
 

Szám:10/2015. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.április 23-án 15.00 

órakor megtartott rendkívüli, nyilvános testületi ülésén 

 

Jelen voltak: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 Rujzam Antal alpolgármester  

 Kocsis Tamás és 

 Kungl Melinda és 

 Mayer Nándor önkormányzati képviselők 

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 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 kiegészítéssel, hogy a vegyes ügyek között az alábbi napirendek 

megtárgyalása lenne szükséges: 

 

1.) Szóbeli előterjesztés a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás 

orvosi ügyelete részére terepjáró gépjármű beszerzéséről 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 61/2015. (IV.23.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.április 23-i rendkívüli, 

nyilvános ülésének napirendje: 
1.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat gazdasági programjáról 

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 

 



2.) Szóbeli előterjesztés a farkasgyepűi autóbuszvárók újjáépítésére érkezett árajánlatok 

elbírálásáról 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester  

3.) Szóbeli előterjesztés a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás orvosi 

ügyelete részére terepjáró gépjármű beszerzéséről 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1.) Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat gazdasági programjáról 

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. 

Jelen volt 5 képviselő, szavazott 5 képviselő. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 62/2015. (IV.23.) számú Kt. határozata: 
Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező, 

Farkasgyepű Község Önkormányzat gazdasági programját elfogadja. 

 

Határidő: Folyamatos 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.) Napirend: Szóbeli előterjesztés a farkasgyepűi autóbuszvárók újjáépítésére érkezett árajánlatok 

elbírálásáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket. Elmondta, hogy 

határidőre megérkezett mind a három ajánlat. Az árajánlatok a jegyzőkönyv mellékletét 

képezik.  

Az Ostya Bt. ajánlata bruttó 3.256.551,-Ft. Az UHCP Mérnöki Iroda Kft. árajánlata bruttó 

2.199.999,-Ft, az Optimal-Ép Kft. árajánlata bruttó 2.856.622,-Ft.  

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

13/2014.(XI.4.) számú rendelet 32.§ (1) 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.  

 

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

testület az alábbi határozati javaslatot fogadja el: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2015. (IV.23.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát 

képező buszvárók (3 db) újjáépítése érdekében kiírt 3 ajánlatos egyszerűsített 

közbeszerzési eljárását eredményesnek tekinti és név szerinti szavazással az alábbi 

az alábbi eljárást lezáró döntést fogadta el: 

OPTIMÁL-ÉP Kft (8596 Pápakovácsi, Fő u. 59.) ajánlattevő ajánlata érvényes. 

 

UHCP Mérnöki Iroda Kft. (8500 Pápa, Batthyány u. 1.) ajánlattevő ajánlata 

érvényes. 

 

OSTRYA Bt. (8500 Pápa, Vak Bottyán u. 61.) ajánlattevő ajánlata érvényes. 

 

A nyertes ajánlattevő: UHCP Mérnöki Iroda Kft. (8500 Pápa, Batthyány u. 1.), mert 

a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást vállalta. 

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 

Név szerinti szavazás következett. 

 Takácsné Légrádi Edina polgármester „igen” 



Rujzam Antal alpolgármester „igen” 

 Kocsis Tamás önkormányzati képviselő „igen” 

 Kungl Melinda önkormányzati képviselő „igen” 

 Mayer Nándor 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 63/2015. (IV.23.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát 

képező buszvárók (3 db) újjáépítése érdekében kiírt 3 ajánlatos egyszerűsített 

közbeszerzési eljárását eredményesnek tekinti és név szerinti szavazással az alábbi 

az alábbi eljárást lezáró döntést fogadta el: 

 

OPTIMÁL-ÉP Kft (8596 Pápakovácsi, Fő u. 59.) ajánlattevő ajánlata érvényes. 

 

UHCP Mérnöki Iroda Kft. (8500 Pápa, Batthyány u. 1.),ajánlattevő ajánlata 

érvényes. 

 

OSTRYA Bt. (8500 Pápa, Vak Bottyán u. 61.) ajánlattevő ajánlata érvényes. 

 

A nyertes ajánlattevő: UHCP Mérnöki Iroda Kft. (8500 Pápa, Batthyány u. 1.), mert 

a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást vállalta. 

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 

 

3.) Napirend: Szóbeli előterjesztés a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás orvosi 

ügyelete részére terepjáró gépjármű beszerzéséről 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó 

Társulása Társulási Tanácsa az elmúlt órában tárgyalta meg a társulás orvosi ügyelete részére 

egy terepjáró személygépjármű beszerzését. A gépjármű beszerzésére az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára 

nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-tól igénybe vehető támogatások részletes 

feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM. rendelet szerint pályázati úton nyílik lehetőség. A 

társulás elnöke az ülés előtt tájékoztatta a polgármestert, hogy a társulási tanács megszavazta 

az előterjesztett határozati javaslatot, azaz benyújtja pályázati igényét egy terepjáró 

személygépjármű beszerzése a társulás működési területén lévő egyéb közösségi  célú 

szolgáltatások ellátására. A pályázat benyújtásához azonban szükség van a társult 

önkormányzatok képviselő-testületeinek döntésére is, ezért polgármester az alábbi határozati 

javaslatot terjesztette a képviselők elé: 
 



Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2015. (IV.23.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Pápakörnyéki 

Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási Tanácsa azon döntését, hogy az 

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a 

lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-tól igénybe vehető 

támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM. rendelet szerint 

pályázatot nyújt be melyben a következő fejlesztéseket kívánja megvalósítani: 
  

- Terepjáró személygépjármű beszerzése a társulás működési területén lévő egyéb 

közösségi  célú szolgáltatások ellátására 
- Megvalósítás helye: 8500 Pápa, Anna tér 11., 2885 hrsz. 

  

A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a fenti fejlesztés a település szempontjából 

előnyös és szükséges. 
Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 
Határidő: azonnal 

 

Jelen volt 5 képviselő, szavazott 5 képviselő. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 64/2015. (IV.23.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Pápakörnyéki 

Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási Tanácsa azon döntését, hogy az 

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a 

lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-tól igénybe vehető 

támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM. rendelet szerint 

pályázatot nyújt be melyben a következő fejlesztéseket kívánja megvalósítani: 

  
- Terepjáró személygépjármű beszerzése a társulás működési területén lévő egyéb 

közösségi  célú szolgáltatások ellátására 
- Megvalósítás helye: 8500 Pápa, Anna tér 11., 2885 hrsz. 

  

A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a fenti fejlesztés a település szempontjából 

előnyös és szükséges. 
Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 

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

ülést 15.40 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 

 Takácsné Légrádi Edina dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 

 


