
 

Szám:5/2014. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én 

18.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános testületi ülésén 

 

Jelen voltak: Csőbör Károly polgármester 

Veisz Györgyné alpolgármester 

 Farkas-Rujzam Anikó  

 Kungl Melinda és 

 Schell Krisztina önkormányzati képviselők 

Meghívottak: dr. Ádám Renáta jegyző 

A meghívottak közül megjelent és minden napirend tárgyalásánál jelen volt: 

 dr. Ádám Renáta jegyző 

Csőbör Károly 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.   

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 18/2014. (II.27.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.február 27-i 

rendkívüli, nyilvános ülésének napirendje: 

1.) Szóbeli előterjesztés döntéshozatalra a „Pár perc figyelem az egészséges 

jövőért!” - rendezvényszervezéssel kapcsolatos szakértői szolgáltatások 

(TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0046) tárgyában indított közbeszerzési eljárásban 

  Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 

2.) Szóbeli előterjesztés döntéshozatalra a Pár perc figyelem az egészséges jövőért!”  

-  Egészségfejlesztési és életvezetési tanácsadási szolgáltatások (TÁMOP-6.1.2-

11/3-2012-0046) tárgyában indított közbeszerzési eljárásban 

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

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

e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu 

 



  Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1.)Napirend: Szóbeli előterjesztés döntéshozatalra a „Pár perc figyelem az egészséges 

jövőért!” - rendezvényszervezéssel kapcsolatos szakértői szolgáltatások (TÁMOP-6.1.2-11/3-

2012-0046) tárgyában indított közbeszerzési eljárásban 

  Előadó: Csőbör Károly polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az önkormányzat képviselő-testülete által 

kiírt a „Pár perc figyelem az egészséges jövőért!” - rendezvényszervezéssel kapcsolatos 

szakértői szolgáltatások (TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0046) tárgyában indított közbeszerzési 

eljárásban beérkezetek az ajánlatok. A közbeszerzési pályázaton a helyi közbeszerzési bíráló 

bizottság megvizsgálta a beérkezett ajánlatokat. Mindhárom ajánlat érvényes volt, így az 

eljárás eredményesnek mondható. A bírálóbizottság elnöke, dr. Kozma György az Alpok-line 

Kft. (1157 Budapest, Nyírpalota út 5. Fsz.2.) gazdasági társaságot javasolta nyertesnek 

kihirdetni, tekintettel arra, hogy a nevezett gazdasági társaság nyújtotta be a legalacsonyabb 

összegű ajánlatot.  A bírálati lapok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.  

Farkasgyepű Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

5/2011.(IV.14.) számú rendelet 23.§ (5) bekezdése szerint név szerinti szavazást kell 

elrendelni, többek között, ha azt törvény írja elő. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi 

CVIII.törvény 22.§ (5) bekezdése kimondja, hogy Testületi döntéshozatal esetében név 

szerinti szavazást kell alkalmazni. 

Fentiek miatt a polgármester kérte, név szerinti szavazás tartását. Polgármester elmondta, 

hogy a  név szerinti szavazás úgy történik, hogy a polgármester felolvassa a tagok nevét, a 

jelenlevő tagok pedig a nevük elhangzása után „igen”-el, vagy „ nem „-el vagy tartozkodás”-

sal szavazhatnak, mely a jegyzőkönyvben rögzítésre kerül.  

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

alábbi határozati javaslatot fogadja el: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2014. (II.27.) számú Kt. határozata: 

A Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Pár perc figyelem az 

egészséges jövőért!” - rendezvényszervezéssel kapcsolatos szakértői szolgáltatások 

(TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0046) tárgyában indított közbeszerzési eljárásban név 

szerinti szavazással az alábbi az alábbi eljárást lezáró döntést fogadta el: 

Alpok-line Kft. (1151 Budapest, Bogáncs u. 6-8.) ajánlattevő ajánlata érvényes. 

 

Friss Európa Nonprofit Kft. (1141 Budapest, Szugló utca 82. fszt. 2.) ajánlattevő 

ajánlata érvényes. 

 

Training & Consulting Kft. (1012 Budapest, Logodi utca 14.) ajánlattevő ajánlata 

érvényes. 

 

Az eljárás eredményes. 

 



A nyertes ajánlattevő: Alpok-line Kft. (1151 Budapest, Bogáncs u. 6-8.), mert a 

legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást vállalta. 

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

Felelős: Csőbör Károly 

polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Név szerinti szavazás következett. 

 Csőbör Károly polgármester „igen” 

Veisz Györgyné alpolgármester „igen” 

 Farkas-Rujzam Anikó önkormányzati képviselő „igen” 

 Kungl Melinda önkormányzati képviselő „igen” 

 Schell Krisztina önkormányzati képviselő „igen”. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és név szerinti szavazással 5 

szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 19/2014. (II.27.) számú Kt. határozata: 

A Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Pár perc figyelem az 

egészséges jövőért!” - rendezvényszervezéssel kapcsolatos szakértői szolgáltatások 

(TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0046) tárgyában indított közbeszerzési eljárásban név 

szerinti szavazással az alábbi eljárást lezáró döntést fogadta el: 

Alpok-line Kft. (1151 Budapest, Bogáncs u. 6-8.) ajánlattevő ajánlata érvényes. 

 

Friss Európa Nonprofit Kft. (1141 Budapest, Szugló utca 82. fszt. 2.) ajánlattevő 

ajánlata érvényes. 

 

Training & Consulting Kft. (1012 Budapest, Logodi utca 14.) ajánlattevő ajánlata 

érvényes. 

 

Az eljárás eredményes. 

 

A nyertes ajánlattevő: Alpok-line Kft. (1151 Budapest, Bogáncs u. 6-8.), mert a 

legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást vállalta. 

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

Felelős: Csőbör Károly 

polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2.)Napirend: Szóbeli előterjesztés döntéshozatalra a Pár perc figyelem az egészséges 

jövőért!”  -  Egészségfejlesztési és életvezetési tanácsadási szolgáltatások (TÁMOP-6.1.2-

11/3-2012-0046) tárgyában indított közbeszerzési eljárásban 

 

  Előadó: Csőbör Károly polgármester 



(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az önkormányzat képviselő-testülete által 

kiírt a „Pár perc figyelem az egészséges jövőért!”  -  Egészségfejlesztési és életvezetési 

tanácsadási szolgáltatások (TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0046) tárgyában indított közbeszerzési 

eljárásban beérkezetek az ajánlatok. A közbeszerzési pályázaton a helyi közbeszerzési bíráló 

bizottság megvizsgálta a beérkezett ajánlatokat. Mindhárom ajánlat érvényes volt, így az 

eljárás eredményesnek mondható. A bírálóbizottság elnöke, dr. Kozma György az IBS 

Garden Consulting Kft. (1149 Budapest, Angol út 34.) gazdasági társaságot javasolta 

nyertesnek kihirdetni, tekintettel arra, hogy a nevezett gazdasági társaság nyújtotta be a 

legalacsonyabb összegű ajánlatot.  A bírálati lapok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.  

Farkasgyepű Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

5/2011.(IV.14.) számú rendelet 23.§ (5) bekezdése szerint név szerinti szavazást kell 

elrendelni, többek között, ha azt törvény írja elő. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi 

CVIII.törvény 22.§ (5) bekezdése kimondja, hogy Testületi döntéshozatal esetében név 

szerinti szavazást kell alkalmazni. 

Fentiek miatt a polgármester kérte, név szerinti szavazás tartását. Polgármester elmondta, 

hogy a  név szerinti szavazás úgy történik, hogy a polgármester felolvassa a tagok nevét, a 

jelenlevő tagok pedig a nevük elhangzása után „igen”-el, vagy „ nem „-el vagy tartozkodás”-

sal szavazhatnak, mely a jegyzőkönyvben rögzítésre kerül.  

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

alábbi határozati javaslatot fogadja el: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2014. (II.27.) számú Kt. határozata: 

A Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a ”Pár perc figyelem az 

egészséges jövőért!”  -  Egészségfejlesztési és életvezetési tanácsadási szolgáltatások 

(TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0046) tárgyában indított közbeszerzési eljárásban név 

szerinti szavazással az alábbi eljárást lezáró döntést fogadta el: 

Expertum Hungary Kft. (8692 Szőlősgyörök, Arany János u. 33.) ajánlattevő ajánlata 

érvényes. 

Public Sector Consulting Kft. (1143 Budapest, Gizella út 42-44.) ajánlattevő ajánlata 

érvényes. 

IBS Garden Consulting Kft. (1149 Budapest, Angol út 34.) ajánlattevő ajánlata 

érvényes. 

Az eljárás eredményes. 

A nyertes ajánlattevő: IBS Garden Consulting Kft. (1149 Budapest, Angol út 34.), 

mert a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást vállalta. 

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

Felelős: Csőbör Károly 

polgármester 

Határidő: azonnal 

Név szerinti szavazás következett. 

 Csőbör Károly polgármester „igen” 

Veisz Györgyné alpolgármester „igen” 

 Farkas-Rujzam Anikó önkormányzati képviselő „igen” 

 Kungl Melinda önkormányzati képviselő „igen” 

 Schell Krisztina önkormányzati képviselő „igen”. 



A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és név szerinti szavazással 5 

szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 20/2014. (II.27.) számú Kt. határozata: 

A Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a ”Pár perc figyelem az 

egészséges jövőért!”  -  Egészségfejlesztési és életvezetési tanácsadási szolgáltatások 

(TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0046) tárgyában indított közbeszerzési eljárásban név 

szerinti szavazással az alábbi eljárást lezáró döntést fogadta el: 

Expertum Hungary Kft. (8692 Szőlősgyörök, Arany János u. 33.) ajánlattevő ajánlata 

érvényes. 

Public Sector Consulting Kft. (1143 Budapest, Gizella út 42-44.) ajánlattevő ajánlata 

érvényes. 

IBS Garden Consulting Kft. (1149 Budapest, Angol út 34.) ajánlattevő ajánlata 

érvényes. 

Az eljárás eredményes. 

A nyertes ajánlattevő: IBS Garden Consulting Kft. (1149 Budapest, Angol út 34.), 

mert a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást vállalta. 

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 képviselő-testületi ülést 

19.30 órakor berekesztette. 

 

K.m.f. 

 

 Csőbör Károly dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

 

 

 


