
 

Szám:9/2016. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016.április 22-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 47/2016. (IV.22.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.április 22-i rendkívüli, 

nyilvános ülésének napirendje: 

1.) Előterjesztés a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási 

Tanácsa által jóváhagyott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a fizetendő 

térítési díjakról szóló rendeletének jóváhagyásáról  

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester  
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2.) Szóbeli előterjesztés „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 

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

„projektelőkészítés” tárgyban beérkezett árajánlatokról 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

3.) Szóbeli előterjesztés a „Somló-Marcalmente-Bakonyalja kétkeréken” TOP pályázat 

benyújtása érdekében együttműködési megállapodás megkötéséről 

 előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1.) Napirend: Előterjesztés a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási 

Tanácsa által jóváhagyott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a fizetendő térítési 

díjakról szóló rendeletének jóváhagyásáról  

 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.  

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

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 48/2016. (III.23.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pápakörnyéki 

Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 7/2016. (III. 30.) 

határozatával jóváhagyott intézményi térítési díj önkormányzati rendeletben történő 

megállapításával egyetért. 

 

Határidő: Folyamatos 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

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

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

„projektelőkészítés” tárgyban beérkezett árajánlatokról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a „Társadalmi és környezeti szempontból 

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

megérkeztek a képviselő-testület 46/2016. (IV.05.) számú Kt. határozatában megjelölt 

vállalkozóktól, vállalkozásoktól az árajánlatok, amik a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

Polgármester egyenként ismertette az ajánlatokat. 

Elmondta, hogy Ábrahám András (8400 Ajka, Rózsa u. 10.) egyéni vállalkozó a projekt 

elszámolható költségeinek 3%-a összegért, a Ramonika Bt.(2132 Göd, Teleki Pál u. 26.) a 

projekt elszámolható költségeinek 3,5 %-a összegért, az Élet-Érték Segítő Alapítvány (1073 

Budapest, Kertész u. 39. 3/18.) a projekt elszámolható költségeinek 2,5 %-a +Áfa összegért 



vállalná a projekt előkészítési munkákat. Polgármester elmondta, hogy fentiek alapján 

Ábrahám András egyéni vállalkozó árajánlata lenne a legkedvezőbb, azonban a vállalkozó 

2016.április 15-én írásban jelezte, hogy visszavonja árajánlatát, mert kapacitásbeli problémái 

adódtak és nyertessége esetén nem tudná teljes biztonsággal koordinálni projektünket. A 

visszavonó nyilatkozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

Polgármester megállapította, hogy fentiek miatt legkedvezőbb árajánlatot az Élet-Érték Segítő 

Alapítvány (1073 Budapest, Kertész u. 39. 3/18.) adta.  

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

alábbi határozati javaslatot fogadja el: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2016. (IV.22.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Társadalmi és környezeti 

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

projekthez kapcsolóan „projektelőkészítés” tárgyban beérkezett 3 árajánlat közül, 

tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásért, a projekt elszámolható 

költségeinek 2,5 %+ÁFA összegért vállalta a feladatok elvégzését az Élet-Érték Segítő 

Alapítvány (1073 Budapest, Kertész u. 39. 3/18.) árajánlatát fogadja el és az 

alapítvánnyal köti meg a jelen határozat mellékletét képező megbízási szerződést.  

 

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

felhatalmazza a szerződés képviselő-testület nevében történő 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 49/2016. (IV.22.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Társadalmi és környezeti 

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

projekthez kapcsolóan „projektelőkészítés” tárgyban beérkezett 3 árajánlat közül, 

tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásért, a projekt elszámolható 

költségeinek 2,5 %+ÁFA összegért vállalta a feladatok elvégzését az Élet-Érték Segítő 

Alapítvány (1073 Budapest, Kertész u. 39. 3/18.) árajánlatát fogadja el és az 

alapítvánnyal köti meg a jelen határozat mellékletét képező megbízási szerződést.  

 

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

felhatalmazza a szerződés képviselő-testület nevében történő aláírására.  

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

 Polgármester  

Határidő: azonnal 

 

 

 



3.) Napirend: Szóbeli előterjesztés a „Somló-Marcalmente-Bakonyalja kétkeréken” TOP 

pályázat benyújtása érdekében együttműködési megállapodás megkötéséről 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy megkereste a Somló-Marcalmente-Bakonyalja 

Leader Akciócsoport egy térségi közös kerékpárút tervezési projekt kapcsán TOP pályázat 

benyújtása érdekében együttműködési megállapodás megkötése tárgyban. A pályázat célja 

első körben a kerékpárút kijelölése, illetve kerékpáros pihenőhelyek létesítése (paddal, 

asztallal, kerékpártárolóval). A pályázat önerőt nem igényel. Polgármester hozzátette, hogy a 

Farkasgyepű 169 hrsz.-ú faluház mögötti területet javasolta pihenőhely kijelölése érdekében. 

Az együttműködési megállapodás tervezete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

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

alábbi határozati javaslatot fogadja el: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2016. (IV.22.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-1.2.1-15.számú 

Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú 

felhívásra benyújtani kívánt „Somló-Marcalmente-Bakonyalja kétkeréken” című 

pályázat megvalósítása érdekében megköti a jelen határozat mellékletét képező 

együttműködési megállapodást. 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére és felhatalmazza a megállapodás képviselő-testület nevében 

történő 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 50/2016. (IV.22.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-1.2.1-15.számú 

Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú 

felhívásra benyújtani kívánt „Somló-Marcalmente-Bakonyalja kétkeréken” című 

pályázat megvalósítása érdekében megköti a jelen határozat mellékletét képező 

együttműködési megállapodást. 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére és felhatalmazza a megállapodás képviselő-testület nevében 

történő aláírására. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 



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

ülést 16.00 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 

 Takácsné Légrádi Edina dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 

 

 

 


