
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:  2014. június 30.  17.00 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: 
     Demjén József képviselő  

Flier Éva képviselő 
 
 
Az ülésre javasolt napirendi pontok: 

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

 
2. Beszámoló a két ülés közötti eseményekről  

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

3. Felcsút község helyi építési szabályzatáról szóló rendelet módosítása  
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

4. Kiválás a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásból 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

5. A Vörösmarty Mihály Könyvtár által Felcsút községben 2013. évben végzett 
tevékenységről szóló beszámoló 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

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

7. A Kastély Óvoda 2013/2014-es nevelési évének pedagógiai munkájáról szóló 
beszámoló 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

8. A Felcsút belterületi 296/4. helyrajzi számú ingatlan értékesítése 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 



9. Döntés közterület hivatalos elnevezéséről (Puskás Ferenc utca) 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

10. A közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása célú BM-pályázaton a 
kivitelező tárgyában való döntés 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

11. A 811. számú főút forgalmi korlátozása 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

12. Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2013. évi ellátásáról 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

13. A víziközmű fejlesztési hozzájárulás kezelése 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

14. A régi orvosi rendelő és könyvtár átépítésével kapcsolatos döntések meghozatala 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

15. Bérüzemeltetett víziközművek 2014. évi beruházási javaslata 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

16. Döntés a 2014. évi igazgatási szünet elrendeléséről 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

17. A Felcsút külterületi 0244/3 hrsz-ú önkormányzati ingatlan haszonbérletbe adása 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

18. A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása 19. 
sz. módosítása 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

Mészáros Lőrinc:  Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy 5 fővel 
a képviselő-testület határozatképes. A kiküldött napirendi pontokon felül a Felcsúti 
Református Missziói Egyházközösség kérelmet nyújtott be a képviselő-testülethez, kérem ezt a 
napirendi pontok közé felvenni. A Tiszta udvar-rendes ház címre javaslatot tevő bíráló 
bizottság megválasztásáról is dönteni kell a képviselő-testületnek. Ugyancsak javasolom a 
Faluház részére színpadi fény- és hangtechnikai berendezések beszerzésére a közbeszerzési 
eljárás megindításával összefüggő döntések meghozatalát. Kérném még ezt a napirendet is 
felvenni a napirendi pontok közé. 
 

Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet elfogadja-e a napirendi pontokat a fent jelzett 
módosításokkal? 

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

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

 



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

 
3. Felcsút község helyi építési szabályzatáról szóló rendelet módosítása  

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

4. Kiválás a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásból 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

5. A Vörösmarty Mihály Könyvtár által Felcsút községben 2013. évben végzett 
tevékenységről szóló beszámoló 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

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

7. A Kastély Óvoda 2013/2014-es nevelési évének pedagógiai munkájáról szóló 
beszámoló 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

8. A Felcsút belterületi 296/4. helyrajzi számú ingatlan értékesítése 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

9. Döntés közterület hivatalos elnevezéséről (Puskás Ferenc utca) 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

10. A közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása célú BM-pályázaton a 
kivitelező tárgyában való döntés 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

11. A 811. számú főút forgalmi korlátozása 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

12. Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2013. évi ellátásáról 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

13. A víziközmű fejlesztési hozzájárulás kezelése 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

14. A régi orvosi rendelő és könyvtár átépítésével kapcsolatos döntések meghozatala 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

15. Bérüzemeltetett víziközművek 2014. évi beruházási javaslata 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

16. Döntés a 2014. évi igazgatási szünet elrendeléséről 



Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

17. A Felcsút külterületi 0244/3 hrsz-ú önkormányzati ingatlan haszonbérletbe adása 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

18. A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása 19. 
sz. módosítása 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

19. A Felcsúti Református Missziói Egyházközösség kérelme gyermekek táboroztatásával 
kapcsolatban 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

20. A „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő cím odaítéléséhez bíráló bizottság választása 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

21. A Faluház részére színpadi fény- és hangtechnikai berendezések beszerzésére 
közbeszerzési eljárás megindítása 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

 
 

1. Napirendi pont 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
              Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

Mészáros Lőrinc: 
 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014. (IV.30.) sz. határozata 
a lejárt határidejű határozatok teljesüléséről szóló beszámolóról. A határozat elfogadása  
megtörtént. 
 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014. (IV.30.) sz. határozata 
a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről szóló beszámolóról. A határozat 
elfogadása megtörtént. 

 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2014. (IV.30.) sz. határozata 
a 2013. évi belső ellenőrzési jelentésről. A határozat megküldése megtörtént. 
 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2014. (IV.30.) sz. határozata 
a  Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású helyi 
közutak kezelőjeként a közúti forgalom biztonságának biztosítása érdekében a Pancho 
Arénában megrendezésre kerülő sportesemények és egyéb tömegrendezvények időpontjában, 
a rendezvény napjára ideiglenes időtartamra elrendelő határozatáról. A határozat 
megküldése megtörtént.  



Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2014 (IV.30.) számú határozata 
Felcsút térfigyelő kamerarendszer kiépítéséhez igényelhető támogatási pályázat 
benyújtásának jóváhagyásáról. A határozat továbbítása megtörtént. 
 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 25/2014. (IV.30) számú határozata 
a Felcsút külterületi 0244/3. hrsz.-ú ingatlan haszonbérleti hirdetményéről. A határozat 
megküldése megtörtént. 
 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2014 (V.20.) számú határozata 
a 0228/36. hrsz-ú ingatlan bővítését képező 185 négyzetméter alapterületű ingatlanrész 
megvásárlásáról és a szennyvízátemelő ingyenes tulajdonba vételéről. A határozat 
megküldése megtörtént. 
 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2014 (V.29.) számú határozata 
A szovjet/orosz katonai emlékhely áthelyezéséről. A határozat megküldése megtörtént. 
 

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: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 

 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

28/2014. (VI.30.) sz. határozata 
a lejárt határidejű határozatok elfogadásáról 

 
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 eseményekről  
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

Mészáros Lőrinc: A település térfigyelő rendszerének kiépítésére nyertünk 8 millió Ft 
pályázati összeget. Elkezdjük a volt orvosi rendelő felújítását is. Virágok lettek ültetve a 
településszerte. Elkezdődött az orosz katonai emlékhely leendő helyének kiépítése is. 



Simon Ákos: Mikor kezdik az exhumálást? 

Dr. Sisa András: Július 9-én kezdődik a feltárás, az oroszok is szeretnének jelen lenni az 
exhumálásnál. 

Mészáros János: Nagyon megrongálták az utcatáblákat a községben. Erre is oda kellene 
figyelni, mert, ha már megvannak, vigyázni is kellene rá. 

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: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 

 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

29/2014. (VI.30.) 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 

Felcsút község helyi építési szabályzatáról szóló rendelet módosítása  
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

Mészáros Lőrinc: Településünk részlegesen közművesített területe Szúnyogpuszta, ahol – az 
álláspontunk szerint helytelen – hatósági jogértelmezés miatt jelenleg nem kapnak a már 
felépült lakóházak használatba-vételi engedélyt.  

Hatályos szabályozásunk megfogalmazása nem teljesen korrekt, és valóban lehetővé teszi a 
téves jogalkalmazást, valamint álláspontunk szerint ütközik is az OTÉK előírásával azzal, 
hogy nem írja körül, hogy a vízzáró szennyvízgyűjtő az OTÉK 47.§ (4) bekezdése szerinti 
megoldás, avagy a „közműpótló berendezés” a 47.§ (3) bekezdése szerint. Ugyancsak nem 
egyértelmű, hogy Szúnyogpuszta a rendelet alkalmazhatósága szempontjából már beépített 



területnek minősül az ott található néhány házzal, avagy a hatósági jogalkalmazás helytálló 
azzal, hogy ezt a településrészt új beépítési övezetként kezeli. 
 
A jogszabályi ütközés véleményeztetési eljárás lefolytatása nélkül feloldható a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése szerint mivel a magasabb szintű 
jogszabállyal ellentétes - helyi önkormányzati - előírás hatályon kívül helyezése válik 
szükségessé. Szabályozásunk egyértelművé válik azzal, hogy törlésre kerül a „már beépített 
területeken” szövegrész, illetőleg pontosítjuk, hogy ezeken az ingatlanokon a 
használatbavételi engedély kiadásához hatóságilag engedélyezett közműpótló berendezést kell 
kiépíteni. 
 

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: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 

 
Felcsút Községi Önkormányzat 

Képviselő- testületének 
7/2014. (VII.01.) önkormányzati rendelete 
Felcsút helyi építési szabályzatáról szóló  

8/2006. (VII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

4. Napirendi pont 

Kiválás a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásból 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

Mészáros Lőrinc: Amint az a Tisztelt Képviselők előtt már ismeretes, idén januárban már 
foglalkoztunk a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás általi 
közbeszerzési eljárásban kiválasztott és a településünk hulladékkezelési közszolgáltatását 
ellátó Velencei Tavi Hulladékgazdálkodási Kft. sorozatos és visszatérő hibás teljesítésével. 
Már akkor kezdeményeztem a szolgáltató cseréjét, mely azonban – vélhetően a közbeszerzésen 
nyertes gazdasági társaság piaci érdekei miatt – nem történt meg. 



Sajnálatos módon a jelenlegi jogszabályi környezetben nem volt lehetőségünk a gyors 
kilépésre, mivel erre csak december 31-i hatállyal kerülhet sor úgy, hogy az erről szóló, 
minősített többségi döntést már hat hónappal korábban meghozzuk. Azt hiszem, hogy a 
községben lakók általános véleménye az, hogy a jelenlegi hulladékkezelési közszolgáltatás 
minőségileg visszalépés a korábban megszokotthoz képest, és a VHG. Kft. előző – közel hat 
hónapos – működése során sem javult érdemben a szolgáltatás minősége. 

Ennek megfelelően javasolom, hogy a társulási megállapodás IX/1. pontja alapján 
fogalmazzuk meg Felcsút község kiválási szándékát a Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásból, és ennek elfogadását követően saját 
magunk által megfogalmazott feltételekkel indított közbeszerzésen válasszunk új 
közszolgáltatót 2015. januárjától. A kilépéssel egyidejűleg javasolom csatlakozási szándékunk 
kifejezését a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladék-gazdálkodási Társuláshoz annak 
érdekében, hogy a folyamatban lévő lerakó-projektekből önkormányzatunk se maradjon ki. 

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: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 

 
Felcsút Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
30/2014. (VI.30.) számú határozata 

Kiválás a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásból és 
csatlakozás a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladék-gazdálkodási Társuláshoz 

 

1., Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának IX/1. pontja 
alapján kinyilvánítja, hogy Felcsút Községi Önkormányzat a Társulásból 2014. december 31. 
napjával kiválik.  

2., Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által kiírt közbeszerzési eljárásban 
kiválasztott, a településen hulladékkezelési közszolgáltatást végző Depónia Hulladékkezelő és 
Településtisztasági Kft. és VHG Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
konzorciummal kezdeményezi a szerződés felbontását. 



3., Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy 
csatlakozni kíván a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladék-gazdálkodási Társuláshoz. Ennek 
keretében a Képviselő-testület nyilatkozik arról,  

a., hogy a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladék-gazdálkodási Társulás társulási 
megállapodásának rendelkezéseit magára nézve teljes egészében kötelezőnek ismeri el, 

b., a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladék-gazdálkodási Társulás céljait elfogadja, 

c., a feladatok megvalósításához ráeső költségvetési hozzájárulás biztosítását vállalja. 

4., A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről mindkét érintett 
Társulás tanácsát értesítse, valamint a kiváláshoz szükséges pénzügyi elszámolást 
kezdeményezze. 

Felelős:  Polgármester 
Határidő:  Azonnal 

 
 

5. Napirendi pont 

A Vörösmarty Mihály Könyvtár által Felcsút községben 2013. évben végzett 
tevékenységről szóló beszámoló 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

Mészáros Lőrinc: Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket, hogy településünkön a 
székesfehérvári Vörösmarty Mihály Könyvtár a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 
keretében látja el a községi könyvtári feladatok biztosítását és a helyi könyvtár szakmai 
felügyeletét. A könyvtári szolgáltató elkészítette a 2013-es évnek munkájáról szóló 
beszámolót, melyet előterjesztésemhez csatoltan megküldtem.  

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: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 

 
Felcsút Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
 31/2014. (VI. 30.) számú határozata 

A Vörösmarty Mihály Könyvtár által Felcsút községben 2013. évben végzett tevékenységről 
szóló beszámoló 



 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testület a székesfehérvári Vörösmarty Mihály 
Könyvtár által Felcsút községben 2013. évben végzett tevékenységről szóló beszámolót 
megtárgyalta és azt elfogadta. 

A beszámoló a határozat mellékletét képezi. 

Határidő:  Azonnal 
      Felelős: Polgármester 

 
6. Napirendi pont 

A Kastély Óvoda 2013/2014-es nevelési évének pedagógiai munkájáról szóló beszámoló 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

Mészáros Lőrinc: Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket, hogy Bárányos Gáborné óvodavezető 
elkészítette a Kastély Óvoda 2013/2014-es nevelési évének pedagógiai munkájáról szóló 
beszámolót. A beszámoló részletesen taglalja a nevelési év tárgyi és személyi feltételeit, a 
terveket és azok megvalósulását. Kitér a kötelező és szabadon választott programokra, 
valamint az óvoda külső és belső kapcsolataira. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény alapján javasolom a beszámoló megtárgyalását és elfogadását. 

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: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 

Felcsút Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

32/2014. (VI. 30.) számú határozata 
A Kastély Óvoda 2013/2014-es nevelési évének pedagógiai munkájáról szóló beszámoló 

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint fenntartó – a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 85.§ (1) alapján – a felcsúti Kastély Óvoda 2013/2014-es 
nevelési évének pedagógiai munkájáról szóló beszámolóját megtárgyalta és azt elfogadta. 

A beszámoló a határozat mellékletét képezi. 

Határidő:  Azonnal 
      Felelős: Polgármester 
        Intézményvezető 

 



7. Napirendi pont 

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

 

Mészáros Lőrinc: Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket, hogy Bárányos Gáborné óvodavezető 
jelzéssel élt az önkormányzat, mint fenntartó felé, hogy a Kastély 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 nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25.§ (7) bekezdése 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: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 

Felcsút Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

 33/2014. (VI. 30.) számú határozata 
A Kastély Óvoda csoportlétszám-keretének emeléséről 

 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint fenntartó – a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 25.§ (7) alapján – a felcsúti Kastély Óvodába felvehető, 
törvényben meghatározott maximális, csoportonként 25 fős gyermeklétszám 20%-os átlépését 
a középső és nagy csoportokban a 2014-2015-ös 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 



8. Napirendi pont 

A Felcsút belterületi 296/4. helyrajzi számú ingatlan értékesítése 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

Mészáros Lőrinc: Sinka-Pálinkásné Györgyi Tímea, Felcsút, Kossuth L. u. 23. szám alatti 
lakos kérte a Képviselő-testület döntését a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló 296/4. 
hrsz-ú belterületi ingatlan értékesítéséről. A kérelmező a saját tulajdonával határos ingatlant 
kívánja bővíteni az önkormányzat kedvező döntése esetén. Vételárként 1000.- Ft/négyzetméter 
összeget ajánlott meg. A kérdéses ingatlan egy korábban már megszüntetett önkormányzati út 
részeként keletkezett azzal, hogy szélességi mérete építési telekként történő hasznosítását 
kizárja. 

Hatályos vagyonrendeletünk alapján az önkormányzat üzleti vagyonának értékesítésére a 25 
millió forint értékhatárig pályázati felhívást kell közzétennünk legalább egy Fejér megyei 
napilapban, a község hirdetőtábláján, az önkormányzati hivatal honlapján. 

Az önkormányzati ingatlanvagyon értékesítése esetén a vagyontárgy értékét 3 hónapnál nem 
régebbi forgalmi értékbecslés alapján kell meghatározni. Az ingatlan értékének 
meghatározása céljából ingatlanforgalmi értékbecslést szereztünk be, melyet előterjesztésem 
mellékleteként csatoltam. 

Fentieknek megfelelően javasolom a képviselő-testület döntését arról, hogy az ingatlan 
minimális vételáraként a kérelmező által meghatározott összeggel szemben a forgalmi 
értékbecslésben meghatározott 2000.- Ft/m2 áron, mindösszesen 2.034.000.- Ft összegben 
fogadja el, valamint arról, hogy a nyilvános értékesítésre hirdetmény közzétételét. Javasolom 
továbbá azt, hogy a Képviselő-testület már most hatalmazzon fel arra, hogy a legmagasabb 
vételárat megajánló pályázóval az önkormányzati ingatlan értékesítéséről az adásvételi 
szerződést megkössem. 

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: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 

 

 



Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
34/2014. (VI. 30.) számú határozata 

a Felcsút belterületi 296/4. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről 
 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonát képező Felcsút 
belterületi 296/4. helyrajzi számú 1017 területű, kivett ingatlan értékesítéséről az alábbi 
döntést hozza: 

1. a 296/4. helyrajzi számú ingatlan minimális vételáraként – az előzetesen beszerzett 
forgalmi értékbecslés alapján – a Képviselő-testület 2.034.000.- Ft összeget határoz 
meg 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét 
képező pályázati hirdetményt egy Fejér megyei napilapban, a község hirdetőtábláján, 
valamint az önkormányzati hivatal honlapján közzétegye 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati felhívásra 
jelentkezők közül – az 1. pontban meghatározott minimális vételárra tekintettel – a 
legmagasabb vételárat megajánló vevővel adásvételi szerződést kössön. 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: Azonnal 

 

9. Napirendi pont 
Döntés közterület hivatalos elnevezéséről (Puskás Ferenc utca) 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

Mészáros Lőrinc: Március 3-i ülésünkön elvi döntést fogalmaztunk meg arról, hogy a nem 
hivatalos módon „Kánya utcának” nevezett közterületet Puskás Ferencről nevezzük el. A 
hivatalos döntést azonban nem tudtuk meghozni mivel miniszteri rendeletek korlátozták a 
közterületek átnevezését először az április 6-i országgyűlési, majd a május 25-i Európai 
Parlamenti választásokig.  

A jogszabályba fektetett akadály mára elhárult, így hivatalosan is dönthetünk az utca 
elnevezéséről, illetőleg megerősíthetjük korábbi elvi döntésünket. 

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: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 



Az elfogadott döntés: 
 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
35/2014. (VI. 30.) számú határozata 

a Puskás Ferenc utca hivatalos elnevezéséről 
 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a közterületek elnevezésének, az 
elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak megállapításáról 5/2014. 
(III.04.) önkormányzati rendelet 13.§ b) pontja alapján – a Felcsút belterületi 193. hrsz-ú 
útszakaszt „Puskás Ferenc” utcaként nevezi el. 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: Azonnal 
 

10. Napirendi pont 
A közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása célú BM-pályázaton a 
kivitelező tárgyában való döntés 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

Mészáros Lőrinc: Az Önkormányzat hosszabb ideje tervezi a közbiztonság növelése érdekében 
kamerarendszer felszerelését a település frekventált pontjaira, illetőleg középületeire. 
Örömmel tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket arról, hogy a 28/2014 (IV.1.) BM rendelet 
alapján a kamerarendszer kiépítése tárgyában benyújtott pályázatunk 8.024.368.- Ft 
támogatásban részesült.  
 
A támogatás összegére figyelemmel módosított műszaki tartalmú árajánlatot kértünk be a 
pályázat előkészítésében közreműködő vállalkozótól, illetőleg ennek a műszaki tartalomnak 
megfelelően további ajánlatokat kértünk be. 
 
A kamerarendszer kiépítésére a legkedvezőbb árajánlatot Berta Barna egyéni vállalkozó 
(7200 Dombóvár, Kéknefelejcs u. 8.) nyújtotta be bruttó 8.037.830.- Ft összegben. (az 
árajánlatokat előterjesztésemhez csatoltam) 
 
Ennek megfelelően javasolom a vállalkozó megbízását a munka elvégzésére, illetőleg 
javasolom a támogatás összege és a legkedvezőbb ajánlat közötti 13.462.- Ft különbözet 
biztosítását a beruházási tartalék terhére. 
 

 

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: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 

Az elfogadott döntés: 
 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
36/2014 (VI.30.) számú határozata 

a 28/2014 (IV.1.) BM rendelet szerinti „Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati 
fejlesztések támogatása” tárgyában térfigyelő kamerarendszer kiépítéséről 

 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 28/2014 (IV.1.) BM rendelet szerinti 
„Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása” pályázati 
támogatás tárgyában az alábbi döntést hozza: 

1., A Képviselő-testület a térfigyelő kamerarendszer kiépítésével megbízza Berta Barna egyéni 
vállalkozót (7200 Dombóvár, Kéknefelejcs u. 8.) az előterjesztés mellékletét képező árajánlat 
szerinti műszaki tartalommal 6.329.000.- Ft + Áfa (mindösszesen bruttó 8.037.630.- Ft) 
vállalkozói díj mellett. 

2., A Képviselő-testület a pályázati támogatás és a beruházási összeg közötti 13.462.- Ft 
különbözetet a beruházási tartalék terhére biztosítja. 

3., A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a munka megrendelésére. 

 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 

11. Napirendi pont 
A 811. számú főút forgalmi korlátozása 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

Mészáros Lőrinc: A 811. számú főút községünkön áthaladó jelentős forgalma kapcsán 
alpolgármester úr személyesen egyeztetett a Magyar Közút Nonprofit Zrt. munkatársaival 
arról, hogy az Endresz György Általános Iskola és a Kastély Óvoda környezetében – a 
balesetveszély csökkentése érdekében – szükséges lenne sebességkorlátozás bevezetésére. 

A sebességkorlátozás elrendelése ezen az útszakaszon a Magyar Közút, mint útfenntartó 
hatáskörébe tartozik, így szükséges ezt a kezdeményezésünket írásban, képviselő-testületi 
döntés formájában jelezni feléjük. 

Mivel a balesetveszély csökkentése és gyermekeink biztonsága érdekében javasolom, hogy ezt 
a jogos igényt továbbítsuk a Magyar Közút felé, és kérjük intézkedésüket. 

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: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 
 
 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
37/2014 (VI.30.) számú határozata 

a 811. számú főút forgalmi korlátozásáról 
 
Felcsút Község Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy a község belterületén 
áthaladó 811. számú főút jelentős forgalma miatt a Fő u. 140. szám alatti Endresz György 
Általános Iskola és a Fő u. 56. szám alatti Kastély Óvoda megközelítése a gyermekek számára 
fokozott balesetveszélyt jelent.  

Fentieknek megfelelően a Képviselő-testület kezdeményezi a közút fenntartójánál, a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt.-nél az oktatási intézmények környezetében 30 km/órás 
sebességkorlátozás elrendelését. 

 

    Határidő: 2014. július 31. 
    Felelős: Polgármester 

 
12. Napirendi pont 
Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2013. évi ellátásáról 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

Mészáros Lőrinc: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdése kimondja, hogy a helyi 
önkormányzatoknak minden év május 31-ig átfogó értékelést kell készítenie a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. 

Az átfogó értékelés tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi 
és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú melléklete 
tartalmazza. 

 
Az átfogó értékelést az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza. Az értékelésben az 
önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása a társulás 
keretében működtetett Oltalom Szociális Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény 
beszámolója alapján készült (2. melléklet). 
 
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: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 
 

Felcsút Községi  Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

38/2014. (VI.30.) számú határozata 
Felcsút község gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2013. évi ellátásáról szóló 

átfogó értékelésről 
 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva 

1., a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2013. évi ellátásáról szóló, az 
előterjesztés mellékletét képező átfogó értékelést megtárgyalta és azt elfogadja, 

2., az értékelésről tájékoztatja a Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalát, 

3., a gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés 2013. évi tevékenységéről szóló, az 
előterjesztés mellékletét képező beszámolót megtárgyalta és azt elfogadja. 
 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Jegyző (határozat és értékelés megküldése) 

 
 

13. Napirendi pont 
A víziközmű fejlesztési hozzájárulás kezelése 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

Mészáros Lőrinc: A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben 
(továbbiakban: Vksztv.) szabályozott víziközmű fejlesztési hozzájárulás beszedésének, 
nyilvántartásának ügymenetéről a FEJÉRVÍZ ZRt. elkészítette a javaslatát az 
Önkormányzat részére.  

A Vksztv. 6. §-a értelmében a települési víziközmű Felcsút Községi Önkormányzat 
tulajdonába tartozik, melyet bérleti- és üzemeltetési szerződés jött létre ivóvíz és szennyvíz 
tekintetében az Önkormányzat, mint ellátásért felelős víziközmű tulajdonos és a Fejér 
Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(FEJÉRVÍZ ZRt.) mint üzemeltető közt.  

A víziközművek fejlesztésével kapcsolatos feladatokat a Vksztv. 10. § (1) bekezdésében 
foglaltak figyelembevételével alapvetően a tulajdonosnak kell elvégezni, a felek kifejezett 
megállapodása esetén kerülhet ez feladatként a víziközmű-szolgáltatóhoz.  

A Vksztv 69. § (1) bekezdés alapján „A nem lakossági felhasználó a víziközmű-
szolgáltatóval kötött szerződésben foglaltak szerint a víziközmű-szolgáltató részére 
víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizet…..” 

Ezzel összhangban a Vksztv. 72. § (2) bekezdése a fejlesztési hozzájárulást fő szabály 
szerint az ellátásért felelőshöz rendeli, hiszen a fejlesztés fogalmilag minden esetben 
kapacitásbővítő vagy minőségjavító beruházáshoz kapcsolódik, így az szükségszerűen 



együtt jár az ellátásért felelős tulajdonjogának bővítésével és legtöbb esetben a 
finanszírozásával.  

Felcsút Községi Önkormányza – a külön megkötött megállapodásban – felhatalmazza a 
FEJÉRVÍZ ZRt-t, hogy helyette és nevében a víziközmű fejlesztési hozzájárulási szerződést 
- új bekötés, bővítés, valamint a szolgáltatás minőségének emelése esetén – megkösse, azaz 
feladatok ellátását szakértőként végezze el, ezzel biztosítva a víziközmű-szolgáltatásról 
szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 
27.) Korm. rendelet 90. § szerinti szolgáltatói kötelezettséget. 

A FEJÉRVÍZ ZRt. a közműfejlesztési hozzájárulás javasolt díjtételeit a csatolt mellékletben 
mutatja be.  

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: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 
 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
39/2014 (VI.30.) számú határozata 

A víziközmű fejlesztési hozzájárulás kezeléséről szóló megállapodás jóváhagyásáról 

Felcsút Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt 

1., Elfogadja a Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (Fejérvíz ZRt.) 2014. évi javaslatát a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. 
évi CCIX. törvényben szabályozott víziközmű fejlesztési hozzájárulás beszedésének, 
nyilvántartásának ügymenetéről. 

2., Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás aláírására. 

3., Felcsút Községi Önkormányzat felhatalmazza a FEJÉRVÍZ ZRT-t, hogy helyette és 
nevében a víziközmű fejlesztési hozzájárulási szerződést – új bekötés, bővítés, valamint a 
szolgáltatás minőségének emelése esetén – megkösse, ezzel biztosítva a víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 90. § szerinti szolgáltatói kötelezettséget. 
 
4., 2014 évre elfogadja és jóváhagyja a megállapodás melléklete szerinti vízi-közmű fejlesztési 
hozzájárulás díjmértékét.  
 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 



 

 
14. Napirendi pont 

A régi orvosi rendelő és könyvtár átépítésével kapcsolatos döntések meghozatala 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

Mészáros Lőrinc: A 2014. évi költségvetésünk tervezésekor erre az évre egyik jelentős 
beruházásunkként a régi orvosi rendelő átalakítását, a könyvtár felújítását irányoztuk elő. A 
beruházás fedezetére saját forrásból 27 millió forint keretösszeget biztosítottunk. 

Az átépítés során az orvosi rendelő helyiségeinek egybenyitásával a nyugdíjasklub által 
hasznosítható klubszoba kerül kialakításra, valamint baba-mama klub és ifjúsági klubhelyiség 
is megvalósulhat azzal, hogy továbbra is itt jut hely a könyvtárnak, a szociális intézmény 
irodáinak és a kiszolgáló helyiségeknek. Az előzetes felmérések során megállapítottuk a 
szükséges és felhasználandó építőanyagok és épületgépészeti szerelvények mennyiségét, 
melynek előzetesen megbecsült összesített értéke nettó 8 millió forint. 

Úgy gondolom, hogy az engedélyhez nem kötött felújítási munkálatokhoz elegendő lesz a 
szükséges építőanyagok és szerelvények megvásárlása, mivel szeretném ismételten felajánlani 
egyik cégem közreműködését bruttó négymillió forint értékben. Az ingyenes munkavégzéssel 
önkormányzatunk költségvetése így jelentős kiadástól mentesül, de a pénznek természetesen 
megvan a helye, hiszen a felújított helyiségeket be is kell rendezni.  

Mivel az augusztusi rendezvényünkön már szeretnénk átadni, és a használók részére birtokba 
adni a felújított épületet, ezért célszerű lenne az épület mielőbbi bebútorozása is.  

Fentiek alapján az alábbi javaslatokkal élek: 

Egyrészt kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy a szakipari munkák elvégzésére tett felajánlásom 
elfogadása mellett az építőanyagok és az épületgépészeti szerelvények beszerzésére 
árajánlatot kérjek három gazdasági társaságtól, és közülük az összegszerűségében 
legkedvezőbb ajánlatot benyújtótól nettó nyolcmillió forint keretösszegig ezeket az 
önkormányzat beszerezze. Kérem tovább, hogy hozzunk döntést arról, hogy az épület 
berendezéséhez szükséges új bútorokat az összegszerűségében legjobb ajánlatot benyújtó 
gazdasági társaságtól rendeljük meg, melyre a költségvetésünk beruházási tartalékából bruttó 
5 millió forint keretösszeget biztosítsunk. A keretösszeg elkülönítésének indoka az, hogy egyes 
beépített bútorokra csak helyszíni felméréssel határozható meg az ár, így gyorsabb az ilyen 
tartalmú döntés. 

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: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 
 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
40/2014 (VI.30.) számú határozata 

A régi orvosi rendelő és könyvtár felújításával összefüggő döntések meghozatala 
 
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Felcsút, Fő u. 68. szám alatti kizárólagos 
önkormányzati tulajdonban álló épület felújításával kapcsolatban az alábbi döntést hozza: 
 
1., Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete Mészáros Lőrinc polgármester bruttó 
négymillió forint értékű felajánlását az épület felújításával összefüggő szakipari 
munkálatainak ingyenes elvégzésére elfogadja. A Képviselő-testület tudomásul veszi és 
elfogadja, hogy a munkálatokat ellenérték nélkül a Mészáros és Mészáros Kft. 8086 Felcsút, 
311/5. hrsz alatti gazdasági társaság végzi. 
 
2., A Képviselő-testület az épület felújításához szükséges építőanyagok és épületgépészeti 
szerelvények beszerzésére 8.000.000.- Ft + Áfa keretösszeget különít el azzal, hogy 
felhatalmazást ad a polgármesternek arra, hogy árajánlatokat kérjen be, és ezek alapján – a 
keretösszegen belül – az összegszerűségében legjobb ajánlatot benyújtó gazdasági társaságtól 
a Képviselő-testület tájékoztatása mellett az anyagokat megrendelje. 
 
3., A Képviselő-testület az épület bútorai és berendezési tárgyai beszerzésére bruttó 5 millió 
forint keretösszeget különít el, egyben felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy az 
összegszerűségében legjobb ajánlatot benyújtó gazdasági társaságtól a keretösszeg erejéig a 
bútorokat megrendelje. 
 
A beruházás fedezete a 2014. évi költségvetésben tervezett beruházási soron rendelkezésre áll. 
 
      Felelős: polgármester 
      Határidő: azonnal 
 

15. Napirendi pont 
Bérüzemeltetett víziközművek 2014. évi beruházási javaslata 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

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

A Fejérvíz Zrt. elkészítette a 2014. évi beruházási javaslatát, melyet előterjesztésemhez 
csatoltam.  

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: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 
 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
41/2014 (VI.30.) számú határozata 

Bérüzemeltetett víziközművek 2014. évi beruházási javaslata  

Felcsút Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fejérvíz Zrt. 2014. évre 
vonatkozó rekonstrukciós és fejlesztési javaslatát az alábbiak szerint elfogadja: 

Alcsútdoboz-Felcsút-Tabajd-Szár-Újbarok szennyvízrendszer vonatkozásában: 

- Újbarok 1. sz. átemelőbe nagyobb teljesítményű szivattyúk beszerzése: 503.000.- Ft+Áfa 

- 1. számú átemelő vezérlőszekrény csere és kapcsolódó villamos munkák: 543.250.- Ft+Áfa 

Alcsútdoboz-Felcsút-Tabajd közös szennyvízrendszer vonatkozásában: 

- F1 átemelő FLYGT 3153 tip. tartalék szivattyú + elektromos hálózatfejlesztés 1.296.000 
Ft+Áfa 

- F1 átemelő teljesítmény bővítése: 232.800.- Ft+ Áfa 

Felcsút szennyvízrendszer saját finanszírozás 

- F7 átemelő Piranha tartalék szivattyúk beszerzése 2db 1.200.000.- Ft+Áfa 

- F5 átemelő Jumpjungen tartalék szivattyú beszerzése 1db 800.000.- Ft+Áfa 

- 3db kapcsolószekrény komplett cseréje (F5, F7, F9) 1.200.000.- Ft + Áfa 

A bérleti díjból fennmaradó 4.924.450.- Ft összeg tartalékként kerüljön elkülönítésre későbbi 
fejlesztések és havária-jellegű munkák finanszírozására. 

Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Polgármester 

 
16. Napirendi pont 
Döntés a 2014. évi igazgatási szünet elrendeléséről 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 



Mészáros Lőrinc: A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal munkavállalói rendes 
szabadságának tervezett kiadása indokolttá teszi igazgatási szünet elrendelését azzal, hogy a 
döntés meghozatala valamennyi települési kirendeltség vonatkozásában a székhelytelepülés 
Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik. Az igazgatási szünet időszaka alatt a hivatali 
ügyintézés kizárólag a sürgős és azonnal intézendő ügyek körére korlátozódik (például 
anyakönyvi ügyek), és a hivatal munkavállalói ekkor ügyeleti rendben dolgoznak. Az 
igazgatási szünet időtartama alatt az ügyfeles kollégák szabadságolhatók, avagy egyéb – 
ügyfél személyes jelenlétéhez nem kötött – tevékenységüket láthatják el. 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232.§ (3) bekezdésének alapján: 
 „(3) A képviselő-testület, … a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. 
Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre 
megállapított alapszabadságának a háromötödét.” 

A határozati javaslatban megfogalmazott nyári időszakon túl javasolom egyidejűleg 
rendelkezni a karácsonyi ünnepek környékét érintően igazgatási szünet elrendelését, és a 
kötelező szabadságolások jogszabályban meghatározott hányadának erre az időszakra való 
ütemezését. 

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: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 
 

Felcsút Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

42/2014. (VI. 30.) számú határozata 
a 2014. évi igazgatási szünet elrendeléséről 

 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Felcsút Közös Önkormányzati Hivatal 
munkarendjében igazgatási szünetet rendel el: 

1., 2014. július 21. napjától 2014. augusztus 24. napjáig, valamint 

2., 2014. december 22. napjától 2015. január 4. napjáig. 

Az igazgatási szünet időtartama alatt a Hivatal minden kirendeltségen ügyeletet tart a jegyző 
által meghatározott rendben. 
 

Határidő:  Azonnal 
      Felelős: Jegyző 

 



17. Napirendi pont 
A Felcsút külterületi 0244/3 hrsz-ú önkormányzati ingatlan haszonbérletbe adása 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

Mészáros Lőrinc: Korábbi döntésünknek megfelelően az önkormányzat kizárólagos 
tulajdonát képező a szántó művelési ágú 0244/3 hrsz.-ú, 8 ha 6931 m² méretű, 151,26 AK 
tiszta jövedelmű földterület – az ún. Gólyafészek – haszonbérbe adása tárgyában hirdetményt 
tettünk közzé a hivatal hirdetőtábláján és honlapján május 31-i ajánlattételi határidővel. 

Az hirdetményre egyetlen jelentkező nyújtott be írásos ajánlatot, melyben évi 50.000.-Ft/ha + 
infláció haszonbérre tett javaslatot. (Az ajánlatot előterjesztésemhez csatolom.) 

Mivel jelenleg a mező-és erdőgazdálkodási földek haszonbérbe adása kötött jogi formulák 
útján és közzétételt/kifüggesztést követően az előhaszonbérleti sorrendben előrébb álló 
földművessel köthető meg, ezért javasolom a fenti ajánlatnak megfelelő szerződés tíz évre 
történő megkötését Tóth Ádám, Felcsút, Vereczkei köz 3/b szám alatti lakossal. A kifüggesztést 
követően, az esetleges elfogadó nyilatkozatok sorrendjében előrébb álló földművessel és 
hatósági jóváhagyással jöhet létre a földhasználati szerződés.  

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: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 
 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 
43/2014. (VI.30.) számú határozata 

a Felcsút külterületi 0244/3. hrsz.-ú ingatlan használatba adásáról 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát 
képező Felcsút külterületi 0244/3. hrsz-ú, 8 ha 6931 m² méretű, 151,26 AK tiszta jövedelmű 
szántó haszonbérlet útján történő hasznosításáról határoz. A haszonbér összegét 50.000.- 
Ft/ha/év + infláció összegben határozza meg, azzal, hogy a haszonbérlet időtartama 10 év.  

A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert, hogy Tóth Ádám, Felcsút, Vereczkei köz 3/b 
szám alatti lakossal a határozat mellékletét képező szerződést megkösse, valamint annak 
hirdetményi közzétételéről gondoskodjék. 

 

Határidő: 2014. június 30. 
Felelős: Polgármester, jegyző 

 
 

18. Napirendi pont 



A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása 19. sz. 
módosítása 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

Mészáros Lőrinc: A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás alábbiakban 
felsorolt tagi Önkormányzatai Képviselőtestületei a „Magyarország helyi 
önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény – Mötv. – 89. § (2) bekezdése alapján 
döntöttek a Társulásból 2014. június 30. napjával történő kiválásról: 

• Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselőtestülete 188/2013. (XII.17.) számú 
határozatával,  

• Tabajd Község Önkormányzata Képviselőtestülete 179/2013.(XII.18.) számú 
határozatával.  

A Társulás 10 tagjának létszáma ezáltal 8 tagra változik, mely a Társulási Megállapodás 
2014. július 1-jei hatályú módosítását teszi szükségessé, mely módosításban már a kiválásról 
döntést hozó tagok nem vesznek részt.  

A Társulási Megállapodás 19. számú módosításában szerepelnek olyan javaslatok is, melyek 
az Mötv. társulásokra vonatkozó szabályai időközbeni jogértelmezése alapján szükségessé 
váló módosításokat tartalmazzák, változott továbbá a döntéshozatal esetén irányadó állandó 
lakosságszám időpontja - mivel az önkormányzati választás évében irányadó lakosságszámot 
kell figyelembe venni - valamint a Társulás feladatai köréből a Háromhárs Óvoda 
fenntartására vonatkozó szabályok is hatályon kívül helyezést nyernek, s a már megszűnt 
közös feladatellátások is törlést nyernek.  

Az előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati 
Társulás 19. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodása.  

A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa arra kérte fel a 
Társulási Megállapodás – a módosítás tartalmával egyetértve – a tagi Önkormányzatok 
Képviselőtestületét, hogy legkésőbb 2014. június 30.napjáig az előterjesztést megtárgyalva 
döntésüket hozzák meg.  

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: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 
 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  



44/2014. (VI.30.) számú határozata 
a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 19. 

számú módosításáról 

I.  

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Magyarország helyi 
önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény – Mötv. – 88. § (2) bekezdése alapján 
a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás – Bicskén, 2004. június 28.-napján kelt 
– Társulási Megállapodását 2014. július 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja, mely a 
19. számú módosítás:  

1. A Társulási Megállapodás I/1.12. és 1.15. pontjai hatályukat vesztik, melyet követő 
bekezdésben a 2010. január 1-i állapotú lakosságszámra vonatkozó dátum 2014. január 
1.-napjára módosul.  

2. A Társulási Megállapodás III/2.1.2. és 2.9. pontjai hatályukat vesztik.   

3. A Társulási Megállapodás III/8. pontja „(részt vevő önkormányzat 14, kivéve Bicske, 
Alcsútdoboz települések)” mondatrésze hatályát veszti. 

4. A Társulási Megállapodás IV/11. pont utolsó bekezdésében a „6” tag „5” tagra 
módosul. 

5. A Társulási Megállapodás IV/14. pontja első bekezdésében a „jegyzőkönyvvezető” 
mondatrész hatályát veszti, helyébe a „jegyzőkönyv-hitelesítő” mondatrész lép. 

6. A Társulási Megállapodás IV/15. pontja szövegezése múlt időre: a „megszűnik” 
mondatrész „megszűnt” mondatrészre módosul, míg  15.1.3. pontja ötödik francia 
bekezdése „éves elszámolások” mondatrésze törlendő,  helyébe „záró elszámolás” 
mondatrész lép, egyidejűleg „a beszámoló (zárszámadás) elfogadását megelőzően” 
mondatrésze szintén törlendő.  

7. A Társulási Megállapodás IV/15.3. pontjában a „rögzítik” mondatrész „rögzítették” 
mondatrészre módosul, egyidejűleg a 15.4.1. pont, valamint a 15.4.2. pont „többi” 
mondatrésze hatályát veszti. 

8. A Társulási Megállapodás IV/15.6.  és 15.7. pontja szövegezése múlt időre módosul a 
15.6. pont „szünteti” mondatrésze helyébe „szüntette” mondatrész, míg a 15.7. pont 
„adja” mondatrésze helyébe „adta” mondatrész lép.  

9. A Társulási Megállapodás  VIII/1.2. pontja „-köznevelési-„ mondatrésze hatályát 
veszti.  

10. A Társulási Megállapodás IX. fejezete, X/6.2. pontja  hatályát veszti.  

11. A Társulási Megállapodás XI/2. pontjában az 1. számú függelék megnevezésében a 18. 
számú módosítás 19. számú módosításra módosul. 



12. A Társulási Megállapodás XI/7. pontja kiegészül az alábbi 7.5. ponttal: 

 „7.5. A Társulási Megállapodás 19. számú módosítása 2014. július 1-napján lép 
hatályba.”  

13. A Társulási Megállapodás XI/8. pontja kiegészül az „és …./2014.(VI…..)”       
határozatszámmal. 

14. A Társulási Megállapodás 1. számú mellékletében lévő táblázat hatályát veszti, helyébe 
az alábbi táblázat lép: 

 

 

15. A Társulási Megállapodás 2. számú melléklete címében a „szakfeladati rend szerinti” 
mondatrész hatályát veszti, helyébe a „szakmai” mondatrész lép, míg a táblázatban 
szereplő szakfeladatok száma és megnevezése helyébe a „kormányzati funkciók, 
államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről” szóló 68/2013. 
(XII.29.) NGM rendelet alapján bejelentett 2014. január 1-napjától hatályos 
alaptevékenységek kormányzati funkciók szerinti besorolása lépett, melynek köréből az 
alábbi kormányzati funkciók törlendők: 

 

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

Önkormányzat 

 megnevezése 

Lakosságszáma (fő) 

2014. január 01. 

Költségvetési működési 

 hozzájárulás aránya (%) 
2013. január 1-jei 

lakosságszám alapján 

Alcsútdoboz 1455 1461 6,10 

Bicske 11801 12238 51,01 

Bodmér 254 250 1,04 

Csabdi 1241 1240 5,17 

Csákvár 5240 5250 21,88 

Felcsút 1884 1894 7,90 

Gánt 830 821 3,42 

Óbarok 821 836 3,48 

Összesen: 23526 23990 100,00 



082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

082044 Könyvtári szolgáltatások 

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 
ellátásának szakmai feladatai 

091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

096010 Óvodai intézményi étkeztetés 

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

 

16. A Társulási Megállapodás 1. számú függelékében a 18. számú módosítást elfogadó 
képviselőtestületi határozatok helyébe a 19. számú módosítást elfogadó határozatok 
száma lép.  

 

II.  

 

1. A Képviselőtestület a Társulási Megállapodást a I. pontban foglalt 19. sz. módosítással 
egységes szerkezetbe foglalja.  

2. Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a Vértes Többcélú 
Kistérségi Önkormányzati Társulás 19. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt 
Társulási Megállapodásának aláírására, valamint felkéri a Polgármestert, hogy a 
Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Elnökét a 
határozat kivonatának megküldésével a Képviselőtestület döntéséről értesítse.  

 

       Határidő:  azonnal 
       Felelős:   polgármester 
  

19. Napirendi pont 
A Felcsúti Református Missziói Egyházközösség kérelme gyermekek táboroztatásával 
kapcsolatban 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

Mészáros Lőrinc:  A Felcsúti Református Missziói Egyházközösség kérelmet adott be, nyári 
gyermekhetek támogatására. Kérik, hogy amennyiben lehetséges a Képviselő-testület 
támogassa a tábor megrendezését lehetőségeihez mérten. 



Javaslom a tábort támogassa a Képviselő-testület 200.000,-Ft összeggel. 

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: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 
 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 
45/2014. (VI.30.) számú határozata 

a Felcsúti Református Missziói Egyházközösség szervezésében létrejövő nyári 
gyermekhétről  

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Felcsúti Református 
Missziói Egyházközösség szervezésében létrejövő nyári gyermekhét megrendezéséhez 
200.000,-Ft-tal hozzájárul. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatói okirat aláírására. 

A költségvetési fedezet az általános tartalékból rendelkezésre áll. 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 

 

20. Napirendi pont 
A „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő cím odaítéléséhez bíráló bizottság választása 

 Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

Mészáros Lőrinc: Az Önkormányzat Az elmúlt évben „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő 
címet alapított azzal, hogy a plakettel és pénzjutalommal járó díjazást minden év augusztus 
20. napján tartott ünnepség keretében adjuk át. 

A cím adományozásának kereteit meghatározó rendeletünk szerint a cím adományozása előtti 
helyszíni ellenőrzés lefolytatására ad hoc bizottság kerül létrehozásra. 

Bár a pályázat benyújtására július 30. napjáig van lehetőség, azonban már most javaslattal 
élek az ad hoc bizottság tagjainak megválasztására is. A bizottság tagjának megválasztani 
javasolom Simon Ákos és Flier Éva képviselőket és dr. Sisa András jegyzőt. A bizottság elnöki 
teendőinek ellátásával Simon Ákos urat javasolom megbízni. 

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: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 
 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
46/2014 (VI.30.) számú határozata 

a „Tiszta udvar, rendes ház” cím adományozását megelőző ellenőrzés ad hoc bizottsága 
megválasztásáról 

 

1., Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tiszta udvar, rendes ház” cím 
adományozását megelőző ellenőrzés ad hoc bizottsága tagjává az alábbi személyeket 
választja meg: 

a) Simon Ákos képviselő, elnök 
b) Flier Éva képviselő tag 
c) dr. Sisa András, külső tag 

 
2., A bizottság egyszerű szótöbbséggel hoz döntést arról, hogy a határidőben beérkezett 
pályázatok közül melyek támogathatók. 
 
3., A bizottság legkésőbb augusztus 8. napjáig adja át írásbeli javaslatát a polgármester 
részére. 
 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Simon Ákos 
 

 
21. A Faluház részére színpadi fény- és hangtechnikai berendezések beszerzésére 

közbeszerzési eljárás megindítása 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

Mészáros Lőrinc: A Faluház berendezésére elnyert pályázati támogatás jogszerű 
felhasználásához a fény- és hangtechnikai eszközök beszerzéséhez hirdetmény közzététele 
nélküli meghívásos közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges. Ennek mielőbbi 
megindításához az alábbi döntések meghozatala szükséges: 



Elsőként döntenünk kell az eljárás megindításáról és a meghívottak kiválasztásáról. 
Javasolom ugyanazon vállalkozók meghívását, akik a pályázat előkészítése során is 
árajánlatot adtak, mivel egyrészt ismerik a feladatot, másrészt bizonyos, hogy azt teljesíteni is 
tudják. Ezen felül már most kell döntenünk a Bíráló Bizottság tagjairól, illetőleg szükséges 
módosítanunk a közbeszerzési tervünket is. A javasolt személyeket, illetőleg a módosított 
közbeszerzési tervet előterjesztésem szerint javasolom elfogadni. 

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: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 
 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
47/2014 (VI.30.) számú határozata 

A Faluház részére színpadi fény- és hangtechnikai berendezések beszerzésére 
közbeszerzési eljárás megindítása 

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

 1. A Faluház részére színpadi fény- és hangtechnikai berendezések beszerzésére meghívásos, 
tárgyalásos közbeszerzési eljárást ír ki. 

 2. Az ajánlattételi felhívást és dokumentációt az alábbi gazdasági szereplők részére küldi 
meg: 

 a) Gibaudio Kft.; (4511 Nyírbogdány, Fő u. 30.) 

 b) Garry Electronic Elektroakusztikai Kft., (1107 Budapest, Fogadó u. 3.) 

 c) Flash Electronic – Szabó Tivadar e.v. (5350 Tiszafüred, Vadász út 24.) 

 3. A Bíráló Bizottság tagjainak az alábbi személyeket jelöli: 

 a) A Bizottság elnöke és egyben a közbeszerzési szakértelmet biztosító személy: 
Kovács Péter (KP Kft) 

 b) A jogi szakértelmet biztosító személy: Dr. Sisa András 
 c) A pénzügyi szakértelmet biztosító személy: Schmidt Katalin 
 d) A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelmet biztosító személy: Kiss Tibor  

 4. A határozat melléklete szerinti tartalmú – módosított – közbeszerzési tervet 
jóváhagyja. 



 5. Az árubeszerzés céljára a forrás pályázat útján biztosított. 

 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
További hozzászólás, észrevétel hiányában a polgármester a testületi ülést 18.30 órakor 
bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

Mészáros Lőrinc     Dr. Sisa András 
              polgármester           jegyző 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 


