
 

Szám:8/2016. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016.április 5-én 15.00 

órakor megtartott rendkívüli, nyilvános testületi ülésén 

 

Jelen voltak: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 Rujzam Antal alpolgármester  

 Kocsis Tamás önkormányzati képviselő 

  

Távolmaradtak: Kungl Melinda önkormányzati képviselő és 

      Mayer Nándor önkormányzati képviselő 

 

Meghívottak: dr. Ádám Renáta jegyző 

  Veisz Györgyné Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

A meghívottak közül megjelent és minden napirend tárgyalásánál jelen volt: 

 dr. Ádám Renáta jegyző  

Takácsné Légrádi Edina polgármester köszöntötte a nyilvános képviselő-testületi ülésen 

megjelenteket, és a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők közül 3 fő megjelent 

2 fő távolmaradt, így a testület határozatképes. 

A rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi ülést megnyitotta. 

Polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi javaslatot 

fogadja el. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 3 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 43/2016. (IV.05.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.április 5-i rendkívüli, 

nyilvános ülésének napirendje: 

1.) Szóbeli előterjesztés „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” 

című- TOP-2.1.3-15 kódszámú projekthez kapcsolóan „projektkivitelezés” 

tárgyban beérkezett árajánlatokról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

2.) Szóbeli előterjesztés „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés” című- TOP-1.2.1-15 kódszámú projekthez kapcsolóan 

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
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Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 

e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu 

 



Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testületével konzorciumi 

megállapodás megkötéséről  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

3.) Szóbeli előterjesztés „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés” című- TOP-1.2.1-15 kódszámú projekthez kapcsolóan 

„projektelőkészítés” tárgyban árajánlatok bekérésről 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

4.) Vegyes ügyek 

      előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1.) Napirend: Szóbeli előterjesztés „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” 

című- TOP-2.1.3-15 kódszámú projekthez kapcsolóan „projektkivitelezés” tárgyban 

beérkezett árajánlatokról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-

fejlesztések” című- TOP-2.1.3-15 kódszámú projekthez kapcsolóan megérkeztek a képviselő-

testület 41/2016. (III.23.) számú Kt. határozatában megjelölt vállalkozóktól, vállalkozásoktól 

az árajánlatok, amik a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

Polgármester egyenként ismertette az ajánlatokat. 

Elmondta, hogy a Környezetünkért Kft. (8500 Pápa, BARTÓK B. U. 19/4) bruttó 

18.855.907,-Ft-ért, az I-NETT 2008.Kft. (9500 Celldömölk, Koptik Odó u. 27.) bruttó 

21.386.771,-Ft-ért, Kovács Tamás (8500 Pápa, Bánki Donát u. 25.) 20.176.289,-Ft összegért 

vállalná a Farkasgyepű Petőfi Sándor utcai csapadékvíz elvezető árkok felújítási munkálatait. 

Polgármester hozzátette, hogy a Környezetünkért Kft. a pályázata pozitív elbírálása esetén 

még vállalná díjtalanul a zárt csapadékvíz elvezető rendszerek hidromechanizációs tisztítását 

is. Polgármester elmondta, hogy a tervező költségbecslés alapján a beruházás közbeszerzés 

köteles lesz, ezért az önkormányzatnak le kell folytatnia a törvényben meghatározott eljárást, 

így nem fogadhatja el jelenleg egyik árajánlatot sem. Az árajánlatkérés során azonban a 

képviselő-testület a jelenlegi piaci viszonyokról kapott képet, láthatóan a megpályázni kívánt 

összeg fedezi majd a beruházás összes kiadását.  

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az 

alábbi határozati javaslatot fogadja el: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2016. (IV.05.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Települési 

környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című- TOP-2.1.3-15 kódszámú 

projekthez kapcsolódóan „projektkivitelezés” tárgyban meghirdetett meghívásos 

pályázatát - tekintettel arra, hogy a tervezői költségbecslés alapján a pályázat során 

közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges - érvénytelennek nyilvánítja.  

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, 

különösen a pályázók tájékoztatására.   

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: azonnal 



A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 3 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 44/2016. (IV.05.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Települési 

környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című- TOP-2.1.3-15 kódszámú 

projekthez kapcsolódóan „projektkivitelezés” tárgyban meghirdetett meghívásos 

pályázatát - tekintettel arra, hogy a tervezői költségbecslés alapján a pályázat során 

közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges - érvénytelennek nyilvánítja.  

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, 

különösen a pályázók tájékoztatására.   

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2.) Napirend: Szóbeli előterjesztés „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés” című- TOP-1.2.1-15 kódszámú projekthez kapcsolóan Bakonyjákó 

Község Önkormányzat Képviselő-testületével konzorciumi megállapodás megkötéséről  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a képviselő-testület 42/2016. (III.23.) számú 

Kt. határozatában foglaltaknak megfelelően tárgyalásokat folytatott Bakonyjákó község 

önkormányzatával a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” 

című- TOP-1.2.1-15 kódszámú pályázat konzorciumban történő benyújtásáról. Tekintettel 

arra, hogy a bakonyjákói testület is támogatta a közös pályázás ötletét, ezért a pályázati 

felhívás részét képező konzorciális megállapodás megköthető. Polgármester ismertette a 

konzorciumi megállapodást.   

A képviselők hozzászólásaikban támogatták a konzorciumi megállapodás megkötését.  

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-

testület az alábbi határozati javaslatot fogadja el: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2016. (IV.05.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Társadalmi és környezeti 

szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című- TOP-1.2.1-15 kódszámú 

pályázaton „A Bakony vadjai múzeum kialakítása és iskolamúzeum felújítása 

Farkasgyepűn, valamint pajtaszínház és kültéri bemutatótér kialakítása Bakonyjákón”  

című projekt megvalósítása érdekében jelen határozat melléklete szerinti konzorciumi 

megállapodást köt Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testületével.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi megállapodás 

aláírására.  

  

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: azonnal 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 3 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 45/2016. (IV.05.) számú Kt. határozata: 



Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Társadalmi és környezeti 

szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című- TOP-1.2.1-15 kódszámú 

pályázaton „A Bakony vadjai múzeum kialakítása és iskolamúzeum felújítása 

Farkasgyepűn, valamint pajtaszínház és kültéri bemutatótér kialakítása Bakonyjákón”  

című projekt megvalósítása érdekében jelen határozat melléklete szerinti konzorciumi 

megállapodást köt Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testületével.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi megállapodás 

aláírására.  

  

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.) Napirend: Szóbeli előterjesztés „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés” című- TOP-1.2.1-15 kódszámú projekthez kapcsolóan 

„projektelőkészítés” tárgyban árajánlatok bekérésről 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy Társadalmi és környezeti szempontból 

fenntartható turizmusfejlesztés” című- TOP-1.2.1-15 kódszámú projekt előkészítése 

érdekében szükséges árajánlatok beszerzése. Az ajánlatkérő, melyet a polgármester ismertetett 

a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-

testület az alábbi határozati javaslatot fogadja el: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2016. (IV. 05.) számú Kt. határozata: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Társadalmi és környezeti 

szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című- TOP-1.2.1-15 kódszámú 

pályázaton „A Bakony vadjai múzeum kialakítása és iskolamúzeum felújítása 

Farkasgyepűn, valamint pajtaszínház és kültéri bemutatótér kialakítása Bakonyjákón”   

projekthez kapcsolóan „projektelőkészítés” tárgyban a jelen határozat mellékletét 

képező ajánlatkérőben foglaltak szerint az alábbi vállalkozóktól, vállalkozásoktól kér 

árajánlatot: 

- Ábrahám András abraham.andras@yahoo.com 

- Ramonika Bt. mayermoni13@gmail.com 

- Élet-Érték Segítő Alapítvány palmafiser@gmail.com 

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és 

a beérkezett árajánlatok képviselő-testület elé történő terjesztésére.  

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 3 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 46/2016. (IV.05.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Társadalmi és környezeti 

szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című- TOP-1.2.1-15 kódszámú 

pályázaton „A Bakony vadjai múzeum kialakítása és iskolamúzeum felújítása 

Farkasgyepűn, valamint pajtaszínház és kültéri bemutatótér kialakítása Bakonyjákón”   

projekthez kapcsolóan „projektelőkészítés” tárgyban a jelen határozat mellékletét 

képező ajánlatkérőben foglaltak szerint az alábbi vállalkozóktól, vállalkozásoktól kér 

árajánlatot: 

- Ábrahám András abraham.andras@yahoo.com 

- Ramonika Bt. mayermoni13@gmail.com 

- Élet-Érték Segítő Alapítvány palmafiser@gmail.com 

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és 

a beérkezett árajánlatok képviselő-testület elé történő terjesztésére.  

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: azonnal 

 

mailto:abraham.andras@yahoo.com
mailto:palmafiser@gmail.com
mailto:abraham.andras@yahoo.com
mailto:palmafiser@gmail.com


Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester a nyilvános képviselő-testületi 

ülést 16.20 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 

 Takácsné Légrádi Edina dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 

 

 


