
 

Szám: 27/2013. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 

10.napján 18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről 

 

Jelen voltak: Csőbör Károly polgármester 

Veisz Györgyné alpolgármester  

Farkas-Rujzam Anikó önkormányzati képviselő 

 Kungl Melinda önkormányzati képviselő 

  

Távolmaradt: Schell Krisztina önkormányzati képviselő 

 

Meghívott: 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 közül 4 fő megjelent 

1 fő pedig távolmaradt, így a testület határozatképes. 

A rendkívüli, nyilvános ülést megnyitotta. 

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

fogadja el. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 119/2013. (XII.10.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 10-i 

rendkívüli, nyilvános ülésének napirendje: 

1.) Szóbeli előterjesztés a "Pár perc figyelem az egészséges jövőért!" című, TÁMOP-

6.1.2-11/3-2012-0046 pályázati azonosítójú projekt keretében lefolytatandó 

közbeszerzések bonyolítására érkezett ajánlatokról 

 Előadó: Csőbör Károly polgármester 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
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1.) Napirend: Szóbeli előterjesztés a "Pár perc figyelem az egészséges jövőért!" című, 

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0046 pályázati azonosítójú projekt keretében lefolytatandó 

közbeszerzések bonyolítására érkezett ajánlatokról 

 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a közbeszerzés bonyolítására 

mindegyik vállalttól megérkezett az árajánlat idő előtt, ezért annak érdekében, hogy 

gyorsabban tudjon folyni a projekt ne késlekedjünk a döntéssel.  

Polgármester ismertette az ajánlatokat. Az ajánlatok jelen jegyzőkönyv mellékletét képezik.  

Elmondta, hogy a legolcsóbb árajánlatot a Kozma Ügyvédi Iroda (képviselő: dr. Kozma 

György) tette, aki nettó 400.000,-Ft, azaz négyszázezer forint összegért vállalta a 

közbeszerzések bonyolítását. Árajánlatban jelezte, hogy ez az összeg nem tartalmazza a 

hirdetmény-ellenőrzési díjakat, mely eljárásonként 80.000,-Ft és azt közvetlenül az 

ajánlatkérőnek kell megfizetnie.  

Farkas-Rujzam Anikó önkormányzati képviselő elmondta, hogy tekintettel az 

önkormányzat gazdasági helyzetére meglátása szerint a legolcsóbb ajánlatot kell választani.  

  

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

testület az alábbi határozati javaslatokat fogadja el: 

1. Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2013. (XII.10.) számú Kt. 

határozata: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a VMC Consulting Korlátolt 

Felelősségű Társaság (székhelye: 1147 Budapest, Jávorka Ádám u 47. fszt.1.) által 

Farkasgyepű Község Önkormányzata részére a "Pár perc figyelem az egészséges 

jövőért!" című, TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0046 pályázati azonosítójú projekt 

keretében lefolytatandó valamennyi közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására 

adott nettó 650.000,-Ft, azaz hatszázötvenezer forint összegű ajánlatát elutasítja.  

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

 

Felelős:  Csőbör Károly polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2. Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2013. (XII.10.) számú Kt. 

határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TENDER-CO 

Gazdasági Szervező és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 

1117 Budapest, Galambóc u. 22.) által Farkasgyepű Község Önkormányzata 

részére a "Pár perc figyelem az egészséges jövőért!" című, TÁMOP-6.1.2-11/3-

2012-0046 pályázati azonosítójú projekt keretében lefolytatandó valamennyi 

közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására adott nettó 600.000,-Ft, azaz 

hatszázezer forint összegű ajánlatát elutasítja.  



A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős:  Csőbör Károly polgármester 

Határidő: azonnal 

3. Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2013. (XII.10.) számú Kt. 

határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kozma Ügyvédi Iroda 

(2040 Budaörs, Budapesti út 28.) által Farkasgyepű Község Önkormányzata 

részére a "Pár perc figyelem az egészséges jövőért!" című, TÁMOP-6.1.2-11/3-

2012-0046 pályázati azonosítójú projekt keretében lefolytatandó valamennyi 

közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására adott nettó 400.000,-Ft, azaz 

négyszázezer forint összegű ajánlatát elfogadja, a közbeszerzéseket az Ügyvédi 

irodával kívánja bonyolítatni.  

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős:  Csőbör Károly polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A testület tagjai közül jelen volt 4 képviselő. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatokat hozta: 

1. Farkasgyepű Község Önkormányzat 120/2013. (XII.10.) számú Kt. 

határozata: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a VMC Consulting Korlátolt 

Felelősségű Társaság (székhelye: 1147 Budapest, Jávorka Ádám u 47. fszt.1.) által 

Farkasgyepű Község Önkormányzata részére a "Pár perc figyelem az egészséges 

jövőért!" című, TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0046 pályázati azonosítójú projekt 

keretében lefolytatandó valamennyi közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására 

adott nettó 650.000,-Ft, azaz hatszázötvenezer forint összegű ajánlatát elutasítja.  

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

 

Felelős:  Csőbör Károly polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2. Farkasgyepű Község Önkormányzat 121/2013. (XII.10.) számú Kt. 

határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TENDER-CO 

Gazdasági Szervező és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 

1117 Budapest, Galambóc u. 22.) által Farkasgyepű Község Önkormányzata 

részére a "Pár perc figyelem az egészséges jövőért!" című, TÁMOP-6.1.2-11/3-



2012-0046 pályázati azonosítójú projekt keretében lefolytatandó valamennyi 

közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására adott nettó 600.000,-Ft, azaz 

hatszázezer forint összegű ajánlatát elutasítja.  

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős:  Csőbör Károly polgármester 

Határidő: azonnal 

3. Farkasgyepű Község Önkormányzat 122/2013. (XII.10.) számú Kt. 

határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kozma Ügyvédi Iroda 

(2040 Budaörs, Budapesti út 28.) által Farkasgyepű Község Önkormányzata 

részére a "Pár perc figyelem az egészséges jövőért!" című, TÁMOP-6.1.2-11/3-

2012-0046 pályázati azonosítójú projekt keretében lefolytatandó valamennyi 

közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására, mellékelt árajánlat szerint adott 

nettó 400.000,-Ft, azaz négyszázezer forint összegű ajánlatát elfogadja, a 

közbeszerzéseket az Ügyvédi irodával kívánja bonyolítatni.  

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete az elfogadott árajánlat  

részét nem képező hirdetmény-ellenőrzési díjak megfizetését vállalja.  

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős:  Csőbör Károly polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

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

ülést 18.45 órakor berekesztette. 

 

K.m.f. 

 

 Csőbör Károly dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 

 

 


