
  

Szám:23/2018. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018.november 22-én 

18.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános testületi ülésén 

 

Jelen voltak: Takácsné Légrádi Edina polgármester és 

 Rujzam Antal alpolgármester és  

 Kocsis Tamás önkormányzati képviselő és  

 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 

Veisz Györgyné Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

Takácsné Légrádi Edina polgármester köszöntötte a nyilvános képviselő-testületi ülésen 

megjelenteket, és a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők teljes létszámban 

megjelentek, így a testület határozatképes. 

A rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi ülést megnyitotta. 

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

fogadja el azzal a különbséggel, hogy a vegyes ügyek között az alábbi napirendek 

megtárgyalása lenne szükséges:  

 

1.)  Előterjesztés a közös tulajdonban lévő bakonyjákói iskola 2017.évi 

költségelszámolásáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

2.) Előterjesztés a közös tulajdonban lévő bakonyjákói iskolára vonatkozó eladási 

ajánlatról  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

3.) Szóbeli előterjesztés Burda Tibor temetési költségeinek viseléséről  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

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

e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu 

 



4.) Szóbeli előterjesztés a Farkasgyepű Ifjúság utca vízelvezetése során felmerült 

problémák megoldásáról szóló döntés újratárgyalásáról  

Előadó: Rujzam Antal alpolgármester 

 

5.) Előterjesztés falugondok 2018.évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

6.) Előterjesztés TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00009 azonosító számú Turizmusfejlesztés 

Farkasgyepű és Bakonyjákó településeken elnevezésű projekt kapcsán „LOGÓ 

MEGTERVEZÉSE, ARCULATI KÉZIKŐNYV” tárgyban érkezett árajánlatokról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 108/2018. (XI.22.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018.november 22-i rendkívüli, 

nyilvános ülésének napirendje: 

1.) Előterjesztés házi szennyvízbeemelők energiaellátásának biztosításáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

2.) Előterjesztés Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási 

Megállapodásának módosításáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

3.) Előterjesztés Baumgartner János és Baumgartner Renáta városlődi lakosok által a 

részükre értékesített Farkasgyepű 240/39 hrsz-ú ingatlan megterheléséhez történő 

hozzájárulás érdekében benyújtott újabb kérelemről 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

4.) Előterjesztés a közös tulajdonban lévő bakonyjákói iskola 2017.évi 

költségelszámolásáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

5.) Előterjesztés a közös tulajdonban lévő bakonyjákói iskolára vonatkozó eladási 

ajánlatról  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

6.) Szóbeli előterjesztés Burda Tibor temetési költségeinek viseléséről  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

7.) Szóbeli előterjesztés a Farkasgyepű Ifjúság utca vízelvezetése során felmerült 

problémák megoldásáról szóló döntés újratárgyalásáról  

Előadó: Rujzam Antal alpolgármester 

 

8.) Előterjesztés falugondok 2018.évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 



9.) Előterjesztés TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00009 azonosító számú Turizmusfejlesztés 

Farkasgyepű és Bakonyjákó településeken elnevezésű projekt kapcsán „LOGÓ 

MEGTERVEZÉSE, ARCULATI KÉZIKŐNYV” tárgyban érkezett árajánlatokról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1.) Napirend: Előterjesztés házi szennyvízbeemelők energiaellátásának biztosításáról 

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 5 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 109/2018. (XI.22.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a házi beemelők felhasználási 

helytől független villamosenergiaellátás kiépítése kapcsán a BAKONYKARSZT Zrt. 

számítási módszerét elfogadja és megállapítja, hogy a szennyvíz beemelők 

felhasználási helytől független energiahálózattal történő kiváltása aránytalanul magas 

költségráfordítással jár. 

 

A Képviselő-testület a víziközmű-szolgáltató által javasolt megállapodások közül azt a 

szerződést kívánja megkötni a Felhasználókkal, mely szerint a szennyvíz beemelő 

folyamatos energiaellátásának biztosítása továbbra is a Felhasználó kötelezettsége és 

annak teljes költségét is a Felhasználó viseli.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat döntéséről a szennyvíz beemelőkkel 

érintett lakosokat és a víziközmű-szolgáltatót értesítse. 

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

 polgármester 

Határidő: 2018.december 31. 
 

 

2.) Napirend: Előterjesztés Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási 

Megállapodásának módosításáról 

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 5 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 



Farkasgyepű Község Önkormányzat 110/2018. (XI.22.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápakörnyéki 

Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási Megállapodásának 18. 

módosítását, valamint azt egységes szerkezetben az előterjesztés 1. és 2. melléklet 

szerinti tartalommal jóváhagyja. 

                        Határidő: Azonnal 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

3.) Napirend: Előterjesztés Baumgartner János és Baumgartner Renáta városlődi lakosok 

által a részükre értékesített Farkasgyepű 240/39 hrsz-ú ingatlan megterheléséhez történő 

hozzájárulás érdekében benyújtott újabb kérelemről 

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 5 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 111/2018. (XI.22.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az ½ 

részben Baumgartner János 8445 Városlőd, Mohácsi u. 2.szám alatti lakos és ½ 

részben Baumgartner Renáta (születési név:Pék Renáta) 8445 Városlőd, Vasút u. 2. 

szám alatti lakos tulajdonát képező Farkasgyepű belterület 240/39 hrsz-ú, kivett 

beépítetlen terület művelési ágú,  935 m2 nagyságú ingatlan vonatkozásában, melyre 

a beépítési kötelezettség biztosítására Farkasgyepű Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztetett be a PANNON 

EGYETEM javára jelzálogjog kerüljön bejegyzésre. 

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

egyben felhatalmazza a jelen határozat mellékletét képező bejegyzési engedély 

képviselő-testület nevében történő aláírására. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4.) Napirend: Előterjesztés a közös tulajdonban lévő bakonyjákói iskola 2017.évi 

költségelszámolásáról 

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 5 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 



Farkasgyepű Község Önkormányzat 112/2018. (XI.22.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét 

képező kimutatás szerint elfogadja a Bakonyjákó, Rákóczi utca 26. szám alatti 378/2 

helyrajzi számú iskola megnevezésű ingatlan vonatkozásában, Bakonyjákó Község 

Önkormányzata által készített 2017.évi beszámolót.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat 

tulajdonrész aranyának megfelelően 121.274,-Ft, azaz egyszázhuszonegyezer-

kettőszázhetvennégy forint összeget fenntartási hozzájárulás címen Bakonyjákó 

Község Önkormányzat 73600046-10000001 számú főszámlájára utaljon át.  

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5.) Napirend: Előterjesztés a közös tulajdonban lévő bakonyjákói iskolára vonatkozó eladási 

ajánlatról  

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 5 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 113/2018. (XI.22.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete értékesítésre jelöli a 

Bakonyjákó, Rákóczi utca 26. szám alatti 378/2 helyrajzi számú iskola megnevezésű 

ingatlanból a tulajdonát képező 2/12 részt. 

Amennyiben az elővásárlási joggal rendelkező tulajdonostársak az ingatlanrészt 

megvásárolni nem kívánják, úgy a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az ingatlan értékesítése érdekében azt az értékbecslés során megállapított áron 

meghirdesse vagy mielőbbi bérbeadásáról intézkedjen. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: 2018.december 31. 

 

6.) Napirend: Szóbeli előterjesztés Burda Tibor temetési költségeinek viseléséről  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Polgármester elmondta, hogy 2018.november 17-én elhunyt Burda Tibor, aki az 

önkormányzat közfoglalkoztatottja volt. Polgármester hozzátette, hogy Burda Tibor családja 

nagyon szerény körülmények között él és meglátása szerint tekintettel arra, hogy az 



önkormányzat dolgozója volt a képviselő-testület vállalhatná legfeljebb 100.000,-Ft 

összértékben a temetési költségek viselését.  

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

alábbi határozati javaslatot fogadja el: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2018. (XI.22.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete Burda Tibor szám alatti 

lakost, Farkasgyepű Község Önkormányzat közfoglalkoztatottját saját halottjának 

tekinti és temetésének költségeit legfeljebb 100.000,-Ft, azaz egyszázezer forint 

összértékig 2018.évi költségvetéséből megtéríti.   

 

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: azonnal 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 5 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 114/2018. (XI.22.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete Burda Tibor szám alatti 

lakost, Farkasgyepű Község Önkormányzat közfoglalkoztatottját saját halottjának 

tekinti és temetésének költségeit legfeljebb 100.000,-Ft, azaz egyszázezer forint 

összértékig 2018.évi költségvetéséből megtéríti.   

 

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: azonnal 

 

7.) Napirend: Szóbeli előterjesztés Farkasgyepű Ifjúság utca vízelvezetése során felmerült 

problémák megoldásáról  

Előadó: Rujzam Antal alpolgármester 

Polgármester kérésére az alpolgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a képviselő-testület 

2018.október 25-i ülésén döntött arról, hogy a Farkasgyepű Ifjúság utcában keletkező 

csapadékvíz elvezetésének megoldása érdekében a tulajdonosokkal egyeztetve a Farkasgyepű 

239/15 hrsz-ú ingatlanra megosztási vázrajzot készíttet és kitűzeti a kialakult ingatlanokat, 

melynek költségét 2018.évi költségvetéséből fedezi, valamint a Képviselő-testület a 

Farkasgyepű Ifjúság utcában keletkező csapadékvíz elvezetésének megoldását szolgáló, 

telekosztás során kialakuló 1000 m2 nagyságú ingatlant elcseréli a tulajdonát képező 240/31 

hrsz-ú 925 m2 nagyságú kivett beépítetlen terület ingatlanra. A döntés előtt Takácsné Légrádi 



Edina polgármester érintettsége miatt kérte kizárását, azonban ekkor nem volt meg a 

minősített többség, eljárási hiba történt, a szavazás megismétlése szükséges.  

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

tekintettel arra, hogy a Farkasgyepű 239/15 hrsz-ú ingatlan egyik tulajdonosa, ezért kérte, 

hogy a döntéshozatalból a Képviselő-testület zárja ki. 

 

A Képviselő-testület Takácsné Légrádi Edina polgármester kérésére 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett kizárta a döntéshozatalból.  

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

testület az alábbi  határozati javaslatot fogadja el: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2018. (XI.22.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Farkasgyepű Ifjúság 

utcában keletkező csapadékvíz elvezetésének megoldása érdekében a tulajdonosokkal 

egyeztetve a Farkasgyepű 239/15 hrsz-ú ingatlanra megosztási vázrajzot készíttet és 

kitűzeti a kialakult ingatlanokat.  

A képviselő-testület az ingatlan megosztás és kitűzés költségét 2018.évi 

költségvetéséből fedezi. 

A Képviselő-testület a Farkasgyepű Ifjúság utcában keletkező csapadékvíz 

elvezetésének megoldását szolgáló, telekosztás során kialakuló 1000 m2 nagyságú 

ingatlant elcseréli a tulajdonát képező 240/31 hrsz-ú 925 m2 nagyságú,kivett 

beépítetlen terület ingatlanra.  

A képviselő-testület a csereszerződés megkötésével és bonyolításával dr. Herczeg 

Attila ügyvédet (8200 Veszprém, Horgos u. 8.) bízza meg.  

A csereszerződés ügyvédi munkadíját a képviselő-testület 2018.évi költségvetéséből 

téríti meg. 

Képviselő-testület utasítja az alpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére, 

felkéri a csereügylet intézésére és egyben felhatalmazza a csereszerződés képviselő-

testület nevében történő aláírására.  

Felelős: Rujzam Antal alpolgármester 

Határidő: 2018.december 31. 

A Képviselő-testület az alpolgármester javaslatával egyetértett és 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 115/2018. (XI.22.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Farkasgyepű Ifjúság 

utcában keletkező csapadékvíz elvezetésének megoldása érdekében a tulajdonosokkal 

egyeztetve a Farkasgyepű 239/15 hrsz-ú ingatlanra megosztási vázrajzot készíttet és 

kitűzeti a kialakult ingatlanokat.  



A képviselő-testület az ingatlan megosztás és kitűzés költségét 2018.évi 

költségvetéséből fedezi. 

A Képviselő-testület a Farkasgyepű Ifjúság utcában keletkező csapadékvíz 

elvezetésének megoldását szolgáló, telekosztás során kialakuló 1000 m2 nagyságú 

ingatlant elcseréli a tulajdonát képező 240/31 hrsz-ú 925 m2 nagyságú,kivett 

beépítetlen terület ingatlanra.  

A képviselő-testület a csereszerződés megkötésével és bonyolításával dr. Herczeg 

Attila ügyvédet (8200 Veszprém, Horgos u. 8.) bízza meg.  

A csereszerződés ügyvédi munkadíját a képviselő-testület 2018.évi költségvetéséből 

téríti meg. 

Képviselő-testület utasítja az alpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére, 

felkéri a csereügylet intézésére és egyben felhatalmazza a csereszerződés képviselő-

testület nevében történő aláírására.  

Felelős: Rujzam Antal alpolgármester 

Határidő: 2018.december 31. 

 

8.) Napirend: Előterjesztés falugondok 2018.évi tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadásáról  

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 5 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 116/2018. (XI.22.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a falugondok jelen 

határozat mellékletét képező 2018.évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.) Napirend: Előterjesztés TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00009 azonosító számú 

Turizmusfejlesztés Farkasgyepű és Bakonyjákó településeken elnevezésű projekt kapcsán 

„LOGÓ MEGTERVEZÉSE, ARCULATI KÉZIKŐNYV” tárgyban érkezett árajánlatokról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket, majd ismertette 

a zárt borítékban érkezett árajánlatokat. Bendes Norbert ev. (8595 Kun, Fő u. 143.) 

nettó/bruttó- 3.500.000,-Ft összegért, az ALL-FREE Bt. (8500 Pápa, Hunyadi u. 4/a.) nettó 

3.000.000,-Ft+ÁFA összegért (bruttó: 3.810.000,-Ft), az EXACT OFFICE Kft. (8500 Pápa, 

Korona u. 49.) nettó 2.712.157,-FT+ÁFA (bruttó: 3.444.440,-Ft) összegért vállalná a logó 

megtervezését és az arculati kézikönyv elkészítését.  Az árajánlatok másolata a jegyzőkönyv 

mellékletét képezik. 

Polgármester megállapította, hogy az EXACT OFFICE Kft. (8500 Pápa, Korona u. 49.) 

árajánlata a legkedvezőbb.  

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

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

OFFICE Kft. (8500 Pápa, Korona u. 49.) gazdasági társasággal kössön szerződést az 

önkormányzat és a feladatelvégzés nettó 2.712.157,-Ft+ÁFA költségét a képviselő-testület 

2018.évi költségvetéséből fedezi.  

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 5 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 117/2018. (XI.22.) számú Kt. határozata: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bakonyjákó Község 

Önkormányzat Képviselő-testületével közösen a TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00009 

azonosító számú „Turizmusfejlesztés Farkasgyepű és Bakonyjákó településeken” 

elnevezésű projekt kapcsán „LOGÓ MEGTERVEZÉSE, ARCULATI KÉZIKŐNYV” 

tárgyban indított versenyeztetési eljárásban az alábbi eljárást lezáró döntést fogadja el: 

▪ Bendes Norbert ev. (8595 Kup, Fő u. 143.) ajánlattevő ajánlata 

érvényes 

▪ ALL-FREE Bt. (8500 Pápa, Hunyadi u. 4/a.) ajánlattevő ajánlata 

érvényes 

▪ EXACT OFFICE Kft. (8500 Pápa, Korona u. 49.) ajánlattevő ajánlata 

érvényes 

 

A versenyeztetési eljárás eredményes.  

 

A nyertes ajánlattevő: EXACT OFFICE Kft. (8500 Pápa, Korona u. 49.), mert ajánlata 

érvényes, mert alakilag és tartalmilag is megfelel az ajánlattételi felhívásban és 

dokumentumokban rögzített követelményeknek, valamint ajánlata tartalmazza a 

legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontokat. 

 

A képviselő-testület az EXACT OFFICE Kft. (8500 Pápa, Korona u. 49.) gazdasági 

társasággal köt szerződést és a feladatellátás nettó 2.712.157,-FT+ÁFA (bruttó: 

3.444.440,-Ft) összegét pályázati forrásból fedezi.  



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

egyben felhatalmazza a szerződés képviselő-testület nevében történő aláírásra.  

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Napirend után: 

 

Kocsis Tamás önkormányzati képviselő felvetette, hogy a buszmegállók körül sötét van, jó 

lenne egy napelemes világítási lámpát felszerelni. 

Takácsné Légrádi Edina polgármester elmondta, hogy megvizsgálja a lehetőségét egy 

újabb lámpatest felszerelésének.  

 

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

ülést 18.50 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 

 Takácsné Légrádi Edina dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 

 


