
 

Szám:4/2016. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016.február 11-én 

15.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános testületi ülésén 

 

Jelen voltak: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 Rujzam Antal alpolgármester 

 Kocsis Tamás önkormányzati képviselő 

 

Távolmaradt: 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  

 

Takácsné Légrádi Edina polgármester köszöntötte a nyilvános képviselő-testületi ülésen 

megjelenteket, és a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők közül 3 fő megjelent, 

2 fő távolmaradt, 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.) Előterjesztés kopjafa készíttetéséről és felállításáról 

      előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

2.) Előterjesztés fénymásológép vásárlásáról 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

3.) Előterjesztés „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című- TOP-

2.1.3-15 kódszámú projekthez kapcsolóan „projektelőkészítés” tárgyban árajánlatok 

kéréséről 

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 

 



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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 21/2016. (II.11.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.február 11-i 

rendkívüli, nyilvános ülésének napirendje: 

 1.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat saját bevételeinek és az 

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek meghatározásáról 

2016-2019. évekre vonatkozóan  

        Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

2.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat 2016.évi költségvetéséről  

        Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

3.) Előterjesztés falugondnok 2015.évről szóló beszámolójának elfogadásáról  

        Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

4.) Előterjesztés kopjafa készíttetéséről és felállításáról 

      előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

5.) Előterjesztés fénymásológép vásárlásáról 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

6.) Előterjesztés „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című- 

TOP-2.1.3-15 kódszámú projekthez kapcsolóan „projektelőkészítés” tárgyban 

árajánlatok kéréséről 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1.) Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat saját bevételeinek és az 

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek meghatározásáról 2016-

2019. évekre vonatkozóan  

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 3 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 22/2016. (II.11.) számú Kt. határozata: 



Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat saját 

bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteinek felső határát a 2016-2019. évekre 

vonatkozóan a jelen határozat mellékletét képező táblázat szerint állapítja meg. 

 

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

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: értelemszerű 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.) Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat 2016.évi költségvetéséről 

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 rendelet-tervezetet fogadja el. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.) Napirend: Előterjesztés falugondnok 2015.évről szóló beszámolójának 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 3 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 23/2016. (II.11.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a falugondok jelen 

határozat mellékletét képező 2015.évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.) Napirend: Előterjesztés kopjafa készíttetéséről és felállításáról 

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 3 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 24/2016. (II.11.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.évi költségvetése 

terhére legfeljebb 200.000,-Ft,azaz kettőszázezer forint összeghatárig egy fából 

készült kopjafát készített, melyet 2016.március 15-én a Farkasgyepűi Faluház előtt 

állíttat és avat fel.  

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5.) Napirend: Előterjesztés fénymásológép vásárlásáról 

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 3 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 25/2016. (II.11.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.évi költségvetése 

terhére legfeljebb 400.000,-Ft, azaz négyszázezer forint összeghatárig egy 

fénymásolót szerez be.  

Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a gép beszerzése érdekében 3 

árajánlatot kérjen és az árajánlatokat terjessze a képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: azonnal 

 

6.) Napirend: Előterjesztés „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című- 

TOP-2.1.3-15 kódszámú projekthez kapcsolóan „projektelőkészítés” tárgyban árajánlatok 

kéréséről 

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 3 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 26/2016. (II.11.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Települési 

környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című- TOP-2.1.3-15 kódszámú 

projekthez kapcsolóan „projektelőkészítés” tárgyban a jelen határozat mellékletét 

képező ajánlatkérőben foglaltak szerint az  alábbi vállalkozóktól, vállalkozásoktól kér 

árajánlatot: 

- Ábrahám András abraham.andras@yahoo.com 

- Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő Kft. emo@emert.hu 

- Zsék Bt. hujberevazsuzsa@gmail.com 

 

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

a beérkezett árajánlatok képviselő-testület elé történő terjesztésére.  

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

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

ülést 16.20 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 

 Takácsné Légrádi Edina dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 


