
J E GY Z Ő K Ö N Y V 
Felcsút Község Önkormányzat  
Képviselő-testületének üléséről 

 

Az ülés helye:    a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme Felcsút, Fő u 75. 

Az ülés időpontja:  2013. március 11.  14.30 óra 

 

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: 

• Mészáros Lőrinc polgármester 
• Mészáros László alpolgármester 
• Flier Éva képviselő 
• Makai Kinga képviselő 
• Simon Ákos képviselő 
• Demjén József képviselő 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek: 

     Dr. Sisa András jegyző (tanácskozási joggal) 

Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők: 

     Mészáros János képviselő 
 
Az ülésre javasolt napirendi pontok: 

1.) Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása 
Előterjesztő:  Polgármester 
 

2.) A  partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet megalkotása 
      Előterjesztő: Polgármester 
 

3.) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló szabályzat 
módosítása 
     Előterjesztő: Polgármester 
 

4.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Polgármester 
 

5.) Megállapodás a VIN-FAKTOR Zrt-vel követelés rendezéséről 
Előterjesztő: Polgármester 
 

6.) A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal és az Önkormányzatok szabályzatainak 
jóváhagyása 

Előterjesztő: Polgármester 
 



7.) Az Önkormányzat adósság-keletkeztető  ügyleteinek  jóváhagyása a stabilitási 
törvény alapján 

Előterjesztő: Polgármester 

 
Mészáros Lőrinc polgármester: 
 
Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy 6 fővel a képviselő-
testület határozatképes. A meghívóban jelzett napirendi pontok közül két napirendi pontot 
későbbi időpontban tárgyalunk. A partnerségi egyeztetés szabályairól szóró rendelet 
megalkotását és az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatairól szóló szabályzat 
módosítását.  
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet elfogadja-e a napirendi pontokat? 
 
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag az alábbi napirendet 
fogadta el.  
 
Az elfogadott és tárgyalt napirendi pontok: 
 

1.) Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása 
Előterjesztő:  Polgármester 
 

2.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Polgármester 
 

3.) Megállapodás a VIN-FAKTOR Zrt-vel követelés rendezéséről 
Előterjesztő: Polgármester 
 

4.) A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal és az Önkormányzatok szabályzatainak 
jóváhagyása 

Előterjesztő: Polgármester 
 

5.) Az Önkormányzat adósság-keletkeztető  ügyleteinek  jóváhagyása a stabilitási 
törvény alapján 

Előterjesztő: Polgármester 
 

1. Napirendi pont: 

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása 
Előterjesztő:  Polgármester 

 

Mészáros Lőrinc polgármester 

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: 

- Normatíva lemondás (956 e Ft) 
- (Feladatmutatók, szociális juttatások, szakmai informatikai feladatok, ingyen tankönyv) 
- ÖNHIKI támogatás II. ütem (20. 000 e Ft) 
- Bér kompenzáció II. félév (Önkormányzat: 172 e Ft, Körjegyzőség: 1. 151 e Ft, Óvoda: 

525 e Ft, Iskola: 1. 070 e Ft) 
- Adósság konszolidáció (39. 018 e Ft) 
- Segély visszaigénylések rendezése 16-os űrlap közlőnek megfelelően. 

 

A fenti állami támogatások változásáról a Magyar Államkincstár megküldte az előirányzat 
módosításról szóló értesítést, mely alapján szükség volt az előirányzatok módosítására. 

A bevételi előirányzatok módosításával egyidejűleg a kiadási oldalon is szükségessé vált az 
előirányzatok módosítása az önkormányzat esetében: 

- az általános tartalék, bérek, járulékok, hitelek, kamatok, segély nemek. 
Az intézmények esetében: 

- bérek, járulékok a kompenzáció miatt. 

A fentiek számszaki bemutatását, valamint a szükséges további módosításokat a kiküldött 1. 
a.), b.) és 3. a.), b.) táblázatok tartalmazzák. 

Szűkre szabott a költségvetésünk, fejlesztésre sajnos nem ad lehetőséget. Az állam átvállalt 39 
millió Ft adósságot, ami nagyon sokat javított az Önkormányzat anyagi helyzetén. 

 

A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 

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

 
Az elfogadott döntés: 

Felcsút Községi Önkormányzat  
Képviselő-testületének 

3/2013. (III. 8.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló  

4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 



2. napirendi pont:  
 

        A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Polgármester 

 
Mészáros Lőrinc polgármester 

Az elmúlt évben Alcsútdoboz, Csabdi, Felcsút, Mány, Szár, Tabajd, Újbarok, Vértesacsa 
községek képviselő-testületei létrehozták az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti 
Intézmény Fenntartó Társulást, amely az általa létrehozott Oltalom Szociális, Családsegítő és 
Gyermekjóléti Intézmény útján a települések közigazgatási területén személyes gondoskodást 
nyújtó szociális ellátások biztosítására hivatott. Az intézmény jelenleg ellátja a szociális 
étkeztetést, házi segítségnyújtást, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást. 

A társulási megállapodás gesztoraként Felcsút Község Önkormányzata feladata az 
ellátásokra vonatkozó szabályozás megalkotása, mely a társulás képviselő-testületeinek 
elfogadását követően lép hatályba. 

A szociális étkeztetés kivételével valamennyi, az Oltalom Szociális, Családsegítő és 
Gyermekjóléti Intézmény útján biztosított ellátás ingyenes: a működtetést a normatívák és a 
települési hozzájárulások fedezik. Az étkeztetés esetében a díjat a szolgáltatási terület 
legmagasabb, és jelenleg is alkalmazott díjának figyelembe vételével határoztuk meg, azzal, 
hogy az intézményvezető hatásköre a településenként és személyenként eltérő személyi térítési 
díj meghatározása. Rendeletünk tervezete kizárólag a személyes gondoskodás körébe tartozó 
ellátásokat szabályozza azon okból, hogy a társult települések pénzbeli ellátásaikat továbbra 
is függetlenül – a helyi adottságok és lehetőségek szerint – tudják szabályozni. Így a 
települések rendeletmódosítása csupán arra korlátozódik, hogy az ellátást nyújtó intézményt 
meghatározzák. 

Önkormányzatunk rendeletének záró szakaszaiban az átmeneti segély és a temetési segély 
vonatkozásában – Felcsúton – a Szociális Bizottság hatáskörét megszüntetjük és azt a 
polgármesterre delegáljuk. A módosítás indoka az, hogy mindkét segélyezési forma gyors 
döntést igényel, melyre a bizottsági működés kellő hatékonyságot – az elmúlt időszak 
gyakorlata szerint – nem tud biztosítani. 

 

A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 

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

 



Az elfogadott döntés: 

 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2013. ( III. 11.) önkormányzati rendelete  

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,  
azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 

3. Napirendi pont 
 

Megállapodás a VIN-FAKTOR Zrt-vel követelés rendezéséről 
Előterjesztő: Polgármester 

 
Mészáros Lőrinc polgármester 

Elmúlt ülésünkön az „Egyebek” napirendi pont keretében tájékoztattam Önöket, hogy a VIN-
FAKTOR Zrt. megvásárolta a RATIS Kft. felszámolótól a VIADOM Zrt. „fa” gazdasági 
társaságnak az önkormányzat irányába két különböző jogcímen fennálló, egyrészről 
1.414.700.- Ft tőke és járulékai, másrészről 4.812.500.- Ft tőke és járulékai követelést. 

A faktorcég képviselőivel folytatott egyeztető tárgyalás során előzetesen sikerült mindkét 
tartozás vonatkozásában jelentős engedményt elérni: így a VIN-FAKTOR Zrt. az 1.414.700.- 
Ft tőketartozás március 25-i határidőre, egy összegben történő megfizetése esetén a 2003. 
évtől esedékes valamennyi járulékos tartozástól eltekint. Ezzel nagyságrendileg az igényelt 
követelés fele kerülne az önkormányzat részéről megfizetésre. A nagyobb összegű, ám 
bizonytalanabb megítélésű követelés esetében 2.000.000.- Ft tőketartozás március 25-i 
határidőre, egy összegben történő megfizetése esetén a VIN-FAKTOR Zrt. a további 
tőketartozástól és a késedelemtől számított valamennyi járulékos tartozástól eltekint. Ezzel 
nagyságrendileg az igényelt követelés negyede kerülne az önkormányzat részéről 
megfizetésre. 

Úgy vélem, hogy a fenti összegű, jelentősen csökkentett tartozás megfizetését fel kell 
vállalnunk, és szükségtelen a hosszú polgári jogi perek bizonytalan kimenetelétől függővé 
tenni a követelések megfizetését. Per esetén – annak elhúzódására és esetleges 
pervesztességünkre tekintettel – a jogi képviselet díja a most megfizetendő összeget is elérheti. 
Megjegyezni kívánom továbbá, hogy az elfogadott 2013. évi költségvetésünkbe a Viadom Zrt. 
„fa” felé fennálló 6.227e Ft tartozás megfizetését terveztük be: ezzel szemben a Tisztelt 
Képviselők támogatása esetén 3.414.700.- Ft-ot fizetnénk meg. 

Fentiek alapján javasolom, hogy – bár a követelés alapját képező tartozásállomány 
keletkezésének körülményeit vitatjuk – a VIN-FAKTOR Zrt. által javasolt megállapodás 
tervezetei szerint a tartozás-megfizetést vállaljuk fel. 

 



A napirendi ponthoz  hozzászólás nem volt. 

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

 
Az elfogadott döntés: 

 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2013. (III. 11.) számú határozata 

A VIN-FAKTOR Vállalkozási és Pénzügyi Szolgáltató Zrt.-vel kötendő megállapodások 
jóváhagyásáról 

 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a VIN-FAKTOR Vállalkozási és Pénzügyi 
Szolgáltató Zrt. és Felcsút Község Önkormányzat közötti, az önkormányzatot terhelő 
egyrészről 1.414.700.- Ft tőke és járulékai, másrészről 4.812.500.- Ft tőke és járulékai 
összegű tartozás megfizetése tárgyában az alábbi döntést hozza: 

1., Egyrészről az Önkormányzat vállalja, hogy 1.414.700.- Ft tőketartozást 2013. március 
25. napjáig megfizet, amennyiben a VIN-FAKTOR Zrt minden további követeléséről lemond. 

2., Másrészről az Önkormányzat vállalja, hogy a 4.812.500.- Ft tőketartozásból 2.000.000.-
Ft-ot 2013. március 25. napjáig megfizet, amennyiben a VIN-FAKTOR Zrt minden további 
követeléséről lemond. 

3., A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csökkentett összegű tartozás 
megfizetéséről szóló megállapodás aláírására és a kifizetés teljesítésére. 

Felelős: Mészáros Lőrinc polgármester 
Határidő:  2013. március 25. 
 

4. napirendi pont 
 

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal és az Önkormányzatok szabályzatainak 
jóváhagyása 
  Előterjesztő: Polgármester 
 

Mészáros Lőrinc polgármester: 
 
A államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9.§ a) pontja, 10.§ (5) bekezdése, 
valamint a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó, 2013. február 4. napján 
elfogadott Megállapodás 12.1. e) pontja alapján a társult önkormányzatok a szervezeti és 
működési szabályzat, valamint az egyéb, a működést megalapozó szabályzatok 



vonatkozásában egyetértési jogot gyakorolnak. A megszűnt Körjegyzőség szabályzatait alapul 
véve és azokat a megváltozott jogszabályi környezethez és az átalakított szervezethez alakítva 
új szabályzatokat alkottunk, melyeket az előterjesztés mellékleteként a Tisztelt Képviselők 
részére megküldtünk. 

Az egyetértési jogot az alábbi szabályzatok vonatkozásában kérjük gyakorolni: 

1., A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzata 

2., Közszolgálati adatvédelmi szabályzat 

3., Belső kontrollrendszer szabályzata 

4., Beszerzési szabályzat 

5., Bizonylati rend 

6., Eszközök és források értékelési szabályzata 

7., Gazdálkodási szabályzat 

8., A gépjárművek használatáról szóló szabályzat 

9., Hivatásetikai szabályzat 

10., Informatikai biztonsági szabályzat 

11., Iratkezelési szabályzat 

12., Egységes irattári terv 

13., Közbeszerzési szabályzat 

14., Közérdekű adatok megismerési szabályzata 

15., Leltározási és leltárkészítési szabályzat 

16., Munkavédelmi szabályzat 

17., A nemdohányzók védelméről szóló szabályzat 

18., Pénzkezelési szabályzat 

19., Reprezentációs és ajándék-kiadások szabályzata 

20., Számlarend 

21., Számviteli Politika 

22., Telefon-használati szabályzat 

 



Kérem Önöket, hogy a szabályzatokról egymást követően, egyesével hozzuk meg a jóváhagyó 
döntést, miután az esetleges vitás kérdéseket, a szabályzati tartalmat megvitattuk. 

 
A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt. 

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

 
Az elfogadott döntés: 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2013 (III.11.) számú határozata 

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatának 
jóváhagyásáról 

 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény, valamint a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó Megállapodás 
12.1. e) pontja alapján jóváhagyja A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és 
működési szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal. 

 
Felelős: Mészáros Lőrinc polgármester 
  Dr. Sisa András jegyző 
Határidő:  Azonnal 

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

 
Az elfogadott döntés: 
 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2013 (III.11.) számú határozata 

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati adatvédelmi  
szabályzatának jóváhagyásáról 

 



Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény, valamint a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó Megállapodás 
12.1. e) pontja alapján jóváhagyja A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal i Közszolgálati 
adatvédelmi szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal. 

 
Felelős: Mészáros Lőrinc polgármester 
  Dr. Sisa András jegyző 
Határidő:  Azonnal 

 

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

 
Az elfogadott döntés: 
 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
14/2013 (III.11.) számú határozata 

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Belső kontrollrendszer 
szabályzatának jóváhagyásáról 

 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény, valamint a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó Megállapodás 
12.1. e) pontja alapján jóváhagyja A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Belső 
kontrollrendszer szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal. 

 
Felelős: Mészáros Lőrinc polgármester 
  Dr. Sisa András jegyző 
Határidő:  Azonnal 

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

 
Az elfogadott döntés: 
 



Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
15/2013 (III.11) számú határozata 

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Beszerzési  
szabályzatának jóváhagyásáról 

 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény, valamint a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó Megállapodás 
12.1. e) pontja alapján jóváhagyja A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Beszerzési 
szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal. 

 
Felelős: Mészáros Lőrinc polgármester 
  Dr. Sisa András jegyző 
Határidő:  Azonnal 

 

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

 
Az elfogadott döntés: 
 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2013 (III.11.) számú határozata 

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Bizonylati rend jóváhagyásáról 
 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény, valamint a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó Megállapodás 
12.1. e) pontja alapján jóváhagyja A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Bizonylati 
rendjét a határozat melléklete szerinti tartalommal. 

 
Felelős: Mészáros Lőrinc polgármester 
  Dr. Sisa András jegyző 
Határidő:  Azonnal 

 

A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 



A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 
 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
17/2013 (III.11.) számú határozata 

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Eszközök és források értékelési  
szabályzatának jóváhagyásáról 

 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény, valamint a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó Megállapodás 
12.1. e) pontja alapján jóváhagyja A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Eszközök és 
források értékelési szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal. 

 
Felelős: Mészáros Lőrinc polgármester 
  Dr. Sisa András jegyző 
Határidő:  Azonnal 

 

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

 
Az elfogadott döntés: 
 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
18/2013 (III.11.) számú határozata 

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási 
szabályzatának jóváhagyásáról 

 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény, valamint a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó Megállapodás 
12.1. e) pontja alapján jóváhagyja A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási 
szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal. 

 
Felelős: Mészáros Lőrinc polgármester 
  Dr. Sisa András jegyző 
Határidő:  Azonnal 

 



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

 
Az elfogadott döntés: 
 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
19/2013 (III.11) számú határozata 

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal  a gépjárművek használatáról szóló 
szabályzatának jóváhagyásáról 

 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény, valamint a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó Megállapodás 
12.1. e) pontja alapján jóváhagyja A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal  a gépjárművek 
használatáról szóló szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal. 

 
Felelős: Mészáros Lőrinc polgármester 
  Dr. Sisa András jegyző 
Határidő:  Azonnal 

 

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

 
Az elfogadott döntés: 
 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
20/2013 (III.11.) számú határozata 

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Hivatásetikai 
szabályzatának jóváhagyásáról 

 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény, valamint a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó Megállapodás 
12.1. e) pontja alapján jóváhagyja A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Hivatásetikai 
szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal. 



 
Felelős: Mészáros Lőrinc polgármester 
  Dr. Sisa András jegyző 
Határidő:  Azonnal 

 

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

 
Az elfogadott döntés: 
 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
21/2013 (III.11.) számú határozata 

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Informatikai biztonsági 
szabályzatának jóváhagyásáról 

 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény, valamint a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó Megállapodás 
12.1. e) pontja alapján jóváhagyja A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Informatikai 
biztonsági szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal. 

 
Felelős: Mészáros Lőrinc polgármester 
  Dr. Sisa András jegyző 
Határidő:  Azonnal 

 

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

 
Az elfogadott döntés: 
 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
22/2013 (III.11.) számú határozata 

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal  Iratkezelési 
szabályzatának jóváhagyásáról 



 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény, valamint a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó Megállapodás 
12.1. e) pontja alapján jóváhagyja A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Iratkezelési 
szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal. 

 
Felelős: Mészáros Lőrinc polgármester 
  Dr. Sisa András jegyző 
Határidő:  Azonnal 

 

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

 
Az elfogadott döntés: 
 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
23/2013 (III.11.) számú határozata 

A Felcsúti Közös Önkormányzati Egységes irattári tervének 
 jóváhagyásáról 

 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény, valamint a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó Megállapodás 
12.1. e) pontja alapján jóváhagyja A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Egységes irattári 
tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal. 

 
Felelős: Mészáros Lőrinc polgármester 
  Dr. Sisa András jegyző 
Határidő:  Azonnal 

 

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



 
Az elfogadott döntés: 
 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
24/2013 (III.11.) számú határozata 

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal  Közbeszerzési 
szabályzatának jóváhagyásáról 

 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény, valamint a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó Megállapodás 
12.1. e) pontja alapján jóváhagyja A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal i Közbeszerzési 
szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal. 

 
Felelős: Mészáros Lőrinc polgármester 
  Dr. Sisa András jegyző 
Határidő:  Azonnal 

 

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

 
Az elfogadott döntés: 
 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
25/2013 (III.11.) számú határozata 

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal  Közérdekű adatok megismerési  
szabályzatának jóváhagyásáról 

 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény, valamint a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó Megállapodás 
12.1. e) pontja alapján jóváhagyja A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Közérdekű 
adatok megismerési  szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal. 

 
Felelős: Mészáros Lőrinc polgármester 
  Dr. Sisa András jegyző 
Határidő:  Azonnal 

 

A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt. 
 



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

 
Az elfogadott döntés: 
 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
26/2013 (III.11.) számú határozata 

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal  Leltározási és leltárkészítési 
szabályzatának jóváhagyásáról 

 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény, valamint a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó Megállapodás 
12.1. e) pontja alapján jóváhagyja A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Leltározási és 
leltárkészítési szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal. 

 
Felelős: Mészáros Lőrinc polgármester 
  Dr. Sisa András jegyző 
Határidő:  Azonnal 

 

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

 
Az elfogadott döntés: 
 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
27/2013 (III.11.)  számú határozata 

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal  Munkavédelmi 
szabályzatának jóváhagyásáról 

 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény, valamint a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó Megállapodás 
12.1. e) pontja alapján jóváhagyja A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Munkavédelmi 
szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal. 

 



Felelős: Mészáros Lőrinc polgármester 
  Dr. Sisa András jegyző 
Határidő:  Azonnal 

 

 

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

 
Az elfogadott döntés: 
 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
28/2013 (III.11.) számú határozata 

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal A nemdohányzók védelméről szóló 
szabályzatának jóváhagyásáról 

 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény, valamint a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó Megállapodás 
12.1. e) pontja alapján jóváhagyja A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal A nemdohányzók 
védelméről szóló szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal. 

 
Felelős: Mészáros Lőrinc polgármester 
  Dr. Sisa András jegyző 
Határidő:  Azonnal 
 

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

 
Az elfogadott döntés: 
 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
29/2013 (III.11.) számú határozata 

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal  Pénzkezelési 
szabályzatának jóváhagyásáról 



 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény, valamint a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó Megállapodás 
12.1. e) pontja alapján jóváhagyja A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Pénzkezelési  
szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal. 

 
Felelős: Mészáros Lőrinc polgármester 
  Dr. Sisa András jegyző 
Határidő:  Azonnal 

 

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

 
Az elfogadott döntés: 
 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
30/2013 (III.11.) számú határozata 

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Reprezentációs és ajándék-kiadások 
szabályzatának jóváhagyásáról 

 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény, valamint a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó Megállapodás 
12.1. e) pontja alapján jóváhagyja A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Reprezentációs 
és ajándék-kiadások  szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal. 

 
Felelős: Mészáros Lőrinc polgármester 
  Dr. Sisa András jegyző 
Határidő:  Azonnal 

 

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



 
Az elfogadott döntés: 
 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
31/2013 (III.11.) számú határozata 

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal  Számlarend jóváhagyásáról 
 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény, valamint a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó Megállapodás 
12.1. e) pontja alapján jóváhagyja A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Számlarendjét  a 
határozat melléklete szerinti tartalommal. 

 
Felelős: Mészáros Lőrinc polgármester 
  Dr. Sisa András jegyző 
Határidő:  Azonnal 

 

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

 
Az elfogadott döntés: 
 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
32/2013 (III.11.) számú határozata 

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal  Számviteli Politika 
 jóváhagyásáról 

 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény, valamint a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó Megállapodás 
12.1. e) pontja alapján jóváhagyja A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli 
Politikát a határozat melléklete szerinti tartalommal. 

 
Felelős: Mészáros Lőrinc polgármester 
  Dr. Sisa András jegyző 
Határidő:  Azonnal 

 

A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 



 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 
 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
33/2013 (III.11.)  számú határozata 

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal  Telefon-használati 
szabályzatának jóváhagyásáról 

 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény, valamint a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó Megállapodás 
12.1. e) pontja alapján jóváhagyja A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Telefon-
használati szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal. 

 
Felelős: Mészáros Lőrinc polgármester 
  Dr. Sisa András jegyző 
Határidő:  Azonnal 

 

5. Napirendi pont 

Az Önkormányzat adósság-keletkeztető ügyleteinek jóváhagyása a stabilitási törvény 
alapján 
Előterjesztő: Polgármester 
 

Mészáros Lőrinc polgármester 
 
A 2013. február havi képviselő-testületi ülésen elfogadásra került az Önkormányzat 2013. évi 
költségvetése. Az elfogadott költségvetési rendelet 14. számú melléklete tartalmazza a 2011. 
évi CXCIV. Stabilitási törvényben, illetve az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. 
törvényben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegeit. 

Az államháztartásról szóló törvény 29 §-a alapján azonban nem elegendő a fentiek 
rendeletben történő szerepeltetése, hanem külön határozatban is el kell fogadni. 

A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 



A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 
 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
34/2013 (III.11.) számú határozata 

Felcsút Község Önkormányzat bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése 
szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet 

követő három évre várható összegeiről 

Felcsút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 29. §-a szerinti kötelezettségének eleget téve megállapítja, hogy a Stabilitási 
törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban 
meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése 
szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet 
követő három évre várható összegei a csatolt kimutatás szerint alakul. 

Határidő: Folyamatos 
Felelős: Polgármester 

 
További hozzászólás, észrevétel hiányában a polgármester a rendkívüli, nyílt testületi ülést 
16.00 órakor bezárta. 

 

 

K. m. f. 

 
   Mészáros Lőrinc       Dr. Sisa András 
    polgármester             jegyző 


