
 

Szám:15/2016. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016.június 30-án 15.00 

órakor megtartott rendkívüli, nyilvános testületi ülésén 

 

Jelen voltak: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 Rujzam Antal alpolgármester  

 Kocsis Tamás önkormányzati képviselő és 

 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 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 76/2016. (VI.30.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.június 30-i rendkívüli, 

nyilvános ülésének napirendje: 

1.) Előterjesztés a farkasgyepűi óvodás gyermekek kötelező felvételt biztosító óvodába 

történő kísérésére megbízási szerződés megkötéséről 

      előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

2.) Előterjesztés takarításra megbízási szerződés megkötéséről 

      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 

 



3.) Előterjesztés az ACN Communications Hungary Kft. gazdasági társasággal közvetítő 

szolgáltató-előválasztásra kötött szerződés felmondásáról 

      előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

4.) Előterjesztés a H1 Telecom Kft. gazdasági társasággal közvetítőválasztás szolgáltatás 

igénybevételére szerződés megkötéséről 

      előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1.) Napirend: Előterjesztés a farkasgyepűi óvodás gyermekek kötelező felvételt biztosító 

óvodába történő kísérésére megbízási szerződés megkötéséről 

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 5 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatokat hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 77/2016. (VI.30.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete Hellebrandt Rozália Mária 

8582 Farkasgyepű, Jókai u. 11. szám alatti lakossal a kötelező felvételt biztosító 
Városlődi Német Nemzetiségi Óvodába (8445 Városlőd, Kolostor u. 43.) menetrendszerinti 

autóbusszal járó gyermekek kísérésére megköti a jelen előterjesztés mellékletét képező 

megbízási szerződést. 

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

egyben felhatalmazza a megbízási szerződés képviselő-testület nevében történő 

aláírására. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  polgármester 

Határidő: 2016.július 31. 

 

 

 

 

 

 



2.) Napirend: Előterjesztés takarításra megbízási szerződés megkötéséről 

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 5 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatokat hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 78/2016. (VI.30.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kohári Zsuzsa 8582 

Farkasgyepű, Iharkút u. 5. szám alatti lakossal a Farkasgyepű faluház (önkormányzati 

iroda, teleház és könyvtár, nagyterem, orvosi rendelő és váró, kisterem, valamint kiszolgáló 

helyiségek, mosdók) havi 20 órában történő takarítása, tisztítása feladat ellátása érdekében 

megköti a jelen előterjesztés mellékletét képező megbízási szerződést. 

 

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

egyben felhatalmazza a megbízási szerződés képviselő-testület nevében történő 

aláírására. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.) Napirend: Előterjesztés az ACN Communications Hungary Kft. gazdasági társasággal 

közvetítő szolgáltató-előválasztásra kötött szerződés felmondásáról 

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 5 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatokat hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 79/2016. (VI.30.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ACN Communications 

Hungary Kft. gazdasági társasággal 2011.07.07-én közvetítő szolgáltató-előválasztásra 

kötött telefonszolgáltatási  szerződést felmondja.  

 

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

 

Felelős:  Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: 2016.július 15. 

 

4.) Napirend: Előterjesztés a H1 Telecom Kft. gazdasági társasággal közvetítőválasztás 

szolgáltatás igénybevételére szerződés megkötéséről 

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 5 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatokat hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 80/2016. (VI.30.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a H1 Telecom Kft. 

(2051 BIATORBÁGY, SZENT LÁSZLÓ U. 34. gazdasági társasággal 

közvetítőválasztás szolgáltatás igénybevételére megköti a jelen határozat 

mellékletét képező szerződést.  

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 



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 

 

 

 

 

 

 

 


