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J E GY Z Ő K Ö N Y V 

Felcsút Községi Önkormányzat  

Képviselő-testületének üléséről 

 

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

Az ülés időpontja:  2015. június 22.     16.00 óra 

 

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: 

 Mészáros Lőrinc polgármester 

 Mészáros László alpolgármester 

 Mészáros János képviselő 

 Flier Éva képviselő 

 Spindler József képviselő 

 Szabó Péter képviselő 

 

 

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.) Beszámoló Felcsút község közrendjéről, bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

         dr. Balázs Sándor r. alezredes, kapitányságvezető 

 

4.) A Kastély Óvoda 2014/2015-es nevelési évének pedagógiai munkájáról szóló beszámoló 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

         Bárányos Gáborné óvodavezető 

 

5.) A Kastély Óvoda óvodai csoportlétszáma túllépésének fenntartói engedélyezése 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

6.) A községi járdák, parkolók felújítására és kialakítására, valamint azok térburkolattal történő 

ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

7.) A „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő cím odaítéléséhez bíráló bizottság választása 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

8.) A Felcsúti Református Missziói Egyházközség kérelme gyermekek táboroztatásával 

kapcsolatban 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

9.) A Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

10.) Javaslat az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás 

megszüntetése 
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Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

11.) Bicskei Központi Ügyeleti Társulás megszűntetése 

     Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

12.) A Magyar Zarándokút Egyesülethez történő csatlakozásról 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

Mészáros Lőrinc: Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy 6 fővel a 

képviselő-testület határozatképes. Javaslom, hogy a napirendet a Vértes Többcélú Kistérségi 

Önkormányzati Társulás megszűntetésével kapcsolatos döntés meghozatalával, továbbá javasolom, 

hogy a napirendet „Egyebek” ponttal bővítsük, melynek keretében a hivatali épület és a Nyugdíjasklub 

klímával történő ellátásáról egészítsük ki. 

Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet elfogadja-e a napirendi pontokat ezzel a módosítással. 

 

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.) Beszámoló Felcsút község közrendjéről, bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

         dr. Balázs Sándor r. alezredes, kapitányságvezető 

 

4.) A Kastély Óvoda 2014/2015-es nevelési évének pedagógiai munkájáról szóló beszámoló 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

         Bárányos Gáborné óvodavezető 

 

5.) A Kastély Óvoda óvodai csoportlétszáma túllépésének fenntartói engedélyezése 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

6.) A községi járdák, parkolók felújítására és kialakítására, valamint azok térburkolattal történő 

ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

7.) A „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő cím odaítéléséhez bíráló bizottság választása 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

8.) A Felcsúti Református Missziói Egyházközség kérelme gyermekek táboroztatásával 

kapcsolatban 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

9.) A Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

10.) Javaslat az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás 

megszüntetése 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

11.) A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás megszüntetésével kapcsolatos döntés 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
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12.) Bicskei Központi Ügyeleti Társulás megszűntetése 

     Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

 

13.) A Magyar Zarándokút Egyesülethez történő csatlakozásról 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

14.) Egyebek 

 

1.) Napirendi pont 

 

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

átruházott hatáskörben hozott határozatokról 

           Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

Mészáros Lőrinc: 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 

 

Az elfogadott döntés 

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

55/2015. (VI.22.) 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 Lőrinc polgármester 

 

Mészáros Lőrinc: Két hete volt az utolsó képviselő-testületi ülésünk azóta nem történt semmilyen 

fontos esemény a településen. 

 

Mészáros Lőrinc: Kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs. 

 

A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
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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 

56/2015. (VI.22.) 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: 

 

Beszámoló Felcsút község közrendjéről, bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

         dr. Balázs Sándor r. alezredes kapitányságvezető 

 

Mészáros Lőrinc: Felkérem dr. Balázs Sándor r. alezredes, kapitányságvezető urat a beszámoló 

ismertetésére. 

 

dr. Balázs Sándor: Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Képviselő-testület, Tisztelt hallgatóság. Köszönöm 

szépen a lehetőséget, hogy szóban is kiegészíthetem az írásban megküldött beszámolót. Két dolgot 

szeretnék kiemelni. Először is szeretném megköszönni a támogatást, amit a Bicskei Rendőrkapitányság 

kapott Felcsút Község Önkormányzatától a feladataink ellátásához. Ezt az összeget autóra, 

üzemanyagra, túlórák kifizetésére tudtuk felhasználni. Másrészt még azt szeretném kiemelni, hogy 

ennek igyekeztünk megfelelni és ezt nemcsak a számok mutatják, hanem bízom benne, hogy a lakosság 

biztonságérzete is pozitív irányba fordult. A bűncselekmények száma szépen lefelé halad. 2012-ben 52 

db, 2013-ban 34 db, 2014-ben 21 db volt. A közlekedési baleset-megelőzési tevékenységünket is 

igyekeztünk a bűnmegelőzés mellett végezni, ezért is van az, hogy a közlekedési balesetek száma is 

lefelé ment. A Bicskei Rendőrkapitányság által kitalált és megvalósított kerékpár-regisztrációban a 

felcsúti lakosság szépen kivette a részét és szeretném megköszönni a Tisztelt felcsúti polgároknak, 

hogy aktívan részt vettek. Amikor a körzeti megbízott nincs itt, igyekszünk más rendőrökkel pótolni az 

ő hiányát a meghatározott programok szerint: más járőrök is itt vannak a településen. A tavalyi évben 

a választásokat sikerült közös erővel megoldanunk. Rendbontás nélkül szépen lezajlott. Kiemelnénk 

még a Pancho Aréna átadását ahol nagyszerű együttműködést tudtunk tanúsítani és azóta is, ha 

rendezvény van akár sport, akár kulturális, igyekszünk megfelelni az elvárásoknak. Még egyszer 

szeretném megköszönni a teljes állomány nevében, amit kaptunk a felcsúti önkormányzattól. Kérem a 

beszámolóm elfogadását. Köszönöm szépen! 

 

Mészáros Lőrinc: Köszönöm szépen kapitány úr beszámolóját. Hogy áll a körzeti megbízotti iroda 

ügye? 

 

dr. Balázs Sándor: Úgy néz ki, hogy rendeződik. Sokat segített alpolgármester úr az ügy 

megoldásában, mert gazdasági igazgató úrral eljöttünk és megmutattam neki egy-két dolgot és azt az 

ígéretet kaptam tőle, hogy személyesen fogja intézni ezt az ügyet. A kezdeti nehézségeken úrrá tudtunk 

lenni és rendeződni fog. Az autó ügye is már rendben van. 
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Mészáros Lőrinc: Kapitány úr, köszönjük szépen mi is a segítséget! Rendezvényeink gond nélkül 

lezajlottak. A Vál-völgyi Zsúr rendezvényen is kiváló volt a rendőrség munkája. Az új körzeti megbízott 

jól dolgozik, meg vagyunk elégedve a munkájával. A rendőrség jól dolgozik, a településen végzett 

munkájukkal meg vagyunk elégedve. 

 

Mészáros Lőrinc: 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 

57/2015. (VI.22.) sz. határozata 

Felcsút község közrendjéről, bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről 

szóló beszámolóról 

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Felcsút község közrendjéről, bűnügyi és 

közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta. 

A beszámoló a határozat mellékletét képezi. 

 

      Határidő:  Azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

4. Napirendi pont: 

 

A Kastély Óvoda 2014/2015-es nevelési évének pedagógiai munkájáról szóló beszámoló 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

         Bárányos Gáborné óvodavezető 

 

Mészáros Lőrinc: Felkérem Bárányos Gáborné óvodavezető asszonyt a beszámoló ismertetésére. 

 

 

Bárányos Gáborné: Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Jegyző úr, tisztelt Képviselő-testület! 

A 2014/2015-ös nevelési évre kitűzött céljainkat sikerült teljesíteni. Nyáron megtörténtek a felújítások. 

Megtörtént az elektromos hálózat csere, a csoportszoba parkettázása és a régi épületrész festése. 

Ősszel a személyi feltételeink úgy alakultak, hogy egy óvodapedagógustól Bárányos Jolántól kellett 

elbúcsúznunk, mert máshol kapott munkát. Helyére Bicskéről vettünk fel egy óvodapedagógust. 

Pedagógiai munkánk „Bevezetés a művészetek eszközeivel” című programra épül. Amihez szorosan 

kapcsolódnak a kiegészítő tehetséggondozó műhelyek is. Úgymint a pántlika népi játékok és táncok, 

aztán az ügyes kezek kézműves műhely és a pelitornet torna, ami finommozgás fejlesztő és a gyerekek 

nagyon szeretik. Ezeknek a műhelymunkáknak az a nagy értéke, hogy ez a szülőknek nem kerül pénzbe, 

mert ezeket szakképzett óvodapedagógusok végzik, ugyanis minden egyes területre beiskoláztuk őket. 

Ez nagyon nagy szó a mai anyagi helyzetben. Van még egy tehetséggondozó műhelyünk is a 

barangoljunk együtt barangoló program, amit szombati napon szoktunk megrendezni a szülőkkel 

közösen. Nagyon jól szokott sikerülni. Nemcsak a tehetséges gyerekeket gondozzuk, hanem azokat a 

gyerekeket is, akik fejlesztésre szorulnak. Nem nagy számban vannak ezek a gyerekek. Egy 
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kisgyermekhez Bicskéről jár gyógytornász és négy kisgyermeket pedig Dojcsákné Goda Anna 

fejlesztőpedagógus foglalkoztat. Ez nagy dolog, mert más intézményben ezért fizetni kell. A tanulás, a 

továbbképzés, a fejlesztés a mi óvodánkban igazán jól alakul és mindenki nyitott erre. Két fő fejezte be 

tanulmányait a Szent Gergely Főiskolán: az egyik Mészárosné Tolnai Beáta a másik pedig én vagyok 

családpedagógiai szakon. Elvégeztem egy intézményvezetői továbbképzést: ez teljesen ingyenes volt. A 

nyáron indul egy szakértői végzettséget adó képzés, amire szintén jelentkeztem. Köszönjük szépen a 

támogatást. Polgármester úr tiszteletdíjából egy csoport eszközeit tudtuk kicserélni, székeket, 

asztalokat vettünk. Lesz még egy felújításunk egy csoportszoba parkettázása, mosdók felújítása. 

Köszönjük Jegyző úrnak is a segítséget és a Képviselő-testületnek is. Kérem, beszámolom szíves 

elfogadását. 

 

Mészáros Lőrinc: Mi is meg vagyunk elégedve az intézményekkel. Ott voltam az óvodai évzárón és 

ballagáson és láttam, hogy a gyerekek magabiztosak, felkészültek és biztosan nem lesz problémájuk a 

beilleszkedéssel az iskolába. Olyan dolgokat adtak elő, amit első osztályban lát az ember a 

gyerekektől. Jól fel vannak készítve. Továbbra is segítünk, amiben tudunk. Azoknak a gyerekeknek jó 

pihenést, akik már elbúcsúztak az óvodától, az óvónőknek pedig még jó munkát kívánok. Köszönjük 

szépen! 

 

Mészáros Lőrinc: 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 

58/2015. (VI. 22.) számú határozata 

A Kastély Óvoda 2014/2015-ös 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 2014/2015-ös nevelési évének 

pedagógiai munkájáról szóló beszámolóját megtárgyalta és azt elfogadta. 

A beszámoló a határozat mellékletét képezi. 

 

Határidő:  Azonnal 

      Felelős: Polgármester 

        Intézményvezető 

 

5. Napirendi pont: 

 

A Kastély Óvoda óvodai csoportlétszáma túllépésének fenntartói engedélyezése 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

Mészáros Lőrinc: Átadom a szót Jegyző úrnak. 
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dr. Sisa András: Minden évben meghozzuk ezt a döntést, mert szerencsére az óvodánk annyira 

népszerű, hogy folyamatosan csoportlétszámot kell növelnünk. A megengedett létszámot 20 %-kal, a 

törvény által megadott feltételekkel túl kell lépnünk. Idén is így alakult ez helyzet, azzal a kikötéssel, 

hogy a kettő m
2
/gyermek mértéket az intézmény ne lépje túl.. 

 

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

 

 

A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

 

A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés 

Felcsút Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

59/2015. (VI. 22.) 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 2015-2016-os oktatási évre engedélyezi.  

A fenntartói engedély értelmében az intézmény középső és nagy csoportjaiba felvehető maximális 

gyereklétszám 30-30 fő azzal, hogy az intézményvezető az egyes csoportok szervezése során a 

csoportszobák befogadóképességére köteles tekintettel lenni. 

 

Határidő:  Azonnal 

      Felelős: Polgármester 

        Intézményvezető 

 

6. Napirendi pont: 

 

A községi járdák, parkolók felújítására és kialakítására, valamint azok térburkolattal történő 

ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

Mészáros Lőrinc: Átadom a szót Jegyző úrnak. 

 

dr. Sisa András: Amint az ismeretes kiírtuk a közbeszerzési pályázatot a járdák, parkolók 

térburkolattal történő ellátásra, felújítására. Ezt úgy tettük meg, hogy 2 éves időtartamra 

keretösszeget meghatározva négyzetméterre jutó egységárat kértünk be. A három megkeresett cég 

közül kettő nyújtott be érvényes ajánlatot a Koch és S Kft és a Falusi Dom Kft. Mind a kettő felcsúti 

székhelyű vállalkozás. A Bíráló bizottság megvizsgálta az ajánlatokat és mindent rendben talált ezzel a 

két ajánlattal kapcsolatban és így azt javasoljuk, hogy mind az első, mind a második helyezett 

kihirdetésére kerüljön sor és természetesen a legkedvezőbb ajánlati árat benyújtó első helyezettel a 

szerződéskötési moratórium lejáratát követően Polgármester úr tudja a szerződést megkötni. Ezt 

követően a pillanatnyi anyagi helyzetünk és a szabad forrásaink keretein belül mozogva lehetséges 

meglépnünk az adott járdaszakaszok parkolók kialakítását. Reményeink szerint már nyáron neki 
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tudunk állni, és ahogy a források felszabadulnak ebben az évben és a jövő évben is tudjuk folytatni a 

munkát. Nyertes ajánlat a Koch és S Kft. ajánlati ára pedig 75.257 mFt, a második helyezett a Falusi 

Dom Kft. 77.999 mFt ajánlati árral. 

 

Mészáros Lőrinc: Az óvodánál fog kezdődni a járdaépítés és parkoló kialakítás? 

 

 

dr. Sisa András: A parkoló kialakítása építés engedély köteles. Ennek az engedélyét benyújtottuk. 60 

napos az átfutása. Ha az engedély megvan, akkor lehet nekiállni. A vállalkozó szabad kapacitása, ami 

egyrészt meghatározza, hogy mikor tud nekiállni, de én azt gondolom, hogy az óvodáig innentől a 

bevezető szakaszt lehet megkezdeni a leghamarabb és az óvodát még a szünetben befejezni, hogy mire 

a forgalom beindul ne legyen ott akadály. 

 

Mészáros Lőrinc: Igen, legjobb lenne augusztusban befejezni. 

 

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

társaimat a név szerinti szavazásra. 

 

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 név szerinti eredménye: Mészáros Lőrinc igen 

     Mészáros László igen 

     Mészáros János igen 

     Flier Éva igen 

     Szabó Péter igen 

     Spindler József igen 

 

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

 

Az elfogadott döntés 

 

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

60/2015. (VI.22.) számú határozata 

„Vállalkozási szerződés Felcsút község területén járda- és parkoló burkolat 

készítésére 2015-2016” tárgyú közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő 

kiválasztásáról 

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „Vállalkozási szerződés Felcsút község területén 

járda- és parkoló burkolat készítésére 2015-2016” tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbiakról 

határoz: 

 

1., a Képviselő-testület a Bírálóbizottság döntési javaslatát név szerinti szavazással elfogadva 

megállapítja, hogy 

 

a., Az eljárás nyertese: 

 

Koch és S Kft. 

8086 Felcsút, Kassai u. 2. 
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Ajánlati ár: nettó 75.257.750 Ft 

 

Kiválasztásának indokai: 

Az ajánlattevő a legalacsonyabb összegű érvényes ajánlatot nyújtotta be; 

Ajánlattevő ajánlati ára nem haladja meg a rendelkezésre álló fedezetet összegét. 

 

b., A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő: 

 

Falusi Dom Kft. 

8086 Felcsút, Fő út 109. 

 

Ajánlati ár: nettó 77.974.150 Ft 

 

Kiválasztásának indokai: 

Az ajánlattevő a második legalacsonyabb összegű érvényes ajánlatot nyújtotta be; 

Ajánlattevő ajánlati ára nem haladja meg a rendelkezésre álló fedezetet összegét. 

 

2., A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert – a Kbt. szerinti szerződéskötési moratórium 

leteltével - a szerződés megkötésére. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Polgármester 

7. Napirendi pont 

 

A „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő cím odaítéléséhez bíráló bizottság választása 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

Mészáros Lőrinc: Minden évben kiírjuk a pályázatot, melynek nagy sikere van a lakosság körében. 

Minden évben egy 3 fős bizottságot hozunk létre. Dr. Sisa Andrást, Flier Évát és Flier Jánosnét 

javasolnám a Bíráló bizottságba. 

 

Mészáros Lőrinc: 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 

61/2015 (VI.22.) számú határozata 

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

megválasztásáról 

 

1., Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tiszta udvar, rendes ház” cím 

adományozását megelőző ellenőrzés ad hoc bizottsága tagjává az alábbi személyeket választja meg: 

a) Flier Éva képviselő, elnök 

b) Flier Jánosné képviselő tag 
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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: Flier Éva 

 

8. Napirendi pont: 

 

A Felcsúti Református Missziói Egyházközség kérelme gyermekek táboroztatásával kapcsolatban 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

Mészáros Lőrinc: A tavalyi évhez hasonlóan idén is beadta táborozást támogató kérelmét a Felcsúti 

Református Missziói Egyházközség. A tavalyi évben 200eFt-tal támogattuk a tábort. Javaslom az idei 

évben is ugyanennyi összeggel támogassuk a gyerek táboroztatását. 

 

Mészáros Lőrinc: 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 

62/2015. (VI.22.) számú határozata 

a Felcsúti Református Missziói Egyházközösség szervezésében létrejövő nyári gyermekhétről  

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Felcsúti Református Missziói 

Egyházközség szervezésében megvalósítandó 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 

 

9. Napirendi pont: 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

Mészáros Lőrinc: Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére. 

 

dr. Sisa András: Kétévente ezt a programot felül kell vizsgálni. Általában tartalmát tekintve a 

segélyezetteknek, a valamilyen okból kifolyólag hátrányos helyzetű rétegeknek a beilleszkedési 

esélyegyenlőségének megteremtését tartalmazza és célozza a terv. Átnéztük, de mivel olyan friss ez a 



 

11 
 

program, hogy érdemi változás a körülményekben nem következett be, ezért azt javasolom, hogy azt a 

döntést hozzuk, hogy nem szükséges felülvizsgálnunk a tartalmát. 

 

Mészáros Lőrinc: 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 

63/2015.(VI.22) számú határozata 

a Felcsúti Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintéséről 

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 31. § (4) bekezdése szerint áttekintette a 

97/2013. (XI.21.) számú önkormányzati határozattal elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programot. Az 

áttekintés során megállapította, hogy a program felülvizsgálata nem szükséges, a HEP változatlan 

formában hatályos. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős:  Dr. Sisa András jegyző 

 

10. Napirendi pont: 

 

Javaslat az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás 

megszüntetése 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

Mészáros Lőrinc: Átadom a szót Jegyző úrnak a napirendi pont ismertetésére. 

 

dr. Sisa András: Felcsút központtal 8 település részvételével működik ez a társulás. A támogatási 

feltételek negatív irányba elmozdultak. Minimális, nagyságrendileg 30 %-os többlettámogatást tudunk 

lehívni egyes szolgáltatási célokra. Viszont az intézmény-fenntartási kötelezettséggel együtt járó egyéb 

kiadások jelentősek. Kértünk be előzetes ajánlatot külső cég általi feladatellátásra. Úgy számoltuk, 

hogy jó néhány ember kivehető ebből a rendszerből. Akár települések is dönthetnek más jellegű 

feladatellátásról, ezzel csökkeni fog az egy ellátott/fő költség. A társulást úgy lehet megszüntetni, hogy 

valamennyi tag dönt arról, hogy a megszüntetés mellett van. Úgy veszem észre, hogy a települések 

saját, helyi adottságaikat: például egyházi fenntartónak a bevonását szeretnék, amit ebben a 

felállásban nem tudunk megoldani. Ha úgy döntünk, hogy megszüntetjük a társulást fél év van rá, 

hogy akár külsős cégnek, akár bizonyos feladatokat az egyháznak adjuk át. 

 

Mészáros Lőrinc: Mi lesz az irodájukkal? 

 

dr. Sisa András: Bérbe venné az új szolgáltató. Egyébként bármilyen szolgáltatásról beszélünk 

szükséges fogadóhelyiséget biztosítani. 

 

Mészáros Lőrinc: Nemrég hoztuk létre a társulást és máris meg kell szüntetni? 
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dr. Sisa András: Igen ez így van, de akkor még sokkal magasabb volt a társulási forma támogatása. 

Azért vezettük már be az óradíjat is. Ha megszűnik más formában olcsóbb a fenntartása. Az a fő gond, 

hogy a 8 településen mások az ellátási körülmények. Mány, Tabajd, Óbarok bizonyos szolgáltatást 

nem vesz igénybe ténylegesen. Szár, Újbarok arra hivatkozik, hogy nincs pénzük. Magunkra maradni 

nem jó, mert sok a bérköltség, mert minden feladatra külön embert kellene foglalkoztatni. 

 

Mészáros Lőrinc: Igen, akkor tényleg meg kell szüntetnünk a társulást. 

 

Mészáros Lőrinc: 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 

64/2015 (VI.22.) számú határozata 

az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás megszüntetéséről 

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Esély Szociális, Családsegítő és 

Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás megszüntetésére vonatkozó előterjesztést, melynek 

alapján az alábbi döntéseket hozza:  

 

I.  

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 

1. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületével, 

2. Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületével, 

3. Vértesacsa Község Önkormányzat Képviselő-testületével, 

4. Szár Községi Önkormányzata Képviselő-testületével, 

5. Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületével  

6. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületével 

7. Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületével 

 

megállapodik abban, hogy a 2012. november 1-én kelt  – és kettő ízben módosított – Társulási 

Megállapodást a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény – 

Mötv. – 88. § (2) bekezdése alapján s a Társulási Megállapodás XVI/1.1. pontja alapján közös 

megegyezéssel 2015. december 31-i hatállyal megszüntetik.  

 

II.  

 

Az I. pontban foglalt döntés valamennyi tagi Önkormányzat Képviselő-testülete általi elfogadásával az 

önálló jogi személyiségű: 
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Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás melynek 

székhelye: 8086 Felcsút, Fő u 75., továbbiakban: Társulás –  

 

2015. december 31-napján jogutód nélkül megszűnik azzal, hogy vagyoni jogutódjai a volt tagi 

Önkormányzatok.  

 

1. A Társulás által ellátott feladatok teljesítésére 2016. január 1-napjától a tagi Önkormányzatok 

önállóan, illetőleg általuk létrehozott társulás útján kötelesek.  

 

2. A Társulási Tanács elnöke a Társulás megszűnése időpontjáig 2015. december 31. napjáig 

vállalhat a Társulás elfogadott költségvetése terhére kötelezettségeket.  

 

3. A Társulás megszűnését követően az „államháztartás számviteléről” szóló 4/2013.(I.11.) Korm. 

rendeletben meghatározott záró költségvetési beszámolóval kapcsolatos feladatokat a Felcsúti 

Közös Önkormányzati Hivatal készíti el.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a fenti álláspontot a Társulási Tanács 

ülésén képviselje, valamint az I. és II. pontban foglalt döntéseket tartalmazó a Társulás 

megszüntetésére vonatkozó Megállapodást, vagyonfelosztási szerződést aláírja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény 

Fenntartó Társulás Társulási Tanácsát, és a Társulási Tanács elnökét valamennyi a fentiekben 

foglaltak végrehajtását szolgáló intézkedés megtételére és az I. pontban felsorolt Önkormányzatok 

Képviselő-testületeinek döntését követően Ávr. 167/C. §. (3) bekezdés b) pontja alapján a Társulás 

Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásából való törlése iránti kérelem benyújtására. 

 

Felelős:   Mészáros Lőrinc polgármester 

Határidő:  Azonnal 

 

11. Napirendi pont: 

A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás megszűntetése 

        Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

Mészáros Lőrinc: Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére 

 

dr. Sisa András: A társulás megszüntetését kimondtuk, de van itt közel 100m Ft értékű internetes 

infrastruktúra-hálózat, ami a társuláshoz tartozó önkormányzatok tulajdonában volt. Azzal a 

javaslattal kerestek meg bennünket, hogy ennek az értékesítésére próbálnak meg kísérletet tenni. 

Amennyiben megveszik, minden önkormányzat lakosságszám arányában visszaosztva részesülhet 

ebből. Mivel a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás maga tudná az értékesítési 

folyamatot lebonyolítani nem pedig az egyes önkormányzatok, ezt ők előnyösebbnek tartják. Azt 

javasolják, hogy ezt a féléves időtartamot még húzzuk ki: próbáljuk meg az értékesítési folyamatot és 

egyúttal vonjuk vissza azt a döntésünket, hogy a társulást megszüntettük és erre az időszakra 

működjön még. Nekünk többletet annyiból jelent, hogy a tagsági díj fizetési kötelezettségünk ismételten 

fennállna. 

 

Mészáros Lőrinc: Ez milyen összeget jelentene nekünk? 

 

dr. Sisa András: Nem túl nagy összeg, lakosságszám arányában kb. 36eFt. Hozadéka annyi lehet, 

hogy arányait tekintve 1,5-1,8 mFt közötti összeget jelentene, ha tudnák értékesíteni. 

 

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

 

A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 
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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 

65/2015. (VI.22.) számú határozata a 

Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás megszűntetésére  

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a Vértes Többcélú Kistérségi 

Önkormányzati Társulás megszűntetésére vonatkozó előterjesztést, melynek alapján az alábbi 

döntéseket hozza:  

I.  

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselőtestülete: 

 

8. Bicske Város Önkormányzata Képviselőtestületével,  

9. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselőtestületével, 

10. Bodmér Községi Önkormányzat Képviselőtestületével, 

11. Csabdi Községi Önkormányzat Képviselőtestületével, 

12. Csákvár Város Önkormányzata Képviselőtestületével, 

13. Gánt Községi Önkormányzat Képviselőtestületével és 

14. Óbarok Községi Önkormányzat Képviselőtestületével 

 

megállapodik abban, hogy a 2004. június 28-napján kelt  – s tizenkilenc ízben módosított – Társulási 

Megállapodást a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény – 

Mötv. – 88. § (2) bekezdése alapján s a Társulási Megállapodás X/4.1. pontja alapján közös 

megegyezéssel 2015. december 31-i hatállyal megszűntetik.  

 

II.  

 

Az I. pontban foglalt döntés valamennyi tagi Önkormányzat Képviselőtestülete általi elfogadásával az 

önálló jogi személyiségű: 

 

Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 

- melynek székhelye: 2060 Bicske, Hősök tere 4. sz., továbbiakban: Társulás –  

 

2015. december 31-napján jogutód nélkül megszűnik azzal, hogy vagyoni jogutódjai a volt tagi 

Önkormányzatok.  

 

1. A Társulás által ellátott feladatok teljesítésére 2016. január 1-napjától a tagi Önkormányzatok 

önállóan, illetőleg általuk létrehozott társulás útján kötelesek.  

 

 

2. A Társulási Tanács elnöke a Társulás megszűnése időpontjáig 2015. december 31. -napjáig 

vállalhat a Társulás elfogadott költségvetése terhére kötelezettségeket.  
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3. A Társulás megszűnését követően az „államháztartás számviteléről” szóló 4/2013.(I.11.) Korm. 

rendeletben meghatározott záró költségvetési beszámolóval kapcsolatos feladatokat a Bicskei 

Polgármesteri Hivatal készíti el.  

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a I. és II. pontban foglalt döntéseket tartalmazó a 

Társulás megszüntetésére vonatkozó Megállapodás aláírására. 

 

III.  

 

A Képviselőtestület dönt arról, hogy amennyiben az I. pontban felsorolt valamennyi Önkormányzat a 

Társulás közös megegyezéssel történő megszűntetésére nézve határozatát nem hozza meg, azaz a 

Társulás közös megegyezéssel 2015. december 31-napjával nem tud megszűnni, úgy az Mötv. 89. § (1) 

bekezdése s a Társulási Megállapodás X/3. pontja alapján 2015. december 31-napjával a Társulásból 

kiválik.  

 

 

IV.  

A Képviselőtestület felkéri: 

 

1. a polgármestert, hogy a Társulást a döntésről értesítse.  

 

 

2. a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsát, s a Társulási Tanács 

elnökét valamennyi a fentiekben foglaltak végrehajtását szolgáló intézkedés megtételére s az I. 

pontban felsorolt Önkormányzatok Képviselőtestületei döntését követően Ávr. 167/C. §. (3) 

bekezdés b) pontja alapján a Társulás Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásából való 

törlése iránti kérelem benyújtására. 

 

V. 

 

A Képviselőtestület a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás megszüntetése ügyében 

meghozott 36/2015. (IV.30.) számú határozatát egyidejűleg visszavonja. 

 

Felelős: Mészáros Lőrinc polgármester 

       Határidő: döntést követő 5 munkanap 

 

12. Napirendi pont: 

 

A Bicskei Központi Ügyeleti Társulás megszűntetése 

     Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

Mészáros Lőrinc: Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére. 

 

dr. Sisa András: Bicske Város Önkormányzata meg kívánja szünteti a Bicskei Központi Ügyeleti 

Társulást. Gyakorlatilag ennek a döntésnek a meghozatalát várják el a korábban a szolgáltatásban 

vészvevő településektől. Nyilatkozzanak a települések arról, hogy velük (Bicske városával) majd 

feladat-ellátási szerződés keretében akarják az orvosi ügyeletet biztosítani. Tehát Bicske Város 

Önkormányzata működteti majd az orvosi ügyeletet, mi pedig megvesszük ezt a szolgáltatást tőlük és 

erre vonatkozóan adunk ki egy szándéknyilatkozatot, amely alapján ők a közbeszerzési eljárást meg 

tudják indítani. 

 

Mészáros Lőrinc: Az biztos, hogy a régi ügyeleti rendszer sokkal jobban működött. Sok a panasz a 

mostani ügyeleti rendszerre. Nem jönnek ki, lassúak, ha kijönnek nem megfelelően beszélnek a 

betegekkel, arrogánsak. Annyit megtehetünk, hogy jelezzük az önkormányzat felé ezeket a 

problémákat. 
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Mészáros Lőrinc: 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 

66/2015. (VI.22.) számú határozata a 

Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás megszűntetésére 

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a Bicske és Környéke Központi 

Orvosi Ügyeleti Társulás megszűntetésére és kapcsolódó döntéseire vonatkozó előterjesztést, melynek 

alapján az alábbi döntéseket hozza:  

 

I. 

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselőtestülete: 

 

 Bicske Város Önkormányzata Képviselőtestületével,  

 Csabdi Községi Önkormányzat Képviselőtestületével, 

 Mány Község Önkormányzat Képviselőtestületével, 

 Óbarok Községi Önkormányzat Képviselőtestületével, 

 Szár Községi Önkormányzat Képviselőtestületével, 

 Tabajd Község Önkormányzata Képviselőtestületével, 

 Újbarok Községi Önkormányzat Képviselőtestületével, 

 Vál Község Önkormányzat Képviselőtestületével, 

 Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselőtestületével, 

 Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselőtestületével 

 

megállapodik abban, hogy a Bicske és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás Bicskén 2013. július 28-

napján kelt – a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - Társulási Megállapodását a 

„Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény – Mötv. – 88. § (2) 

bekezdése alapján s a Társulási Megállapodás 7.1. a) pontja alapján közös megegyezéssel 2015. 

augusztus 31-i hatállyal megszüntetik.  

 

II. 

 

Az I. pontban foglalt döntés valamennyi tagi Önkormányzat Képviselőtestülete általi elfogadásával az 

önálló jogi személyiségű:  

 

 

Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás 

- melynek székhelye: 2060 Bicske, Kossuth tér 4. sz., továbbiakban: Társulás –  
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2015. augusztus 31.-napján jogutód nélkül megszűnik azzal, hogy vagyoni jogutódjai a volt tagi 

Önkormányzatok.  

 

1. A Társulási Tanács elnöke a Társulás megszűnése időpontjáig 2015. augusztus 31. -napjáig 

vállalhat a Társulás elfogadott költségvetése terhére kötelezettségeket.  

 

2. A Társulás megszűnését követően az „államháztartás számviteléről” szóló 4/2013.(I.11.) Korm. 

rendeletben meghatározott záró költségvetési beszámolóval kapcsolatos feladatokat a Bicskei 

Polgármesteri Hivatal készíti el.  

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a I. és II. pontban foglalt döntéseket tartalmazó a 

Társulás megszüntetésére és a tagok közötti elszámolásra vonatkozó Megállapodás aláírására. 

 

 

 

III. 

 

1. A Képviselőtestület dönt arról, hogy 2015. szeptember 1-i hatállyal a háziorvosi, házi 

gyermekorvosi ügyeleti feladat közszolgáltatás ellátására az Mötv. 41. § (6) bekezdése alapján 

Bicske Város Önkormányzata Képviselőtestületével feladatátadási megbízási szerződést – 

továbbiakban: Mötv. 41. § (6) bekezdés szerinti feladatátadási megbízási szerződés - kíván 

kötni.  

 

2. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdés szerinti központi orvosi 

ügyeleti feladatellátás egészségügyi szolgáltatóval kötendő feladatellátási szerződés útján 

valósítandó meg a jelenlegi – 2015. augusztus 31-napjáig - egészségügyi szolgáltatóval fennálló 

szerződésben foglalt szakmai tekintetben, az ügyeleti időtartamban és a szolgáltatás színvonalát 

tekintve azonos feltételek mellett.  

 

3. A Képviselőtestület felkéri és felhatalmazza Bicske Város Önkormányzata Képviselőtestületét - a 

2. pont szerinti  egészségügyi szolgáltató kiválasztása érdekében a közbeszerzési eljárás teljes 

körű lefolytatására.  

 

4. A Képviselőtestület az Mötv. 41. § (6) bekezdése alapján – a I. pontban felsorolt 

önkormányzatokkal, továbbá Csákvár Város, Vértesboglár Község, Bodmér Község és Gánt 

Község Önkormányzata Képviselőtestületei, mint megbízók és Bicske Város Önkormányzata, 

mint megbízott között létrejövő – az 1. pont szerinti feladatátadási megbízási szerződésről külön 

dönt, melynek előterjesztésére felkéri a polgármestert. 

 

       Felelős:  Mészáros Lőrinc 

polgármester 

     Határidő:  2015. július 31. 

 

5. A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a határozat kivonat megküldésével, Bicske Város 

Önkormányzata polgármesterét értesítse. 

 

       Felelős:  Dr. Sisa András jegyző 

     Határidő:  azonnal 

 

13. Napirendi pont: 

A Magyar Zarándokút Egyesülethez történő csatlakozásról 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

Mészáros Lőrinc: Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére 
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dr. Sisa András: A Magyar Zarándokút Egyesülettől érkezett egy megkeresés, hogy szeretnének egy 

nyugati zarándokutat létrehozni és ehhez csatlakozási szándéknyilatkozatot és tagsági díj fizetési 

kötelezettséget írnak elő. Magában ez nem túl nagy összeg. Az a kérdés, hogy rész kívánunk-e venni 

elvi jelleggel és majd meglátjuk, ha kiforrja magát. 

 

Mészáros Lőrinc: Megkerestek engem kb. fél évvel ezelőtt azzal, hogy szeretnék kiépíteni a nyugati 

zarándok utat. Én is azt javasolom, adjuk meg az elvi döntést és majd meglátjuk, hogyan működik. 

 

Felcsút Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

67/2015. (VI.22.) számú határozata a 

Magyar Zarándokút Egyesülethez történő csatlakozásról 

 

2015. július 1-i időponttal kéri a felvételét a Magyar Zarándokút Egyesület pártoló tagjai közé, a 

Települési Tagozatba. Az Önkormányzat egyesületi képviseletére felkéri Mészáros Lőrinc 

polgármestert. Az éves tagdíj befizetését a költségvetés terhére biztosítja. (A 2015. évben, 

időarányosan fél évre vonatkozóan.) 

 

Határidő: 2015. július 1. 

Felelős Polgármester 

 

14. Napirendi pont: 

Egyebek 

 

Mészáros Lőrinc: A Nyugdíjasklub legutóbbi rendezvényén személyesen is tapasztaltam, hogy a 

klubhelyiség nyáron olyan mértékben átmelegszik, mely élvezhetetlenné teszi az épületrész használatát 

az idősebb és betegesebb korosztály számára. Ott és akkor ígéretet tettem a Nyugdíjasklub tagjainak, 

hogy a helyiségbe klímát szerelünk. A hivatali épület esetében hasonló a helyzet: a falak átmelegedését 

követően a munkavégzés körülményei jelentősen leromlanak, így ide szintén javasolom klíma 

beszerelését. 

A két érintett helyszín klimatizálása céljából előzetes felmérést kértem be három gazdasági 

társaságtól. Sajnos becsült költségek az árajánlatok alapján 2,5-3 millió forintra tehetők, melyet 

jelenlegi költségvetésünk nem bír el. Ennek megfelelően azzal a felajánlással élek, hogy a költségvetési 

rendeletünkben meghatározott egymillió forint, polgármesteri saját hatáskörben felhasználható 

összegkeret terhéig az önkormányzati költségvetésből biztosítsuk a két intézmény klímával történő 

ellátását, és az ezt meghaladó – nagyságrendileg másfél millió forint – különbözeti összeget pedig én 

ajánlom fel erre célra és közvetlenül megtérítem az összegszerűségét tekintve legjobb ajánlatot 

benyújtó Fülöp Kft. felé. 

Kérem, hogy a Tisztelt Képviselők szíveskedjenek a fenti javaslatot megvitatni! 

 

Mészáros Lőrinc: 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 
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68/2015 (VI.22.) számú határozata 

A Nyugdíjasklub és a Hivatali épület klímával történő ellátásáról 

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Felcsút, Fő u. 68. szám alatti Nyugdíjasklub és a 

Felcsút, Fő u. 75. szám alatti hivatali épület klímával történő felszerelése érdekében az alábbiakról 

határoz: 

1., A klímarendszer kiépítéséhez saját költségvetéséből bruttó egymillió forintot elkülönít, 

2., Tudomásul veszi és elfogadja, hogy a rendszer kiépítéséhez szükséges különbözeti összeget 

Mészáros Lőrinc polgármester erre a célra felajánlja, és azt közvetlenül teljesíti a rendszert kiépítő 

gazdasági társaságnak, 

3., Felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott keretösszeg erejéig a 

vállalkozási szerződést a Fülöp Épületgépészeti kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1085 Budapest, 

József krt. 49. szám alatti gazdasági társasággal megkösse. 
 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

További hozzászólás, észrevétel hiányában a polgármester a testületi ülést 17.30 órakor 

bezárta. 

 
 

 

K.m.f. 

 

  Mészáros Lőrinc     dr. Sisa András 

      polgármester              jegyző 

 


