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

Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 
 

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

Az ülés időpontja:  2013.  augusztus 16. 09.00 óra 

 

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: 

• Mészáros Lőrinc polgármester 
• Mészáros László alpolgármester 
• Mészáros János képviselő 
• Makai Kinga képviselő 
• Simon Ákos képviselő 

 
 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek: 

     Dr. Sisa András jegyző (tanácskozási joggal) 

Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők: 

     Flier Éva képviselő 
     Demjén József képviselő  
 
 
Az ülésre javasolt napirendi pontok: 

1. Az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás Társulási 
Megállapodása felülvizsgálata 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 
2. A Magyar Telekom és a Telenor hírközlési célú fejlesztése, valamint a víztorony hírközlési 

célú hasznosítása 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 
 

3. A „Tiszta udvar, rendes ház „ elismerő címének 2013. évi adományozásáról 
      Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 
4. A Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása 

felülvizsgálata 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

       5.  A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Iratkezelési szabályzatának módosítása 
              Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 



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. Az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás Társulási 
Megállapodása felülvizsgálata 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 
2. A Magyar Telekom és a Telenor hírközlési célú fejlesztése, valamint a víztorony hírközlési 

célú hasznosítása 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 
 

3. A „Tiszta udvar, rendes ház „ elismerő címének 2013. évi adományozásáról 
      Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 
4. A Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása 

felülvizsgálata 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

       5.  A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Iratkezelési szabályzatának módosítása 
              Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 
 
1. Napirendi pont 
 

Tárgy: Az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás 
Társulási Megállapodása felülvizsgálata 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 
 

Mészáros Lőrinc: Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket, hogy a korábbi ülésünkön jogi személyiségű 
társulássá átalakított Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás 
társulási megállapodásának módosítása vált szükségessé.  

A módosítás indoka az, hogy a társulási megállapodás elfogadásakor az irányadó települési 
lakosságszámot a 2013. január 1-i állapotnak megfelelően fogadtuk el, holott a hatályos jogszabályi 
rendelkezés alapján a 2009. január 1-i állapot alkalmazása a helyes. 

A társulási megállapodást előkészítő ügyvédi iroda a módosítást tartalmazó határozati javaslatot 
elkészítette. 

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 

71/2013 (VIII.16.) számú határozata 
Az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás Társulási 

Megállapodásának módosításáról 
 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta az „Esély Szociális, Családsegítő és 
Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás Társulási Megállapodása felülvizsgálatára” 
vonatkozó előterjesztést, mely alapján az alábbi döntéseket hozza: 
 

I.  
 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti 
Intézmény Fenntartó Társulás Társulási Megállapodását – továbbiakban: Megállapodás – az alábbiak 
szerint módosítja, mely a II. számú módosítás: 
 
1. A Megállapodás I/2. pontjában a 2013. január 1-jei állandó népességszámra vonatkozó adatok 

helyébe 2009. január 1-jei népességadatok lépnek, kiegészülve az alábbi bekezdéssel: 
 

„Az Mötv. 146. § (3) bekezdése alapján az Mötv. 90. § (2) bekezdése alkalmazása, azaz a 
működési költségek viselése tekintetében a költségvetési törvényben meghatározott 
lakosságszám az irányadó.” 
 

2. A Megállapodás XVII/3. pontjának első bekezdése kiegészül az „I. számú” mondatrésszel, 
továbbá az alábbi második bekezdéssel: 

 
„A Társulási Megállapodás II. számú módosítása a Társulási Megállapodás módosítását 
utolsóként jóváhagyó képviselőtestület határozata meghozatalának napján lép hatályba azzal, 
hogy rendelkezését 2013. július 1.-napjától kell alkalmazni.” 

 
3. A Megállapodás XVII. fejezete kiegészül az alábbi 6. ponttal: 
 

„6.  A Társulási Megállapodás II. számú módosítását: 
6.1. Felcsút Községi Önkormányzatnak Képviselő-testülete  …/2013.(….)  sz. 

határozatával, 
6.2. Alcsútdoboz Település Önkormányzatnak Képviselő-testülete  …/2013.(….)  sz. 

határozatával, 
6.3. Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2013.(….)  …..sz. 

határozatával, 
6.4.  Szár Községi Önkormányzatnak Képviselő-testülete …/2013.(….)  sz. 

határozatával, 
6.5. Újbarok Községi Önkormányzatnak Képviselő-testülete …/2013.(….)  sz. 

határozatával, 
6.6. Vértesacsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2013.(….)  .sz. 

határozatával, 



6.7. Tabajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2013.(….)  sz. 
határozatával, 

6.8. Óbarok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2013.(….)  sz. 
határozatával, 

fogadta el, s foglalta a módosítással egységes szerkezetbe.” 
 

 
II.  
 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti 
Intézményi Társulás Társulási Megállapodását az I. pontban foglalt módosítással az előterjesztés 1. 
számú mellékletében foglaltak szerint egységes szerkezetbe foglalja s felhatalmazza a Polgármestert 
annak aláírására.  

 
Felelős:  Mészáros Lőrinc 
polgármester 
Határidő: döntést követő 8 nap 

 
 

III. 
 

A Képviselőtestület felkéri a polgármestert hogy az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti 
Intézményi Társulás egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását a Magyar Államkincstár 
Fejér Megyei Igazgatósága részére 8 napon belül küldje meg.  
 

Felelős:  Mészáros Lőrinc 
polgármester 
Határidő: döntést követő 8 nap 

 
 

 
2. Napirendi pont 

 
Tárgy: A Magyar Telekom és a Telenor hírközlési célú fejlesztése, valamint a víztorony hírközlési 
célú hasznosítása 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 
 

Mészáros Lőrinc: Önkormányzatunkat közel egyidejűleg kereste meg mobil-hírközlési fejlesztési 
célzattal a Magyar Telekom Nyrt. és a Telenor Magyarország Zrt. A fejlesztés során az Önkormányzat 
tulajdonában álló víztorony tetejére szerelt „koronára” kerülne a két szolgáltató antennarendszere, a 
torony melletti ingatlanon pedig a kiszolgáló konténereket helyeznék el. A toronytól optikai kábel 
húzódna a már épülő Fő utcai rendszerig. A projekt megvalósításával a település és közvetlen 
környezete magasabb szintű mobilszolgáltatás ellátására, mobilinternet-elérésre lesz alkalmas úgy, 
hogy új és zavaró hatású átjátszótorony nem épülne, valamint szolgáltatók bérleti díjat fizetnének a 
víztorony használatáért. 

Úgy vélem, hogy a fenti elképzelés megvalósítása esetén a község lakói a jelenleginél magasabb szintű 
szolgáltatást tudnak elérni, és nem mellékesen az Önkormányzatot bérleti díj-bevétel fogja megilletni. 
A hírközlési szolgáltatók rendszerük kiépítését saját forrásból valósítják meg. Ennek megfelelően a 
fejlesztési cél támogatásának akadályát nem látom. 



A kivitelezést a két szolgáltató akként tervezi megvalósítani, hogy a Magyar Telekom építené mind az 
optikai kábelt, mind pedig az antennák tartószerkezetét, a Telenor mindezt csak használatba venné a 
két közötti – általunk nem ismert – belső elszámolás alapján. Ennek megfelelően azt javasolom, hogy a 
két szolgáltató részére eltérő mértékben írjuk elő a fizetendő bérleti díj mértékét azzal, hogy a 
komolyabb műszaki beruházást vállaló céget kisebb, a Telenort pedig magasabb bérleti díj terhelje. 

Mindkét szolgáltató évi egyszázezer forint bérleti díj megfizetésére tett javaslatot az előterjesztésemhez 
csatolt szerződés-tervezetben. Mivel ezt az összeget a hasonló célú bérletekkel összehasonlítva is 
alacsonynak véljük, azt javasolom, hogy a Magyar Telekom részére évi kettőszázezer, a Telenor 
részére évi háromszázezer forintos bérleti díjat határozzunk meg. 

A csatolt szerződéstervezetek vonatkozásában véleményeltérésként javasolom megfogalmazni azt, hogy 
tegyük lehetővé mindkét szolgáltatóval a külön-külön történő szerződéskötést azzal az indokkal, hogy a 
későbbiek során a bérleti jogviszony így eredményesebben kezelhető. 

Az előterjesztés sürgősségi tárgyalásának indokaként megjegyezni kívánom, hogy a szolgáltatók éves 
fejlesztési terve, valamint a kivitelezés és engedélyezés minimálisan szükséges és jogszabályban 
meghatározott időtartama teszi szükségessé a mielőbbi önkormányzati-tulajdonosi döntést. 

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 

72/2013 (VIII.16.) számú határozata 

a Magyar Telekom Nyrt. részére a 329/1. hrsz-ú ingatlanon található víztorony hírközlési célú bérbe 
adásáról  

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonát képező, Felcsút belterületi 
329/1. hrsz-ú ingatlanon található víztorony hírközlési célú hasznosításáról az alábbi döntést hozza: 

1., A Képviselő-testület a víztorony építményén hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Telekom Nyrt. 
hírközlési célú antennarendszert helyezzen el és üzemeltessen. A hozzájárulás magába foglalja a 
hírközlési célú használat megvalósításához szükséges konténer és egyéb kiszolgáló létesítmények 
elhelyezését a 329/1. hrsz-ú ingatlanon. 

2., A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Telekom Nyrt. víztoronytól a Felcsút Fő 
utcai optikai kábel-végpontig közterületen csatlakozást építsen ki. 



3., A Képviselő-testület a Felcsút belterületi 329/1. hrsz-ú ingatlanon található víztorony hírközlési 
célú hasznosítására a Magyar Telekom Zrt-vel 2020. december 31-ig terjedő időszakra a határozat 
mellékletét képező bérleti szerződésnek megfelelően – az alábbi véleményeltérés mellett – bérleti 
szerződést köt: 

a) a bérleti szerződésben meghatározott éves bérleti díj mértéke 200.000.-Ft, azaz kettőszázezer 
forint összegre változik, 

b) a bérleti szerződésből törlendő valamennyi olyan rendelkezés, mely kizárja azt, hogy az 
Önkormányzat, mint bérbeadó más szolgáltatóval külön bérleti szerződést kössön 

4., a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés 3., pont szerint módosított 
tartalmú változatának aláírására. 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 

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 

76/2013 (VIII.16.) számú határozata 

a Telenor Magyarország Zrt. részére a 329/1. hrsz-ú ingatlanon található víztorony hírközlési célú 
bérbe adásáról  

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonát képező, Felcsút belterületi 
329/1. hrsz-ú ingatlanon található víztorony hírközlési célú hasznosításáról az alábbi döntést hozza: 

1., A Képviselő-testület a víztorony építményén hozzájárul ahhoz, hogy a Telenor Magyarország Zrt. 
hírközlési célú antennarendszert helyezzen el és üzemeltessen. A hozzájárulás magába foglalja a 
hírközlési célú használat megvalósításához szükséges konténer és egyéb kiszolgáló létesítmények 
elhelyezését a 329/1. hrsz-ú ingatlanon. 

2., A Képviselő-testület a Felcsút belterületi 329/1. hrsz-ú ingatlanon található víztorony hírközlési 
célú hasznosítására a Telenor Magyarország Zrt. -vel 2017. december 31-ig terjedő időszakra a 
határozat mellékletét képező bérleti szerződésnek megfelelően az alábbi véleményeltéréssel bérleti 
szerződést köt: 



a) a bérleti szerződésben meghatározott éves bérleti díj mértéke 300.000.-Ft, azaz 
háromszázezer forint összegre változik, 

b) a bérleti szerződésből törlendő valamennyi olyan rendelkezés, mely kizárja azt, hogy az 
Önkormányzat, mint bérbeadó más szolgáltatóval külön bérleti szerződést kössön 

3., a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés 2., pont szerint módosított 
tartalmú változatának aláírására. 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
3. Napirendi pont 
 
Tárgy: A „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő címének 2013. évi adományozásáról 

      Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

Mészáros Lőrinc: Az Önkormányzat 2013. évben immáron második alkalommal hirdette meg a „Tiszta 
udvar, rendes ház” cím pályázatát. Reményeink szerint a címmel olyan hagyományt teremtünk, mely a 
település portáinak megszépülését, a lakókörnyezet nagyobb fokú rendezettségét fogja eredményezni.  

A plakettel és pénzjutalommal járó díjazást minden évben az augusztus 20. napján tartott ünnepség 
keretében adjuk át, melyet megelőzően a Képviselő-testület ad hoc bizottság javaslata alapján dönt a 
beérkezett pályázatokról. 

A bizottság tagjai az elmúlt héten a július 31. napjáig beérkezett valamennyi pályázó ingatlanát 
megtekintették, jegyzőkönyvezték. A pályázatok közül a bizottság rangsorolta azt a tizenöt ingatlant, 
melyet díjazásra javasol. 

Megjegyezni kívánom, hogy a rendeletünk évente 15 darab ingatlan díjazását teszi lehetővé, azonban 
ezt a maximális mennyiséget nem feltétlenül kell kihasználnunk: a képviselő-testület dönthet úgy, hogy 
adott évben kevesebb ingatlant tart kitüntetésre érdemesnek. A cím adományozásához minősített 
többségű döntés szükséges. 

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 
73/2013 (VIII.16.) számú határozata 

a „Tiszta udvar, rendes ház” cím adományozásáról  
 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évben a „Tiszta udvar, rendes ház” címet 
adományoz az alábbi pályázók részére:  

 Díjazott ingatlantulajdonos Díjazott ingatlan címe, helyrajzi száma 

1. Szabó Lajos Felcsút, Fő u 66. 
2. Juhász Kinga Felcsút, Fő u 139. 
3. Németh László Felcsút, Kossuth u 1. 
4. Szilágyi Tamás Felcsút, Kossuth u 8. 
5. Kosztik Krisztián Felcsút, Kossuth u 10. 
6. özv. Nagy Jánosné Felcsút, Kossuth u 13. 
7. Nagy Istvánné Felcsút, Kossuth u 21. 
8. Kemele János  Felcsút, Rákóczi u 1/G. 
9. Vígh Andrásné Felcsút, Rákóczi u 81 
10.  Rohonczi Józsefné Felcsút, Rákóczi u 83. 
11. Kovács-Sipeki Attila Felcsút, Pozsonyi u 47. 
12. Kalapos Andrásné Felcsút, Vereczkei köz 7/C. 
13 Gudics Mihály Felcsút, Fő u 173 
14.  Harangozó Ferencné Felcsút, Akácfa u 4. 
 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a díjazottak részéra az augusztus 20-i 
rendezvény keretében az emlékplakettet átadja, valamint a rendeletben meghatározott és a díjjal járó 
egyszeri pénzbeli juttatást átutalja.  

Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
4. Napirendi pont 
 
Tárgy: A Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása 
felülvizsgálata 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

Mészáros Lőrinc: Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket, hogy a korábbi ülésünkön jóváhagytuk a 
Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás jogi személyiségű társulássá történő 
átalakítását. Bicske Város Polgármestere megkeresésében arról tájékoztatott, hogy a társulási 
megállapodás módosítása vált szükségessé. 

A módosítás indoka az, hogy a társulási megállapodás elfogadásakor az irányadó települési 
lakosságszámot a 2013. január 1-i állapotnak megfelelően fogadtuk el, holott a hatályos jogszabályi 
rendelkezés alapján a 2009. január 1-i állapot alkalmazása a helyes. Ugyancsak módosítandó a 
társulás székhelye, valamint az alaptevékenység szakágazati besorolása is. 

A társulási megállapodást előkészítő Bicske Város Önkormányzati Hivatala a módosítást tartalmazó 
határozati javaslatot elkészítette, melyet előterjesztésemhez pdf. formátumban csatolok. 



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 Községi  Önkormányzat Képviselő-testületének 
74/2013 (VIII.16..) sz. határozata 

Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás 
Társulási Megállapodásának módosítása   

 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti 
Társulás Társulási Megállapodását a következők szerint módosítja: 
 
    1.   A megállapodás 1.2 helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 

1.1 Alcsútdoboz Település Önkormányzat 
székhelye: Alcsútdoboz, József A. u. 5.  
képviseli: Oláh Gyárfás polgármester 
lakosságszáma: 1 454 fő 
 

1.2     Bicske Város Önkormányzata  
székhelye: Bicske, Hősök tere 4.  
képviseli: Tessely Zoltán polgármester 
lakosságszáma: 11 552 fő  
 

1.3     Csabdi Község Önkormányzat 
székhelye: Csabdi, Szabadság u. 44.  
képviseli: Dr. Tankó Károly polgármester 
lakosságszáma: 1 205 fő 
 

1.4    Felcsút Községi Önkormányzat 
székhelye: Felcsút, Fő u. 75. 
képviseli: Mészáros Lőrinc polgármester 
lakosságszáma: 1 764 fő 
 

1.5     Mány Község Önkormányzata 
székhelye: Mány, Rákóczi u. 67. 
képviseli: Ugron Zoltán polgármester 
lakosságszáma: 2 372 fő 
 

1.6     Óbarok Község Önkormányzata 
székhelye: Óbarok, Iskola u. 3.  
képviseli: Borbíró Mihály polgármester 
lakosságszáma: 789  fő 



 
1.7     Szár Községi Önkormányzat 

székhelye: Szár, Rákóczi u. 68. 
képviseli: Moharos Péter polgármester 
lakosságszáma: 1 675 fő 
 

1.8     Tabajd Község Önkormányzata 
székhelye: Tabajd, Dózsa Gy. u. 2. 
képviseli: Dr. Temesszentandrási György polgármester 
lakosságszáma: 974 fő 
 

1.9     Újbarok Községi Önkormányzat  
székhelye: Újbarok, Fő u. 33. 
képviseli: Schnobl Ferenc polgármester 
lakosságszám: 415 fő 
 
1.l0     Vál Község Önkormányzat  
székhelye: Vál, Vajda J. u. 2.  
képviseli: Bechtold Tamás János polgármester 
lakosságszám: 2 494 fő 
 
1.11   Vértesacsa Község Önkormányzata  
székhelye: Vértesacsa, Vörösmarty u. 2.  
képviseli: Kovács Zoltán polgármester 
lakosságszám: 1 733 fő 
 

2 A megállapodás 2.2 helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 
„2.2 A társulás székhelye: 2060 Bicske, Hősök tere 4.” 
 

3 A megállapodás 1. sz. mellékletében: Az alaptevékenység szakágazati besorolása (862 000 Járóbeteg-
ellátás, fogorvosi ellátás komplex fejlesztési támogatása) helyébe az alábbi szövegrész lép: 
„Az alaptevékenység szakágazati besorolása: 
862 100 általános járóbeteg- ellátás 
 

4 Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatot a munkaszervezeti feladatokat ellátó Bicskei 
Polgármesteri Hivatal részére soron kívül megküldje. 
 

5 A Képviselő-testület a társulási megállapodás módosítását és annak egységes szerkezetbe foglalt 
szövegét egyaránt jóváhagyja. 
 
 
5. Napirendi pont 
 
 
Tárgy: A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Iratkezelési szabályzatának módosítása 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

Mészáros Lőrinc: A Fejér Megyei Kormányhivatal 2013. június 26-án megkereste a Felcsúti 
Közös Önkormányzati Hivatalt annak érdekében az Iratkezelési szabályzatot módosítsuk a 
közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) 
Korm. rendeletnek megfelelően.  

A szabályzat az alábbiak szerint módosult: 



- Javításra került a levéltár neve, 
-  a szabályzat 69. pontja módosításra került és  
- a 81. és 94. ponttal egészült ki, 
- valamint pontosításra került a 2. számú melléklet (FOGALOMTÁR) és a 8. számú melléklet 

(az irattári terv). 
 

Az előterjesztés mellékletét képezi a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Iratkezelési 
Szabályzat. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy az Iratkezelési Szabályzat módosítását tárgyalják meg és a 
határozati javaslatot szíveskedjenek támogatni. 

 
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 Önkormányzata Képviselő-testületének 

75/2013. (VIII. 16.) számú határozata 
 

a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Iratkezelési szabályzatának módosításáról 
 

Felcsút Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbiak szerint módosítja a 
Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Iratkezelési szabályzatát: 

1. A „69. Az iktatás a Hivatal Székhelyén és a Hivatal Kirendeltségein történik.” szövegrész 
helyébe: 
„69. Az osztott iktatás a Hivatal Székhelyén és a Hivatal Kirendeltségein történik”  

szövegrész lép. 

2. A szabályzat az alábbi pontokkal bővül ki: 
„81. A főszám elé a székhely település és az adott kirendeltség nevének nagy nyomtatott 
kezdőbetűjét kell írni az alábbiak szerint: 

- Felcsút Község „F”, 

-Alcsútdoboz Község „A”, 

- Csabdi Község „CS”, 

- Tabajd Község „T”, 



- Vértesacsa Község „V” betűt.”  

„94. Az elektronikus iktatókönyveket és a névmutatókat a zárást követően a tárgyévet követő 
január 30. napjáig ki kell nyomtatni.” 

3. A szabályzat 2. számú melléklete (FOGALOMTÁR) és a 8. számú melléklete (az Irattári terv) a 
jogszabályi előírásoknak megfelelően aktualizálásra került. 

4. Felcsút Község Önkormányzata gondoskodik arról,  hogy a szabályzat 6 példányban a 
Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei Levéltárához eljutassa. 

 

        Határidő: folyamatos 
        Felelős: polgármester 
 
Mészáros Lőrinc az ülést 10.00 órakor bezárta. 
 

K.m.f. 

 

  Mészáros Lőrinc    Dr. Sisa András 
  polgármester         jegyző 


