
J E GY Z Ő K Ö N Y V 
Felcsút Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének soros  üléséről 
 

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

Az ülés időpontja:  2013. április 29. 17.00 óra 

 

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: 

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

 
 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek: 

     Dr. Sisa András jegyző (tanácskozási joggal) 

 

 
Mészáros Lőrinc polgármester: 
 
Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy 7 fővel a képviselő-
testület határozatképes.  
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet elfogadja-e a napirendi pontokat? 
 
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag az alábbi napirendet 
fogadta el.  
 

Az ülésre javasolt napirendi pontok: 

 
 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

2. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

3. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 



        dr. Sisa András jegyző 
 

4. A Szociális rendelet módosítása 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
                     dr. Sisa András jegyző 
 

5. Az Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának elfogadása 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
       dr. Sisa András jegyző 
       Költségvetési előadó 
 

6. Döntés a 2014. évi költségvetési koncepcióról 
       Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

       dr. Sisa András jegyző 
       Költségvetési előadó 
 

7. Elvi döntés az Alcsútdoboz-Felcsút-Szár-Tabajd-Újbarok közös szennyvíztisztító 
telepének fejlesztéséről 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

8. A bérüzemeltetett víziközművek 2013. évi beruházási javaslata 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

9. A 2012. évi belső ellenőrzési jelentés ismertetése 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

10.  A Felcsút Vízmű vagyonkezelési szerződésének elfogadása 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

11. A felcsúti Körzeti megbízott szolgálati gépkocsija használatának rendezése 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 
 

12. A közvilágítás karbantartási szerződésének meghosszabbítása 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

13. A közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása célú BM-pályázaton való 
részvétel 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
      dr. Sisa András jegyző 
 

14. A Felcsúti Polgárőr Egyesület 2012. évi beszámolójának megvitatása 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 



15. Egyebek 
 

Mészáros Lőrinc: Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 6. napirendi pontot később 
tárgyaljuk. 
 
Az elfogadott és tárgyalt napirendi pontok: 
 
1 Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

2 Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

3 Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
        dr. Sisa András jegyző 
 

4 A Szociális rendelet módosítása 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
                     dr. Sisa András jegyző 
 

5 Az Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának elfogadása 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
       dr. Sisa András jegyző 
       Költségvetési előadó 
 

6 Elvi döntés az Alcsútdoboz-Felcsút-Szár-Tabajd-Újbarok közös szennyvíztisztító 
telepének fejlesztéséről 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

7 A bérüzemeltetett víziközművek 2013. évi beruházási javaslata 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

8 A 2012. évi belső ellenőrzési jelentés ismertetése 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

9  A Felcsút Vízmű vagyonkezelési szerződésének elfogadása 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

10 A felcsúti Körzeti megbízott szolgálati gépkocsija használatának rendezése 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 
 

11 A közvilágítás karbantartási szerződésének meghosszabbítása 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 



12 A közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása célú BM-pályázaton való 
részvétel 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
      dr. Sisa András jegyző 
 

13 A Felcsúti Polgárőr Egyesület 2012. évi beszámolójának megvitatása 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

14 Egyebek 
 

 

1. napirend 
 

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

Mészáros Lőrinc:  Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (III. 11.) 
számú határozata A VIN-FAKTOR Vállalkozási és Pénzügyi Szolgáltató Zrt.-vel kötendő 
megállapodások jóváhagyásáról. A megállapodás aláírása megtörtént. 
 
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013 (III.11.)számú határozata 
A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatának 
jóváhagyásáról. A szabályzat elfogadása megtörtént. 
 
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013 (III.11.) számú határozata 
A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati adatvédelmi szabályzatának 
jóváhagyásáról. A szabályzat elfogadása megtörtént. 
 
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013 (III.11.) számú határozata 
A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Belső kontrollrendszer szabályzatának 
jóváhagyásáról. A szabályzat elfogadása megtörtént. 
 
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013 (III.11) számú határozata 
A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Beszerzési szabályzatának jóváhagyásáról A 
szabályzat elfogadása megtörtént.  
 
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013 (III.11.) számú határozata 
A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Bizonylati rend jóváhagyásáról. A Bizonylati rend 
elfogadása megtörtént. 
 
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013 (III.11.) számú határozata A 
Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal  Eszközök és források értékelési  szabályzatának 
jóváhagyásáról. A szabályzat elfogadása megtörtént. 
 



Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013 (III.11.) számú határozata A 
Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal  Gazdálkodási szabályzatának jóváhagyásáról. A 
szabályzat jóváhagyása megtörtént. 
 
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013 (III.11) számú határozata 
A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal  a gépjárművek használatáról szóló szabályzatának 
jóváhagyásáról. A szabályzat elfogadása megtörtént. 
 
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2013 (III.11.) számú határozata 
A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal  Hivatásetikai szabályzatának jóváhagyásáról. 
Szabályzat elfogadása megtörtént. 
 
 Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének  21/2013 (III.11.) számú határozata 
A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal  Informatikai biztonsági szabályzatának 
jóváhagyásáról. A szabályzat elfogadása megtörtént. 
 
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013 (III.11.) számú határozata 
A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal  Iratkezelési szabályzatának jóváhagyásáról. A 
szabályzat elfogadása megtörtént. 
 
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2013 (III.11.) számú határozata 
A Felcsúti Közös Önkormányzati Egységes irattári tervének jóváhagyásáról. A szabályzat 
elfogadása megtörtént. 
 
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2013 (III.11.) számú határozata 
A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Közbeszerzési szabályzatának jóváhagyásáról. A 
szabályzat elfogadása megtörtént. 
 
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013 (III.11.) számú határozata 
A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Közérdekű adatok megismerési  szabályzatának 
jóváhagyásáról. A szabályzat elfogadása megtörtént. 
 
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013 (III.11.) számú határozata 
A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Leltározási és leltárkészítési szabályzatának 
jóváhagyásáról. A szabályzat elfogadása megtörtént. 
 
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2013 (III.11.)  számú határozata 
A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Munkavédelmi szabályzatának jóváhagyásáról. A 
szabályzat elfogadása megtörtént. 
 
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2013 (III.11.) számú határozata 
A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal A nemdohányzók védelméről szóló szabályzatának 
jóváhagyásáról. A szabályzat elfogadása megtörtént. 
 
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2013 (III.11.) számú határozata 
A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Pénzkezelési szabályzatának jóváhagyásáról. A 
szabályzat elfogadása megtörtént. 
 
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013 (III.11.) számú határozata 



A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Reprezentációs és ajándék-kiadások szabályzatának 
jóváhagyásáról. A szabályzat elfogadása megtörtént. 
 
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013 (III.11.) számú határozata 
A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Számlarend jóváhagyásáról. A Számlarend 
elfogadása megtörtént. 
 
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2013 (III.11.) számú határozata 
A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli Politika jóváhagyásáról. A Számvitelei 
Politika elfogadása megtörtént. 
 
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013 (III.11.)  számú határozata 
A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Telefon-használati szabályzatának jóváhagyásáról. 
A szabályzat elfogadása megtörtént. 
 
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. A határozat elfogadása megtörtént. 

 

2. napirendi pont 
 

Tárgy: Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

Mészáros Lőrinc: A Fejérvíz Zrt. munkatársaival és a polgármesterekkel leültünk tárgyalni a 
szennyvíztisztító telep bővítésével kapcsolatban. 2015-ig rendbe kell tenni a telepet: nem a 
kapacitással van a gond, hanem a tisztítással. A felügyeletet gyakorló minisztérium felhívta a 
Fejérvíz Zrt-t, mint üzemeltetőt, hogy tárgyaljon a polgármesterekkel. Pályázni lehet a 
fejlesztésre, melyre a Képviselő-testületek hajlanak is.  

Az Endresz hét keretében az Endresz György Általános Iskola szavalóversenyt rendezett. 
Felkértek zsűrinek, nagyon ügyesek voltak a gyerekek. Szeretném megköszönni a gyerekek és 
a pedagógusok munkáját, gratulálok nekik, nagyon színvonalas volt a verseny. 

Az alsó- és a felső temetőnél rendbe kell tenni a halottasházakat. Előtetőt kell cserélni az 
alsó-temetőnél. A felső-temetőnél festés, és mázolás kell. A halottasház rendbetételét saját 
költségemen vállalom. 

 

 

 

 



3. napirendi pont 

Tárgy: Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
                       dr. Sisa András jegyző 
 
Mészáros Lőrinc: Felcsút Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 
és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 
felülvizsgálata aktuálissá vált, mivel az Mötv. taxatív szabályokat állapított meg az 
önkormányzatok szervezeti és működési szabályzataira nézve. 

Az Mötv. alapjaiban változtatta meg a régi szervezeti és működési szabályzatra vonatkozó 
szabályozást, ezért igyekezve megtartani a korábban az önkormányzatnál jól bevált 
jogintézményeket, új rendeletet kell alkotni a régi rendelet hatályon kívül helyezésével 
egyidejűleg. 

A bizottsági működést a település mérete és a felmerülő ügyek csekély száma miatt igyekeztük 
csökkenteni, ezzel a képviselőkre eső munkateher csökkenthető. A kis létszámú képviselő-
testület több bizottság egyidejű működése esetén azt eredményezi, hogy minden képviselő 
legalább egy, de inkább két bizottság tagja lenne egyidejűleg. 

Flier Éva:  Nem is volt mozgástér szociális ügyekben, mert azt a jogszabály leszabályozza. 

 
Mészáros Lőrinc: Kérdés, hozzászólás? Nincs. 

A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 7  igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 

Felcsút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
                                                        5/2013. (IV.30.) rendelete  

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. napirendi pont 

 

Tárgy: A Szociális rendelet módosítása 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
                       dr. Sisa András jegyző 
 

Mészáros Lőrinc: Az Önkormányzat új szervezeti és működési szabályzatának elfogadása 
során a bizottsági szervezetet minimalizáltuk és a Szociális Bizottságot megszüntettük. Ezzel a 
rendelettel összhangba kell hozni a hatályos szociális rendeletet oly módon, hogy a még 
meglévő szociális bizottsági hatáskörök törlésével egyidejűleg a polgármesterre delegáljuk 
ezek intézését. A módosítás a kamatmentes szociális kölcsön megállapításával kapcsolatos 
hatáskört biztosító 5.§ (4) bekezdését érinti.  

A rendeletmódosítás továbbiakban a temetési segély megállapításának jövedelmi feltételeit 
érinti. A gyakorlati tapasztalat azt mutatja, hogy rendeletünk 9.§ (1) bekezdésében 
megállapított jövedelmi határ olyan alacsony, hogy a valóban rászoruló kérelmezők jelentős 
része sem tudja a segélyezési formát igénybe venni. Ennek megfelelően a mindenkori öregségi 
nyugdíj legkisebb összegéből származtatott jövedelmi határt javasolom megemelni akként, 
hogy családban élők esetében a jelenlegi, az öregségi nyugdíj összegével egyező határt a 
nyugdíjminimum 150%-ára, egyedül élő kérelmezők esetében a 150%-os mértéket 200%-os 
mértékre emeljük fel. 

A rendelet harmadik módosítása technikai aktualizálást tartalmaz: a 10.§ (3) bekezdésében a 
rendszeres szociális segélyben részesülők esetében együttműködésre kijelölt szerv a VTKÖT 
által fenntartott Egyesített Szociális és Családsegítő Központ helyett az Oltalom 
Gyermekjóléti és Szociális Intézmény. 

A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye:  7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2013. ( IV.30.) önkormányzati rendelete  

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

szóló 11/2012 (III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
( A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezni.) 

 



5. Napirendi pont 
 

Tárgy: Az Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának elfogadása 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
       dr. Sisa András jegyző 
       Költségvetési előadó 

Mészáros Lőrinc: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 
91. § (1) bekezdése alapján a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó 
napjáig a képviselő-testület elé terjeszti a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-
tervezetet.  

Az Áht. előírja, hogy a zárszámadás előterjesztésekor tájékoztatásul, milyen mérlegeket és 
kimutatásokat kell bemutatni. Ezek az alábbiak: 

- az önkormányzat költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban 

- pénzeszközének változását 

- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, illetve     

   összesítve 

- a közvetett támogatásokat 

- az önkormányzat adósságának állományát lejárat szerint 

- a Stabilitási törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi  

  irányú kötelezettségek szerinti bontásban 

- vagyonkimutatást 

- az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó    

  kötelezettségeket, részesedések alakulását 

 

Fentiekre tekintettel elkészült Felcsút Községi Önkormányzat és intézményei 2012. évi 
költségvetésének számszaki beszámolója, melyet az előterjesztéshez csatolt és kiküldött 
szöveges beszámoló egészít ki. 

Összességében elmondható, hogy kiadási és bevételi előirányzatainak felhasználása tervhez 
összehangoltan alakult. 

Mészáros Lőrinc: Kérdés, hozzászólás? Nincs. 

A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 



 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 

Felcsút Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

7/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei 2012. évi zárszámadásáról és a 

pénzmaradvány elszámolásáról 
(Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 

6. napirendi pont 

Tárgy: Elvi döntés az Alcsútdoboz-Felcsút-Szár-Tabajd-Újbarok közös szennyvíztisztító 
telepének fejlesztéséről 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

Mészáros Lőrinc: Felcsút, Alcsútdoboz, Szár, Tabajd és Újbarok községek önkormányzatai 
közös szennyvíztisztító telep révén biztosítják a közigazgatási területükön képződött szennyvíz 
ártalmatlanítását. A szennyvíztelep kapacitása véges, és a jelenlegi beépítésre szánt területek 
szennyvízét sem tudja már biztonsággal kezelni, arról nem is beszélve, hogy szinte minden 
településen kisebb-nagyobb fejlesztések történtek és történni fognak, melyek többlet-
szennyvizét is kezelni kell. 

Az év elején elfogadott 1050/2013. (II.12.) Korm. határozat a 2015. december 31-i 
határidővel derogációs kötelezettséggel terhelt, de még projektjavaslatot be nem nyújtott 
telepek között szerepelteti az újbarki telepünket.  

A többi polgármesterrel egyetértésben úgy véljük, hogy a telep túlterheltsége és a fejlesztési 
kötelezettség ténye mellett nem mehetünk el, és nem halogathatjuk a döntést arról, hogy a 
bővítés vonatkozásában az egyeztetés, illetve a pályázati előkészítés folyamatát megkezdjük. 
Jelen előterjesztésben elvi döntésként javasolom megfogalmazni azt, hogy a szennyvíztelep 
bővítését az önkormányzat támogatja, egyben a pályázati előkészületek megkezdéséről 
határoz. Az elvi döntést követően tudjuk összeállítani egyrészt a kötelező – jelenlegi meglévő 
igényekre szóló – másrészt a javasolt és indokolt új fejlesztések – költségszámításait, valamint 
tudjuk meghatározni az egyes önkormányzatokat terhelő saját források mértékét.  

Ugyancsak szükséges már most meghatározni a majdani pályázat gesztor-települését, mely 
ellenkező döntés értelmében a legnagyobb lakosságszámú Felcsút kell, hogy legyen. 
Határozati javaslatomban ezzel ellentétes javaslatot nem kívánok meghatározni. 



Flier Éva: Ezt a lehetőséget ki kell használni. 

Mészáros Lőrinc:  A befolyó bérleti díjat egyébként is csak a telep fejlesztésére lehet 
használni, mellyel középtávon a fejlesztés önrésze is előteremthető lehet. 

Simon Ákos: Fejleszteni kell, mert a víz minősége éppen megfelelt a kibocsátási értékeknek. 

Mészáros Lőrinc:  Azt javasolom, pályázzuk meg. 

 

Mészáros Lőrinc: Kérdés, hozzászólás? Nincs. 

A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye:  7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 

 

Felcsút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
39/2013 (IV.29.) számú határozata 

A Felcsút, Alcsútdoboz, Szár, Tabajd, Újbarok települések közös szennyvíztisztító telepének 
fejlesztéséről 

 
1., Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Felcsút, Alcsútdoboz, 
Szár, Tabajd és Újbarok községek közös tulajdonát képező és szennyvízkezelését biztosító, 
természetben Újbarok község közigazgatási területén fekvő szennyvíztisztító telep fejlesztésére 
a tulajdonos önkormányzatokkal közösen pályázatot kíván benyújtani.  

2., Az Önkormányzat a pályázat előkészítése során a beruházás megállapított és tervekkel 
alátámasztott tényleges költsége ismeretében a későbbiekben dönt az önerő biztosításának 
forrásáról, illetőleg hagyja jóvá a fejlesztésből rá eső költség mértékét. 

3., A Képviselő-testület már most hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat gesztor-településeként 
Felcsút Község Önkormányzata járjon el. 

4., A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítéséhez szükséges 
jognyilatkozatok aláírására. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Polgármester 



7. napirendi pont 
 
Tárgy: A bérüzemeltetett víziközművek 2013. évi beruházási javaslata 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

Mészáros Lőrinc Az önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű rendszert a Fejérvíz Zrt. 
üzemelteti, melyért bérleti díjat fizetnek. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 
törvény 18. §-a értelmében a víziközmű rendszer használatából befolyó összeget a víziközmű 
fejlesztésére kell fordítani. A Fejérvíz Zrt. elkészítette a 2013. évi beruházási javaslatát, 
melyet előterjesztésemhez csatoltam.  

Mészáros Lőrinc: Kérdés, hozzászólás? Nincs. 

A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 7  igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 

 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
41/2013 (IV.29.) számú határozata 

Bérüzemeltetett víziközművek 2013. évi beruházási javaslata  

Felcsút Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fejérvíz Zrt. 2013. évre 
vonatkozó rekonstrukciós és fejlesztési javaslatát az alábbiak szerint elfogadja: 
 
Alcsútdoboz-Felcsút-Tabajd-Szár-Újbarok szennyvízrendszer vonatkozásában: 

- kapcsoló szekrények felújítása 530.000 Ft+Áfa 
 

Alcsútdoboz-Felcsút-Tabajd közös szennyvízrendszer vonatkozásában: 
- F1 átemelő FLYGT 3153 tip. szivattyú csere 1.056.000 Ft+Áfa 

 
Felcsút szennyvízrendszer saját finanszírozás 

- F7 átemelő Piranha szivattyúk cseréje 2db 800.000 Ft+Áfa 
- F5 átemelő Piranha szivattyúk cseréje 2db 800.000 Ft+Áfa 

 
A bérleti díjból fennmaradó 2.217.600.- Ft összeg tartalékként kerüljön elkülönítésre későbbi 
fejlesztések és havária-jellegű munkák finanszírozására. 
 
 

Határidő: 2013. december 31. 
Felelős: Polgármester 

 



 
8. napirendi pont 

 
Tárgy: A 2012. évi belső ellenőrzési jelentés ismertetése 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

Mészáros Lőrinc: Az önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzését a Vértes TKÖT-vel kötött 
megállapodás alapján a B-Audit Kft. látta el, a testület által elfogadott munkaterv alapján.  

A korábbi években jogszabály előírta, hogy az éves ellenőrzési jelentést a zárszámadással 
egyidejűleg a Képviselő-testület elé kell terjeszteni. Ezen törvényi kötelezettség 2013. évtől 
már megszűnt, azonban a belső ellenőr által készített éves ellenőrzési jelentést – mellékelten - 
tájékoztatásul Önök elé terjesztem. 

 

Mészáros Lőrinc: Kérdés, hozzászólás? Nincs. 

A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
41/2013. (IV.29.) számú határozata 

a 2012. évi belső ellenőrzési jelentésről 
 
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi belső ellenőrzés 
megállapításairól szóló éves ellenőrzési jelentést tudomásul vette.  
 
 

Felelős: Mészáros Lőrinc polgármester 
Határidő:  Azonnal 
 
 

9. napirendi pont 
 
Tárgy: A Felcsút Vízmű vagyonkezelési szerződésének elfogadása 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

Mészáros Lőrinc: A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 6. § (1) 
bekezdése alapján víziközmű kizárólag az állam és települési önkormányzat tulajdonába 
tartozhat. A hivatkozott jogszabály 79. § (1) bekezdése értelmében az a víziközmű, amely 



gazdasági társaság tulajdonában állt 2013. január 1-jén az ellátásért felelős tulajdonába 
került. A tulajdonjog nevezett törvény erejénél fogva ingyenesen, a tulajdonjoghoz kötődő 
jogokkal és kötelezettségekkel együttesen szállt át.  

Fenti jogszabály alapján 2012. decemberében a Képviselő-testület már döntött arról, hogy 
Felcsút Község Önkormányzata tulajdonába kerül a víziközmű-vagyon, a törvény előírásának 
megfelelően. Az önkormányzat már korábban döntést hozott arról, hogy a hivatkozott 
jogszabály alapján a víziközmű-üzemeltetési jogviszony az ellátásért felelős és a szolgáltató 
között létrejött vagyonkezelési szerződés keretében valósuljon meg. 

A Fejérvíz Zrt. megküldte a vagyonkezelési szerződés tervezetet. A vagyonkezelési szerződés 
szerint az üzemeltető a Vagyonkezelésbe adó tulajdonosoknak vagyonkezelési díjat fizet, 
melynek mértéke a településen értékesített ivóvíz mennyisége alapján 2 Ft/m3 + ÁFA. A 
Fejérvíz Zrt. a szerződés V. fejezet 6. pont b) alpontja szerint a vagyon felújításáról, 
pótlólagos beruházásáról társasági szinten legalább a vagyoni eszközök elszámolt 
értékcsökkenésének megfelelő mértékben gondoskodik. A vagyonkezelő a vagyonkezelésbe 
adó felé a pénzeszközök felhasználásáról rendszeresen elszámol. Ebben a vagyonkezelési 
formában az önkormányzatokra kevesebb feladat hárul tekintettel arra, hogy a pótlás, 
felújítás kötelezettsége visszakerül az üzemeltetőhöz. 

Mészáros Lőrinc:  Kérdés, hozzászólás a napirendhez? Nincs. 

A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 

Felcsút Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

42/2013. (IV. 29.) számú határozata 
a FELCSÚT VÍZMŰ víziközmű-vagyonának a Fejérvíz Zrt. vagyonkezelésébe adásáról 

szóló  
vagyonkezelési szerződés elfogadásáról 

 
Felcsú Község Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy elfogadja az előterjesztés 
mellékletét képező FELCSÚT VÍZMŰ víziközmű-vagyonának a Fejérvíz Zrt. vagyonkezelésébe 
adásáról szóló vagyonkezelési szerződést, és felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
aláírására.  

 Felelős: Polgármester 
Határidő:  azonnal 

 



 
10. napirendi pont 

 
Tárgy: A felcsúti Körzeti megbízott szolgálati gépkocsija használatának rendezése 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

Mészáros Lőrinc: Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket, hogy dr. Balázs Sándor, a Bicskei 
Rendőrkapitányság vezetője levélben keresett meg, melyben arról tájékoztatott, hogy a 
26/2010 (XII.29.) BM utasítás alapján a rendvédelmi szervek a jövőben alapítványok által 
támogatásként felajánlott gépkocsikat nem használhatnak. 

A felcsúti körzeti megbízott által használt Suzuki Ignis típusú gépkocsit a Kulturált Egészséges 
Felcsútért Közalapítvány adományozta a rendőrségnek, így ennek a helyzetét is rendezni kell. 
A kapitány úr által javasoltak szerint a gépkocsi önkormányzati adományozását a fent 
hivatkozott utasítás nem zárja ki, így megoldást jelenthet a helyzetre az, hogy az alapítvány az 
adományozás tárgyát képező gépkocsit az önkormányzatnak adja át, aki ezt követően 
rendelkezik a rendőrség részére történő használatba adásról.  

A fennálló helyzetben a rendőrség lehetősége az adomány visszajuttatása az adományozó 
alapítványnak, illetőleg ezt követően a Kulturált Egészséges Felcsútért Közalapítvány 
kuratóriuma dönthet arról, hogy a visszajuttatott gépkocsit az önkormányzatnak adja át. 
Ugyan az alapítványt Felcsút Község Önkormányzata alapította, azonban ezt követően 
megszűnt annak a lehetősége, hogy annak működését és különösen a vagyonával való 
rendelkezést befolyásolja. Ennek megfelelően ebben az esetben csupán arról dönthetünk, hogy 
az alapítvány megfelelő döntése esetén a gépkocsit az önkormányzat átveszi, és vállalja a 
rendőrség részére történő használatba adását. 

Mészáros Lőrinc: Kérdés, hozzászólás? Nincs. 

A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 

 

 

 

 



 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
43/2013 (IV.29.) számú határozata 

a Kulturált Egészséges Felcsútért Közalapítvány által adományozott gépkocsiról 
 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kulturált Egészséges Felcsútért 
Közalapítvány által a Bicskei Rendőrkapitányság részére adományozott Suzuki Ignis típusú, 
KZS-472 forgalmi rendszámú gépkocsiról az alábbi elvi döntést hozza. 

1., Amennyiben a Kulturált Egészséges Felcsútért Közalapítvány a gépkocsit, mint az 
adományozás tárgyát a Bicskei Rendőrkapitányságtól visszaveszi és azt az Önkormányzatnak 
adományozza, úgy az Önkormányzat az adományt elfogadja. 

2., Az Önkormányzat már most kötelezi magát arra, hogy az 1., pont szerinti állapot 
bekövetkezése esetén az adományon használati jogot biztosít a Bicskei Rendőrkapitányság 
Felcsút községben szolgálatot teljesítő mindenkori körzeti megbízottja részére. 

3., A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester arra, hogy az 1-2. pontokban 
meghatározottak bekövetkezése esetén a fenti gépkocsi tulajdonjogában és használatában 
bekövetkező változással kapcsolatos jognyilatkozatokat megtegye, valamint a szükséges 
megállapodásokat a Képviselő-testület utólagos tájékoztatásával megkösse. 

 

Határidő: Azonnal 
Felelős:  Polgármester 

 
 

11. napirendi pont 
 

Tárgy: A közvilágítás karbantartási szerződésének meghosszabbítása 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

Mészáros Lőrinc: Az Önkormányzat közvilágítási lámpatesteinek rendszeres karbantartására 
vonatkozó szerződésünk lejárt. Szerződés hiányában a javítás kizárólag eseti megbízással 
történhet, melynek díja – a kiszállási költséget is magába foglalva – egyetlen lámpatest 
javítása esetén is eléri vagy meghaladja a csatolt szerződés tervezetében szereplő havi 
31.691.-Ft + Áfa rendszeres díjat. 
 
Fentiekre hivatkozva javasolom a korábbi közvilágítási szolgáltatóból (TiVi Kft.) kivált 
Estivill Kft-vel történő szerződéskötést határozott időtartamra, 2013. december 31. napjáig 
szólóan. A szerződés megkötésének a fenti gazdaságossági megfontoláson túl további indoka 
az, hogy a közvilágítási lámpatestekért ez év őszéig még fizetnünk kell a közvilágítás 
korszerűsítésért fizetendő részleteket, így a szolgáltatók keveredése bonyodalmakat okozhat.  
 
A rövid tartamú szerződés indoka pedig az, hogy jelenleg kidolgozás alatt van a közvilágítás 
korszerűsítésére több alternatíva. Esetleges komplett közvilágítási lámpacsere esetén a 



karbantartás mértékének igénye is felülvizsgálandó lehet, így hosszabb tartamú szerződéssel 
indokolatlanul korlátozná az önkormányzat saját mozgásterét. 
 
Mészáros Lőrinc: Kérdés, hozzászólás? Nincs. 

A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
44/2013 (IV.29.) számú határozata 

az ESTIVIL Kft-vel kötendő közvilágítási karbantartási szerződés tárgyában 
 
Felcsút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ESTIVIL Kft-vel kötendő, Felcsút 
közvilágítási berendezések aktív elemeinek üzemeltetése tárgyú szerződést jóváhagyja az 
alábbi feltételek szerint. 

A szolgáltatás vállalkozói díja 31.691.-Ft + Áfa/hó, a szerződés határozott időtartamra, 2013. 
december 31. napjáig szól. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

(A szerződés a határozat mellékletét képezi.) 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 

12. napirendi pont 
 

Tárgy: A közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása célú BM-pályázaton 
való részvétel 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

Mészáros Lőrinc: Az Önkormányzat hosszabb ideje tervezi a közbiztonság növelése 
érdekében kamerarendszer felszerelését a település frekventált pontjaira, illetőleg 
középületeire. A kamerarendszer ezen kívül biztosítani tudná az átmenő-forgalom és az egyes 
utcák forgalmának merevlemezre történő rögzítését, mely bűnelkövetés esetén 
visszakereshetőséget biztosít, és az utazó bűnözők felderítését megkönnyíti. 
 
A közelmúltban megjelent 8/2013. (III.29.) BM rendelet 4. pontjában meghatározott pályázati 
kiírás lehetővé teszi céljaink megvalósítását 80%-os pályázati támogatási intenzitás mellett. A 
pályázat keretében – a Tisztelt Képviselők támogató döntése esetén – a kamerarendszer 
beszerzésére és felszerelésére pályázunk, mely eszközbeszerzésnek minősül. Javasolom a 
támogatási összeg mértékét nettó 8 millió forintban meghatározni annak érdekében, hogy 



közbeszerzési eljárást lefolytatni ne legyen szükséges, gyorsabb és olcsóbb döntés 
születhessen. Ebben az esetben az Önkormányzatot terhelő önrész mértéke 1.600.000.- Ft, 
melyre a költségvetési tartalék biztosítja a keretet. 
 
Mészáros Lőrinc: Kérdés, hozzászólás? Nincs. 

A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
45/2013 (IV.29.) számú határozata 

a 8/2013 (III.29.) BM rendelet 4. pontja szerinti „Közbiztonság növelését szolgáló 
fejlesztések megvalósítása” 

című pályázaton való részvétel tárgyában 
 
Felcsút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 8/2013 (III.29.) 
BM rendelet 4. pontja szerinti „Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása” 
című pályázatra a következők szerint: 

1. A projekt megnevezése: Közbiztonsági kamerarendszer kiépítése a Felcsút község 
utcáiban és közintézményeiben 

2.   A pályázati konstrukció száma: 8/2013 (III.29.) BM rendelet 4. pont 

3.   A pályázat megvalósítási helyszíne:  

a) Felcsút község belterületi útjai a határozat melléklete szerint 

b) Endresz György Általános Iskola épülete 

c) Kastély Óvoda épülete 

d) Orvosi rendelő és könyvtár 

e) Önkormányzati Hivatal épülete 

4.  A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége 
8.000.000 Ft. 

5.  A pályázathoz szükséges saját erő mértéke a 8/2013 (III.29.) BM rendelet 1.§ (4) 
bekezdés c) pontja szerint a fejlesztés költségének 20%-a, azaz 1.600.000.- Ft, melyet 
az Önkormányzat a költségvetési tartalék terhére a pályázathoz biztosít. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció benyújtására és 
a szükséges nyilatkozatok megtételére. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Polgármester 



13. Napirendi pont 
 

Tárgy: A Felcsúti Polgárőr Egyesület 2012. évi beszámolójának megvitatása 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

Mészáros Lőrinc: A Polgárőr Egyesületet utoljára Nagy László volt polgárőr elnök 
vezetésével működött rendesen. Kapom a visszajelzéseket, hogy a dolgok nem úgy mennek 
,ahogy kellenek. Kérem, hogy a Polgárőr Egyesület elnökét hívjuk meg a következő Képviselő-
testületi ülésre és csak utána fogadjuk el a beszámolót. 
 

Mészáros Lőrinc: Kérdés, hozzászólás? Nincs. 

A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 

 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
46/2013 (IV.29.) számú határozata 

a Felcsúti Polgárőr Egyesület 2012. évi beszámolójáról 
 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Felcsúti Polgárőr Egyesület 2012. évi 
működéséről készített beszámolóját nem fogadja el és azt a következő Képviselő-testületi 
ülésen újratárgyalja. 

A Képviselő-testület megállapítja, hogy a beszámoló elfogadásának hiányában költségvetési 
támogatást az egyesületnek nem nyújt. 

Határidő: Azonnal 
Felelős:  Polgármester 
  az Egyesület elnöke 

 

 

 

 

 



14. Napirendi pont 
 

Egyebek 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 
a., Az Endresz György Általános Iskola erdei iskolájának támogatása 
 
Mészáros Lőrinc: Az Endresz György Általános Iskola 4. osztályos tanulói erdei iskolába 
mennek. Kérik az Önkormányzat támogatását a szabadidős programokhoz. A támogatás az 
iskolások étkezéséhez nyújtott hozzájárulás lenne, támogatást szerződésbe foglalva. 
 
Mészáros Lőrinc: Kérdés, hozzászólás? Nincs. 

A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
47/2013 (IV.29.) számú határozata 

az Endresz György Általános Iskola 4. osztályos tanulóinak támogatásáról 
 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 80.000,-Ft-tal hozzájárul az Endresz 
György Általános Iskola 4. osztályos tanulóinak erdei iskolai kirándulásához.  

A támogatói szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert. 
 
       Felelős: polgármester 
       Határidő: Azonnal 
 
 
b., A régi Faluház elbontása 
 
Mészáros Lőrinc:  Mint ismeretes, az új Faluház megépítését szeretnénk az idén 
megvalósítani. Ehhez szükséges a régi épület elbontása, valamint a tereprendezési munkák 
elvégzése. Az épület mielőbbi elbontását annak életveszélyes állapota is indokolja, melyre 
statikai szakvélemény rendelkezésre áll. Ezt követően közbeszerzési eljárást kell kiírni a 
Faluház építésére. Lassan megkapjuk az építési engedélyt.  
Sajnos előzetes felméréseink alapján a Faluházhoz megfelelő intenzitású pályázati forrást 
nem találunk, így vélhetően saját erőből kell gazdálkodnunk, és a műszaki tartalmat némileg 
csökkentve építkezhetünk. A költséget csökkentése érdekében meglévő épület bontását és a 
tereprendezés elvégzését ingyen felajánlom a községnek, amely kb. 25-30 millió Ft-ba kerülne 
a falunak. A Faluház építésénél számítunk emellett az összes felcsúti vállalkozó segítségére. 



Nagyon szép épületről beszélünk. Az Iskola és az Óvoda bármilyen rendezvényt meg tud majd 
tartani a hatalmas rendezvényteremben. Az épületben fog majd helyet kapni az Orvosi 
Rendelő, a Védőnői Szolgálat, fogászat a könyvtár. A pincében szeretnénk kialakítani egy 
kondi termet, ahol a falu fiataljai edzhetnek. Szeretnénk egy bank automatát is üzemeltetni, és 
egy Takarékszövetkezet is helyet kap az épületben. 
 
Mészáros Lőrinc: Kérdés, hozzászólás? Nincs. 

A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
48/2013 (IV.29.) számú határozata 

A régi Faluház bontásáról és Mészáros Lőrinc polgármester úr felajánlásáról 
 
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Mészáros Lőrinc polgármester 
felajánlását, melyben az életveszélyes állapotú régi Kultúrház teljes bontását és az ingatlan 
tereprendezési munkálatainak elvégzését vállalja fel ingyenesen, építési tevékenység 
végzésére szakosodott gazdasági társasága útján. 
 
      Felelős: Polgármester 
      Határidő: azonnal 
 
c., A rezsicsökkentés támogatásáról szóló döntés 
 
Mészáros Lőrinc:  Tessely Zoltán országgyűlési képviselőnk megkeresett bennünket, hogy 
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete is támogassa a rezsicsökkentést. Ez 
mindenkinek nagyon jó, hiszen a magas árak mellett nem mindegy, hogy mennyit fizetünk ki a 
számlákra. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szavazzunk a rezsicsökkentés mellett. 
 
Mészáros Lőrinc: Kérdés, hozzászólás? Nincs. 

A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 



Az elfogadott döntés: 

 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
49/2013 (IV.29.) számú határozata 
a rezsicsökkentés támogatásáról 

 
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tessely Zoltán országgyűlési képviselő úr 
kérése alapján támogatja Magyarország Kormányának döntését a lakossági villamosenergia- 
és földgázszolgáltatás díjának 10 %-os csökkentésével kapcsolatban. 
 
       Felelős: Polgármester 
       Határidő: azonnal 
 

 
Mészáros Lőrinc polgármester az ülést 18.30 órakor bezárta. 
 
 
      K.m.f. 
 
 
 Mészáros Lőrinc     dr. Sisa András 
   polgármester                        jegyző 


