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Készült:

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. december 17-én 15.00 órakor megrendezésére kerülő
testületi üléséről.

Helye:

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

Jelen vannak:

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

Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr. Petrin László körjegyző
Hiányzik: Flier Éva és Makai Kinga képviselő
Mészáros Lőrinc: Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelenteket, megállapítom, hogy
fővel a Képviselő-testület ülése határozatképes.

Mészáros Lőrinc: Javaslatot teszek a napirendre.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi napirendet elfogadta
Napirend

Tárgy:
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

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

Előterjesztő:
Mészáros Lőrinc
Polgármester

Mészáros Lőrinc
Polgármester
3. Döntés a Felcsút, Óbarok és Vál községek által kötött építésügyi hatósági feladatok Dr. Petrin László
ellátásra kötött társulási megállapodás megszűntetéséről
körjegyző
4. Tájékoztató a körjegyző 2012. évi teljesítményértékeléséről
Mészáros Lőrinc
polgármester
5. A fogorvosi és háziorvosi feladatellátásra kötött szerződések jóváhagyása
Dr. Petrin László
körjegyző

5

6. Felcsút község Önkormányzatának a Magyar Állam által történő adósság
konszolidációja
7. Döntés az egyes honvédelmi és helyi igazgatási feladatok ellátására kötött
társulási megállapodás megszűntetéséről
8. 2013. évi munkaterv
9. Körjegyzői pályázat kiírásának elfogadása
10. Teljesítménycélok
11. Likvidhitelek

Dr. Petrin László
körjegyző
Dr. Petrin László
körjegyző
Dr. Petrin László
körjegyző
Dr. Petrin László
körjegyző
Dr. Petrin László
körjegyző
Dr. Petrin László
körjegyző

1 Napirendi pont
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester

Mészáros Lőrinc: Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 85/2012. (XI. 26.)
számú határozata Oltalom Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény
intézményvezető (magasabb vezetői) megbízásáról a határozat megküldése megtörtént
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 86/2012. (XI. 26.) számú határozataa
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat támogatásának odaítéléséről
a határozat megküldése megtörtént
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 87/2012. (XI. 26.) számú határozata
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat támogatásának
odaítéléséről a határozat megküldése megtörtént
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 88/2012. (XI. 26.) számú határozata
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat támogatásának
odaítéléséről a határozat megküldése megtörtént
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 89/2012. (XI. 26.) számú határozata
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat támogatásának
odaítéléséről a határozat megküldése megtörtént
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 90/2012. (XI. 26.) számú határozata
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat támogatásának
odaítéléséről a határozat megküldése megtörtént
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 91/2012. (XI. 26.) számú határozata
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat támogatásának
odaítéléséről a határozat megküldése megtörtént
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 92/2012. (XI. 26.) számú határozata
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat támogatásának
odaítéléséről a határozat megküldése megtörtént
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 93/2012. (XI. 26.) számú határozata
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat támogatásának
odaítéléséről a határozat megküldése megtörtént

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 94/2012. (XI. 26.) számú határozata
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat támogatásának
odaítéléséről a határozat megküldése megtörtént
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 95/2012. (XI. 26.) számú határozata
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat támogatásának
odaítéléséről a határozat megküldése megtörtént
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 96/2012. (XI. 26.) számú határozata
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat támogatásának
odaítéléséről a határozat megküldése megtörtént
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 97/2012. (XI. 26.) számú határozata
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat támogatásának
odaítéléséről a határozat megküldése megtörtént
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 97/2012. (XI. 26.) számú határozata
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat támogatásának
odaítéléséről a határozat megküldése megtörtént
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 98/2012. (XI. 26.) számú határozata
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat támogatásának
odaítéléséről a határozat megküldése megtörtént
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 99/2012. (XI. 26.) számú határozata
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat támogatásának
odaítéléséről a határozat megküldése megtörténtFelcsút Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 100/2012. (XI.27.) számú határozata Felcsút Községi Önkormányzat és
költségvetési szervei 2012. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról
a határozat megküldése megtörtént
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő- testületének 101/2012.(XI. 26.) számú határozata
az Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójáról a határozat megküldése megtörtént
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 102/2012. (XI. 26.) számú határozata
a Kastély Óvoda munkatervének véleményezése a határozat megküldése megtörtént
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 103/2012. (XI. 26.) számú határozata
a Kastély Óvoda Alapító Okiratának módosításáról a határozat megküldése megtörtént
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 104/2012. (XI. 26.) számú határozata
a 2013. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról a határozat megküldése megtörtént
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 105/2012. (XI. 26.) számú határozata
az E.ON Energiaszolgáltató Kft.-vel (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7- 8.) kötendő
egészéjjeles közvilágításra vonatkozó villamosenergia- adásvételi szerződés jóváhagyásáról a
határozat megküldése megtörtént
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 106/2012. (XI. 26.) számú határozata
a Fejérvíz Zrt.-vel (8000 Székesfehérvár, Királysor 3- 15.) kötendő vállalkozási szerződés
jóváhagyásáról a határozat megküldése megtörtént
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 107./2012. (XI. 26.) számú határozata
Felcsúti Polgárőr Egyesület címerhasználati kérelméről a határozat megküldése megtörtént
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 108/2012. (XII. 5.) számú határozata a
VTKÖT Társulási Megállapodás 17. számú módosításának elfogadásáról a határozat
megküldése megtörtént
2. Napirendi pont
Tárgy: Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester

Mészáros Lőrinc: A két ülés között kihordtuk a tüzifát a rászorultak részére, továbbá 220 db
csomag kihordása is megtörtént. Volt falusi disznóölés ahol nagy volt az érdeklődés a község
lakói köréből 600-650 fő vett részt. Az adventi vásárban lehetett vásárolni az érdeklődőknek.
Nagyon jó kezdeményezés volt és reméljük, hogy hagyomány lesz ebből a rendezvényből. A
rászorulóknak Csepeli Árpád vállalkozó felajánlott 10 db fenyőfát, amit el is vittünk nekik. A
Katolikus Egyház 15 mFt-ot nyert pályázaton és kb. 10-15mFt kellene még felajánlásokból és
akkor szépen fel lenne újítva belülről is a templom.
3. Napirendi pont

Tárgy: Döntés a Felcsút, Óbarok és Vál községek által kötött építésügyi hatósági
feladatok ellátásra kötött társulási megállapodás megszűntetéséről
Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző
Dr. Petrin László: A Felcsút, Óbarok és Vál községek által kötött építésügyi hatósági
igazgatási társulás megszüntetéséről – gesztor településként – Vál község már korábban,
2012. december 31. hatállyal döntött. Ennek oka az, hogy 2013. január 1-től megszűnik
építésügyi hatósági jogosultsága.
Mivel a gesztor Vál településen kívül Óbarok község is döntést hozott a megszűnésről, ezért
annak érdekében, hogy ne maradjon rajtunk olyan feladat, amelyet ellátni nem tudunk,
szükséges a társulási megállapodás megszűnésének részünkről történő kimondása is.
A megszűnésre a társulási megállapodás 12. pontja a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 4. § - 6. §-ában foglalt rendelkezéseket
teszi irányadóvá.
„4. § (1) A társulásban részt vevő képviselő-testületek (a továbbiakban: a társulás tagja)
mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges:
a) a megállapodás jóváhagyásához;
b) a megállapodás módosításához;
c) a megállapodás megszüntetéséhez;
d) a társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz;
e) a társulási megállapodás év közbeni felmondásához.
(2)3 A társulási megállapodást felmondani - kivéve, ha a felmondás az (1) bekezdésben
foglalt úton történik, vagy ha a felmondás a társulási megállapodás alapján ellátott
államigazgatási hatósági hatáskör ellátásához szükséges, jogszabályban előírt feltétel
teljesülésének megszűnése folytán bekövetkező hatáskörmegszűnés miatt válik év közben
szükségessé - a naptári év utolsó napjával lehet. A felmondásról szóló - az (1) bekezdésben
meghatározott szavazataránnyal hozott - döntést a képviselő-testület legalább három
hónappal korábban köteles meghozni és a társulás tagjaival közölni.
(3) A társulás tagjainak több mint a fele minősített többséggel hozott határozatával a
naptári év utolsó napjával fontos okból kizárhatja a társulásból azt a képviselő-testületet,
amely a megállapodásban foglalt kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem
tett eleget.
5. § (1) A megállapodás határozatlan vagy a megállapodás szerinti határozott időre,
feladat megvalósítására, feltétel teljesítésére szól, melynek módosítását, megszüntetését,
felmondását a társulás bármely tagja kezdeményezheti.

(2) A társulás tagjai a megállapodás módosításáról, megszüntetéséről vagy
felmondásáról a kezdeményezés megküldésétől számított hatvan napon belül döntenek.
6. § (1) A társulás megszűnik:
a) ha a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel
megvalósult;
b) ha a társulás valamennyi tagja elhatározta a társulás megszüntetését

c) a bíróság jogerős döntése alapján.
(2) A társulás tagjai a társulás megszűnésekor kötelesek egymással elszámolni.
(3) A társulás tagjai a megállapodásban meghatározottak szerint célszerűségi és
gazdasági szempontból ellenőrzik a társulás működését.
(4) A polgármester a megállapodásban meghatározottak szerint, de legalább évente
egyszer beszámol a képviselő-testületének a társulás tevékenységéről, pénzügyi
helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról.”
A fentiek alapján tehát, ha a társulás valamennyi tagja elhatározza a társulás megszűnését, az
megszűnik, és a törvény által előírt három hónapos határidőt sem kell betartani.
Továbbá a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról
szóló 2012. évi XCIII. törvény 2. § (4) bekezdése értelmében:
„2. § (4) A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV.
törvény alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok vagy más államigazgatási szervek
által átvett vagy megszűnt államigazgatási feladat ellátására létrejött társulási
megállapodást az év utolsó napjával fel kell mondani. A társulás tagjai a települési
önkormányzatnak a társulásba bevitt vagyonáról kötelesek az év utolsó napjával elszámolni.”
Fentiek alapján a helyi szintű építéshatósági feladatok ellátására létrejött társulás fenntartása a
továbbiakban nem lehetséges. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjenek.
Mészáros Lőrinc: Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs.

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot fogadta el.

Felcsút Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
109/2012. (XII. 17.) számú határozata
a Felcsút, Óbarok és Vál községek által kötött építésügyi hatósági feladatok ellátására
kötött társulási megállapodás megszüntetésének jóváhagyásáról
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi építéshatósági
igazgatási feladatok ellátására létrejött Társulási Megállapodás - a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXV. törvény 4. § (1) bekezdés c)

pontjában foglaltak szerint, figyelemmel a Társulási Megállapodás 12. pontjára – 2012.
december 31-ei hatállyal történő megszüntetését jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester (a határozat megküldéséért)

4. Napirendi pont

Tárgy: Tájékoztató a körjegyző 2012. évi teljesítményértékeléséről
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
Mészáros Lőrinc: A körjegyző teljesítményének értékelése a korábban meghatározott alábbi
teljesítményértékelési célok, valamint a teljesítménykövetelményében foglaltak alapján
történt meg:
Általános teljesítményértékelési célok:
A Képviselő- testületek munkatervében megfogalmazottak valamint a Képviselő- testületek és
szerveik határozatainak végrehajtása, az önkormányzati rendeletek betartása, betartatása.
Kiemelt célok továbbá:
- az új Önkormányzati Törvényből, valamint a közigazgatás átalakításából adódó
feladatok végrehajtása;
- a hivatali ügyintézés korszerűsítésével összefüggő igazgatási feladatok végrehajtása;
- a hivatali folyamatok minőségbiztosítási követelményeknek megfelelő ellátása.
Teljesítménykövetelményben foglaltak:
a.) A Körjegyzőség munkájának hatékony szervezése.
b.) A Képviselő- testületek üléseinek szervezése, az előterjesztések törvényességi ellenőrzése.
c.) A költségvetés törvényes, hatékony előkészítése és ellenőrzése.
d.) Körjegyzőség térségi súlyának növelése.
e.) Az új Önkormányzati Törvényből, valamint a közigazgatás átalakításából adódó feladatok.
Fentiekre figyelemmel értékeltem a körjegyző 2012. évi teljesítményét.
A Körjegyzőség munkájának szervezése 2012. évben megfelelő hatékonyságú volt. A
Polgármesterek által kért intézkedések gyors, hatékony előkészítése, végrehajtása nagyrészt
megvalósult, amennyiben az a Körjegyzőség munkatársain és nem külső körülményeken
múlott.
A Körjegyzőség munkaszervezeti feladatainak koordinálása érdekében a körjegyző a 2012.
évben rendszeresen tartott kirendeltségenként munkamegbeszéléseket a kiemelt feladatok
hatékony végrehajtása érdekében.

A költségvetési rendeletek törvényi határidőre elkészültek az önkormányzati intézményekkel
és egyéb partnerekkel történő korrekt egyeztetés alapján.

Az Alkotmánybíróság utólagos normakontroll keretében a körjegyző által írt egyik
önkormányzati rendeletet sem semmisítette meg. A Kormányhivatal egyetlen esetben sem tett
írásos törvényességi észrevételt a körjegyző intézkedéseivel, az általa elkészített határozatok
és rendeletek formai és tartalmi vonatkozásaival szemben. A Kormányhivatalnál és
Bíróságnál egyetlen esetben sem indult jogorvoslati eljárás a Körjegyzőség érdemi
döntéseivel szemben.
A körjegyző szakmai fórumokon történő részvételével, a Kormányhivatallal kialakított jó
munkakapcsolatával, szakmai publikációjával, a kistérségben kifejtett szakmai
tevékenységével és a hét településből álló Szociális intézményfenntartó társulás felcsúti
székhellyel történő megszervezésével, létrehozásával növelte a Körjegyzőség jó hírnevét,
valamint térségi súlyát.
A fentiek alapján dr. Petrin László körjegyző 2012. évi tevékenységét kiválóan alkalmas
minősítéssel értékelem.
5. Napirendi pont
Tárgy: A fogorvosi és háziorvosi feladatellátásra kötött szerződések jóváhagyása
Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző
Dr. Petrin László: Az önálló orvosi tevékenységről még 2002-ben megalkotott
önkormányzati rendelet
szerint Alcsútdoboz-Felcsút-Tabajd- és Vértesacsa községek
közigazgatási területe egy fogorvosi ellátási körzetet alkot. A Rendelet értelmében Felcsút
község közigazgatási területe egy háziorvosi ellátási körzetet alkot.
Az érintett települések önkormányzatai a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 8. §-ban foglalt, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1)
bekezdés a) és b) pontjában a települési önkormányzatok számára meghatározott fogorvosi
alapellátási feladatokat a Dr. Hargitai Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal
(képviselő: Dr. Hargitai László fogszakorvos), Felcsút község pedig a háziorvosi alapellátási
feladatokat Beneficum Bt-vel ( képviselő: Dr. Goda Lajos) kötött megállapodás keretében
látják el.
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2012. január 1-től hatályos
módosítása következtében megváltoztak a feladat-ellátási szerződésre vonatkozó szabályok. A
hatályos jogszabály
pontosan meghatározza, hogy mit kell tartalmaznia az orvosi
feladatellátásra kötött megállapodásnak. Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II.
törvény 2/B. § szerint:
„2/B. § (1) A praxisjoggal rendelkező háziorvos és az adott praxisjoggal érintett települési
önkormányzat közötti feladat-ellátási szerződés (a továbbiakban: feladat-ellátási szerződés)
legalább az alábbiakat tartalmazza:

a) a felek megnevezése, a személyes ellátásra kötelezett orvos megnevezésével,
b) a praxisjoggal érintett körzet meghatározása,
c) a felek kötelezettségeinek meghatározása, ideértve a települési önkormányzatnak
fenntartáshoz történő hozzájárulására vonatkozó szabályokat,
d) a rendelési idő meghatározása,
e) az ügyeletben történő részvételre vonatkozó rendelkezések,
f) a helyettesítésre vonatkozó rendelkezések,
g) az ellátás nyújtásában részt vevő egészségügyi szakdolgozókra vonatkozó rendelkezések,
h) a szerződés időtartama,
i) a felmondásra vonatkozó rendelkezések,
j) a kártérítésre, kártalanításra vonatkozó rendelkezések.
(2) A feladat-ellátási szerződés legrövidebb időtartama 5 év.
(3) A települési önkormányzat a feladat-ellátási szerződést – indoklással – felmondja, ha
a) a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás
ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre
vonatkozó előírásokat,
b) a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból
elveszti.
(4) A feladat-ellátási szerződésben hat hónapnál rövidebb felmondási idő nem határozható
meg.”
Fentiekre tekintettel mind a fogorvosi, mind a háziorvosi feladatellátás esetében szükségessé
vált tartalmi és formai szempontból is új, a hatályos jogszabályi követelményeknek megfelelő
szerződések megalkotása, amelyre a föntebb hivatkozott jogszabály 2012. december 31-ei
véghatáridőt határozott meg. A szerződések az előterjesztés mellékletét képezik.

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

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot fogadta el.

Felcsút Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
111/A /2012. (XII. 17.) számú határozata
a fogászati alapellátásra kötött feladat-ellátási szerződés jóváhagyásáról

Felcsút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztés
mellékletét képező fogászati alapellátásra Dr. Hargitai Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társasággal (képviselő: Dr. Hargitai László fogszakorvos) kötött feladat-ellátási
szerződést jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot fogadta el.

Felcsút Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
111/B/2012. (XII. 17.) számú határozata
a háziorvosi ellátásra kötött feladat-ellátási szerződés jóváhagyásáról

Felcsút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztés
mellékletét képező háziorvosi alapellátásra Beneficium Bt -vel (képviselő: Dr. Goda Lajos )
kötött feladat-ellátási szerződést jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert a szerződés
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

6. Napirendi pont
Tárgy: Felcsút község Önkormányzatának a Magyar Állam által történő adósság
konszolidációja
Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző

Dr. Petrin László: Magyarország 2012. évi központi költségvetésről szóló 2011. évi
CLXXXVIII. törvény (továbbiakban: Költségvetési tv.) módosításáról 2012. december 3-án
elfogadott 2012. évi CLXXXVII. törvény a következő – az önkormányzati konszolidáció
szempontjából releváns – rendelkezéseket tartalmazza:
e.) Az állam egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatást nyújt –
törlesztési célú támogatásként – az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó
települési önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások (a továbbiakban:
önkormányzatok) számára,
f.) a 2012. december 12-én pénzügyi intézmény (a hitelintézetekről és a
pénzügyi vállalkozásokról szóló sokszorosan módosított 1996. évi CXII. tv. 4.
és 5. § szerinti pénzügyi intézmények) felé fennálló,
g.) a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény
(a továbbiakban: Gst. tv.) 3. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti kölcsön,vagy hiteljogviszonyon alapuló, hiteljogviszonyt megtestesítő értékpapíron,
továbbá váltókibocsátáson alapuló tartozások teljes kiegyenlítésére;
A konszolidáció tartalma
1. A konszolidáció kiterjed:
• a 2012. december 12. napján fennálló, teljes adósságállományra (tőke,
késedelmes tőke, késedelmes kamat, járulék és egyéb díj, jutalék),
• az ezekhez kapcsolódó, 2012. december 28-áig számított járulékra (kamat,
rendelkezésre tartási jutalék, kezelési költség, késedelmi kamat).
A konszolidáció részét képező költségek köre a Kormány és a Bankszövetség
között lezajlott egyeztetés alapján került megállapításra.
2. A konszolidáció nem terjed ki:
• a törlesztési célú támogatással érintett adósságelemek 2012. december 12-ét
követően keletkezett állományának és az ahhoz kapcsolódó járulékok
törlesztésére,
• az államháztartás központi alrendszeréből, közvetlenül az EU-tól, vagy
nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozására, valamint az áfa,
vagy egyéb bevétel megelőlegezésére nevesítetten szolgáló adósságból eredő
fizetési kötelezettség teljesítésére,
• a víziközmű-társulattól a támogatással érintett önkormányzat által átvett
hitelből eredő fizetési kötelezettség teljesítésére

A támogatás elnyeréséhez az alábbi határozat meghozatalára van szükség, amely egyik lépése
az adósságkonszolidáció végrehajtásának, ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet annak
meghozatalára.

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

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot fogadta el.

Felcsút Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
112/2012. (XII. 17.) számú határozata
Felcsút Község Önkormányzatának a Magyar Állam által történő adósság
konszolidációjáról
1. A Képviselő-testület a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi
CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 76/C. §-ban foglaltakra
figyelemmel kinyilvánítja, hogy a törvényben írt feltételekkel tartozásai megfizetéséhez
igénybe kívánja venni az állam által biztosított, egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési
támogatást, azon adósságelemek tekintetében, amelyekre a költségvetési törvény a támogatás
igénybevételét lehetővé teszi.
2. A Képviselő-testület kijelenti, hogy 2012. december 12-én adósságrendezési eljárás alatt
nem áll
.
3. A Képviselő-testület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 286. § alapján
hozzájárul, hogy az 1. pontban megjelölt adósságelemek tőke és járulékrészét, valamint egyéb
költségeit az Önkormányzat helyett az Állam közvetlenül megfizesse a hitelezőknek/
kölcsönnyújtóknak.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat nevében:
a.) a hitelezők/kölcsönnyújtók által az érintett adósságelemek tőke és járulékrészéről,
valamint egyéb költségeiről kiállított nyilatkozatot aláírja,
b.) a költségvetési törvény szerint, határidőre szolgáltassa a szükséges adatokat a Magyar
Államkincstár felé és ahhoz csatolja a szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat, egyéb
dokumentumokat,
c.) a költségvetési törvény 76/C. § (10) bekezdésében meghatározott megállapodást
megkösse, amennyiben azt az államháztartásért felelős miniszter kezdeményezi.
5. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy 76/C. § szerinti adósságkonszolidáció során a
Magyar Államkincstár a banktitkot képező, az önkormányzatra/társulásra vonatkozó, a
törlesztéshez szükséges adatokat, információkat, megismerje és kezelje.
Felcsút, 2012. december 17.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2012. december 17.

NYILATKOZAT
Felcsút Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) a Magyarország 2012. évi
központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (továbbiakban: 2012. évi
költségvetési törvény) 76/C. §-ban foglaltakra figyelemmel, a…………………………számú
képviselő-testületi határozat felhatalmazása alapján a következőkről nyilatkozik.

1. Az Önkormányzat kijelenti, hogy 2012. december 12-én adósságrendezési eljárás alatt áll:
IGEN

NEM*

2. Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a 2012. évi költségvetési törvény 76/C. § (1)
bekezdése szerint 2012. december 12-én fennálló adósságállományát és annak 2012.
december 28-áig számított járulékait a 76/C. § (4) bekezdés b) pontja szerinti igazoláson (a
továbbiakban: igazolás) szereplő, támogatással érintett adósságelemek tőke és járulékrészét a
Magyar Állam a hitelező/kölcsönnyújtó felé törlessze.
3.
Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a 2012. évi költségvetési törvény 76/C. §
szerinti adósságkonszolidáció során a Magyar Államkincstár a banktitkot képező, az
Önkormányzatra vonatkozó, a törlesztéshez szükséges adatokat, információkat megismerje és
kezelje.
4. Az Önkormányzat kijelenti, hogy
RENDELKEZIK

NEM RENDELKEZIK**

olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami a konszolidálandó adósságelemekhez
kapcsolódik, illetve annak fedezetére vagy teljesítésének biztosítékául szolgál.
Amennyiben Önkormányzat rendelkezik ilyennel, kötelezettséget vállal arra, hogy a betét
vagy számlakövetelés összegét a 2012. évi költségvetési törvény 76/C. § (4) bekezdés d)
pontjában foglaltaknak megfelelően 2012. december 28-án az állam által megjelölt számlára
átutalja.
5. Az Önkormányzat kijelenti, hogy az igazolás teljes körű, az abban szereplő adatok
megfelelnek az Önkormányzat nyilvántartásának.
6. Az Önkormányzat kijelenti, hogy az igazolás nem tartalmazza a 2012. évi költségvetési
törvény 76/C. § (2) bekezdése szerinti, konszolidáció alá nem vont adósságelemeket.

Felcsút, 2012. december 17.

Mészáros Lőrinc
polgármester

Dr. Petrin László
körjegyző

7. Napirendi pont

Tárgy: Döntés az egyes honvédelmi és helyi igazgatási feladatok ellátására kötött
társulási megállapodás megszűntetéséről
Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző

Dr. Petrin László: Mór Városi Önkormányzat, valamint Mór és Bicske körzetközpont
városok vonzáskörzetében működő települési önkormányzatok 2002. február 28. napján a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 41.§ (1) bekezdésében foglalt
lehetőséggel élve társulási megállapodást kötöttek a honvédelemről, a Magyar Honvédségről,
valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII.
törvényben a polgármester és a jegyző számára meghatározott, a polgármesteri hivatalra
háruló honvédelmi igazgatási feladatok ellátására.
A Társulási Megállapodásban meghatározott honvédelmi igazgatási feladatokat a Mór Városi
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala állományába kinevezett köztisztviselő látta el, melynek
költségeihez a társult önkormányzatok lakosságszám arányosan járultak hozzá.
A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 2013. január 1-jétől hatályos módosítása a 27.
§-ban rendelkezik arról, hogy a helyi védelmi bizottságok illetékességi területe a járásokhoz,
valamint a fővárosi kerületekhez igazodik. A fennmaradó honvédelmi feladatok ellátása külön
közbiztonsági
referens
jogszabályban
meghatározott
végzettséggel
rendelkező
közreműködésével fog történni, kinek személyéről a polgármester dönt.
A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló
2012. évi XCIII. törvény 2. § (4) bekezdése értelmében:
„2.§ (4) A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV.
törvény alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok vagy más államigazgatási szervek
által átvett vagy megszűnt államigazgatási feladat ellátására létrejött társulási
megállapodást az év utolsó napjával fel kell mondani. A társulás tagjai a települési
önkormányzatnak a társulásba bevitt vagyonáról kötelesek az év utolsó napjával elszámolni.”
Fentiek alapján a helyi szintű honvédelmi feladatok ellátására létrejött társulás fenntartása a
továbbiakban nem lehetséges.
A Társulási Megállapodás 14. pontja, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXV. törvény 4. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak
szerint a társulási megállapodás megszüntetéséhez a társult tagok képviselő-testületeinek
minősített többségű döntése szükséges.

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

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot fogadta el.
Képviselő-testületének
113/2012. (XII. 17.) számú határozata
az egyes honvédelmi és helyi igazgatási feladatok ellátására kötött társulási
megállapodás megszüntetésének jóváhagyásáról

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Móron, 2002. február
28. napján kelt, egyes honvédelmi helyi igazgatási feladatok ellátására létrejött Társulási
Megállapodás - a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi
CXXV. törvény 4. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint, figyelemmel a Társulási
Megállapodás 14. pontjára – 2012. december 31-ei hatállyal történő megszüntetését
jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester (a határozat megküldéséért)

8. Napirendi pont
Tárgy: 2013. évi munkaterv
Előterjesztő Mészáros Lőrinc polgáremster

Mészáros Lőrinc: A testületi munka hatékonyságának érdekében éves munkatervet és
jogalkotási programot állítottunk össze a 2013. 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.

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot fogadta el.

Felcsút Község Önkormányzat
Képviselő- testületének
114/2012. (XII. 17.) számú határozata
a
2013. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadásáról

Felcsút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező
2013. évi munkatervét és a 2013. évi jogalkotási programot elfogadja.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Mészáros Lőrinc polgármester
Körjegyző
folyamatos

9. Napirendi pont

Tárgy: Körjegyzői pályázat kiírásának elfogadása
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
Mészáros Lőrinc: Dr. Petrin László körjegyző meghívásos kiválasztás alapján 2013. január
1-jétől a Bicskei Járási Hivatal hivatalvezetője lesz. A Közigazgatási és Igazságügyi
Miniszter 2012. december 17-én, vagyis a mai napon adta át a kinevezési okmányokat a
számára. Ebből adódóan szükségessé vált a körjegyzői állás pályázati kiírása. A pályázati
kiírásnak a szövegét az alábbiakban terjesztem elő elfogadásra.

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

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot fogadta el.

Felcsút Községi Önkormányzat
Képviselő- testületének
115/2012. (XII. 17.) számú határozata
a
Körjegyzői állás pályázati kiírásának jóváhagyásáról
Vértesacsa Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a Felcsút- Alcsútdoboz- CsabdiTabajd- Vértesacsa Községek Körjegyzősége körjegyzői állásának pályázati kiírását az
alábbiak szerint fogadja el:
Felcsút Község Önkormányzatának Képviselő- testülete, Alcsútdoboz Község
Önkormányzatának Képviselő- testülete, Csabdi Község Önkormányzatának Képviselőtestülete, Tabajd Község Önkormányzatának Képviselő- testülete és Vértesacsa Község
Önkormányzatának Képviselő- testülete a
„Közszolgálati tisztviselők jogállásáról” szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1)
bekezdése alapján pályázatot hirdetnek

Felcsút- Alcsútdoboz- Csabdi- Tabajd- Vértesacsa Községek Körjegyzősége
körjegyzői állásának betöltésére
A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.
A munkavégzés helye: Felcsút- Alcsútdoboz- Csabdi- Tabajd- Vértesacsa Községek
Körjegyzősége
Székhely: 8086 Felcsút, Fő u. 75.
Kirendeltségek:
8087 Alcsútdoboz, József Attila u. 5.
2064 Csabdi, Szabadság u. 44.
8088 Tabajd, Dózsa György u. 2.
8089 Vértesacsa, Vörösmarty u. 2.
Ellátandó feladatok:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 40. §-ában, valamint az egyéb
jogszabályokban a jegyző (körjegyző) részére meghatározott feladatok és hatáskörök ellátása
a Körjegyzőség illetékességi területén.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Felcsút- Alcsútdoboz- Csabdi- Tabajd- Vértesacsa Községek Körjegyzősége vezetése,
munkájának szervezése, irányítása, a Körjegyzőség vonatkozásában a munkáltatói jogkör
gyakorlása, képviselő-testületek, bizottságok és polgármesterek munkájának segítése, a
képviselő-testületek, a bizottságok és a települési képviselők működésével kapcsolatos
igazgatási feladatok ellátása, a polgármesterek hatáskörébe tartozó államigazgatási döntések
előkészítése és végrehajtása.
Az irányítása alá tartozó személyek száma: 22,5 fő
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők
jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
♦ Magyar állampolgárság
♦ Cselekvőképesség
♦ Büntetlen előélet
♦ Állam- és jogtudományi doktori vagy igazgatásszervezői képesítés, vagy okleveles
közigazgatási menedzser szakképesítés
♦ Legalább kétéves közigazgatási gyakorlat
♦ Közigazgatási- vagy jogi szakvizsga, vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság
elnöksége által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat
alapján adott mentesítés.
♦ Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
¤ Legalább 5 év jegyzői gyakorlat
¤ További felsőfokú képesítések megléte
¤ Pályázatírói- és projektmenedzseri gyakorlat
¤ Számítógép-felhasználói ismeretek (Word, Excel, Internet, stb.)
¤ B kategóriás jogosítvány
¤ Saját személygépkocsi
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
♦ 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (az eredetit kérjük becsatolni)
♦ részletes fényképes szakmai önéletrajz a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011.
évi CXCIX. törvény 5. mellékletében foglalt adattartalommal
♦ iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek másolata
♦ nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevő
személyek általi megismeréséhez hozzájárul
♦ nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget
♦ nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e pályázatának nyílt ülésen történő tárgyalásához
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2013. január 3. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. december 30. (postai feladási bélyegző kelte).
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészáros Lőrinc polgármester nyújt,
a 22/594- 036-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Kizárólag postai úton, a pályázatnak Felcsút Község Önkormányzat, Mészáros Lőrinc
polgármester, 8086 Felcsút, Fő u. 75. címre történő megküldéssel. Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot KTV 21516, valamint a
munkakör megnevezését: Körjegyző.
A pályázati eljárás, elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat Felcsút, Alcsútdoboz, Csabdi, Tabajd, Vértesacsa polgármesterei bírálják el.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. január 2.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
¤ Felcsút Község Önkormányzatának hivatalos honlapja (www.felcsut.hu) 2012. december
20. napján.
¤ Felcsút Község Önkormányzat hirdetőtáblája 2012. december 20. napján.

¤ Alcsútdoboz Települési Önkormányzat hivatalos honlapja (www.alcsutdoboz.hu) 2012.
december 20. napján.
¤ Alcsútdoboz Települési Önkormányzat hirdetőtáblája 2012. december 20. napján.
¤ Csabdi Község Önkormányzat hirdetőtáblája 2012. december 20. napján.
¤ Tabajd Község Önkormányzat hivatalos honlapja (www.tabajd.hu) 2012. december 20.
napján.
¤ Tabajd Község Önkormányzat hirdetőtáblája 2012. december 20. napján.
¤ Vértesacsa Község Önkormányzat hivatalos honlapja (www.vertesacsa.hu) 2012. december
20. napján.
¤ Vértesacsa Község Önkormányzat hirdetőtáblája 2012. december 20. napján.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

10. Napirendi pont
Tárgy: . Teljesítménycélok
Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző

Dr. Petrin László: A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 2012.
február 29. napjáig volt hatályban, melynek értelmében a helyi önkormányzatnál a jegyző, a
Képviselő- testület által megjelölt célok alapján évente meghatározza a köztisztviselő
munkateljesítményének értékeléséhez szükséges teljesítménykövetelményeket. A
teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célokat évente előre meg kell határozni.
A fent részletezett, hatályát vesztett szabályozás szerint a teljesítménykövetelmények alapját
képező célokról a Képviselő- testületnek kellett döntenie.
A 2012. március 1. napján hatályba lépett közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 130. §-a a teljesítményértékeléssel kapcsolatban az
alábbiak szerint rendelkezik:
„(1) A kormánytisztviselő munkateljesítményét a munkáltatói jogkör gyakorlója mérlegelési
jogkörében eljárva írásban értékeli (teljesítményértékelés).”
„(3) Legalább négy teljesítményértékelés eredménye együttesen adja a kormánytisztviselő
minősítését. Minősíteni az első teljesítményértékeléstől számított egy évet követően kell.”
A hivatkozott szabályozást a Kttv. 1. § e) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat
képviselő- testületének hivatala köztisztviselőjére is alkalmazni kell.

A fentiekből megállapítható, hogy 2012. március 1-je után is a munkáltatói jogkör gyakorlója
változatlanul az előre meghatározott teljesítménykövetelmények alapján mérlegelési
jogkörében eljárva végzi a teljesítményértékelést.
A teljesítménykövetelményekre vonatkozó hatályos jogi szabályozás jelenleg nem határozza
meg, hogy a teljesítménykövetelmények alapját képező célokról a Képviselő- testületnek kell
döntenie.
A teljesítménykövetelmények meghatározására, az eljárás lefolytatására vonatkozó
Kormányrendelet megjelenése 2013. január hónapban várható, ezért javasolom a Képviselőtestületnek, hogy a teljesítménykövetelmények alapját képező célokat a 2013. februári ülésén
határozza meg.
Mészáros Lőrinc: Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs.

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot fogadta el.

Felcsút Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
116/2012. (XII. 17.) számú határozata
a Körjegyzőség teljesítménykövetelményeinek alapját képező célokról

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Körjegyzőség
teljesítménykövetelményeinek alapját képező célokról szóló előterjesztést a 2013. februári
ülésén tárgyalja meg.
Határidő: 2013. február
Felelős: Körjegyző
11. Napirendi pont
Tárgy: Likvidhitelek
Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző
Dr. Petrin László: Felcsút Község Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletében az
átmeneti likviditási problémák kezelésére 15 millió Ft összegű folyószámlahitel hitelkeret és
5 millió Ft munkabérhitel lekötését hagyta jóvá. A jelenleg érvényes folyószámla hitelkeret
szerződésünk 2012. december 21-én lejár. Az államháztartás működésére vonatkozó, 2012.
évtől megváltozott jogszabályi előírások miatt év végén az államháztartás szervezetei nem
rendelkezhetnek likvid hitel állománnyal.

Figyelembe véve az Önkormányzat eddigi gazdálkodását, valamint a várhatóan felmerülő
kiadásokat, illetve bevételeket, a fenti jogszabályi rendelkezésnek való megfelelés az állam
által biztosított adósságkonszolidációnak köszönhetően az év végén várhatóan nem okoz
fennakadást a gazdálkodásunkban. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján az önkormányzati
bevételek ciklikussága miatt az év elején azonban szükséges, hogy a gazdálkodás
folyamatossága érdekében aláírt, érvényes likviditási és munkabér hitelkeret szerződésünk
legyen.
A fentiek alapján javasolom, hogy a Képviselő- testület járuljon hozzá az Önkormányzat
2013. évi likviditási és munkabér hitel keretére vonatkozó hitelkérelmi dokumentációnak a
számlavezető pénzintézethez történő benyújtásához, és az igényléshez szükséges
határozatokat hagyja jóvá.

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

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot fogadta el.

Felcsút Községi Önkormányzat
Képviselő- testületének
117/2012. (XII. 17. ) számú határozata
folyószámla hitel felvételről
1.) Felcsút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy az
Önkormányzat a 2013-as költségvetési évben folyószámlahitel felvételére irányuló
kérelmet nyújtson be az OTP Bank Nyrt.-hez.
2.) A hitel típusa: éven belüli lejáratú folyószámlahitel.
3.) A hitel összege: 15.000.000,-Ft (azaz tizenöt millió forint), amelyet az
Önkormányzat működési kiadásainak a fedezetére használ fel.
4.) A hitel futamideje: 2013. december 31.
5.) Felcsút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra
vonatkozóan, hogy a hitel futamideje alatt az éves költségvetés összeállításakor a
hatályos hitelkeret-szerződés alapján felvett hitelt és járulékait minden más fejlesztési
kiadást megelőzően betervezte és jóváhagyta, a hitelt legkésőbb a lejáratkor
visszafizeti.
6.) A hitelkeret biztosítékául a Képviselő-testület felajánlja a Felcsút 296/4 hrsz.-ú és
296/1 hrsz.-ú forgalomképes, beépítetlen terület megnevezésű önkormányzati

tulajdonú ingatlanokat, valamint valamennyi költségvetési bevételét (amelyet
jogszabály nem zár ki).
Az Önkormányzat az OTP Bank Nyrt. részére az OTP Bank Nyrt.-nél, illetve más
pénzügyi intézménynél, vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett – fizetési- és
alszámlájára (ahol ezt jogszabály nem zárja ki), továbbá a költségvetési szervei fizetési
számláira felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít.

7.) A Testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból
és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik a 2011.
évi CXCIV. tv. 10. § /3/ bekezdésében meghatározott korlátozás alá.

8.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a hitelkérelmet az OTP
Bank Nyrt. által előírt formában a szükséges mellékletekkel együtt benyújtsa, és a
keretszerződést megkösse, a körjegyző ellenjegyzése mellett.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2012. december 31. illetve értelem szerint
Mészáros Lőrinc: Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs.

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot fogadta el.

Felcsút Községi Önkormányzat
Képviselő- testületének
118/2012. (XII. 17. ) számú határozata
munkabér hitel felvételről
1.) Felcsút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy az
Önkormányzat a 2013-as költségvetési évben munkabér hitel felvételére irányuló
kérelmet nyújtson be az OTP Bank Nyrt.-hez.
2.) A hitel típusa: éven belüli lejáratú folyószámlahitel.
3.) A hitel összege: 5.000.000,-Ft (azaz öt millió forint), amelyet az Önkormányzat
működési, személyi jellegű kiadásainak a fedezetére használ fel.
4.) A hitel futamideje: 2013. december 31.
5.) Felcsút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra
vonatkozóan, hogy a hitel futamideje alatt az éves költségvetés összeállításakor a
hatályos hitelkeret-szerződés alapján felvett hitelt és járulékait minden más fejlesztési

kiadást megelőzően betervezte és jóváhagyta, a hitelt legkésőbb a lejáratkor
visszafizeti.
6.) A hitelkeret biztosítékául a Képviselő-testület felajánlja valamennyi költségvetési
bevételét (amelyet jogszabály nem zár ki).
Az Önkormányzat az OTP Bank Nyrt. részére az OTP Bank Nyrt.-nél, illetve más
pénzügyi intézménynél, vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett – fizetési- és
alszámlájára (ahol ezt jogszabály nem zárja ki), továbbá a költségvetési szervei fizetési
számláira felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít.

7.) A Testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból
és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik a 2011.
évi CXCIV. tv. 10. §. /3/ bekezdésében meghatározott korlátozás alá.

8.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a hitelkérelmet az OTP
Bank Nyrt. által előírt formában a szükséges mellékletekkel együtt benyújtsa, és a
keretszerződést megkösse, a körjegyző ellenjegyzése mellett.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2012. december 31. illetve értelem szerint

Mészáros Lőrinc polgármester az ülést 18.50 perckor bezárta.

K.m.f.

Mészáros Lőrinc
polgármester

Dr. Petrin László
körjegyző

