
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:  2014. március 24.  09.00 óra 
 
Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: 

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

 
Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek: 
     Dr. Sisa András jegyző (tanácskozási joggal) 
Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők: 
     Demjén József képviselő  

• Simon Ákos képviselő 
• Flier Éva képviselő 

 
 
 
Az ülésre javasolt napirendi pontok: 
 
1.) Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének elfogadása 

 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

2.) A településrendezési terv módosítására a PLANNER-T Kft-vel kötött szerződés 1. számú 
módosításáról  

  
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

3.) Beszámoló Felcsút község közrendjéről, bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről  
 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 
Mészáros Lőrinc:  Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy 4 fővel 
a képviselő-testület határozatképes.   
 

Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet elfogadja-e a napirendi pontokat? 
 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag az alábbi napirendet 
fogadta el. 

 
Az elfogadott és tárgyalt napirendi pontok: 
 

1.) Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének elfogadása 
 



Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

2.) A településrendezési terv módosítására a PLANNER-T Kft-vel kötött szerződés 1. számú 
módosításáról  

  
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

3.) Beszámoló Felcsút község közrendjéről, bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről  
 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

1. Napirendi pont 
Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének elfogadása 
 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

Mészáros Lőrinc: A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33 §-a alapján évente - 
március 31. napjáig- az önkormányzat által, az adott évre tervezett közbeszerzésekről 
összesített közbeszerzési tervet kell készíteni. 

Felcsút Község Önkormányzatának – a sikeres MVH pályázat kapcsán – a Faluház 
hangosítása és színpadtechnikája megvásárlása és beüzemelése miatt szükséges közbeszerzési 
eljárást lefolytatni a 2014. évben. 

Amennyiben az év során további olyan árubeszerzésre, építési beruházásra, illetve 
szolgáltatás-megrendelésre lesz igény (pl. évközben nyert, később megjelenő pályázat miatt), 
melynek értéke eléri vagy meghaladja a közbeszerzési értékhatárt akkor a bekövetkező 
változásokra tekintettel a közbeszerzési tervet módosítani kell. 

A 2014. évi nemzeti, valamint uniós közbeszerzési értékhatárokat Magyarország 2014. évi 
központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 63-65. §-a határozza meg.  

Az alábbi táblázat tartalmazza az egyes értékhatárokat:  

 

  

Nem 
közbeszerzés 

köteles 

Hirdetmény 
közzététele nélkül 
indított nemzeti 

eljárás (  Kbt 122.§ (7) 
bekezdés szerint. 

Három ajánlattevőnek 
egyidejűleg 

közvetlenül írásban 
megküldött 

ajánlattételi felhívás) 

Hirdetmény 
közzétételével indított 

nemzeti 
közbeszerzési 

eljárás  

Uniós 
értékhatárt 

elérő 
közbeszerzési 

eljárás 



Árubeszerzés 0-7.999.999Ft 
8.000.000-24.999.999 

Ft 
25.000.000-

60.690.329 Ft 
60.690.330 Ft-

tól 

Szolgáltatás 0-7.999.999 Ft 
8.000.000-24.999.999 

Ft  
25.000.000-

60.690.329 Ft  
60.690.330 Ft-

tól  

Építési beruházás 0-14.999.999 Ft 
15.000.000-

149.999.999 Ft 
150.000.001-

1.520.483.339 Ft 
1.520.483.340 

Ft-től 

Szolgáltatási 
koncesszió 0-24.999.999 Ft - 25.000.001 Ft-tól - 

Építési koncesszió 0-99.999.999 Ft - 
100.000.000-

1.520.483.339 Ft 
1.520.483.340 

Ft-től  

 

A közbeszerzési terv nyilvános. A Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az 
ellenőrzésre feljogosított szerv a közbeszerzési terv megküldését kérheti. A tervet 5 évig meg 
kell őrizni. 

Mészáros Lőrinc: Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs. 
 
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4  fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 
 

 

 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

17/2014 (III.24.) számú határozata 
Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervéről 

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évre – a közbeszerzésekről szóló 
2011. évi CVIII. törvény 33 § (1) bekezdése alapján – a határozat melléklete szerinti tartalmú 
közbeszerzési tervet jóváhagyja. 

Határidő: 2014. március 31. 



Felelős: Polgármester 

 

2. Napirendi pont 

 A településrendezési terv módosítására a PLANNER-T Kft-vel kötött szerződés 1. számú 
módosításáról  

  
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

Mészáros Lőrinc: A település településrendezési tervének módosítása az elmúlt év során 
rendben lezajlott: a helyi építési szabályzat elfogadásra került. A tervmódosítás során számos 
terület tervezési folyamata az érdekeltek anyagi hozzájárulásával – településrendezési 
szerződés alkalmazásával – valósult meg. Az érdekeltek egy kivétellel rendben eleget is tettek 
anyagi hozzájárulásuk megfizetésének, illetőleg vállalt kötelezettségüknek. 

A tervezési folyamatot megelőző egyeztetés során a tervező árajánlatában eredetileg szerepelt 
a 019/9. hrsz-ú Má-1 terület Lke övezetbe sorolása, melyre vonatkozóan 580e Ft+Áfa 
részösszeget határozott meg, és erre vonatkozóan hatalmazott fel a Képviselő-testület 
településrendezési terv majdani megkötésére Carrigan Katalin magánszeméllyel. A vele 
történt egyeztetések során a szerződés megkötésére ekkor nem kerülhetett sor, mivel a 
tervezési folyamattal elérhető eredmény bizonytalansága miatt Carrigan Katalin a szerződést 
nem írta alá, azonban – szóban – azt vállalta, hogy eredményes tervmódosítás esetén a ráeső 
részösszeget megfizeti. Mivel a településrendezési szerződés ilyen módon és ekkor nem 
jöhetett létre, ezért a tervezővel abban maradtunk, hogy a tervezési szerződést 
összegszerűségében csökkentjük ezzel az összeggel, azonban amennyiben a változtatási igény 
a közreműködő hatóságok által elfogadásra kerül, úgy pótolva az elmaradt Carrigan-féle 
szerződést, a köztünk fennálló szerződést ennek megfelelően módosítjuk. (Összegezve: a 
tervező saját kockázatára végezte a tervmódosítást erre a részterületre azzal a kikötéssel, 
hogy eredményesség esetén a településrendezési szerződés 580e Ft+Áfa részösszegére igényt 
tart.) 

A tervmódosítás elfogadását követően Carrigan Katalinnal a kapcsolatot felvettük, és 
eredményesen szerződtünk az eredeti elképzelések során elfogadott elvek és szerződéskötési 
felhatalmazás és szerződéses feltételek alapján. A szerződésben megfizetni vállalt 580e 
Ft+Áfa összeget Carrigan Katalin már átutalta.  

Ennek megfelelően – eredeti vállalásunk alapján javasolom, hogy a PLANNER-T Kft-vel a 
szükséges szerződésmódosítást a Tisztelt Képviselő-testület hagyja jóvá, és egyben adjon 
felhatalmazást a szerződésmódosítás aláírására. 

Mészáros Lőrinc: Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs. 
 
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4  fő 



 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 
 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
18/2014 (III.24.) sz. határozata 

A PLANNER-T Kft-vel kötött tervezési szerződés módosításáról 
 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete Felcsút Község Önkormányzata és a 
PLANNER-T Településtervezési, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. között 2012. október … 
napján létrejött, településrendezési terv módosítása tárgyú szerződés 1. számú módosítását 
jóváhagyja.  
Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező 1. számú szerződés-módosítás 
aláírására. 

 
      Határidő:  Azonnal 

      Felelős: Polgármester 
 

3. Napirendi pont 
 
Beszámoló Felcsút község közrendjéről, bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről  

Előterjesztő:  Mészáros Lőrinc polgármester 

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.  

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 Fejér 
Megyei Rendőr-Főkapitányság útján a Bicskei Rendőrkapitányságot, mellyel a rendőri 
jelenlét, a többletmunka támogathatóvá válik. 

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



A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4  fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 

 
 
 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
19/2014 (III.24.) 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 2013. évi beszámolót megtárgyalta és elfogadta. 
 
2., Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a település közbiztonságának növelése, 
a helyi bűnmegelőzés elősegítése céljából a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság útján a 
Bicskei 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 
 
 

További hozzászólás, észrevétel hiányában a polgármester a testületi ülést 10.00 órakor 
bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

Mészáros Lőrinc     Dr. Sisa András 
              polgármester           jegyző 

       
 


