
J E GY Z Ő K Ö N Y V 
Felcsút Községi Önkormányzat  

Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 
 

Az ülés helye:    a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme Felcsút, Fő u 75. 
Az ülés időpontja:  2014. október 2.  16.00 óra 
 
Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: 

• Mészáros Lőrinc polgármester 
• Mészáros László alpolgármester 
• Simon Ákos képviselő 
• Makai Kinga képviselő 

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

  Mészáros János képviselő 
Flier Éva képviselő 

 
Az ülésre javasolt napirendi pontok: 

1. A Faluház nagytermének kedvezményes használatba adásáról balett-oktatás céljára  
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

2. A Faluház részére színpadi fény- és hangtechnikai berendezések beszerzésére 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 

        Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

Mészáros Lőrinc:  Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy 4 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 nagytermének kedvezményes használatba adásáról balett-oktatás céljára  
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

2. A Faluház részére színpadi fény- és hangtechnikai berendezések beszerzésére 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 

        Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

1. napirendi pont 

A Faluház nagytermének kedvezményes használatba adásáról balett-oktatás céljára  
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 



 

Mészáros Lőrinc:  Felkérem jegyző urat a napirend rövid ismertetésére! 

dr. Sisa András: Az előterjesztésemhez csatolt megkeresésben felcsúti lakosok azzal a kéréssel 
fordultak önkormányzatunkhoz, hogy támogassuk a Faluházban beindítandó balett-oktatást 
olyan módon, hogy a terembérlet díját elengedjük. Az oktatás iránt jelentős a helyi igény: már 
most 21 gyermek venne részt a tanfolyamon. 

A Faluház terembérleti díját 4500.- Ft/óra összegben határoztuk meg, azzal, hogy helyi civil 
szervezetek, egyesületek és egyházak kaphatnak díjkedvezményt. A bérleti díjat megállapító 
határozat változatlanul hagyása mellett határozott időtartamra önkormányzati támogatásként 
biztosítható a balettoktatás céljára ingyenesen a Faluház nagyterme.  

A megkeresésben a kérelmezők kérték továbbá, hogy az oktatáshoz szükséges 5x10 méteres 
balettszőnyeget és egy darab mobil rúd-állványt lehetőségeihez mérten biztosítja az 
önkormányzat. Ennek becsült költsége nagyságrendileg 210e Ft.  

Simon Ákos: Adjunk az év végéig próbaidőt az oktatásnak, hogy a gyerekeknek hogy tetszik a 
balett. A rúd-állványt és a balettszőnyeget vegyék meg a szülők, mert ha nem működik az 
oktatás az önkormányzat nem tud mit csinálni a szőnyeggel és a rúddal. 

Mészáros Lőrinc: Egyetértek képviselő-társammal.  

 
Mészáros Lőrinc: Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs. 
A határozati javaslatot szavazásra bocsátom a fenti kiegészítéssel, mely szerint a 
díjmentességet ez év december 31-ig biztosítja az önkormányzat, és az eszközbeszerzést pedig 
nem támogatja. 
 
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 
 

 
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

67/2014 (X.2.) számú határozata 
A Faluház nagytermének kedvezményes használatáról balettoktatás céljára 

 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1., a Faluházban beindítandó balettoktatáshoz önkormányzati támogatásként a terembérlet 
díját 2014. december 31-og terjedő határozott időtartamra elengedi. 



2., a balettoktatáshoz szükséges szőnyeg és mobil rúd-állvány beszerzését nem támogatja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert támogatói okirat aláírására. 
 

Határidő: Október 15. 
Felelős: Polgármester 

 
 

2. Napirendi pont 
A Faluház részére színpadi fény- és hangtechnikai berendezések beszerzésére közbeszerzési 
eljárás eredményének megállapítása 
        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 eljárást indítottunk. 

Az eljárás során két érvényes ajánlat érkezett: 

1., a DJ Store Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  nettó 12.815.000.- Ft, 

2., a Megatone Kft.       nettó 13.355.400.- Ft 

ajánlati árat határozott meg. 

A Bírálóbizottság 2014. október 1. napján tartott ülésén egyhangúlag támogatta az 
összegszerűségében kedvezőbb ajánlatot és azt a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolta, 
azzal, hogy a pályázati támogatás a fedezetet az ajánlati áron történő megrendelésre 
biztosított. Javasolja a Bírálóbizottság továbbá második helyezett ajánlattevő megállapítását 
is, mely az első helyezett esetleges visszalépését követően, újabb eljárás lefolytatása nélkül 
annak helyébe léphet. 

Fentiek alapján javasoljuk, hogy a Bírálóbizottság javaslatát elfogadva a vállalkozási 
szerződést a DJ Store Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel kösse meg az önkormányzat az 
ajánlattételi felhívás mellékletét képező szerződés-tervezet szerint.  

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



 
Az elfogadott döntés: 
 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
68/2014 (X.2.) számú határozata 

a vállalkozó szerződés a„Felcsúti faluház részére színpadi fény- és hangtechnikai 
berendezések leszállítására” tárgyú közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő 

kiválasztásáról 
 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Felcsúti faluház részére színpadi fény- 
és hangtechnikai berendezések leszállítására” tárgyú, közbeszerzési eljárásban az alábbiakról 
határoz: 
 
1., a Képviselő-testület a Bírálóbizottság döntési javaslatát név szerinti szavazással elfogadva 
megállapítja, hogy 
 
a., Az érvényes ajánlatot benyújtott alkalmas ajánlattevők: 
1., Megatone Kft. (2092 Budakeszi, Ady E. u. 4/a) 
2., DJ Store Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1192 Budapest, Bercsényi u. 39/1.) 
 
b., Érvénytelen ajánlatot benyújtott alkalmatlan ajánlattevő: 
 
1., HFT Kft. (2045 Törökbálint, FSD Park 1.) 
 
c., A nyertes ajánlattevő: 
DJ Store Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1192 Budapest, Bercsényi u. 39/1.) 
 

A nyertes ajánlati ár: nettó 12.815.000.- Ft 
 

 
d., A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő: 
Megatone Kft. (2092 Budakeszi, Ady E. u. 4/a) 
 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlati ár: nettó 13.355.400.- Ft 
 
2., a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy – a Kbt. szerinti szerződéskötési 
moratórium leteltével – a DJ Store Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. gazdasági társasággal, 
mint nyertes ajánlattevővel a határozat mellékletét képező vállalkozási szerződést aláírja. 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
További hozzászólás, észrevétel hiányában a polgármester a testületi ülést 16.30 órakor 
bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 

Mészáros Lőrinc     Dr. Sisa András 
              polgármester           jegyző 


