
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. június 18. 17..00  

 

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: 

• Mészáros Lőrinc polgármester 
• Mészáros László alpolgármester 
• Mészáros János képviselő 

Flier Éva képviselő 
Simon Ákos képviselő 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek: 

     Dr. Sisa András jegyző (tanácskozási joggal) 

Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők: 

     Makai Kinga  képviselő 
     Demjén József képviselő  
 
 
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. Beszámoló Felcsút község közrendjéről, bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

        Dr. Balázs Sándor r. alezredes, kapitányságvezető 

 
4.  A felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési 

eljárás eredményének megállapításáról  
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
                     dr. Sisa András jegyző 

 



5. A Kastély Óvoda óvodai csoportlétszáma túllépésének fenntartói  engedélyezése 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
        

6. A települési hulladékkezelési közszolgáltató szolgáltatási szerződésének felmondása 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 
7. Az Endresz György Általános Iskola IV. korcsoportos fiú  labdarúgó csapata támogatási kérelme 
     Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 
8. Egyebek 

 

Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy 5 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 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. Beszámoló Felcsút község közrendjéről, bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
Dr. Balázs Sándor r. alezredes, kapitányságvezető 

 
4. A felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 

közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról  
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 
5. A Kastély Óvoda óvodai csoportlétszáma túllépésének fenntartói engedélyezése 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

6. A települési hulladékkezelési közszolgáltató szolgáltatási szerződésének felmondása 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 
7. Az Endresz György Általános Iskola IV. korcsoportos fiú labdarúgó csapata támogatási 

kérelme 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 
8. Egyebek 

 

 

 



1. Napirendi pont 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Felcsút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2013 (IV.29.) számú határozata 
A Felcsút, Alcsútdoboz, Szár, Tabajd, Újbarok települések közös szennyvíztisztító telepének 
fejlesztéséről. A határozat megküldése megtörtént. 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2013 (IV.29.) számú határozata 
Bérüzemeltetett víziközművek 2013. évi beruházási javaslata. A határozat megküldése megtörtént. 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2013. (IV.29.) számú határozata 
a 2012. évi belső ellenőrzési jelentésről. A határozat megküldése megtörtént. 

 
 
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. A határozat megküldése megtörtént. 

 
 
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2013 (IV.29.) számú határozata 
a Kulturált Egészséges Felcsútért Közalapítvány által adományozott gépkocsiról. A határozat 
megküldése megtörtént. 

 
 
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2013 (IV.29.) számú határozata 
az ESTIVIL Kft-vel kötendő közvilágítási karbantartási szerződés tárgyába. A szerződés aláírása 
megtörtént. 
 
 
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. A határozat megküldése megtörtént. 
 
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2013 (IV.29.) számú határozata 
a Felcsúti Polgárőr Egyesület 2012. évi beszámolójáról. A határozat megküldése megtörtént. 
 
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2013 (IV.29.) számú határozata 
az Endresz György Általános Iskola 4. osztályos tanulóinak támogatásáról. A határozat megküldése 
megtörtént.  
 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2013 (IV.29.) számú határozata 
A régi Faluház bontásáról és Mészáros Lőrinc polgármester úr felajánlásáról. A határozat 
megküldése megtörtént. 
 
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 49/2013 (IV.29.) számú határozata 
a rezsicsökkentés támogatásáról. A határozat megküldése megtörtént. 
 
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 51/2013 (V.2.) számú határozata 
a 8/2013 (III.29.) BM rendelet 4. pontja szerinti „Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések 
megvalósítása” című pályázaton való részvétel tárgyában. A határozat megküldése megtörtént. 



 
 

2. Napirendi pont 

Beszámoló a két ülés közötti eseményekről 

Mészáros Lőrinc:  
Megtörtént a tanévzáró ünnepély és a ballagás az Endresz György Általános Iskolában. Az Endresz 
György Általános Iskola nyert 99 millió Ft pályázati támogatást, melyet köszönünk szépen Flier Éva 
igazgató asszonynak. Ennek a pályázatnak köszönhetően két évre a pedagógusok továbbképzése 
megoldódik.  

Június 3-án volt a Trianoni megemlékezés, melyet szintén megköszönünk az Endresz György Általános 
Iskola tanárainak és diákjainak. Gyönyörű, színvonalas műsort adtak elő. 

A képviselők a polgármester beszámolóját határozathozatal nélkül tudomásul vették. 

3. Napirendi pont 

Beszámoló Felcsút község közrendjéről, bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről 
 
Mészáros Lőrinc:  
A település közbiztonsági helyzetéről minden évben tájékoztatást nyújt és beszámol a területileg 
illetékes rendőrkapitány. A beszámoló írásbeli változatát a Tisztelt Képviselők részére csatoltan 
megküldtem. Ülésünkre meghívást kapott dr. Balázs Sándor r. alezredes, kapitányságvezető úr, aki 
beszámolóját szóban kiegészíti. 

A település közbiztonságának növelése, a folyamatos rendőri jelenlét, a bűnmegelőzés, és a körzeti 
megbízotti tevékenység hatékony ellátása mindannyiunk közös érdeke. Úgy vélem, hogy a Bicskei 
Rendőrkapitányság eredményes munkát végez, mely a kapitány úr beszámolójából számszerűsítve is 
egyértelműen látszik. Az eredményes munka ellátását azonban a rendőrség is csak abban az esetben 
tudja fenntartani, és még eredményesebbé tenni, ha ehhez megfelelő pénzügyi forrásokkal rendelkezik.  

A jogszabály jelenleg már nem teszi lehetővé a civil szervezetek, alapítványok, magánszemélyek által a 
rendőrségnek juttatott működési támogatást, azonban ezt az önkormányzatok saját költségvetésük 
terhére még biztosíthatják. Ennek megfelelően javasolom, hogy a rendőri munka elismeréseként, és a 
bűnmegelőzés támogatásaként részesítsük 1 millió forint egyszeri támogatásban a 
Rendőrkapitányságot. 

dr. Balázs Sándor r. alezredes: Szeretném megköszönni Mészáros Lőrinc polgármester úr és Felcsút 
Község Önkormányzatának támogatását. Köszönjük továbbá, hogy az új Faluház építése miatt az 
átmeneti időszakra körzeti megbízott irodájának helyt adtak a Letenyei Lajos Szakközépiskolában. Az 
idei évben kevesebb a bűnözés a községben. Köszönjük szépen az adományt. 

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

A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 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 Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
62/2013 (VI.18.) sz. határozata 

Felcsút község közrendjéről, bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről 
szóló beszámolóról, és a Bicskei Rendőrkapitányság támogatásáról 

 

1., Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete Felcsút község közrendjéről, bűnügyi és 
közbiztonsági helyzetéről szóló 2012. évi beszámolót megtárgyalta és elfogadta. 

2., Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a település közbiztonságának növelése, a helyi 
bűnmegelőzés elősegítése céljából a Rendőrkapitányság részére – költségvetési tartalékának terhére – 
egymillió forint egyszeri, vissza nem térítendő támogatást nyújt. Felhatalmazza a polgármestert a 
támogatói okirat aláírására. 

A beszámoló és a támogatói okirat a határozat mellékletét képezi. 

      Határidő:  Azonnal 
      Felelős: Polgármester 
 

4. Napirendi pont 

A felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési 
eljárás eredményének megállapításáról  
 

A Képviselő-testület 2013. évi költségvetésének elfogadásakor erre az évre kiemelt fejlesztési 
elképzeléseként az új Faluház létrehozását határozta meg. Az elmúlt ülésünkön döntöttünk a beruházás 
megkezdéséhez szükséges közbeszerzési eljárás megindításáról. Az építési beruházás megindítását 
követően a kivitelező kiválasztása hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalásos közbeszerzési eljárás 
lefolytatásával történik. Az eljárás során az alábbi három ajánlattevőnek juttattuk el az ajánlattételi 
felhívást. 

a) SOKON Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2484 Agárd, Széchenyi úti 
üzletsor 

b) Építő- és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1112 Budapest, Németvölgyi út 
146. 

c) System Novum Innovatív Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2051 Biatorbágy, Ybl Miklós 
sétány 26. II. em. 20. 

 

Az ajánlattevők 2013. június 14. 10:00 óráig nyújthatták be ajánlatukat, melyeket a Közbeszerzési 
Bíráló bizottság még aznap megvizsgált. Ezt követően június 17. napján a tárgyalási szakasz első 



fordulójában sikerült megegyezésre jutnunk a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó SOKON Építőipari és 
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal, aki a szerződési feltételeket előzetesen elfogadta. 

A legkedvezőbb ajánlat vállalkozói díja 133.249.838,-Ft+27 % Áfa. 

Fentiek alapján javasolom, hogy a Bíráló bizottság javaslatát elfogadva a munkát a legalacsonyabb 
vállalkozói díj mellett vállaló SOKON Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságot 
bízzuk meg a felcsúti új Faluház megépítésével.  

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

A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 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 Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

63/2013 (VI.18.) számú határozata 
a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési 

eljárásban a nyertes ajánlattevő kiválasztásáról 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, hirdetmény 
közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban az alábbiakról határoz: 

1., a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési 
eljárásban a Képviselő-testület a Bírálóbizottság javaslatát figyelembe véve megállapítja, hogy a 
nyertes ajánlattevő a SOKON Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság , amely az 
ajánlattevők közül a legalacsonyabb vállalkozói díj, 133.249.838,- Ft+Áfa, azaz 
Egszázharminchárommillió-kettőszáznegyvenkilencezer-nyolcszázharmincnyolc Forint+Áfa mellett 
vállalta a kivitelezést. 

2., a felcsúti új Faluház megépítése tárgyában a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását 
mellékletét képező szerződés-tervezetet valamennyi pontját érintően az ajánlattevő elfogadta. 

3., a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a SOKON Építőipari és Kereskedelmi 
Korlátolt Felelősségű Társasággal, mint nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést aláírja. 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 

 

 

 



5. Napirend 

A Kastély Óvoda óvodai csoportlétszáma túllépésének fenntartói engedélyezése 
 

Mészáros Lőrinc:  
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket, hogy Bárányos Gáborné óvodavezető jelzéssel élt a fenntartó 
önkormányzat, mint fenntartó felé, hogy az óvoda két csoportja – a középső és a nagy csoport –
létszáma az előzetes adatok alapján várhatóan eléri az alapító okiratban meghatározott maximális 
gyermeklétszámot, ezért kérte a létszámkeret lehetőségek szerinti megemelését. Az oktatási intézmény 
érintett két csoportja 25-25 fővel működik jelenleg. 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény még hatályos 3. melléklete II. 7.-8. pontjai alapján a 
törvényben meghatározott alaplétszámot 20%-kal a fenntartó engedélyével az intézmény átlépheti. 
Ennek megfelelően javasolom a létszámkeret átlépéséhez szükséges – ideiglenes, a következő oktatási 
évre szóló – engedély megadását, azzal, hogy a gyermekenkénti 2 m2/fő alapterület-igény betartását az 
oktatásszervezési feladatkörében eljáró intézményvezető köteles biztosítani. 

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

A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 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 Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

64/2013. (VI. 18.) számú határozata 
A Kastély Óvoda csoportlétszám-keretének emeléséről 

 
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint fenntartó – a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény 3. melléklet II. 7-8. pontja alapján – a felcsúti Kastély Óvodába felvehető, törvényben 
meghatározott maximális, csoportonként 25 fős gyermeklétszám 20%-os átlépését a középső és nagy 
csoportokban a 2013-2014-es oktatási évre engedélyezi.  

A fenntartói engedély értelmében az intézmény középső és nagy csoportjaiba felvehető maximális 
gyereklétszám 30-30 fő azzal, hogy az intézményvezető az egyes csoportok szervezése során a 
csoportszobák befogadóképességére köteles tekintettel lenni. 

Határidő:  Azonnal 
      Felelős: Polgármester 
        Intézményvezető 
 
 
 
 
 
 



6. Napirendi pont  
A települési hulladékkezelési közszolgáltató szolgáltatási szerződésének felmondása 

 

Mészáros Lőrinc:  
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket, hogy a településünk hulladékkezelési közszolgáltatását jelenleg 
ellátó Saubermacher-Bicske Kft. gazdasági nehézségeire hivatkozva felmondta az önkormányzattal 
kötött közszolgáltatási szerződést. A közszolgáltató érvényesen a hatályos szerződésünk felmondási 
szabályai szerint legalább az új közszolgáltató kiválasztásáig, de legfeljebb hat hónapos időtartamig 
még köteles a szolgáltatást biztosítani. A szolgáltató felmondási indoka alapos, emellett vélelmezzük, 
hogy a gazdasági társaság egyébiránt sem felel meg a törvényben előírt tulajdonosi szerkezetnek sem. 

Felcsút Község Önkormányzata tagja a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulásnak, mely társulási megállapodásában a tagok akként határoztak, hogy a társulásra ruházzák 
a hulladékkezelés ellátásával és szervezésével kapcsolatos feladatkörüket. Ennek keretében a társulás 
már korábban – közbeszerzési eljárásban – kiválasztotta a területén működő közszolgáltatókat azzal, 
hogy a kiválasztáskor érvényes szerződések megszűnésével veszik át a korábbi szolgáltatótól az adott 
települést. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató 
Részvénytársaság, illetőleg a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Konzorcionális 
Együttműködés a szervezetébe integrált közszolgáltató cégek útján látja el a hulladékkezelési 
közszolgáltatást. Felcsút közigazgatási területén a megállapodás értelmében a Velencei Tavi 
Hulladékgazdálkodási Kft. fogja végezheti a jelenlegi helyzetben a kommunális hulladék gyűjtését és 
elszállítását. 

A hulladék literenkénti elszállítási díja a központi jogszabályokban meghatározott korlátozott 
díjemelési lehetőség, illetve Magyarország Kormányának rezsicsökkentési intézkedései miatt csökken, 
mivel a szolgáltatási alapdíj a 2012. április 14-én alkalmazott díj 4,2%-ában korlátozott emelését 
követően 2013. július 1-től a jelenleg alkalmazott alapdíj 90%-ára kell, hogy csökkenjen.  

Az előterjesztéstől eltérően javaslatom úgy változtatom meg, hogy első lépcsőben hat hónapos 
felmondási idővel vegyük tudomásul, illetve fogadjuk el a Saubermacher-Bicske Kft. felmondását, 
majd vizsgáljuk meg, hogy a Konzorciális Együttműködés helyett van-e más lehetőségünk a szolgáltató 
kiválasztására.  

Simon Ákos:  
Alapvetően az a lényeg, hogy biztonságos legyen a szolgáltatás. 

A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 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 Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

65/2013. (VI. 18.) számú határozata 
A települési hulladékkezelési közszolgáltató megváltozásáról 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete Felcsút község közigazgatási területén a települési 
hulladékkezelési közszolgáltató megváltozásáról az alábbiak szerint határoz: 

1., A Képviselő-testület a Saubermacher-Bicske Kft. közszolgáltatási szerződésének felmondását 2013. 
november 30. napjával elfogadja. 

2., A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy 
mely szolgáltató biztosíthatja Felcsút közigazgatási területén a Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Konzorcionális Együttműködés a szervezetébe integrált közszolgáltató cégek 
mellett a hulladékkezelési közszolgáltatást. 

3., A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a korábbi szerződés felmondásával, 
összefüggő valamennyi szükséges jognyilatkozatot aláírja. 

Felelős:  Polgármester 
Határidő:  Azonnal 

 
 
7. Napirendi pont 
Az Endresz György Általános Iskola IV. korcsoportos fiú labdarúgó csapata támogatási kérelme 
 
Mészáros Lőrinc:  
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket, hogy az Endresz György Általános Iskola IV. korcsoportos fiú 
labdarúgó csapata bejutott a diákolimpia országos döntőjébe. Az intézmény fenntartója a csapat 
utaztatását tudja csak részben támogatni, az étkeztetést a diákoknak maguknak kell megoldani a négy 
napos rendezvény során. A felmerülő költségekhez a tanulók a testnevelő tanár útján az 
előterjesztésemhez csatolt kérelemnek megfelelően 90-100.000.- Ft támogatáshoz folyamodtak. Ezzel a 
12 fő résztvevő négy napra számított étkezésének költségeit vállalná át az önkormányzat. 

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy egyetértésük esetén a képviselői tiszteletdíj, avagy a költségvetési 
tartalék terhére támogassák az eredményes csapatot! 

A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 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 Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

66/2013. (VI. 18.) számú határozata 
Az Endresz György Általános Iskola IV. korcsoportos fiú labdarúgó csapatának támogatásáról 

 
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Endresz György Általános Iskola IV. 
korcsoportos fiú labdarúgó csapatának diákolimpiai részvételéhez a Hyper-Aktív Egyesület 
alapítványon át – költségvetési tartalékának terhére – egyszázezer forint egyszeri, vissza nem térítendő 
támogatást nyújt. Felhatalmazza a polgármestert a támogatói okirat aláírására. 

A támogatói okirat a határozat mellékletét képezi. 

Felelős:  Polgármester 
Határidő:  Azonnal 

 

8. Napirendi pont 
Egyebek 
 
Mészáros Lőrinc:  
A Lakosság részéről több jelzés érkezett, hogy komposztáló telep felől néha elviselhetetlen bűz jön. 
A Biwatec -Felcsút Kft. ellen a felszámolás folyamatban van. Ha találnánk olyan céget, aki el tudná 
távolítani a komposztanyagot a telepről, megszűnne a bűz, és ez a lakosság szempontjából is 
kedvező lenne. 
 
További hozzászólás, észrevétel hiányában a polgármester a testületi ülést 18.30 órakor bezárta. 
 

K.m.f. 

 

Mészáros Lőrinc     Dr. Sisa András 
              polgármester              jegyző 

 


