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Készült:  Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
  2012. május 21-én 17.00 órakor megrendezésére kerülő 
  testületi üléséről. 
  
Helye:    Körjegyzőség székhelyének tanácskozó terme  (Felcsút, Fő u 75.) 

 
Jelen vannak: Mészáros Lőrinc polgármester, Mészáros László alpolgármester, 

Demjén József, Mészáros János ,   Flier Éva,    Makai Kinga, Simon 
Ákos,  képviselők 

 
 
Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr. Petrin László  körjegyző, Molnár Csabáné 
óvodavezető, Bárányos Gáborné óvónő 
  
 
Mészáros Lőrinc: Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelenteket, megállapítom, hogy   7 
fővel a Képviselő-testület ülése határozatképes, kérem Képviselő társaimat, hogy még két 
napirendi pontot vegyünk fel a Képviselő-testületi ülés napirendi pontjai közé. Üzemeltetési 
szerződés megkötése a Fejérvíz Zrt.-vel  tárgyában, előterjesztő: Mészáros Lőrinc 
polgármester, és a TTáárrssuulláássii   MMeeggááll llaappooddááss  áálltalános iskolai oktatás és nevelés feladatainak 
társulási formában történő ellátásáról tárgyában Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester. 
 
 
A Képviselő-testület  7 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontok felvételét. 
 
 
Mészáros Lőrinc:  Javaslatot teszek a napirendre. 
 
A Képviselő-testület  7 igen szavazattal az alábbi napirendet elfogadta 
 
 

Napirend  
 
 
 

      Tárgy:         Előterjesztő: 
 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról    Mészáros Lőrinc 
polgármester 
 

2.  Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről (szóbeli)   Mészáros Lőrinc 
          Polgármester 
 
3.  A Kastély Óvoda óvodavezetői álláshelyére beadott pályázat elbírálása, az óvoda- Dr. Petrin László 



    vezető megbízása        körjegyző 
 
4. Parkolási rendelet elfogadása       Dr. Petrin László 
          körjegyző 
 
5. Felcsút község településrendezési tervének, valamint helyi építési szabályzatának Mészáros Lőrinc 
    módosítására vonatkozó árajánlat elfogadásáról és tervezői szerződés jóváhagyásáról polgármester 
 
6. Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2011. évi ellátásáról Dr. Petrin László 
          körjegyző 
 
7. Szerződések jóváhagyása       Mészáros Lőrinc 
          polgármester 
 
8. Javaslat a Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény- Mészáros Lőrinc 
    fenntartó Társulás társulási megállapodásának felmondására, valamint új szociális polgármester 
    alapszolgáltatási mikrotársulás létrehozására 
 
9. „Völgy Vidéki Családi Nyár Programsorozat, és Összefogás Művészeti és Hagyo- Dr. Petrin László 
    mányőrző Ifjúsági Tábor” című rendezvénysorozat lebonyolítására vonatkozó  körjegyző 
    Vállalkozói szerződés  jóváhagyásáról 
 
10. Informatikai eszközbeszerzés       Dr. Petrin László 
          körjegyző 
11. Üzemeltetési szerződés megkötése a Fejérvíz Zrt.-vel    Mészáros Lőrinc 
          Polgármester 
12. TTáárrssuulláássii   MMeeggááll llaappooddááss  áálltalános iskolai oktatás és nevelés feladatainak társulási  Mészáros Lőrinc 
      formában történő ellátásáról       polgármester 
 

1. napirend 
 

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 
Mészáros Lőrinc: Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 35/2012. (IV. 23.) 
számú határozata a település közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóról. A beszámoló 
elfogadása megtörtént. 
 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 36/2012. (IV. 23.) számú határozata a 
közbeszerzési terv elfogadásáról. A közbeszerzési terv elfogadása megtörtént. 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 37/2012. (IV. 23.) számú határozata a 
2011. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló jelentés elfogadásáról. A belső 
ellenőrzési terv elfogadása megtörtént. A határozat továbbítva lett.  

 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 38/2012. (IV. 23.) számú határozata 
az informatikai eszközbeszerzésről szóló 32 /2012. (III. 26.) számú határozat visszavonásáról. 
Az informatikai eszközbeszerzést a Képviselő-testület a következő ülésen tárgyalja. 
 
Felcsút Községi  Önkormányzat Képviselő- testületének 39/2012. (IV. 23.) számú határozata 
Kapcsolat-Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 
Társulási Megállapodásának és a Kapcsolat Központ költségvetési szerv Alapító Okiratának 
módosítása a házi segítségnyújtás feladatellátás változásának vonatkozásában. A határozat 
megküldése megtörtént.  
 



Felcsút Községi  Önkormányzat Képviselő- testületének 40/2012. (V. 10.) számú határozata 
ingatlan belterületbe csatolásáról. Az ingatlan belterületbe csatolási eljárás megindítása 
megtörtént. 
 

2. napirendi pont 
 

Tárgy: Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 
Mészáros Lőrinc: A településrendezési tervvel kapcsolatban megszülettek a javaslatok. 
Folynak a tárgyalások a módosítással kapcsolatban. 
A testvértelepüléssel is folynak a tárgyalások, a trianoni megemékezésre érkeznek vendégek 
Csíkmenaságból. 
Megvannak a tervek az új faluházra. A régi kultúrház helyén szeretnénk megépíteni. Az új 
faluházban foglalja majd el helyét az orvosi rendelő, a védőnő, fogorvos, gyermekorvos. 
Nagy közösségi tér kap helyet ahol az Iskola és az Óvoda is meg tudja rendezni a programjait. 
A könyvtárnak is itt biztosítunk helyet. Takarékszövetkezeti fiókot is lehetne nyitni, és végre 
lenne a falunak egy bank automatája és nem kellene elutazni ahhoz, hogy pénzt lehessen 
kivenni. Az alagsorban edzőtermet alakítunk ki. 
Az Orvosi Rendelőnél ki lehetne alakítani egy közösségi parkot, ahol lehetne a nyugdíjasklub, 
fiataloknak közösségi tér, de erről majd később döntünk a Képviselő-testülettel. 
Közös akarattal virágos Fő utcát építettünk ki, 3 vállalkozó segítségével tudtuk megvalósítani 
ezt a régi tervet. 
 

3. napirendi pont 
 

Tárgy: A Kastély Óvoda óvodavezetői álláshelyére beadott pályázat elbírálása, az 
óvodavezető megbízása 
Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző  
 
Dr. Petrin László: A Kastély Óvoda óvodavezetője, Molnár Csabáné írásban kérelmezte a 
közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetését nyugállományba vonulás miatt.   
A nyilvános pályázati kiírás tartalmáról a Képviselő- testület februári testületi ülésén döntött. 
A pályázati felhívás megjelentetése az Oktatási és Kulturális Közlönyben, illetve a 
Kormányzati Személyügyi Központ hivatalos portálján (KSZK)  szabályszerűen megtörtént, 
továbbá az Önkormányzat honlapján is a felhívás szövege olvasható volt.  
 
A pályázati kiírás során az alábbi jogszabályok érvényesültek: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 18. § (1) bekezdés a) és c) pontja szerint a 
nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás feltétele az adott nevelési-
oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 17. § (1)-(2) 
bekezdésében felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus-
szakvizsga, középiskolában - ha e törvény másképp nem rendelkezik - egyetemi szintű tanári 
végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus-szakvizsga, továbbá legalább öt év 
pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat. 
 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 138/1992. (X. 8.) végrehajtási kormányrendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 5. § (1) bekezdés szerint a helyi önkormányzat képviselő- testülete 
által adott intézményvezetői megbízás magasabb vezetői megbízásnak minősül. A (2) 
bekezdés szerint a magasabb vezetői megbízás öt évre adható. A határozott idő lejártát 



követően a közalkalmazott ismételten megbízható magasabb vezetői feladat ellátásával. Az 
intézmény vezetésére szóló magasabb vezetői megbízás ebben az esetben is az e §-ban 
meghatározott eljárás lefolytatásával ismételhető meg (pályázati eljárás). 
A Rendelet (14) bekezdése szerint, ha a nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői 
megbízás utolsó napja nem a július 1-jétől augusztus 15-ig terjedő időszakra esne, a megbízás 
lejártának időpontját akkor is erre az időszakra kell adni, ha a (2) bekezdésben 
meghatározottak alapján a határidő egyébként ennél az időpontnál korábban vagy későbben 
járna le. 
 
A pedagógus továbbképzésről szóló 277/1997. (XII. 22.) Kormányrendelet 20.§ (5) bekezdése 
értelmében 2010. január 1-jétől kezdődően közoktatási intézmény vezetésére, vezető tanári 
(gyakorlatvezető, óvónői, tanítói) feladat ellátására új megbízást az kaphat, aki rendelkezik 
pedagógus-szakvizsgával. 
 
2012. április 30-áig, a beadási határidőig 1 db pályázat érkezett, a beadott pályázat 
tartalmában megfelel a pályázati kiírásban előírtaknak. Az egyetlen egy pályázó: Bárányos 
Gáborné (született: Flier Edit), jelenleg is az Óvoda óvoda- pedagógusa. Bárányos Gáborné 
rendelkezik mindazokkal a feltételekkel, végzettségekkel, szakmai gyakorlattal, valamint az 
elbíráláshoz szükséges feltételekkel, amelyeket a pályázati kiírás tartalmaz. A pályázat az 
előterjesztés mellékletét képezi. A jogszabályban rögzítettek szerint intézményi 
véleményeztetésre került sor (szülői munkaközösség, nevelőtestületi közösség, alkalmazotti 
közösség, az intézményi véleményeztetés az előterjesztés mellékletét képezi), a döntést 
viszont a Képviselő-testület hozza meg.    A Szülői szervezet, a Nevelőtestület és az 
Alkalmazotti közösség, vagyis mindhárom intézményi fórum egyhangúlag támogatta 
Bárányos Gáborné  pályázatát.  
Mivel a pályázó hozzájárult a döntés meghozatalával kapcsolatban a nyílt testületi ülés 
megtartásához, ezért a döntéshozatalra nyílt ülés keretében kerül sor.  
 
Molnár Csabáné: A stafétát átadnám Bárányosné Editnek. Egyedül nem ment volna az 
óvodavezetés, szükség volt egy jó háttérre mind a kollégák, mind az Önkormányzat részéről. 
Kívánom, hogy jó egészségben, nagy szeretetben neveljék továbbra a gyerekeket. Ha jó a 
hírünk szívesen hozzák a gyerekeket az óvodánkba a szülők. Öregbítsék továbbra is jó 
hírünket. Az Óvoda része volt az életemnek. Jó érzéssel hagyom itt, mert tudom, hogy jó 
kezekben lesz ezután is.  
 
Mészáros Lőrinc:  Köszönjük szépen Molnár Csabáné Mártikának az eddigi munkáját, úgy 
gondolom kiválóan végezte munkáját. A nyugdíjas évekhez jó egészséget, és sok pihenést 
kívánok a magam és a Képviselő-testület nevében is. 
 
Mészáros Lőrinc:  Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs. 
 
A Képviselő-testület vita nélkül, 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el. 
 

Felcsút Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

41/2012. (V. 21.) számú határozata 
 

óvodavezetői (magasabb vezetői) megbízásról   
 



1.) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kastély Óvoda óvodavezetői 
állásának betöltésére kiírt pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja. A Képviselő-
testület a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: 
Kjt.) 23.§ alapján, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 138/1992. (X. 8.) 
végrehajtási kormányrendelet 5. § (1) és (2) bekezdése szerint az óvodavezetői feladatok 
2012. 08. 01-2017. 07. 31-ig, határozott időre történő ellátásával, határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszonyának fennállása mellett  Bárányos Gábornét (lakcím: 8087 
Alcsútdoboz, Szabadság  utca 161. hsz; leánykori név: Flier Edit, születési idő és hely: 1963. 
05. 29. Budapest, anyja neve: Firnicz Erzsébet) bízza meg az alábbiak szerint: 
 
2.) Felcsút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bárányos Gáborné óvodavezető 
illetményét figyelemmel a Kjt. 61.§-a, 62.§-a, továbbá a 70. §-a  rendelkezéseire bruttó havi 
alapilletményét 185.100,-Ft/hó összegben állapítja meg,  bruttó havi vezetői pótlékát 
60.000,-Ft/hó összegben állapítja meg. Ennek alapján az összes bérjellegű járandósága 
(alapilletmény, vezetői  pótlék) bruttó 245.100,- Ft-/hó összegben kerül  meghatározásra. 
 
3.) A besorolás alapjául szolgáló szint: 100% 
 
4.) Az óvodavezetői megbízása 2012. 08. 01-2017. 07. 31-ig szól.  
 
5.) Besorolás (végzettsége, valamint közalkalmazotti jogviszonya alapján):  G fizetési 
osztály, 11. fizetési fokozat.  
 
6.) Munkaköre: Óvodavezető  
 
7.) Feladatköre: Az intézmény törvényes működésének biztosítása, a pedagógiai munka 
szakmai irányítása, a nevelési program megvalósulásának biztosítása, az intézményi 
költségvetés betartása, munkáltatói, vezetői jogok gyakorlása, személyügyi és gazdasági 
feladatok ellátása.   
 
8.)Munkavégzés helye:  
 
Kastély Óvoda  
székhelye,  
8086 Felcsút, Fő u. 56. 
 
9.)Irányadó munkarend:  
Hétfőtől péntekig az Óvoda  székhelyén látja el munkáját, munkaideje heti 40 óra.  
 
10.) Jubileumi jutalomra jogosító szolgálati idő kezdete: 1983.07. 01.  
 
11.) Egyéb juttatások: ---- 
 
12.) Illetmény átutalásának napja: minden hó ötödikéig. 
 
13.) Óvodavezetői munkájának kezdő napja 2012. 08.01.   
 
14.) Felmentési idő a Kjt. 33.§-a rendelkezései szerint.  
 
15.)Szabadsága: évi 21 munkanap alapszabadság és 25 munkanap pótszabadság.  
 
16.) Előmeneteléhez kötelezettséget nem állapít meg. 
 



 
17.)Munkáltatói jog gyakorlója: Felcsút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 
 
18.)Egyéb munkáltatói jogok gyakorlója: Felcsút Község Polgármestere.  
 
19.) A Képviselő- testület felkéri Mészáros Lőrinc polgármestert az óvodavezetői megbízás és 
az óvodavezetői munkakör betöltésére vonatkozó valamennyi dokumentum aláírására, 
valamint a Magyar Államkincstárhoz történő bejelentés megtételére. 
 
Felelős: Polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
 

4. Napirendi pont 
 

Tárgy: Parkolási rendelet elfogadása 
Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző 
 
Dr. Petrin László: A 253/1997.(XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 42.§ (1) 
bekezdése alapján az építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű 
használatához előírt számú és fajtájú gépjármű elhelyezési lehetőségét kell a telken belül 
biztosítani.  
 
Az OTÉK 42.§ (11) bekezdése szerint: ha a település adottságai lehetővé vagy szükségessé 
teszik, helyi parkolási rendeletben szabályozva, gépjármű-várakozóhelyek kialakítását, 
legfeljebb 500 m-en belüli parkolóházban vagy a közterületek közlekedésre szánt területe egy 
részének, illetőleg a közforgalom céljára átadott magánút területe egy részének 
felhasználásával, az út kezelője, a hozzájárulásával megengedheti. Ilyen esetekben a 
várakozóhelyek (parkolók) megépítése, továbbá azok használata és fenntartása a parkolási 
rendeletben rögzített feltételekhez köthetők. A feltételek ellenértékeként a várakozóhelyek 
(parkolók) kiépítését, illetőleg használhatóságát és fenntartását parkolóház esetén legkésőbb 
öt éven belül, közlekedési területen megvalósuló várakozóhelyek esetében legkésőbb egy 
éven belül biztosítani kell. 
 
Felcsút Község Önkormányzata ezidáig nem szabályozta a várakozóhelyek építését és 
megváltását  a településen. 
   
Mészáros Lőrinc:  Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs. 
 
A Képviselő-testület vita nélkül, 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
rendeltet fogadta el. 
 

Felcsút Községi Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

14/2012. (V. 21.) önkormányzati rendelete  
a gépjármű várakozóhelyek építéséről és megváltásáról 

 
 
 Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 



A Polgármester szünetet rendel el, a körjegyző az Önkormányzat hirdetőtábláján 
kihirdeti a rendeletet. 
 
 

5. napirendi pont 
 

Tárgy: Felcsút község településrendezési tervének, valamint helyi építési szabályzatának 
módosítására vonatkozó árajánlat elfogadásáról és tervezői szerződés jóváhagyásáról 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

Mészáros Lőrinc: Felcsút község hatályos településszerkezeti tervét, valamint a 8/2006.(VII. 
21.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott szabályozási tervét és helyi építési szabályzatát (a 
továbbiakban: HÉSZ) PLANNER- T Kft. (1016 Budapest, Naphegy u. 26.) készítette. A 
márciusban megindított módosítási folyamat óta eltelt időszakban felmerült néhány  újabb 
változtatási igény, melyeknek  megvalósításához a hatályos HÉSZ néhány terület 
felhasználási, szabályozási elemének módosítására van szükség. A változtatási javaslatokat 
Fábián István műszaki ügyintézőnk gyűjtötte össze. A módosítandó elemek: 
1. A Szúnyog-puszta melletti 0292/15 hrsz.-ú major területének „visszaminősítése” a 

jelenlegi, illetve múltbeli használatnak megfelelően (tervezett „kertvárosias lakóterületből” 
„mezőgazdasági üzemi területté”) → a módosítás a területfelhasználás-változás miatt a 
településszerkezeti tervet (TSzT) és a szabályozási tervet (továbbá a HÉSZ-t is) érinti. 

2.  A 0291/7-8. hrsz.-ú területek övezeti besorolásának módosítása („Má-3”-ból „Má-2” 
övezet), illetve az „Má-2” övezeten belül a legkisebb beépíthető telekterület nagyságának 
csökkentése (5 ha-ról 2 ha-ra) → a módosítás a külterületi szabályozási tervet és a HÉSZ-t 
érinti. 

3.  A 019/9 hrsz.-ú, belterülethez csatlakozó - „Má-1” övezetbe sorolt - külterületrész 
beépítésre szánt területté („Lke-6” jelű építési övezet ?) minősítése → a módosítás a TSzT-
t, a szabályozási tervet és a HÉSZ-t is érinti, továbbá - az „ökológiai folyosó” általi 
érintettség miatt - e módosítás esetében a jogszabályi előírásokból következően kötelező a 
2/2005.(I.11.) sz. Kormányrendelet szerinti környezeti vizsgálat és értékelés elkészítése. 

4.  A Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia területi bővítése (É-i és K-i irányban, a Váli víz 
területéig), fedett sportcsarnok felépítése céljából: ezen területrész esetében a jelenlegi 
(„Má-1” és „Má-3” övezeti besorolású) területrészek (illetve azok jelentős része) 
átminősítése „beépítésre szánt területté”, „különleges sportterületként”; az ezen építési 
övezetre vonatkozó előírások (a legnagyobb építménymagasság, valamint az elő- oldal- és 
hátsókert tekintetében) módosítása, továbbá a területtel határos, Fő utca menti („falusias 
lakóterület” besorolású) teleksor átminősítése „településközpont vegyes területté” → a 
módosítás a TSzT-t, a szabályozási tervet és a HÉSZ-t is érinti, továbbá - az „ökológiai 
folyosó” általi érintettség miatt - e módosítás esetében is kötelező a 2/2005.(I.11.) sz. 
Kormányrendelet szerinti környezeti vizsgálat és értékelés elkészítése. 

5.  Kisebb, az Önkormányzat által szükségesnek tartott pontosítási igények, így: 
-  A műemléki védelem alatt álló római katolikus templom (33 hrsz.) műemléki környezete 
határának pontosítása; a „műemléki környezet” hatályos jogszabályok szerinti minimális 
mértékre történő csökkentése → csak a szabályozási tervet és a HÉSZ-t érintő módosítási 
igény. 

- Az egyes építési övezetekben az építmények kialakítására vonatkozóan előírt minimális 
/maximális tetőhajlásszög meghatározásának módosítása (esetleg: törlése) → csak a HÉSZ-t 
érintő módosítási igény.  



Árajánlatot kértem be a fenti Tervező Irodától. Beszerzési szabályzatunk szerint abban az 
esetben, ha korábbi munkák  módosításáról, illetve bővítéséről van szó és szakmailag indokolt 
a korábban kiválasztott céget megbízni a munkák elvégzésével, úgy elegendő egy árajánlat 
bekérése is. Az árajánlat az előterjesztés mellékletét képezi. Mivel a módosítások túlnyomó 
többségére nem az Önkormányzat érdekkörében felmerült okokból kerül sor, ezért az 
árajánlatban jelzett összegek esetében a tervezési költségeket az érintett magánszemélyek, 
vállalkozások, illetve egy alapítvány magára vállalja településrendezési szerződés keretében.  
Az előterjesztés mellékletét képezi a jóváhagyandó tervezői szerződés is. A tervezői 
szerződés akkor lép hatályba, ha az érintettek a tervezési költségek biztosítására a 
településrendezési szerződéseket aláírták.  
 
Dr. Petrin László: Besenyei György írásban már korábban megkereste Önkormányzatunkat 
(2010. december), hogy adja meg hozzájárulását a tárgyi ingatlanok - amely jelenleg nem 
nyilvános, ideiglenes le- és felszállóhelyként működik -  IV. kategóriájú sport, ill. szabadidős 
repülőtérré történő átminősítéséhez. Akkor a testület úgy határozott, hogy a kérelem 
teljesítésének jogi feltételeit a jegyző vizsgálja meg és a következő (2011. január)  testületi 
ülésre készüljön előterjesztés e tárgykörben. 
A kérelmet akkor továbbítottam a Válon lévő I. fokú Építéshatósághoz, mivel az ügy jogi 
természete szerint az Építéshatósághoz tartozott. Az 52- 2/2011. számú Építéshatósági  
határozat alapján a Képviselő- testület a határozatban szereplő kikötésekkel elvi 
hozzájárulását adta a kérelemben foglaltakhoz. A 8/2011. (I. 31.) számú Képviselő- testületi 
határozat (amelyet az alábbiakban mellékelek) a következő kikötéseket tartalmazta: 
amennyiben a kérelmező a tárgyi ingatlanra vonatkozó szabályozási tervet a saját költségére – 
az Önkormányzattal kötendő településrendezési szerződés keretében - elkészítteti és az a 
vonatkozó jogszabályokban előírtakkal nem lesz ellentétes, úgy a Képviselő- testület 
támogató tartalmú döntést fog hozni a szabályozási terv módosítását illetően.      
 
Az előterjesztés mellékleteként becsatolt kérelemben és térképvázlat alapján Besenyei úr 
újból megfogalmazza korábbi kérését. Az elmúlt időszakban annyi változás történt, hogy a 
testület részéről megfogalmazott korábbi elvi hozzájárulás és szabályozási terv módosításának 
ígérete alapján az érintett szakhatóságok kiadták Besenyei Péter számára a „repülőtérre „ 
vonatkozó engedélyt ideiglenes jelleggel. Álláspontom szerint a testület korábbi határozatával 
összhangban hasonló tartalmú döntés hozható, azzal a változatlan feltétellel, hogy a 
kérelmező vállalja a mellékelt elektronikus levélben érkezett árajánlat  által meghatározott 
tervezési díj megfizetését (bruttó 635.000,- Ft). 
 
 Simon Ákos: Nem hosszabodik meg ezzel a rendezési terv elfogadásának ideje?  
 
Dr. Petrin László: Nem, mert az érintett szakhatóságoknak törvényben rögzített határidőn 
belül választ kell adni minden esetben, függetlenül a módosítások tartalmától. 
 
Mészáros Lőrinc:  Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban? Nincs. 
 
A Képviselő-testület vita nélkül, 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el. 
 
 

Felcsút Községi Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

42/2012. (V. 21.) számú határozata 



 
tervezői feladatokra történő megbízásról és tervezői szerződés jóváhagyásáról   

 
1) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testülete úgy dönt, hogy az előterjesztés 
mellékletét képező árajánlat elfogadásával a PLANNER- T Kft. (1016 Budapest, Naphegy u. 
26.) tervezőirodát bízza meg a helyi építési szabályzat és településrendezési terv árajánlattal 
érintett rendelkezéseinek módosítására vonatkozó tervezői feladatok elvégzésével.  
2) A Képviselő- testület jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező tervezői szerződést és 
felhatalmazza a Polgármestert és a Körjegyzőt a szerződés aláírására. 
  
Határidő: 2012. 05. 23.   (szerződés aláírása) 
 
Felelős: Polgármester, Körjegyző  

 
 

Felcsút Községi Önkormányzat 

Képviselő- testületének 
42/A/2012. (V. 21.) számú határozata 

 

Besenyei Péter (2053 Herceghalom, Kiss János altábornagy u. 8.) tulajdonát képező, 
Felcsút, 0261/10 és 0261/13 hrsz.-ú telekingatlanoknak a helyi szabályozási- és 

településszerkezeti tervben történő 
IV. kategóriájú sport, ill. szabadidős repülőtérré történő átminősítéséről 

 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testülete úgy dönt, hogy Besenyei Péter  
előterjesztés mellékletét képező kérelme alapján hozzájárul a Besenyei Péter (2053 
Herceghalom, Kiss János altábornagy u. 8.) tulajdonát képező, Felcsút, 0261/10 és 0261/13 
hrsz.-ú telekingatlanoknak a helyi szabályozási- és településszerkezeti tervben történő   IV. 
kategóriájú sport, ill. szabadidős repülőtérré történő átminősítéséhez a következő kikötéssel:  
A kérelmező  a tárgyi ingatlanokra vonatkozó szabályozási- és településszerkezeti  terv 
módosításának tervezői költségét, bruttó 635.000,- Ft-ot az Önkormányzattal kötendő 
településrendezési szerződés keretében az Önkormányzat számlájára megfizeti. 
 
Határid ő: azonnal a határozat megküldése kérelmezőnek, településrendezési szerződés 
megkötése 2012. május 30.  
Felelős: Polgármester, Körjegyző  
 

6. napirendi pont 
 

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti feladatok 2011. évi ellátásáról 
Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző 

Dr. Petrin László: 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-éig 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. 

Ennek megfelelően az elkészítendő értékelésnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:  

1. A település demográfiai mutatóit. 
2. az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítását. 
3. az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

bemutatását,  
4. a jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedéseket, 
5. a városi gyámhivatal hatósági intézkedéseire, feladataira vonatkozó adatokat, 
6. a felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai 

ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató 
tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett 
megállapítások bemutatását, 

7. a jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározását a Gyvt. előírásai alapján, 
8. a bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatását (amennyiben a településen 

készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és fiatalkorú bűnelkövetők számának 
az általuk elkövetett bűncselekmények számának, bűnelkövetés okainak bemutatását 
és  

9. a települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködést. 

Az átfogó értékelést az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza. Az értékelésben az 
önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása az 
intézményfenntartó társulás keretében működtetett Egyesített Családsegítő és Gondozási 
Központ (2060 Bicske, Ady Endre u. 2.) beszámolója alapján készült (2. melléklet).  

 
Mészáros Lőrinc:  Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs. 
 
A Képviselő-testület vita nélkül, 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el. 
 

 
Felcsút Községi Önkormányzat 

Képviselő- testületének 
43/2012. (V. 21.) számú határozata 

 
Felcsút Községi Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi 

ellátásáról szóló átfogó értékelésről 
 

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

• a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló, az 
előterjesztés mellékletét képező átfogó értékelést megtárgyalta és azt elfogadja, 



• az értékelésről 2012. május 31-ig tájékoztatja a Fejér Megyei Kormányhivatal 
Szociális és Gyámhivatalát, 

• a gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés 2011. évi tevékenységéről szóló, az 
előterjesztés mellékletét képező beszámolót megtárgyalta és azt elfogadja. 

Határidő: 2012. május 31. 
Felelős: Körjegyző (határozat és értékelés megküldése) 

 
7. napirendi pont 

 
Tárgy: Szerződések jóváhagyása 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 
Mészáros Lőrinc: A Képviselő- testület hatályos SZMSZ-e 2. mellékletének (6) bekezdése 
kimondja, hogy a polgármester „dönt a bruttó ötszázezer forint értékhatárt meg nem haladó 
szerződések, pénzügyi kötelezettségvállalások, pénzügyi kiadások aláírásáról a Képviselő- 
testület utólagos tájékoztatása mellett,”  
 
A fenti hatásköröm alapján tárgy év február hónapjában  kettő szerződés aláírására került sor, 
amelyeket utólagos tájékoztatás végett az előterjesztés mellékleteként becsatolok. Mivel a 
szerződésekben foglaltak teljesítésére hamarosan sor kerül, a kifizetések megtörténte előtt 
tájékoztatom a testületet. A szerződések soron kívüli aláírására az tárgyi ügyek sürgőssége 
miatt került sor.   
Tervezői szerződés készült a 811-es számú állami közútra gyalogátkelőhely megtervezése 
tárgyában, amelynek vállalkozói díja bruttó 215.900,- Ft.  A gyalogátkelőhely megtervezése  
az új középiskola létesítése okán vált szükségessé. 
Szakértői szerződés készült a Felcsút, Vereckei köz 10. szám alatti  családi ház statikai 
szakértői vizsgálatának megvalósítására. Az elkészült szakértői dokumentáció birtokában a 
tulajdonos számára pontos és tervszerű útmutatás áll rendelkezésére a hibák elhárításra.  
Korábban a talajvizsgálati jelentés elkészítését is Önkormányzatunk rendelte meg a saját 
költségén. A  szakértői jelentések a tulajdonos részére átadásra kerültek. Ezekben az épület 
süllyedésének okai is részletesen bemutatásra kerültek, valamint  a helyreállítás műszaki 
folyamata is meghatározásra került. Úgy gondolom Önkormányzatunk ennél többet nem 
tehet, a helyreállítás a tulajdonos kötelezettsége. Korábban már jeleztem, ezt újból 
megerősítem, hogy kész beton helyszínre szállításával és annak költségei átvállalásával még 
további segítséget tudunk nyújtani, de a munkát a tulajdonos helyett elvégezni nem áll 
módunkban. A fentebb jelzett szerződés összege bruttó 101.60,- Ft. 
 
Mészáros Lőrinc:  Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs. 
 
A Képviselő-testület vita nélkül, 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el. 
 

Felcsút Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

44/2012. (V. 21.) számú határozata 
 

szerződések jóváhagyásáról  



1) Felcsút Község Önkormányzatának Képviselő-területe úgy határoz, hogy az előterjesztés 
mellékletét képező, az Önkormányzat és a Beam- Team Bt. (1141 Budapest, Tihamér u. 23.) 
között 2012. február 13-án létrejött szakértői szerződést bruttó 101.600,- Ft szakértői díjjal 
jóváhagyja, illetve azt tudomásul veszi. 
 
2) Felcsút Község Önkormányzatának Képviselő-területe úgy határoz, hogy az előterjesztés 
mellékletét képező, az Önkormányzat és Szalai Sándor egyéni vállalkozó (8096 Sukoró, 
Gyepes u. 10/5.) között 2012. február 28-án létrejött tervezői szerződést bruttó 215.900,- Ft 
tervezői díjjal jóváhagyja, illetve azt tudomásul veszi. 
 
Felelős: Polgármester, Körjegyző 
Határidő: értelem szerint 
 

8. Napirendi pont 
 

Tárgy: Javaslat a Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának felmondására, valamint új 
szociális alapszolgáltatási mikrotársulás létrehozása 
Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző 
 
Dr. Petrin László: A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás keretében 
létrehozott Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás tekintetében a fenntartói jogokat Bicske Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja, ő a gesztor. 
Az intézmény szakmai tevékenységével elégedettek vagyunk. Az intézmény-vezetővel és 
szakembereivel jó a kapcsolatunk. Együttműködő, segítőkész tanácsaikkal mindig a település 
érdekeit, a feladatellátás  megvalósíthatóságát szolgálták. 
2011. január 1-jétől azonban öt településből álló körjegyzőség székhely települése lettünk. 
Körjegyzőségünk térségi szerepe és súlya ezzel megnövekedett. A kötelező szociális 
feladatok ellátásának közös megszervezésére  igény mutatkozik a körjegyzőségben lévő  
települések részéről, valamint a körjegyzőségen kívüli települések is (Mány, Óbarok, Szár, 
Újbarok) megkerestek bennünket egy Felcsút székhelyű társulás létrehozásának tervével. 
Nem utolsó sorban külsős szakemberek gazdaságossági számításokat is végeztek, amelyből az 
következik, hogy Felcsút vonatkozásában is a családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, 
szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás ellátása a szándékozott új társulás keretében  
költségtakarékosabban megoldható.   
A fentiek miatt aktuálisan döntési helyzet állt elő, amelyből az következik, hogy a jelenlegi 
mikro- társulásból ki kell lépnie Önkormányzatunknak és a fentebb jelzett településekkel  
közösen, új társulást kellene létrehozzunk Felcsút székhellyel. Az átalakulásra fél év alatt 
mindenképpen sor tud kerülni.  
A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. 
törvény szerint: 

„ 8. § (4) A megállapodás tartalmazza: 

a) a társulás nevét, székhelyét; 

b) a társulás tagjainak és a közös feladat- és hatáskör gyakorlásával megbízott nevét, 
székhelyét; 

c) a társulás által ellátott feladatot, hatáskört, szolgáltatást, a közösen fenntartott intézmény 
vagy más szervezet megnevezését; 



d) a megállapodás időtartamát; 

e) a költségek viselésének arányát és teljesítésének feltételeit; 

f) az önkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó 
eljárást (a társulás döntésétől függően a fizetési kötelezettséget nem teljesítő önkormányzatok 
ellen felhatalmazással történő beszedési megbízás alkalmazását); 

g) a társuláshoz való csatlakozás és a társulási megállapodás felmondásának részletes 
szabályait, az elszámolás rendjét a társulás megszűnése esetén; 

h) a társulás ellenőrzésének rendjét; 

i) államigazgatási feladat- és hatáskör ellátása esetén a hatáskör címzettjének rendelkezését a 
kiadmányozásról; 

j) a társulásban foglalkoztatott személy alkalmazásának feltételeit; 

k) intézmény, más szervezet közös fenntartására vonatkozó részletes rendelkezéseket; 

l) azt, amiben a képviselő-testületek megállapodtak.” 
 
Az egységes szerkezetű Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti        
Intézményfenntartó Társulás  társulási megállapodása szerint:  

„11.2. A társulási megállapodást tagnak felmondani a naptári év utolsó napjával – 
december 31-i hatállyal – lehet, melyet tartalmazó minősített többséggel meghozott 
Képviselő-testületi határozatot legalább három hónappal korábban a társult képviselő-
testületekkel közölni kell.” 

A fentiek alapján tehát szeptember 30-ig kellene közölni a Társulás tagjaival a kilépést, ha az 
év végével szeretnénk a Társulásból kilépni. Véleményem szerint azonban mind a gesztornak, 
mind a társult tagoknak  tudniuk kell arról, hogy 2013-ban Önkormányzatunk már nem lesz a 
Társulás tagjai. Ha időben meghozzuk a kilépésről szóló határozatot, és mind a gesztor, mind 
a Társulás tagjai értesülnek a változásokról, ennek ismeretében elegendő idő marad  a 
szükséges intézkedések meghozatalára, így  sem munkajogi, sem anyagi felelősséggel nem 
fogunk tartozni a kialakult helyzet miatt. Másrészt viszont az új társulás létrehozására 
mindenképpen szükség van hat hónap időtartamra. Ezért a Képviselő- testületnek  erről a 
szándékáról is elvi döntést kell meghoznia. 

 
Mészáros Lőrinc:  Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs. 
 
A Képviselő-testület vita nélkül, 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el. 
 

 
Felcsút Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
45/A/2012. (V. 21.) számú határozata 

a 
 

Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti        Intézményfenntartó 
Társulás  társulási megállapodásának felmondásáról 

   



Felcsút Község Önkormányzatának Képviselő-területe úgy határoz, hogy a Kapcsolat 
Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás (Székhelye: 
2060 Bicske, Kossuth tér 14.)  társulási megállapodását  mind a családsegítés, mind a 
gyermekjóléti szolgáltatás tevékenységi körök vonatkozásában 2012. december 31-vel 
felmondja.  
A Képviselő- testület felkéri a Polgármestert, hogy a jelen határozatban foglalt döntést a 
Társulás tagjaival közölje. 
 
Határid ő: 2012. június 1. (a határozat megküldése a társult tagoknak) 

Felelős: Polgármester 

 
Felcsút Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
45/B/2012. (V. 21.) számú határozata 

 
elvi döntés meghozatala szociális alapszolgáltatási, családsegítő és gyermekjóléti 

feladatokat ellátó intézményfenntartó mikrotársulás létrehozásáról 
 

Felcsút Község Önkormányzatának Képviselő-területe elvi döntést hoz arról, hogy 2012. 
december 30-ával (működési engedély 2012. december 30-tól; normatíva igénylés 2013. január 
01-től) társuló tagokkal a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás keretében 
szociális alapszolgáltatási, családsegítő és gyermekjóléti feladatokat ellátó intézményfenntartó 
mikrotársulást hoz létre, amelynek leendő gesztor önkormányzata Felcsút.  
A Képviselő- testület az új mikrotársulás keretében Felcsút Község Önkormányzatának 
vonatkozásában az alábbi feladatok közös ellátását  kívánja megvalósítani: 
 a) családsegítés  
 b) gyermekjóléti szolgáltatás 
               c) házi segítségnyújtás  
                       d) szociális étkeztetés 
 
A Képviselő- testület felhatalmazza a Polgármester és a Körjegyzőt a mikrotársulás 
létrehozásával kapcsolatos előkészítő  feladatok elvégzésével. 
Felelős: Polgármester, Körjegyző 
Határid ő: értelem szerint 
 

9. Napirendi pont 
 

Tárgy: „Völgy Vidéki Családi Nyár Programsorozat, és Összefogás Művészeti és 
Hagyományőrző Ifjúsági Tábor” cím ű rendezvénysorozat lebonyolítására vonatkozó 
Vállalkozói szerződés jóváhagyásáról 
Előterjesztő: Dr.. Petrin László körjegyző 
 
Dr. Petrin László: Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a Helyi Vidékfejlesztési 
Stratégiák LADER fejezetének Térségi többnapos rendezvények és táborok szervezése 
célterületre. A pályázat kiírója a támogatási igénynek helyt adott és nettó 1.480.270,- Ft 
támogatási összeghez jutott Önkormányzatunk, amely 100%-os, önerő nélküli támogatást 
jelent. A pályázatot Szecsődi Zsoltné könyvtáros és közművelődési szervező  készítette el, a 
pályázat sikere az ő keze munkáját dicséri. 



Az elnyert támogatásból a pályázati anyagban szereplő: „Völgy Vidéki Családi Nyár 
Programsorozat, és Összefogás Művészeti és Hagyományőrző Ifjúsági Tábor” című   
rendezvénysorozat  komplex megszervezését, lebonyolítását kell megvalósítani, a pályázati 
anyagban szereplő ajánlattevő elfogadott árajánlata alapján.  A könnyebb tájékozódás 
érdekében az előterjesztés mellékletét képezi az MVH Vidékfejlesztési Támogatások 
Igazgatóságának támogatásnak helyt adó határozata, a pályázati anyagban szereplő Vértes 
Lovassport Közhasznú Egyesület árajánlata, a pályázat megvalósításának pénzügyi tervezete 
és a programsorozat lebonyolítását végző  Vértes Lovassport Közhasznú Egyesülettel kötendő 
vállalkozási szerződés tervezete. Természetesen a teljes megvalósítás folyamatát Szecsődi 
Zsoltné fogja előkészíteni, koordinálni és ellenőrizni, valamint  tevékenyen jelen lesz a 
programokban. A tisztelt Képviselő- testületnek a továbbiakban nincs más feladata, mint az 
előterjesztés mellékletét képező vállalkozási szerződést megvitatnia és  a szerződést 
jóváhagynia. 
 
Mészáros Lőrinc:  Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs. 
 
A Képviselő-testület vita nélkül, 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el. 
 
 

Felcsút Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

46/2012. (V. 21.) számú határozata 
a 

„Völgy Vidéki Családi Nyár Programsorozat, és Összefogás Művészeti és 
Hagyományőrző Ifjúsági Tábor” cím ű   rendezvénysorozat lebonyolítására vonatkozó 

vállalkozói szerződés jóváhagyásáról  
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Völgy Vidéki Családi 
Nyár Programsorozat, és Összefogás Művészeti és Hagyományőrző Ifjúsági Tábor” című 
rendezvénysorozat lebonyolítására a Vértes-Lovas Sport és Kulturális Közhasznú 
Egyesülettel (ügyvezető igazgatója: Bognár Sándor, cím:8086 Felcsút, Szúnyogpuszta 
0292/12; adószám: 18502253-1-07) kötendő vállalkozói szerződést jóváhagyja, amely 
szerződés az előterjesztés mellékletét képezi.  
A Képviselő- testület felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.   
Felelős: Polgármester 

Határid ő: azonnal 

 
10. Napirendi pont 

 
Tárgy: Informatikai eszközbeszerzés 
Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző 
 
Dr. Petrin László: Jelen előterjesztés célja, hogy ismertessek egy részben központosított 
informatikai rendszert, amely képes ellátni, kiszolgálni a Felcsút, Alcsútdoboz, Csabdi, 
Tabajd,  Vértesacsa Községek Körjegyzősége informatikai feladatait, javaslatot tegyek az 
eszközök beszerzésére és rendszergazdai tevékenységre történő megbízásra. 

Mivel a meglévő rendszer központosítatlan, korszerűtlen, ezért nem alkalmas a jelenleg elvárt 
és a későbbiekben bevezetésre kerülő informatikai feladatok ellátására.  Mint kiderült a 



korábbi kudarcba fulladt ajánlatban olyan számítógép típusok szerepeltek (HP 500B 
számítógépek), amelyek egy kifutó széria, jelenleg már nem vásárolhatóak, ezért az 
elfogadásra javasolt ajánlatban már ezek helyett korszerű és beszerezhető típusok szerepelnek.  
A korábbi ajánlatban említett scanner nem volt alkalmas irodai használatra, ugyanis ez az 
eszköz nem képes több lapot kezelni. Ezért az elfogadásra javasolt ajánlatban egy iroda 
felhasználásra szánt lapbehúzóval ellátott scanner van feltüntetve.  Szintén a régebbi 
ajánlatban szerepelt egy központosított rendszerre vonatkozó leírás, viszont nem történt 
említés a központosítást, virtuális magánhálózatot kialakító eszközökről, közös levelezést 
megvalósító szoftverekről. Ezért erre a célra egy VPN (Virtuális Magán Hálózat) 
létrehozására alkalmas eszközök is szerepelnek az ajánlatban. A dokumentumok, táblázatok 
egységesített szerkesztésére mindenhol az ingyenes Open Office programcsomag kerül 
telepítésre. 

A beérkezett ajánlatokat együtt kellett kezelni a hozzá kapcsolódó rendszergazdai 
tevékenységre szóló ajánlatokkal.  
Három ajánlattevőtől érkeztek be javaslatok:  
Xtracomp Kft. (rendszergazda: Nyárády Szabolcs villamosmérnök, közgazdász),  
Ateo Delta Kft. (rendszergazda: Drót Gábor vezető tanácsadó), 
MT- Tatabánya Kft. (rendszergazda tevékenységre nem érkezett ajánlat). 
A továbbiakban a cégek neve helyett az egyszerűség kedvéért a fenti sorszámukat fogom 
feltüntetni. 
 
Az eszközök bruttó beszerzési árajánlati összege a következőképpen alakult:  
1.) 9. 690. 416,- Ft. 
2.) 8. 636. 000,- Ft. 
3.) 7. 846. 765,- Ft.  
 
A további értékelésből a 3.) sorszámú ajánlattevő kiesik, mivel egyrészt a Csabdi 
Kirendeltséggel nem terveztek, továbbá monitorok sincsenek tervezve, a szükségesnél 
kevesebb számú számítógép beszerzéssel számoltak, a scannerek nem alkalmasak irodai 
használatra, vírusirtók, szünetmentes tápok, tűzfal, routerek, CISCO vezetékes router 
rendszerbe állítását nem tervezték, hiányoznak a Virtuális Magánhálózat létrehozásához 
szükséges eszközök; rendszergazdai tevékenységre egyáltalán nem adtak ajánlatot. 

 
Az 1.) és 2.) ajánlattevők árajánlata között kb. 1 millió forint a különbség a 2.) sorszámú 
javára. Ez abból adódik, hogy a 2.) sorszámú ajánlattevő nem szerepeltetett az ajánlatban 
monitort, billentyűzetet és egeret (pedig ezek cseréje is szükséges). Ezek árát is figyelembe 
véve a két ajánlattevő kb. azonos összegben/árfekvésben tett ajánlatot. Az 1.) sorszámú 
ajánlattevő a rendszergazdai tevékenységre bruttó 251. 460,- Ft/hónap összegben tett 
javaslatot az öt településre vonatkozóan. A 2.) sorszámú ajánlattevő javaslata: bruttó 415. 
290,- Ft/hónap + a heti egy kötelező kiszálláson túl alkalmanként bruttó 190,- Ft/km 
kiszállási díj!  
 
Látszik tehát, hogy összehasonlíthatatlanul kedvezőbb az 1.) sorszámú cég ajánlata, 
ezért az eszközbeszerzésre és a rendszergazdai feladatok elvégzésére ezt a céget 
javasolom. Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy az 1.) sorszámú cég adta be a 
legrészletesebb ajánlatot (még a beszerzendő eszközök specifikációit ismertető iratokat 
is becsatolta), referenciái is biztatóak, valamint a rendszergazda személyére 
vonatkozóan tőlük érkezett be részletes szakmai önéletrajz, amelynek tartalma szintén 
meggyőző a rendszergazda személyét illetően.  



 
Az eszközök bérlése/lízingelése a számítások szerint 40%-os többletköltséget generálna a 
négy év futamidő alatt, a járulékos költségeket nem is számítva. Ezért vetődött fel az a 
javaslat a Polgármester Úrral egyeztetve, hogy az eszközök egyszerre és egy összegben 
történő beszerzését valósítsuk meg, úgy, hogy Önkormányzatunk vásárolja meg az összes 
eszközt (mind a körjegyzőségi székhely, mind a négy kirendeltség vonatkozásában) és az 
eszközök véglegesen Felcsút Község Önkormányzatának tulajdonában maradnak. A 
beszerzési ár fele esik a másik négy településre, ez bruttó 4.800.000,-Ft összegű teher 
átvállalását jelenti Felcsút számára. Ennek forrására a következő lehetőség kínálkozik: 

 

A Körjegyzőségi Megállapodásban úgy szerepel, hogy Felcsút állja teljes egészében a 
rendszergazda díját. Az eszközbeszerzés esetén a társult önkormányzatok átvállalják a 
rendszergazdai díj bruttó 120.000,- Ft/hó -nak megfelelő összegét, ez egy évben 1.440. 000,- 
Ft összeg megtérülését jelent Felcsút számára. Továbbá a Körjegyzőségi Megállapodásban évi 
3 milliós keretösszeget vállalt Felcsút informatikai tartalmú beszerzésekre (főleg szoftverek 
vonatkozásában). Ezt az összeget ebben az évben még  feléig sem merítettük ki. Minimum 1 
millió Ft összeget ebben az évben is az eszközbeszerzésekre tudunk beszámítani. A következő 
évben pedig szintén legalább 1 millió Ft összeget be lehet számítani az eszközbeszerzések 
összegére. Tehát a fenti számítások szerint két év leforgása alatt megtérül az 
eszközbeszerzésekre fordítandó összeg. Utána pedig a rendszergazdai díj fenti megosztásának 
változatlan hagyása mellett a jelenlegi körjegyzőségi kötelezettségvállalásunk minden évben 
1.440.000,- Ft-al kevesebb lesz.  

 
A 3 db. árajánlat az előterjesztés mellékletét képezi, a részletes dokumentációk teljes 
terjedelemben megtekinthetőek a titkárságon. A rendszergazdai tevékenységre vonatkozó 
javasolt szerződés szintén az előterjesztés mellékletét képezi. 

 
Mészáros Lőrinc:  Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs. 
 
A Képviselő-testület vita nélkül, 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el. 
 
 

Felcsút Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

47/A/ 2012. (V. 21.) számú határozata 
 

informatikai eszközök beszerzéséről a körjegyzőségi informatikai rendszer- és hálózat 
fejlesztésére  

 
Felcsút Község Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy a körjegyzőségi 
informatikai rendszer- és hálózat fejlesztésére informatikai hardver- és szoftver eszközök 
beszerzésére a három ajánlattevő vállalkozás közül (Xtracomp Kft; Ateo Delta Kft; MT- 
Tatabánya Kft.) a számára legelőnyösebb konstrukcióban ajánlatot tevő Xtracomp 
Kommunikációs és Számítástechnikai Kft. (1123 Budapest, Schwartzer F. u. 3.) vállalkozást 
bízza meg az előterjesztés mellékletét képező árajánlatban szereplő ajánlati összeg (nettó 7. 
630. 249,-Ft + Áfa) és eszközspecifikáció  elfogadása mellett.  
 



A  Képviselő- testület  hozzájárul ahhoz, hogy az eszközök a Körjegyzőség Székhelyén és 
Kirendeltségein kerüljenek rendszerbeállításra azzal a kikötéssel, hogy a Kirendeltségeken 
elhelyezésre kerülő eszközök  Felcsút Község Önkormányzatának tulajdonában maradnak.  
 
A Képviselő- testület felhatalmazza a Polgármestert és a Körjegyzőt a beszerzés 
lebonyolítására. 
 
Felelős: Polgármester, Körjegyző 
Határidő: beszerzések elindítása 2012. június 1-jével  
 
 

Felcsút Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

47/B/2012. (V. 21.) számú határozata 
 

rendszergazda szolgáltatási szerződés jóváhagyásról  
 

Felcsút Község Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy az előterjesztés 
mellékletét képező, az Xtracomp Kommunikációs és Számítástechnikai Kft. (1123 Budapest, 
Schwartzer F. u. 3. rendszergazda: Nyárády Szabolcs villamosmérnök, közgazdász) 
vállalkozással kötendő rendszergazda szolgáltatási szerződést nettó 198.000,- Ft  összegű 
vállalkozói díjjal jóváhagyja.  
 
A Képviselő- testület felhatalmazza a Polgármestert és a Körjegyzőt a szerződés aláírására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Körjegyző  
 

11. Napirendi pont 
 
 

Tárgy: Üzemeltetési szerződés megkötése a Fejérvíz Zrt.-vel   
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 
Mészáros Lőrinc: Az Országgyűlés még a 2011. évben új törvényt alkotott a víziközmű 
szolgáltatásról.  A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény  alapján a 
jelenleg Fejérvíz Zrt. tulajdonában lévő Felcsúti vízmű a törvény erejénél fogva visszakerül az 
Önkormányzatunk tulajdonába vagyonátadás keretében legkésőbb 2014. év december 31-éig. 
A vagyon kiadásáig való átmeneti időszakra üzemeltetési szerződés megkötésére van szükség 
a Szolgáltatóval. Ennek előnye egyrészt az, hogy ez év június 30-áig megkötött üzemeltetési 
szerződés megléte esetén a vagyon kiadásával járó jelentős költségek (eszközök felmérése, 
nyomvonal térképek elkészítése, stb.) nem terhelik Önkormányzatunkat, másrészt pedig a 
100%-os önkormányzati tulajdonban lévő Szolgáltató esetén nem kell közbeszerzési eljárást 
lefolytatni az üzemeletető kiválasztása céljából. A Szolgáltató megküldte az üzemeltetési 
szerződést elfogadásra, amelyet én is támogatok. A határozati javaslatunkba egyetlen 
jogfenntartó nyilatkozat rögzítését kérem a 2011. évi CCIX. törvény  31. §-a alapján, amely 
szerint a vagyon kiadása után a Szolgáltató bérleti díj fizetése ellenében gyakorolhatja az 
üzemeltetési jogát.  
Mészáros Lőrinc:  Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs. 
 



A Képviselő-testület vita nélkül, 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el. 
 

Felcsút Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

48/2012. (V. 21.) számú határozata 
a 

FEJÉRVÍZ Zrt. szolgáltatóval kötendő üzemeltetési szerződés jóváhagyásáról 
   

Felcsút Község Önkormányzatának Képviselő-területe úgy határoz, hogy jóváhagyja az 
előterjesztés mellékletét képező, a FEJÉRVÍZ Zrt. (8000 Székesfehérvár, Királysor 3- 15.) 
szolgáltatóval kötendő üzemeltetési szerződést azzal a jogfenntartó nyilatkozattal, hogy a 
szerződés 8. pontja szerinti közmű vagyon kiadása után, tekintettel a 2011. évi CCIX. törvény  
31. §-ára, a Szolgáltató kizárólag bérleti díj fizetése ellenében gyakorolhatja az üzemeltetési 
jogát.  
 
A Képviselő- testület kijelenti, hogy jelen képviselő- testületi határozat az üzemeltetési 
szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. 
 
A Képviselő- testület felhatalmazza a Polgármestert a Körjegyző jogi ellenjegyzése mellett az 
üzemeltetési szerződés aláírására. 
 
Felelős: Polgármester, Körjegyző 
 
Határid ő: azonnal 
 
 

12. Napirendi pont 
 

Tárgy: TTáárr ssuulláássii   MM eeggááll llaappooddááss  áálltalános iskolai oktatás és nevelés feladatainak társulási 
formában történő ellátásáról 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 
Mészáros Lőrinc: Vértesacsa Község Önkormányzata az általa alapított Kazay Endre 
Általános Művelődési Központ elnevezésű intézmény általános iskolai intézményegységét 
2012. augusztus 31-i hatállyal meg kívánja szüntetni. Lovasberény Község Önkormányzata az 
általa alapított Lovasberény Általános Iskola elnevezésű intézményét 2012. augusztus 31-i 
hatállyal ugyancsak meg kívánja szüntetni. 
Az említett két intézmény Lovasberényben a Lovasberényi Református Egyházközség 
fenntartásában, a lovasberényi Reményik Sándor Református Általános Iskola 
intézményeként, illetve Vértesacsán az előbbi tagintézményeként működik majd 2012. 
szeptember 1. napjától.  
A két Önkormányzatnak társulási megállapodás keretében gondoskodnia kell a világnézetileg 
el nem kötelezett iskolai oktatásról és nevelésről azon gyermekek vonatkozásában, akiknek 
szülei nem kívánják vallásilag, illetve világnézetileg elkötelezett intézményben biztosítani 
gyermekük tankötelezettségét. A felmérések szerint néhány, maximum tíz- tizenkét gyermek 
jöhet számításba, ezen gyermekek az Önkormányzatunk által fenntartott Endresz György 
Általános Iskolát vehetik igénybe, mint kötelező feladat ellátását biztosító intézményt.  
Ezt a feladatot a két Önkormányzattal kötendő két  társulási megállapodásban szabályozottak 
szerint kívánjuk ellátni.  A jelenlegi osztálylétszámok lehetővé teszik az esetleges plusz 



jelentkezők elhelyezését, sőt néhány évfolyamon egyenesen kívánatos  lenne a tanulói 
létszámnövekedés.  Természetesen az érintett gyermekek után járó  állami normatívát  
Önkormányzatunk lesz jogosult megigényelni.  

A két társulási megállapodás hatályba lépésének feltétele az, hogy 2012. szeptember 1-jén a 
Lovasberényi Református Egyházközség működési engedéllyel rendelkezzen a lovasberényi 
Reményik Sándor Református Általános Iskola, mint anyaintézmény és a vértesacsai Kazay 
Endre Német Nemzetiségi Általános Iskola, mint tagintézmény vonatkozásában.  

Mészáros Lőrinc:  Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs. 
 
A Képviselő-testület vita nélkül, 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el. 

Felcsút Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

.. 
49/A/2012. (V. 21.) számú határozata 

 
VVéérr tteessaaccssaa  KK öözzsséégg  ÖÖnnkkoorr mmáánnyyzzaattáánnaakk  KK ééppvviisseellőő--  tteessttüülleettéévveell     kköötteennddőő,,  aazz  áálltalános 
iskolai oktatás és nevelés feladatainak társulási formában történő ellátásáról szóló 

megállapodás jóváhagyásáról   
   

Felcsút Község Önkormányzatának Képviselő-területe úgy határoz, hogy megbízottként az 
előterjesztés mellékletét képező VVéérrtteessaaccssaa  KKöözzsséégg  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattáánnaakk  KKééppvviisseellőő--  
tteessttüülleettéévveell ,,  mmiinntt  mmeeggbbíízzóóvvaall   ((sszzéékkhheellyyee::  88008899  VVéérrtteessaaccssaa,,  VVöörröössmmaarrttyy  uu..  22;;  kkééppvviisseell ii   
öönnááll llóóaann::  KKoovvááccss  ZZooll ttáánn  ppoollggáárrmmeesstteerr;;  aaddóósszzáámm::  1155772277008866--22--0077;;  ttöörrzzsssszzáámm::  772277008800))  
kköötteennddőő,,  aazz  áálltalános iskolai oktatás és nevelés feladatainak társulási formában történő 
ellátásáról szóló társulási megállapodást jóváhagyja.  
A Képviselő- testület felhatalmazza a Polgármestert és a Körjegyzőt a társulási megállapodás 
aláírására. 
 
Határid ő: azonnal  

Felelős: Polgármester, Körjegyző  

 
 

Felcsút Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

49/B/2012. (V. 21.) számú határozata 
 

LL oovvaassbbeerr éénnyy    KK öözzsséégg  ÖÖnnkkoorr mmáánnyyzzaattáánnaakk  KK ééppvviisseellőő--  tteessttüülleettéévveell     kköötteennddőő,,  aazz  áálltalános 
iskolai oktatás és nevelés feladatainak társulási formában történő ellátásáról szóló 

megállapodás jóváhagyásáról   
   

Felcsút Község Önkormányzatának Képviselő-területe úgy határoz, hogy megbízottként az 
előterjesztés mellékletét képező Lovasberény  KKöözzsséégg  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattáánnaakk  KKééppvviisseellőő--  
tteessttüülleettéévveell ,,  mmiinntt  mmeeggbbíízzóóvvaall   ((sszzéékkhheellyyee::  LLoovvaassbbeerréénnyy,,  KKoossssuutthh  uu..6622;;  kkééppvviisseell ii   öönnááll llóóaann::  
SSzzii ll ii   MMiikkllóóss  ppoollggáárrmmeesstteerr;;  aaddóósszzáámm::  1155772277442266--22--0077;;  ttöörrzzsssszzáámm::  772277442200))  kköötteennddőő,,  aazz  
áálltalános iskolai oktatás és nevelés feladatainak társulási formában történő ellátásáról szóló 
társulási megállapodást jóváhagyja.  



A Képviselő- testület felhatalmazza a Polgármestert és a Körjegyzőt a társulási megállapodás 
aláírására. 
 
Határid ő: azonnal  

Felelős: Polgármester, Körjegyző  
 
Mészáros Lőrinc polgármester az ülést 19.00 órakor bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

 Mészáros Lőrinc      Dr. Petrin László 
    polgármester                     körjegyző 
 
 
 
 

 

 
  
 
  
  
  

   
 


