J E GY Z Ő K Ö N Y V
Felcsút Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének rendkívüli üléséről
Az ülés helye:
Az ülés időpontja:

a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme Felcsút, Fő u 75.
2014. szeptember 4. 16.00 óra

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:
• Mészáros Lőrinc polgármester
• Mészáros László alpolgármester
• Mészáros János képviselő
• Simon Ákos képviselő
• Flier Éva képviselő
Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:
Dr. Sisa András jegyző (tanácskozási joggal)
Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők:
Demjén József képviselő
Makai Kinga képviselő
Az ülésre javasolt napirendi pontok:
1., A Faluház részére színpadi fény- és hangtechnikai berendezések beszerzésére
közbeszerzési eljárás megindítása
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
2., A Felcsút – víziközmű-rendszer 2015-2029. évi Gördülő Fejlesztési Terve
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
3., A Fő u. 74-76. szám előtti csapadékvíz-elvezetés megoldása
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
4., Az Endresz György Általános Iskola részére étkezőbútorok és gyógytestnevelési eszközök
beszerzése
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
Mészáros Lőrinc: Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy 5 fővel
a képviselő-testület határozatképes. Javasolom az előzetesen kiküldött napirendek tárgyalását
követően a döntés meghozatalát.
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet elfogadja-e a napirendi pontokat?
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta
el:
1., A Faluház részére színpadi fény- és hangtechnikai berendezések beszerzésére
közbeszerzési eljárás megindítása

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
2., A Felcsút – víziközmű-rendszer 2015-2029. évi Gördülő Fejlesztési Terve
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
3., A Fő u. 74-76. szám előtti csapadékvíz-elvezetés megoldása
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
4., Az Endresz György Általános Iskola részére étkezőbútorok és gyógytestnevelési eszközök
beszerzése
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
1.
Napirendi pont
A Faluház részére színpadi fény- és hangtechnikai berendezések beszerzésére közbeszerzési
eljárás megindítása
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
Mészáros Lőrinc: Felkérem jegyző urat a napirend rövid ismertetésére!
Dr. Sisa András: 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.
Javasoljuk a határozati javaslatban feltüntetett gazdasági társaságok meghívását.
Ezen felül már most kell döntenünk a Bíráló Bizottság tagjairól: a javasolt személyeket az
előterjesztésem tartalmazza.
Mészáros Lőrinc: Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs. Kérem a
képviselők szavazatát az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatról!
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
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
54/2014 (IX.4.) 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) Megatone Kft.; (2092 Budakeszi, Ady E. u. 4/a)
b) DJ Store Kft., (1119 Budapest, Nándorfejérvári út 31.)
c) HFT Kereskedelmi és Fejlesztési Kft. (2045 Törökbálint, FSD park 1.)
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: Spindler József
4. Az árubeszerzés céljára a forrás pályázat útján biztosított.
Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester
2.
Napirendi pont
A Felcsút – víziközmű-rendszer 2015-2029. évi Gördülő Fejlesztési Terve
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
Mészáros Lőrinc: Felkérem jegyző urat a napirend rövid ismertetésére!
Dr. Sisa András: A 2011. december 31-én hatályba lépett, 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.)
11. §-a rendelkezik arról, hogy a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztonsága érdekében
víziközmű-szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra Gördülő Fejlesztési Tervet szükséges
végezni. A Gördülő Fejlesztési Terv részét képezi a felújítási és pótlási, valamint a beruházási
terv. Bérüzemeltetéses mód esetén a felújítási, pótlási és a beruházási tervet az ellátásért
felelősök készítik el. A GFT-t a víziközmű-szolgáltatás törvényességi felügyeletét ellátó
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz 2014. szeptember 15-ig szükséges a
szolgáltató írásbeli véleményével együtt az ellátásért felelősöknek/ ellátásért felelősök
nevében eljárónak jóváhagyásra benyújtani.
A FEJÉRVÍZ ZRt. elkészítette a Felcsút víziközmű-rendszer 2015-2029. évi Gördülő
Fejlesztési Tervben szereplő tételek javaslatát a víziközmű szolgáltatás szinten tartása, illetve
javítása érdekében.
A GFT I. és II. ütemében javasolt programban felsorolja mindazon szükséges felújításokat,
pótlásokat, illetve beruházásokat, melyek megvalósítása elengedhetetlen a rendszer
zavartalan működéséhez. A III. ütemben azok a feladatok vannak felsorolva, melyek a
rendszer hosszú távú felújításához, pótlásához, fejlesztéséhez szükségesek. A munkák forrása
a díjban szereplő használati díj. Az önkormányzati feladatú fejlesztését forrása a használati
díj felújítási és pótlási feladatokra fel nem használt része, víziközmű-fejlesztési hozzájárulás,
fejlesztési célra véglegesen átvett pénzeszközök, költségvetési támogatások, pályázaton elnyert

támogatás, esetleges kölcsön, kötvény. A terv a gyakorlatban jelentkező források és a
tényleges problémák alapján a későbbiekben módosítható.
Mészáros Lőrinc: Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs. Kérem a
képviselők szavazatát az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatról!
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

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
55/2014 (IX.4.) számú határozata
A Felcsút víziközmű-rendszer 2015-2029. évi Gördülő Fejlesztési Terve
1.) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint ellátásért felelős a határozat
melléklete szerinti Felcsút víziközmű rendszer 2015-2029. évi GFT felújítási és pótlási tervét
elfogadja.
2.) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint ellátásért felelős a határozat
melléklete szerinti Felcsút víziközmű rendszer 2015-2029. évi GFT beruházási tervét
elfogadja.
Az önkormányzat felhatalmazza polgármestert, hogy az önkormányzat nevében az elfogadott
GFT beruházási tervet FEJÉRVÍZ ZRt. véleményezésével a MEKH-hez 2014. szeptember 15ig jóváhagyásra benyújtsa.
Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester
3.
Napirendi pont
A Fő u. 74-76. szám előtti csapadékvíz-elvezetés megoldása
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
Mészáros Lőrinc: Felkérem jegyző urat a napirend rövid ismertetésére!
Dr. Sisa András: Évek óta visszatérő probléma a Fő u. 74-76. szám előtti járdaszakasz, ahol
különösen csapadékos időszakban megáll a víz, és nehézzé teszi a gyalogosközlekedést és a
buszmegálló megközelítését. A probléma kapcsán szakértői véleményt szereztünk be arról,
hogy a Fő u. 74-76. szám előtti járdaszakasz, és az érintett területtel szomszédos
lakóingatlanok csapadékvízzel történő elöntését milyen műszaki megoldással lehet
megakadályozni. A szakértői vélemény alapján a helyzet rendezése olyan komplex műszaki
megoldás útján lehetséges, mely egyrészt az út burkolati dőlésének megváltoztatásával, új

szegélyezéssel, másrészt a járda szintezésével, a járda melletti csapadékvíz-elvezető árok és
egyes műtárgyai módosításával valósíthatók meg. A szakértői költségbecslés alapján a
kivitelezés várható összege: bruttó 1.604.000.- Ft (2013-as árakon becsülve)
A szakértői vélemény alapján megkerestük a közút állami fenntartóját, aki arról nyilatkozott,
hogy a közúton végzett munkálatok elvégzését és a szükséges forgalmi korlátozás elrendelését
saját hatáskörben és saját költségvetéséből viseli, amennyiben az önkormányzat, mint a
csapadékvíz-rendszer és a járda fenntartója a további munkálatok elvégzését vállalja. Az
önkormányzat döntését követően a közúton végzett munkákat a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
még szeptemberben elvégzi.
Az önkormányzati feladatba tartozó csapadékvíz-rendszer és járda javítása vonatkozásában
előzetesen kivitelezői költségbecslést kértünk, melynek alapján nagyságrendileg bruttó 1.250e
Ft költség terhelné az önkormányzatot (1000e anyag, 250e munkadíj megosztásban).
Mészáros Lőrinc: Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban?
Simon Ákos: Mivel a probléma nagyon régóta és visszatérő módon jelentkezik, ezért a
megoldását javasolom a magas költségek ellenére is.
Mészáros Lőrinc: Képviselő úr javaslata szerint kérem a képviselők szavazatát az
előterjesztésben megfogalmazott „A” jelű határozati javaslatról, vagyis a kivitelezés
megrendeléséről!
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
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
56/2014 (IX.4.) számú határozata
A Fő u. 74-76. szám előtti szakasz csapadékvíz elvezetésének rendezéséről
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1., A Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel közös beruházásban megvalósítja a Felcsút, Fő u. 7476. szám előtti szakaszon tervezési és kivitelezési hibából megoldatlan csapadékvíz elvezetést.
2., Az önkormányzat a csapadékvíz-rendszert és a járdát érintő javításra költségvetési
tartaléka terhére 1.250e Ft keretösszeget biztosít.
3., A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2. pontban meghatározott
keretösszegen belül, a beszerzési szabályzat rendelkezései szerint az összegszerűségben
legkedvezőbb árajánlatot adó kivitelezőtől megrendelje a szükséges munkálatokat.
Határidő: Szeptember 30.

Felelős: Polgármester
4.
Napirendi pont
Az Endresz György Általános Iskola részére étkezőbútorok és gyógytestnevelési eszközök
beszerzése
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
Mészáros Lőrinc: Felkérem jegyző urat a napirend rövid ismertetésére!
Dr. Sisa András: Az Endresz György Általános Iskola igazgatója azzal a megkereséssel
fordult önkormányzatunkhoz, hogy támogassuk az intézményt egyrészt a gyermekétkeztetés
hiányzó bútorainak, másrészt a gyógytestnevelés Faluházban történő beindításának
vonatkozásában. Mindkét igényt az intézmény megnövekedett tanulói létszáma teszi
indokolttá.
A gyermekétkeztetés az iskola fenntartójától függetlenül önkormányzati feladat, így a
kapacitás-igény növekedésével együtt a szükséges eszközök beszerzése is az önkormányzat
kötelezettsége. Az igényelt bútorok (2 db asztal és 20 db szék) ellenértéke bruttó 175e Ft.
A gyógytestnevelés ellátásának biztosítása, illetőleg az ehhez szükséges eszközök beszerzése a
Pedagógiai Szakszolgálat kötelezettsége, azonban az önkormányzat dönthet úgy, hogy a célt
támogatva saját eszközök beszerzésével biztosít kapacitást a tanulók részére a Faluház szabad
termének időszakos biztosítása mellett. A szükséges eszközök (6 db polifoam, 6 db 1 kg-os
súlyzó, 10-10 db erősítő gumiszalag, 20 db egyensúlyozó félgömb) ellenértéke bruttó 180e Ft.
Mészáros Lőrinc: Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban?
Flier Éva: A megnövekedett gyermeklétszám indokolja az eszközök beszerzését és a Faluház
tornatermének használatát a gyógytestnevelésre.
Mészáros Lőrinc: Képviselő úr javaslata szerint kérem a képviselők szavazatát az
előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatokról.
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
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
57/2014 (IX.4.) számú határozata
Az Endresz György Általános Iskola részére étkezőbútorok beszerzéséről
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Endresz György
Általános Iskola gyermekétkeztetési feladatainak ellátásához – a megnövekedett étkezői

létszámra tekintettel – 2 db étkezőasztal és 20 db szék beszerzésére 175 Ft keretösszeget
biztosít a költségvetési általános tartalék terhére.
Felhatalmazza a polgármestert az eszközök megrendelésére.
Határidő: Szeptember 15.
Felelős: Polgármester

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
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
58/2014 (IX.4.) számú határozata
Az Endresz György Általános Iskola részére gyógytestnevelési eszközök beszerzéséről
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Endresz György
Általános Iskola gyógytestnevelési feladatainak ellátásához – a megnövekedett
gyermeklétszámra tekintettel – 180e Ft keretösszeget biztosít tornaeszközök beszerzésére a
költségvetési általános tartalék terhére. A beszerzett eszközök a Faluházban kerülnek
elhelyezésre, önkormányzati tulajdonba kerülnek, melyre az iskola használati jogosultságot
kap.
Felhatalmazza a polgármestert az eszközök megrendelésére.
Határidő: Szeptember 15.
Felelős: Polgármester

További hozzászólás, észrevétel hiányában a polgármester a testületi ülést 16.15 órakor
bezárta.

K.m.f.

Mészáros Lőrinc
polgármester

Dr. Sisa András
jegyző

