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J E GY Z Ő K Ö N Y V 

 

Felcsút Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének nyílt, soros 

üléséről 

 

 

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

Az ülés időpontja:  2015. szeptember 28.     15.00 óra 

 

 

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: 

 

 Mészáros László alpolgármester 

 Mészáros János képviselő 

 Flier Jánosné képviselő 

 Spindler József képviselő 

 Szabó Péter képviselő 

 Flier Éva képviselő 

 

Hiányzik:     Mészáros Lőrinc polgármester 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek: 

     Dr. Sisa András jegyző (tanácskozási joggal) 

 

Az ülésre javasolt napirendi pontok: 

 

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a zárt ülésen hozott 

határozatokról, az átruházott hatáskörben hozott határozatokról 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

2.) Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

3.) A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló rendelet elfogadása 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

4.) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet elfogadása 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

5.) Tájékoztató Felcsút Községi Önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásról 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

6.) Felcsút Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetési rendeletének 

módosítása 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

7.) A helyben központosított közbeszerzési eljárások részletes szabályairól szóló rendelet 

megalkotása 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

8.) Az ebrendészeti hozzájárulás mértékének, kiszabása feltételeinek, kedvezmények, mentességek 

körének, megfizetése szabályainak meghatározásáról szóló rendelet megalkotása 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
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9.) A kedvtelésből tartott állatok tartása szabályainak meghatározásáról szóló rendelet 

megalkotása 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

       10.)Tájékoztatás Felcsút 2015. évi környezeti állapotáról 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

      11.)   A Kastély Óvoda 2015/2016. évi munkatervének fenntartói véleményezése 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

12.)Feladat-ellátási szerződés megkötése gyepmesteri tevékenység ellátására 

      Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

13.) Döntés a Környezetvédelmi program elkészítéséről 

 Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

14.) A rendőri munka és a bűnmegelőzés támogatása 

 Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

15.) Felhívás a kárpátaljai magyar családok újabb megsegítésére 

 Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

16.) A Felcsút Fő utca 68. szám alatt Könyvtár előtti parkoló forgalmi rendjének szabályozása 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

Mészáros László: Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelenteket. Mészáros Lőrinc polgármester úr 

más elfoglaltsága miatt nem tud megjelenni a Képviselő-testületi ülésen. Megállapítom, hogy 6 fővel a 

képviselő-testület határozatképes. Javasolom, hogy a napirendi pontok közé vegyük fel a Bursa 

Hungarica ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozási szándékunkat. 

 

Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet elfogadja-e a napirendi pontokat? 

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el: 

 

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a zárt ülésen hozott 

határozatokról, az átruházott hatáskörben hozott határozatokról 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

2.) Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

3.) A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló rendelet elfogadása 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

4.) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet elfogadása 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

5.) Tájékoztató Felcsút Községi Önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásról 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

6.) Felcsút Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetési rendeletének 

módosítása 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
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7.) A helyben központosított közbeszerzési eljárások részletes szabályairól szóló rendelet 

megalkotása 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

8.) Az ebrendészeti hozzájárulás mértékének, kiszabása feltételeinek, kedvezmények, mentességek 

körének, megfizetése szabályainak meghatározásáról szóló rendelet megalkotása 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

9.) A kedvtelésből tartott állatok tartása szabályainak meghatározásáról szóló rendelet 

megalkotása 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

       10.)Tájékoztatás Felcsút 2015. évi környezeti állapotáról 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

      11.)   A Kastély Óvoda 2015/2016. évi munkatervének fenntartói véleményezése 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

12.)Feladat-ellátási szerződés megkötése gyepmesteri tevékenység ellátására 

      Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

13.) Döntés a Környezetvédelmi program elkészítéséről 

 Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

14.) A rendőri munka és a bűnmegelőzés támogatása 

 Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

15.) Felhívás a kárpátaljai magyar családok újabb megsegítésére 

 Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

16.) A Felcsút Fő utca 68. szám alatt Könyvtár előtti parkoló forgalmi rendjének   szabályozása 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

17.) Döntés a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásról 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

 

1. Napirendi pont: 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a zárt ülésen hozott határozatokról, az 

átruházott hatáskörben hozott határozatokról 

Előterjesztő: Mészáros László alpolgármester 

 

Mészáros László: Tájékozatom a Tisztelt Képviselőket, hogy a korábban elfogadott határozataink 

végrehajtásra kerültek, illetve végrehajtásuk folyamatban van, a mellékelt lista szerint. Kérdés, 

hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs. 

 

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: 6  igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
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Az elfogadott döntés 

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

75/2015. (IX.28.) sz. határozata 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a zárt ülésen hozott határozatokról, 

az átruházott hatáskörben hozott határozatokról 

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

        Határidő: Azonnal 

        Felelős: Polgármester 

 

2. Napirendi pont 

Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Mészáros László alpolgármester 

 

Mészáros László: Elkészült a Kastély Óvoda előtti parkoló. A Faluház előtti részen folyamatban van a 

kopjafák felállítása. Ki lett tisztítva a terület, és október 6-ára készen lesz, mire az ünnepély kezdődik. 

Egyéb esemény nem történt a két ülés között. 

 

Mészáros László: Kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs. 

 

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: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés 

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

76/2015. (IX.28..) sz. határozata 

a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről szóló beszámolóról 

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a polgármesternek szóban 

előterjesztett a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről szóló beszámolóját elfogadja. 

 

        Határidő: Azonnal 

        Felelős: Polgármester 

 

3. Napirendi pont 

A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló rendelet elfogadása 

Előterjesztő: Mészáros László alpolgármester 

 

Mészáros László: Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére. 

 

dr. Sisa András: Az államháztartásról szóló törvény alapján a kiadások készpénzben történő 

kifizetésének eseteit a Képviselő-testületnek rendeletben kell szabályoznia. A rendelet-tervezet az 
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önkormányzatunknál ténylegesen alkalmazott gyakorlatot alapul véve határozza meg a szabályozás 

keretét.  

 

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

 

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: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés 

 

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelete 

a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

4. Napirendi pont 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet elfogadása 

Előterjesztő: Mészáros László alpolgármester 

 

Mészáros László: Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére. 

 

dr. Sisa András: A Fejér Megyei Kormányhivatal célvizsgálat alá vonta a megye valamennyi 

hulladékgazdálkodási tárgyú rendeletét. A vizsgálatnak az a célja, hogy egységes legyen a hulladék-

közszolgáltatás. A rendelet elsősorban a közszolgáltatók kötelezettségeit szabályozza. Elsődleges cél a 

gyűjtési mód szabályozása, a szelektíven kötelezően gyűjtendő hulladékfajták rögzítése és körének 

növelése, a hulladéknaptár kötelező közzététele és az adatkezelési szabályok pontosítása. A rendelet 

2016. január 1-től kerül bevezetésre. Annyi változás van még, hogy az edényméretek változnak. A 

legkisebb edényméret 80 liter lesz, egyedülálló esetén 60 liter űrtartalmú kell, hogy legyen. A 

kedvezményeknél annyi a változás, hogy aki eddig 100 % kedvezményt kapott annak most nagyon 

minimális összeget 1 %-ot kell fizetnie ezentúl, mivel teljes díjmentesség nem lehetséges a jövőben. Ez 

a szolgáltatónak okoz majd gondot, mert a számlázásnál az 1 %-ot az ingatlanhasználónak kell 

fizetnie. 

 

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

 

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: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés: 
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Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

13/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete 

    a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

5. Napirendi pont 

Tájékoztató Felcsút Községi Önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásról 

Előterjesztő: Mészáros László alpolgármester 

 

Mészáros László: Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére. 

dr. Sisa András: Az Önkormányzatnál az I. félévben a folyamatos működés feltételei biztosítottak 

voltak. Kiegyenlítetlen, lejárt határidejű számláink nem voltak. Az adóbevételek, valamint az egyéb 

működési célú bevételek 50 % alatt teljesültek. Ez elsősorban a helyi iparűzési adó vonatkozásában 

okozott jelentős kiesést.  

Mészáros János: Sajnos az iparűzési adó bevételének hiánya abban mutatkozik, hogy idáig 

eldönthettük mi vállalkozók, hogy hová szeretnénk adózni. Így nem is volt kérdés, hogy a saját 

községünkbe hozzuk a pénzt. Sajnos ez januártól úgy alakult, hogy ahol a tevékenységet végezzük, oda 

kell fizetnünk az adót, így az önkormányzatnak sokkal kevesebb bevétel jut. 

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

 

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: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés: 

 

 

Felcsút Községi Önkormányzat  Képviselő-testületének 

77/2015. (IX.28.) számú határozata 

Felcsút Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 2015. I. félévi gazdálkodásról 

 

1. Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Felcsút Községi Önkormányzat  2015. I. félévi 

gazdálkodásáról készült beszámolót az alábbiak szerint tudomásul veszi. 

 

1.a) az Önkormányzat bevételének 

 módosított előirányzata:   479. 137 e Ft 

 I. félévi teljesítése              173. 892 e Ft  

 

1.b) az Önkormányzat kiadásának 

 módosított előirányzata:                       479. 137 e Ft 

 I. félévi teljesítése                 186. 527 e Ft  

 

2. Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kastély Óvoda 2015. I. félévi gazdálkodásáról 

készült beszámolót az alábbiak szerint tudomásul veszi. 

 

2.a) az Óvoda bevételének 
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 módosított előirányzata:   87. 675 e Ft 

 I. félévi teljesítése              43. 467 e Ft  

 

2.b) az Óvoda kiadásának 

 módosított előirányzata:                       87. 675 e Ft 

 I. félévi teljesítése                42. 907 e Ft  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

6. Napirendi pont: 

Felcsút Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetési rendeletének 

módosítása 

Előterjesztő: Mészáros László alpolgármester 

 

Mészáros László: Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére. 

 

dr. Sisa András: A Képviselő-testület 2015. február 11-i ülésén fogadta el az Önkormányzat 

költségvetését. A költségvetést érintő állami támogatások változása miatt indokolttá vált annak 

módosítása. A Magyar Államkincstár megküldte az előirányzatokat érintő módosításokat, ami alapján 

módosítottuk a költségvetést. A bevételi előirányzatok módosításával egyidejűleg a kiadási oldalon is 

szükségessé vált az előirányzatok módosítása.  

 

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

 

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: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés: 

 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

14/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2015. évi költségvetésről szóló 

2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

( A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

7. Napirendi pont 

A helyben központosított közbeszerzési eljárások részletes szabályairól szóló rendelet megalkotása 

Előterjesztő: Mészáros László alpolgármester 

 

Mészáros László: Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére. 

 

dr. Sisa András: A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (3) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján a helyben központosított közbeszerzési eljárások részletes szabályainak, a 

helyben központosított közbeszerzés szabályai szerint eljárni köteles szervek körének, a helyben 

központosított közbeszerzés során ajánlatkérésre feljogosított szervezet részére fizetendő, kizárólag a 

végrehajtással felmerülő költségeket fedező díj mértékének meghatározásáról kötelező rendeletet 
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alkotni. Mivel a kérdés közbeszerzéseink módja, száma miatt helyben nem releváns, így Képviselő-

testületünk a csatolt – nemleges – rendelet-tervezet útján tesz eleget jogalkotási kötelezettségének. 

 

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

 

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: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés: 

Felcsút Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

15/2015. (IX.29.) rendelete 

A helyben központosított közbeszerzési eljárások részletes szabályairól szóló rendelet megalkotása 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

8. Napirendi pont: 

Az ebrendészeti hozzájárulás mértékének, kiszabása feltételeinek, kedvezmények, mentességek 

körének, megfizetése szabályainak meghatározásáról szóló rendelet megalkotása 

Előterjesztő: Mészáros László alpolgármester 

 

Mészáros László: Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére. 

 

dr. Sisa András: Szintén törvény rendelet szabályozza, hogy  az ebrendészeti hozzájárulás mértékének, 

kiszabása feltételeinek, kedvezmények, mentességek körében, megfizetése szabályainak 

meghatározásáról kötelező rendeletet alkotni. Arra gondoltunk, hogy a településünkön nem kívánjuk 

bevezetni az ebrendészeti hozzájárulást, mivel a lakosságra nem szeretnénk újabb fizetési 

kötelezettséget terhelni. A csatolt rendelet-tervezet útján eleget teszünk a jogalkotási 

kötelezettségünknek. 

 

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

 

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: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés: 

Felcsút Községi Önkormányzat 

 Képviselő-testületének 

16/2015. (IX.29.) rendelete 

az ebrendészeti hozzájárulás mértékének, kiszabása feltételeinek, kedvezmények, mentességek 

körének, megfizetése szabályainak meghatározásáról 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 



9 
 

 

9. Napirendi pont: 

A kedvtelésből tartott állatok tartása szabályainak meghatározásáról szóló rendelet megalkotása 

Előterjesztő: Mészáros László alpolgármester 

 

Mészáros László: Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére. 

 

dr. Sisa András: Szintén törvény általi felhatalmazás alapján a kedvtelésből tartott állatok tartása 

szabályainak meghatározásáról kötelező rendeletet alkotni. Álláspontunk szerint a kérdést a magasabb 

szintű jogszabályok kellő mértékben szabályozzák, így helyi rendeleti pontosítás nem szükséges a 

tárgykörben. A csatolt rendelet-tervezet útján eleget teszünk a jogalkotási kötelezettségünknek. 

 

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

 

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: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés: 

Felcsút Községi Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

17/2015. (IX.29.) rendelete 

A kedvtelésből tartott állatok tartása szabályainak meghatározásáról 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

10. Napirendi pont: 

Tájékoztatás Felcsút 2015. évi környezeti állapotáról 

      Előterjesztő: Mészáros László alpolgármester 

 

Mészáros László: Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére. 

 

dr. Sisa András: Törvény szabályozza, hogy az Önkormányzatnak évente egyszer tájékoztatni kell a 

lakosságot a környezeti állapotról. A levegő tisztasága továbbra is jónak mondható. A településen zaj 

és rezgési ártalmakat előidéző tevékenységek a 811. számú főút forgalmából adódnak.  Ez sajnos nem 

csökkenthető. Egyéb üzemi tevékenységek, vagy szórakozóhelyek okozta zajprobléma nem okoz gondot 

a településen. Környezeti szempontból kedvező megújuló energiaforrások alkalmazására való törekvés 

fontos számunkra ezért a Kastély Óvoda napkollektora mellett a Faluház pellet-fűtése ami kiemelkedő.  

A településen a szilárd hulladékot a Zöld Bicske Kft. szállítja el. Szelektív hulladék gyűjtés is van. A 

szennyvízcsatorna-hálózat - Szunyogpusztát kivéve- az egész településen teljesen kiépített, a rákötések 

aránya magas. A közterületek gondozását a közmunkások végzik. 

 

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

 

A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
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A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

 

A szavazás számszerű eredménye: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés: 

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 

78/2015. (IX.28. ) számú határozata 

Felcsút 2015. évi környezeti állapotáról 

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja Felcsút 2015. évi 

környezeti állapotáról szóló tájékoztatót. 

  

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  Azonnal 

11. Napirendi pont: 

A Kastély Óvoda 2015/2016. évi munkatervének fenntartói véleményezése 

      Előterjesztő: Mészáros László alpolgármester 

    Bárányos Gáborné óvodavezető 

 

Mészáros László: Felkérem Bárányos Gáborné óvodavezetőt a napirendi pont ismertetésére. 

 

Bárányos Gáborné: Tisztelettel köszöntöm Alpolgármester urat, Jegyző urat a Képviselő-testület 

tagjait. Elkezdődött az Óvodában a 2015-2016-os nevelés év. Kiemelt feladataink közé tartozik az 

évben a felkészülés a tanfelügyeleti ellenőrzésre. Ez nagyon sok adminisztrációs munkával jár, amire 

igyekszünk már most felkészülni. Kiemelt pedagógia feladataink közé tartozik a programjaink 

felülvizsgálata, tartalmának megújítása, nevelési tervünk felülvizsgálata, tartalmának átdolgozása, az 

egész napot átható anyanyelvi nevelés feladatai, lehetőségei, az irodalmi élménynyújtás megújítása, az 

új lehetőségek keresése, a dramatilázás lehetőségei. A szabad játék, az irányított játék feltételeinek 

biztosítása: hely, idő , légkör, eszközök. A műhelymunkák megszervezése is fontos feladataink közé 

tartozik, Pántlika népi játékok és táncok, Ügyes kezek kézműves műhely, Barangoló program, PEK-

torna. Kiemelt figyelmet igénylő gyerekek fejlesztési lehetőségeire nagy hangsúlyt fordítunk. 

Igyekszünk mind a négy csoportban egységesen nagy gondot fordítani a gyermekekkel szembeni 

nagyfokú szeretetre és toleranciára. A gyerekek egészségnek védelme, megóvása, gyermekvédelmi 

feladatok ellátása, az egyéni bánásmód alkalmazása, differenciálás is fő feladatink közé tartozik. A 

felvételi és a mulasztási, valamit a csoportnapló folyamatos vezetése, baleset megelőzés, biztonságos 

intézmény a fő célunk. Nagy gonddal, színvonalas műsorokkal készülünk a hagyományos ünnepnapok 

megünneplésére. Röviden ennyit szerettem volna elmondani az előttünk álló évről. Köszönöm szépen a 

figyelmet. 

 

Mészáros László: Köszönjük szépen Óvodavezető asszonynak a beszámolót. Kérdés, hozzászólás a 

napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs. 

 

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: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés: 
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Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

79/2015 (IX.28.) számú határozata 

A Kastély Óvoda 2015/2016. évi munkatervének véleményezéséről 

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3.§ (1) bekezdése 

alapján biztosított véleményezési jogkörében eljárva megállapítja, hogy a Felcsút Községi 

Önkormányzat által fenntartott Kastély Óvoda 201562016. évi munkaterve tartalmát tekintve 

megfelelő, és azt a Képviselő-testület jóváhagyásra javasolja 

 

Határidő:  Azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

12. Napirendi pont 

Feladat-ellátási szerződés megkötése gyepmesteri tevékenység ellátására 

      Előterjesztő: Mészáros László alpolgármester 

 

Mészáros László: Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére. 

 

dr. Sisa András: A települési önkormányzatoknak kötelező feladatát képezi a település belterületén a 

kóbor állatok befogása.  Önkormányzatunk továbbra is az előterjesztés mellékletét képező ALPHA-

VET Kft.-vel kötendő feladat-ellátási szerződés alapján kívánja biztosítani a kóbor ebek befogását. Az 

eddigi tapasztalataink alapján a Kft.-vel jó a munkakapcsolatunk, munkájukkal meg vagyunk elégedve. 

Az egy éves határozott időtartamú feladatellátási szerződésre tekintettel a szolgáltatás nem igényli 

további társaságok megkeresését a hatályos beszerzési szabályzatunk alapján. Mivel a cég az állati 

melléktermékek elszállítását nem tudja vállalni, ezért a szolgáltatási feladat teljes körű ellátása miatt 

javasoljuk a határozati javaslat kiegészítését egy ponttal, mely az ATEV Zrt-vel való szerződéskötési 

felhatalmazást tartalmazza. Erre vonatkozóan az előzetes egyeztetést lefolytattuk, a szerződéstervezet 

megküldése folyamatban van. 

 

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

 

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: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés: 

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

80/2015. (IX.28.) számú határozata  

Feladat-ellátási szerződés megkötéséről a gyepmesteri tevékenység ellátására 

és az állati melléktermékek elszállítására 
 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1., a gyepmesteri tevékenységek ellátására feladat-ellátási szerződést köt az APLHA-VET Kft.-vel 

(székhelye: 1194 Budapest, Hoffer Albert u. 38-40., telephelye: 8000 Székesfehérvár, Homoksor 7., 
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adószám: 10303304-2-44, képviselője: Molnár Tamás) 2015. 10. 01. napi hatállyal, egy éves 

határozott időtartamra azzal, hogy egyidejűleg hatályát veszti a közöttük 2013. november 14-én 

napján létrejött  megbízási szerződés. 

2., az állati melléktermékek elszállítási feladatainak ellátására szerződést köt az ATEV 

Fehérjefeldolgozó Zrt.-vel (székhelye: 1097 Budapest, Illatos út 23., adószám: 10893661-2-44, 

képviselője: Szabó Gábor) 2015. 09. 22. napi hatállyal, határozatlan időtartamra. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező szerződések 

aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

13. Napirendi pont: 

Döntés a Környezetvédelmi program elkészítéséről 

Előterjesztő: Mészáros László alpolgármester 

 

Mészáros László: Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére. 

 

dr. Sisa András: A környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény kötelező feladatként 

előírja, hogy önálló települési környezetvédelmi programot dolgozzon ki, amelyet a képviselő-testület 

hagy jóvá. A bekért árajánlat alapján az Absolute Consulting Kft. 435.000,-Ft+ÁFA összegért 

vállalná a környezetvédelmi program elkészítését. 

 

Mészáros László: Ez nagyon magas összeg, javaslom, hogy kérjünk be árajánlatokat és utána 

döntsünk csak a környezetvédelmi program elkészítéséről. 

 

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

 

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: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés: 

 

Felcsút Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 

81/2015. (IX.28.) számú határozata  

a felcsúti települési környezetvédelmi program elkészítéséről 

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a felcsúti települési 

környezetvédelmi program elkészítésével nem bízza meg az Absolute Consulting Kft.-t, hanem újabb 

árajánlatot kér. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
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14. Napirendi pont: 

A rendőri munka és a bűnmegelőzés támogatása 

 Előterjesztő: Mészáros László alpolgármester 

 

Mészáros László: Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére. 

 

dr. Sisa András: A bicskei rendőrkapitány minden évben beszámol a településünkre vonatkozó 

bűnmegelőzés helyzetéről. Azt gondolom, hogy a Bicskei Rendőrkapitányság eredményes munkát 

végez, amely a kapitány úr beszámolójából is kiderül. Az eredményes munkát csak abban az esetben 

tudják fenntartani, ha ehhez megfelelő pénzügyi forrásokkal rendelkeznek. Ezért polgármester úr 

javaslata alapján az előző évekhez hasonlóan 1 millió forint támogatásban részesítsük a Fejér Megyei 

Rendőr-főkapitányság útján a Bicskei Rendőrkapitányságot. 

 

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

 

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: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés: 

 

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

82/2015 (IX.28.) sz. határozata 

a Bicskei Rendőrkapitányság támogatásáról 

 

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a település közbiztonságának növelése, a helyi 

bűnmegelőzés elősegítése céljából a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság útján a Bicskei 

Rendőrkapitányság részére egymillió forint egyszeri, vissza nem térítendő támogatást nyújt. 

Felhatalmazza a polgármestert a támogatói okirat aláírására. 

A támogatói okirat a határozat mellékletét képezi. 

 

      Határidő:  Azonnal 

      Felelős: Polgármester 

 

15. Napirendi pont: 

Felhívás a kárpátaljai magyar családok újabb megsegítésére 

 Előterjesztő: Mészáros László alpolgármester 

 

Mészáros László: Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére. 

 

dr. Sisa András: Tessely Zoltán országgyűlési képviselő úr ismét megkeresett bennünket a kárpátlajai 

magyar közösség támogatása iránti kérelemmel. A kérelemben Rát község iskolájának 

eszközfejlesztését tűzte ki célul, az ottani református gyülekezet támogatása mellett. Polgármester úr 
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javaslata alapján 100.000,-Ft anyagi támogatást nyújtana önkormányzatunk a korábbi döntésünkhöz 

hasonlóan. 

 

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

 

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: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés: 

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

83/2015. (IX.28.) számú határozata 

a kárpátaljai magyar közösség megsegítésére támogatás nyújtásáról 

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kárpátaljai magyar közösség, 

azon belül is Rát község általános iskolája és református gyülekezete megsegítése céljából 100.000,-

Ft, azaz százezer forint támogatást nyújt.  

 

Felhatalmazza a polgármestert a lebonyolító szervezettel a támogatási szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

16. Napirendi pont: 

A Felcsút Fő utca 68. szám alatt Könyvtár előtti parkoló forgalmi rendjének szabályozása 

Előterjesztő: Mészáros László alpolgármester 

 

Mészáros László: Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére. 

 

dr. Sisa András: A Könyvtár előtti parkolót az utóbbi időben több alkalommal olyan gépjárművek 

foglalták el hosszabb időre, amelyek nem a könyvtárba, vagy egyéb közintézményekbe mennek. 

Előfordult, hogy napokig állt ott olyan autó, amelyet értékesítésre ajánlottak, hirdettek és így azok az 

látogatók, akik a könyvtárba mentek volna nem tudtak a parkolóban parkolni. Törvény adta 

lehetőségünk van arra, hogy „behajtani tilos” KRESZ tábla „kivéve engedéllyel” kiegészítő táblával 

együttesen kerüljön kihelyezésre. A szükséges behajtási engedélyeket az közintézmények dolgozói 

biztosítani tudják a hozzájuk érkező látogatóknak, azonban így más gépjárművek nem parkolhatnak 

engedély nélkül hosszabb ideig és a szabálytalanul parkolókkal a szabálysértési hatóság el tud járni. 

 

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

 

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 
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A szavazás számszerű eredménye: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés: 

 

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

84/2015. (IX.28.) számú határozata 

A Felcsút Fő utca 68. Könyvtár előtti parkoló forgalmi rendjének szabályozásáról 

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 

8.§ (1) bekezdésének c) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a tulajdonát képező, a Felcsút Fő 

utca 68. előtti útcsatlakozásból nyíló parkoló megközelítését engedélyhez köti és az útcsatlakozásba 

„behajtani tilos” KRESZ tábla” „kivéve engedéllyel” feliratú kiegészítő táblával való kihelyezését 

rendeli el. 

 

Határidő:  október 1. 

Felelős:  polgármester 

  településüzemeltetési ügyintéző 

 

17. Napirendi pont: 

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi 

fordulójához  

      Előterjesztő: Mészáros László alpolgármester 

 

Mészáros László: Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére. 

 

dr. Sisa András:  A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz minden 

évben csatlakozik önkormányzatunk. Ezzel segítjük a felsőoktatásban részvevő tanulók 

továbbtanulását. Ez a támogatási mód három forrásból szolgálja a tanulók támogatását. Első forrás a 

települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a második forrás a megyei önkormányzatok által 

nyújtott támogatás és a harmadik forrás az intézmények által hozzáadott támogatás. A 2016. évi 

fordulóban történő részvétel alapfeltétele, hogy az előterjesztéshez mellékelt csatlakozási nyilatkozatot 

2015. október 1-ig elfogadja a képviselő-testület és visszajuttassuk a Támogatáskezelőhöz. 

 

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

 

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: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés: 
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Felcsút Község Önkormányzat 

Képviselő- testületének 

85/2015. (IX.28.) számú határozata 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához történő 

csatlakozásról 

  

Felcsút Község Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy határoz, hogy a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához az előterjesztés mellékletét 

képező nyilatkozat elfogadásával csatlakozik.   

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  Azonnal 

 

 

Mészáros László: Van-e esetleg valakinek kérése, megbeszélnivalója? Nincs. 

 

További hozzászólás, észrevétel hiányában az alpolgármester az ülést 17.30 órakor bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

Mészáros László     Dr. Sisa András 

             alpolgármester            jegyző 


