
 

Szám:17/2016. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016.szeptember 1-jén 

15.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános testületi ülésén 

 

Jelen voltak: Takácsné Légrádi Edina polgármester és 

 Kocsis Tamás önkormányzati képviselő és 

 Mayer Nándor önkormányzati képviselő 

 

Távolmaradtak: Rujzam Antal alpolgármester és 

 Kungl Melinda 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 „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés- 

TOP-1.2.1-15. kódszámú projekthez kapcsolódóan közbeszerzés szakértői 

tevékenységre árajánlatok bekéréséről 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

2.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat tulajdonában lévő Farkasgyepű 

03/24 hrsz-ú ingatlan értékének megállapítása érdekében igazságügyi szakértői 

vélemény elkészítésének megrendeléséről  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

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

e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu 

 



Farkasgyepű Község Önkormányzat 91/2016. (IX.1.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.szeptember 1-i rendkívüli, 

nyilvános ülésének napirendje: 

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

2.1.3-15 kódszámú projekthez kapcsolódóan közbeszerzés szakértői tevékenységre 

árajánlatok bekéréséről 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

2.) Előterjesztés tűzjelző berendezés GPRS átjelzésen alapuló távfelügyeletének 

kialakítására 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

3.) Tájékoztatás beiskolázási támogatás nyújtásáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

4.) Előterjesztés szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 

támogatásra igény benyújtása tárgyában 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

5.) Előterjesztés „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés- 

TOP-1.2.1-15. kódszámú projekthez kapcsolódóan közbeszerzés szakértői 

tevékenységre árajánlatok bekéréséről 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

6.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat tulajdonában lévő Farkasgyepű 

03/24 hrsz-ú ingatlan értékének megállapítása érdekében igazságügyi szakértői 

vélemény elkészítésének megrendeléséről  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

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

TOP-2.1.3-15 kódszámú projekthez kapcsolódóan közbeszerzés szakértői tevékenységre 

árajánlatok bekéréséről 

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 92/2016. (IX.1.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete „Települési 

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



projekthez kapcsolódóan közbeszerzés szakértő kiválasztása tárgyban a jelen 

határozat mellékletét képező ajánlatkérőben foglaltak szerint az alábbi 

vállalkozóktól, vállalkozásoktól kér árajánlatot: 

- TOP-SZAKÉRTŐ Közbeszerzési Szaktanácsadó Kft.  

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. IV. em. 1. E-mail: 

kozbeszerzes@top-szakerto.hu 

- BALIKÓ ÜGYVÉDI IRODA 

Székhely: 8400 Ajka, Szabadság tér 2.  E-mail 

:baliko.ugyved@gmail.com 

- KözBeszTender Tanácsadó Kft.  

Székhely: 1094 Budapest, Ferenc krt. 5. fszt. 4/a E-mail: 

info@kozbesztender.hu 

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: 2016.SZEPTEMBER 30. 

 

2.) Napirend: Előterjesztés tűzjelző berendezés GPRS átjelzésen alapuló távfelügyeletének 

kialakítására 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

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

a mai napig nem érkeztek be az árajánlatok, ezért kéri a képviselőket, hogy halasszák el a 

döntést az ajánlatok megérkezéséig.  

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

döntést az árajánlatok megérkezéséig halassza el. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a döntést az árajánaltok megérkezéséig elhalasztotta.  

3.) Napirend: Tájékoztatás beiskolázási támogatás nyújtásáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

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

Kungl Melinda önkormányzati képviselő előzetesen elektronikus úton hozzászólt a 

napirendhez. Polgármester felolvasta a képviselő levelét, mely a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi. Kungl Melinda önkormányzati képviselő azt javasolta, hogy a képviselő-testület 

emeljen a beiskolázási támogatás összegén és nyújtson az óvodások részére 6000,-Ft, az 

általános iskolások részére 10000,-Ft,a közép és felsőfokú intézményben tanulók részére 

15000,-Ft rendkívüli települési támogatást. 

 

Takácsné Légrádi Edina polgármester elmondta, hogy az önkormányzat költségvetéséből egy 

kisebb mértékű emelés még finanszírozható, de a képviselő által javasolt összegű támogatás 

meglátása szerint nem. 

 



Kocsis Tamás önkormányzati képviselő szerint is szükséges az emelés, ő az óvodások részére 

6000,-Ft, az általános iskolások részére 7000,-Ft, a közép és felsőfokú intézményben tanulók 

részére 8000,-Ft rendkívüli települési támogatás megítélését tartaná szükségesnek.  

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy egységesen 

2.000,-Ft összeggel emelkedjen minden gyermek támogatása és az alábbi rendelet-tervezet 

elfogadását javasolt a képviselő-testületnek: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2016.(IX.2.) önkormányzati rendelete 
a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi 

ellátásokról szóló 3/2015 (II.24.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Farkasgyepű Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, a 

szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. §. (3) b) pontjában és 

26.§-ában kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. 

évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el. 

 

1.§ (1) Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról 

valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 

3/2015 (II.24.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 11/A.§ (3) 

bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„11/A. § (3) A támogatás mértéke: 

a) óvodások részére 5.000,-Ft vagy 

b) általános iskolások és 6-8 évfolyamos gimnazisták részére 6.000,-Ft vagy 

c) középiskolai tanulók részére - beleértve a technikusi évfolyamon, valamint az 

akkreditált képzésben részt vevő diákokat –  valamint főiskolai- és egyetemi hallgatók 

részére - beleértve az akkreditált felsőfokú oktatásban részt vevőket – 7.000,-Ft.” 

 

2. § E Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

          Takácsné Légrádi Edina    dr.Ádám Renáta 

                           polgármester              jegyző 

 

 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: 

 

 

 

 

 

 

 



4.) Napirend: Előterjesztés szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 

támogatásra igény benyújtása tárgyában 

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 93/2016. (IX.1.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 60 erdei m3 kemény lombos 

fafajta mennyiségre nyújtja be pályázatát Magyarország 2016.évi központi 

költségvetéséről szóló 2015. évi C.törvény 1.melléklet IX. Helyi önkormányzatok 

támogatásai fejezet 18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra jogcím szerinti települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 

támogatására. 

 

A képviselő-testület 2016. évi költségvetésében a 60 m3 szociális tűzifavásárlás céljára 

benyújtott igényéhez 1000 Ft/erdei m3 + áfa, azaz összesen bruttó 76.200,-Ft, 

hetvenhatezer-kettőszáz forint önrészt biztosít.  

 

A képviselő-testület a tüzifa szállításával Hegyi Árpád egyéni vállalkozót bízza meg és 

a szállítás költségét legfeljebb 200.000,-Ft, azaz kettőszázezer forint összeghatárig 

2016.évi költségvetéséből fedezi.  

Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.   

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: 2016. szeptember 30. 

 

5.) Napirend: Előterjesztés „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés- TOP-1.2.1-15. kódszámú projekthez kapcsolódóan közbeszerzés szakértői 

tevékenységre árajánlatok bekéréséről 

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 94/2016. (IX.1.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete „Társadalmi és környezeti 

szempontból fenntartható turizmusfejlesztés- TOP-1.2.1-15. című és kódszámú 



projekthez kapcsolódóan közbeszerzés szakértő kiválasztása tárgyban a jelen határozat 

mellékletét képező ajánlatkérőben foglaltak szerint az alábbi vállalkozóktól, 

vállalkozásoktól kér árajánlatot: 

- TOP-SZAKÉRTŐ Közbeszerzési Szaktanácsadó Kft.  

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. IV. em. 1. E-mail: 

kozbeszerzes@top-szakerto.hu 

 

- BALIKÓ ÜGYVÉDI IRODA 

Székhely: 8400 Ajka, Szabadság tér 2.  E-mail 

:baliko.ugyved@gmail.com 

 

- KözBeszTender Tanácsadó Kft.  

Székhely: 1094 Budapest, Ferenc krt. 5. fszt. 4/a E-mail: 

info@kozbesztender.hu 

 

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: 2016.SZEPTEMBER 30. 

 

6.) Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat tulajdonában lévő 

Farkasgyepű 03/24 hrsz-ú ingatlan értékének megállapítása érdekében igazságügyi szakértői 

vélemény elkészítésének megrendeléséről  

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 95/2016. (IX.1.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő 03/24 

hrsz-ú ingatlan értékének megállapítása érdekében a Pannon Justitia Kft. gazdasági 

társaságtól igazságügyi szakértői vélemény elkészítését rendeli meg.  

A képviselő-testület az ingatlan bruttó 96.520,-Ft, azaz kilencvenhatezer-ötszázhúsz 

forint költségét 2016.évi költségvetéséből fedezi. 

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: azonnal 

 



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

ülést 16.30 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 Takácsné Légrádi Edina dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 

 


