA
Felcsút VI. számú átemelő gépészeti felújítása
900+ÁFA
FelcsútVIII. számú átemelő gépészeti felújítása
900+ÁFA
Felcsút II. és IV. számú átemelőknél légharangos szintmérők kiváltása
ultrahangosra
360+ÁFA
Felcsút I. számú átemelő kerítésének felújítása
300+ÁFA

Összesen

3.660+ÁFA

Felelős: Polgármester
Határidő: értelem szerint
Mészáros Lőrinc polgármester az ülést 18.30 órakor bezárta.
K.m.f.

Mészáros Lőrinc
polgármester

Dr. Petrin László
körjegyző
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