
 

Szám:13/2017. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017.június 29-én 15.00 

órakor megtartott rendkívüli, nyilvános testületi ülésén 

 

Jelen voltak: Takácsné Légrádi Edina polgármester  

 Rujzam Antal alpolgármester és 

 Kocsis Tamás önkormányzati képviselő és 

 

Távolmaradtak: Mayer Nándor önkormányzati képviselő és 

     Kungl Melinda 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 68/2017. (VI.29.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017.június 29-i rendkívüli, 

nyilvános ülésének napirendje: 

1.) Előterjesztés „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” 

című- TOP-1.2.1-15 kódszámú projekthez kapcsolódóan Petheő Gergely megbízása 

pénzügyi vezetői státusz ellátására 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 
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2.) Előterjesztés „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” 

című- TOP-1.2.1-15 kódszámú projekthez kapcsolódóan Takácsné Légrádi Edina 

megbízása projektmenedzseri feladatok ellátására 

Előadó: Rujzam Antal alpolgármester 

 

3.) Előterjesztés Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című- TOP-

2.1.3-15 kódszámú projekthez kapcsolódóan Petheő Gergely megbízása pénzügyi 

vezetői státusz ellátására 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

4.) Előterjesztés „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című- TOP-

2.1.3-15 kódszámú projekthez kapcsolódóan Takácsné Légrádi Edina megbízása 

projektmenedzseri feladatok ellátására 

Előadó: Rujzam Antal alpolgármester 

 

5.) Előterjesztés játszótéri eszközök beszerzésére érkezett árajánlatokról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

 

1.) Napirend: Előterjesztés „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés” című- TOP-1.2.1-15 kódszámú projekthez kapcsolódóan Petheő Gergely 

megbízása pénzügyi vezetői státusz ellátására 

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 69/2017. (VI.29.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Társadalmi és környezeti 

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

projekthez kapcsolóan pénzügyi vezetői feladatok ellátása érdekében megbízási 

szerződést köt Petheő Gergely 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9-11.szám alatti lakossal.  

 

A képviselő-testület a megbízási díj összegét 100 %-ban pályázati forrásból fedezi.  

 

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 

 



2.) Napirend: Előterjesztés „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés” című- TOP-1.2.1-15 kódszámú projekthez kapcsolódóan Takácsné 

Légrádi Edina megbízása projektmenedzseri feladatok ellátására 

Előadó: Rujzam Antal alpolgármester 
 

Alpolgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.  

 

Takácsné Légrádi Edina polgármester jelezte, hogy az ügyben személyesen érintett, 

tekintettel arra, hogy az ő megbízásáról van szó, ezért kérte, hogy a döntéshozatalból a 

Képviselő-testület zárja ki. 

 

A Képviselő-testület Takácsné Légrádi Edina polgármester kérése ellenére 2 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett nem zárta ki a döntéshozatalból.  

 

A testület tagjai közül jelen volt 3 képviselő, szavazott 3 képviselő. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így alpolgármester 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 70/2017. (VI.29.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Társadalmi és környezeti 

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

projekthez kapcsolóan projektmenedzseri feladatok ellátása érdekében megbízási 

szerződést köt Takácsné Légrádi Edina 8582 Farkasgyepű, Kossuth Lajos u..33.szám 

alatti lakossal.  
 

A képviselő-testület a megbízási díj összegét 100 %-ban pályázati forrásból fedezi.  

 

A képviselő-testület utasítja az alpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére és 

felhatalmazza a szerződés képviselő-testület nevében történő aláírására.  

 

Felelős: Rujzam Antal  

 alpolgármester  

Határidő: azonnal 

 

3.) Napirend: Előterjesztés Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című- 

TOP-2.1.3-15 kódszámú projekthez kapcsolódóan Petheő Gergely megbízása pénzügyi 

vezetői státusz ellátására 

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 71/2017. (VI.29.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Települési környezetvédelmi 

infrastruktúra-fejlesztések” című- TOP-2.1.3-15 kódszámú projekthez kapcsolóan 

pénzügyi vezetői feladatok ellátása érdekében megbízási szerződést köt Petheő Gergely 

1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9-11.szám alatti lakossal.  

 

A képviselő-testület a megbízási díj összegét 100 %-ban pályázati forrásból fedezi.  

 

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 

 

4.) Napirend: Előterjesztés „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című- 

TOP-2.1.3-15 kódszámú projekthez kapcsolódóan Takácsné Légrádi Edina megbízása 

projektmenedzseri feladatok ellátására 

Előadó: Rujzam Antal alpolgármester 
 

Alpolgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.  

 

Takácsné Légrádi Edina polgármester jelezte, hogy az ügyben személyesen érintett, 

tekintettel arra, hogy az ő megbízásáról van szó, ezért kérte, hogy a döntéshozatalból a 

Képviselő-testület zárja ki. 

 

A Képviselő-testület Takácsné Légrádi Edina polgármester kérése ellenére 2 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett nem zárta ki a döntéshozatalból.  

 

A testület tagjai közül jelen volt 3 képviselő, szavazott 3 képviselő. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így alpolgármester 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 72/2017. (VI.29.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Települési környezetvédelmi 

infrastruktúra-fejlesztések” című- TOP-2.1.3-15 kódszámú projekthez kapcsolóan 

projektmenedzseri feladatok ellátása érdekében megbízási szerződést köt Takácsné 

Légrádi Edina 8582 Farkasgyepű, Kossuth Lajos u..33.szám alatti lakossal.  

 

A képviselő-testület a megbízási díj összegét 100 %-ban pályázati forrásból fedezi.  

 

A képviselő-testület utasítja az alpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére és 

felhatalmazza a szerződés képviselő-testület nevében történő aláírására.  

 

Felelős: Rujzam Antal  

 alpolgármester  



Határidő: azonnal 

 

5.) Napirend: Előterjesztés játszótéri eszközök beszerzésére érkezett árajánlatokról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket. Polgármester 

felbontotta a zárt borítékban lévő ajánlatokat és ismertette azokat. Az ajánlatok másolati 

példánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Horváth Péter egyéni vállalkozó (9514 Kenyeri, 

Béke u. 40.) bruttó 1.271.920,-Ft összegért, az Alex Fémbútor Kft. (2072 Zsámbék, Magyar 

u. 21-23.) bruttó 1.010.095,-Ft összegért, a Biba 2000 Kft. (8400 Ajka, Gyár u. 37.) bruttó 

936.910,-Ft összegért vállalná a játszóeszközök készítését, telepítését, üzembe helyezését.  

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

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el azzal a kiegészítéssel, hogy a Biba 

2000 Kft. (8400 Ajka, Gyár u. 37.) bruttó 936.910,-Ft összegű ajánlatát fogadja el, de a fa 

hintaállvány alatti ütéscsillapító talaj kialakítását nem rendeli meg a képviselő-testület.  

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 73/2017. (VI.29.) számú Kt. határozata: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete játszótéri eszközök (1 db rugós 

játék, 1 db mókuskerék, illetve 1 db gólyafészek hinta) beszerzése tárgyban beérkezett 

3 árajánlat közül, tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásért, 

bruttó 936.910,-Ft, azaz kilencszázharminchatezer-kilencszáztíz forint összegért 

vállalta a minősített játszótéri eszközök leszállítását, telepítését, üzembe helyezését a Biba 

2000 Kft. (8400 Ajka, Gyár u. 37.) árajánlatát fogadja el és fenti cél érdekében a 

gazdasági társasággal köt szerződést.  

 

A képviselő-testület a fa hintaállvány alatti ütéscsillapító talaj kialakítását nem rendeli 

meg a gazdasági társaságtól, így bruttó 707.310,-Ft, azaz hétszázhétezer-háromszáztíz 

forint összegben köt szerződést a gazdasági társasággal.  
 

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 

 

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 

 


