
 

Szám: 25/2013. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 22-én 

19.00 órakor megtartott nyilvános üléséről 

 

Jelen voltak: Csőbör Károly polgármester 

Veisz Györgyné alpolgármester  

Farkas-Rujzam Anikó önkormányzati képviselő 

 Kungl Melinda önkormányzati képviselő 

 Schell Krisztina önkormányzati képviselő 

 

Meghívottak: dr. Ádám Renáta jegyző 

A meghívottak közül megjelent és minden napirend tárgyalásánál jelen volt: 

 dr. Ádám Renáta jegyző 

Csőbör Károly polgármester köszöntötte a rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi ülésen 

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

megjelentek, így a testület határozatképes. 

A rendkívüli, nyilvános ülést megnyitotta. 

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

fogadja el, de a napirendek tárgyalási sorrendjét fordítsa meg. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 107/2013. (XI.22.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 22-i 

rendkívüli, nyilvános ülésének napirendje: 

 

1.) Szóbeli előterjesztés a TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0046 pályázati azonosítójú 

pályázat kapcsán közbeszerzési szakértő kiválasztása tárgyában kiírt és arra 

beérkezett közbeszerzési ajánlatokról  

  Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 

2.) Előterjesztés falugondnoki autó cseréjére pályázat benyújtása tárgyában 

  Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

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

e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu 

 



NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1.) Napirend: Szóbeli előterjesztés a TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0046 pályázati azonosítójú 

pályázat kapcsán közbeszerzési szakértő kiválasztása tárgyában kiírt és arra beérkezett 

közbeszerzési ajánlatokról  

 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Farkasgyepű Község Önkormányzat 

106/2013. (XI.7.) számú Kt. határozatában foglaltaknak megfelelően a  „Pár perc figyelem az 

egészséges jövőért!" címmel TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0046 pályázati azonosítóval elnyert 

pályázat lebonyolításához közbeszerzési ajánlatot kért 3 vállalkozástól.  A vállalkozások 

közül azonban csak egy szervezet nyújtotta be ajánlatát, így nem lehet választani.  

A K&Z Horizontál Beruházásszervező és Kivitelező Kft. (6000 Kecskemét, Szövetség tér 5.) 

ajánlata bruttó 1.257.300,-Ft, mely meghaladja a pályázatban megjelölt maximálisan 

közbeszerzésekre költhető összeget és nem tartalmazza még a közbeszezések közzétételi díját 

sem.  

Fentiek miatt javaslom, hogy a K&Z Horizontál Beruházásszervező és Kivitelező Kft. (6000 

Kecskemét, Szövetség tér 5.) ajánlatát utasítsuk el, nyilvánítsuk érvénytelennek a 

közbeszerzési kiírást és kérjünk újabb 3 ajánlatot.  

 

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

alábbi határozati javaslatot fogadja el.  

 

A testület tagjai közül jelen volt 5 képviselő. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2013. (XI.22.) számú Kt. határozata: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a K&Z Horizontál 

Beruházásszervező és Kivitelező Kft. (6000 Kecskemét, Szövetség tér 5.) 

közbeszerzési eljárás lefolytatására beadott ajánlatát elutasítja, a Képviselő-testület a 

106/2013. (XI.7.) számú Kt. határozatával a „Pár perc figyelem az egészséges 

jövőért!" című TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0046 pályázati azonosítóval elnyert 

pályázat lebonyolításához kiírt közbeszerzési eljárást érvénytelennek nyilvánítja és 

újabb 3 vállalkozástól történő ajánlatkéréssel a fenti témában újabb közbeszerzési 

eljárást folytat le.   

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

közbeszerzési ajánlatok mellékelt vállalkozóktól történő beszerzésére. 

 

Felelős:  Csőbör Károly polgármester 

Határidő: újabb pályázat kiírására 2013.december 6. 

 

A testület tagjai közül jelen volt 5 képviselő. 



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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 108/2013. (XI.22.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a K&Z Horizontál 

Beruházásszervező és Kivitelező Kft. (6000 Kecskemét, Szövetség tér 5.) 

közbeszerzési eljárás lefolytatására beadott ajánlatát elutasítja, a Képviselő-testület a 

106/2013. (XI.7.) számú Kt. határozatával a „Pár perc figyelem az egészséges 

jövőért!" című TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0046 pályázati azonosítóval elnyert 

pályázat lebonyolításához kiírt közbeszerzési eljárást érvénytelennek nyilvánítja és 

újabb 3 vállalkozástól történő ajánlatkéréssel a fenti témában újabb közbeszerzési 

eljárást folytat le.   

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

közbeszerzési ajánlatok mellékelt vállalkozóktól történő beszerzésére. 

 

Felelős:  Csőbör Károly polgármester 

Határidő: újabb pályázat kiírására 2013.december 6. 

 

2.) Napirend: Előterjesztés falugondnoki autó cseréjére pályázat benyújtása tárgyában 

 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet  

 

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

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el.  

 

A testület tagjai közül jelen volt 5 képviselő. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 109/2013. (XI.22.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból a 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet alapján pályázatot nyújt be a 

Vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól 

igénybe vehető támogatások” pályázat 1. célterületére. 

Célterület megnevezése: Kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztése egyéb szolgáltatás 

ellátásához. 

Szolgáltatásfejlesztés szükségességének indoka: Farkasgyepű településen működő 

falugondnoki szolgálat által használt gépjármű elöregedett ( 1999-es évjáratú ),  Veszprém 

megyében a legrégebbi és egyben a legtöbbet futott autó. Az utóbbi időben gyakran szorul 

javításra, a karosszériája pedig oly mértékben korrodálódott a 14 év alatt, hogy többször már 

nem fog átmenni a műszaki vizsgán. Mivel rendszeresen szállítunk óvodásokat és iskolásokat 

is vele, nagyon fontos elem lenne a megbízhatóság mellett a biztonságosság is. A 

falugondnoki autó nélkülözhetetlenségét mutatja, hogy önkormányzatunk azt valamennyi 



szociális alapszolgáltatásának nyújtásában használja (pl:házi segítségnyújtásban, szociális 

étkezés házhozszállításában), a községben élő lakosság  egészségügyi intézményekbe 

szállításánál, valamint más  közszolgáltatások igénybevételénél egyaránt elengedhetetlen egy 

megbízhatóan működő mikrobusz . A községhez tartozó külterületi településrész télen alig 

megközelíthető, ezért indokolt a négykerék meghajtás. 

 

A pályázat keretében beszerzendő gépjármű megnevezése: Gépjárműazonosító 7111 0458 

Gyártmány: Volkswagen, típus: Transporter, kivitel: Kombi RT 4mot., 2.0CR TDi 4 ajtós, 

hajtás: 4WD, felsz.szint:A, szállítható személyek száma: 9 fő, teljesítmény: 103 kW 

 

A fejlesztés összköltsége  13.500.000,-Ft,azaz tizenhárommillió-ötszázezer forint melyhez az 

önkormányzat 10.000.000,-Ft, azaz tízmillió forint pályázati támogatást igényel és 

3.500.000,- Ft, azaz hárommillió-ötszázezer forint önerőt biztosít a költségvetésében. 

 

Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a pályázati 

dokumentáció aláírására és a pályázat benyújtására. 

 

Felelős:  Csőbör Károly polgármester 

Határidő: 2013.november 25. 
 

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

ülést 19.55 órakor berekesztette. 

 

K.m.f. 

 

 Csőbör Károly dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 


