
 

Szám:18/2016. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016.szeptember 19-én 

15.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános testületi ülésén 

 

Jelen voltak: Takácsné Légrádi Edina polgármester és 

 Kocsis Tamás önkormányzati képviselő és 

 Kungl Melinda önkormányzati képviselő. 

 

Távolmaradtak: Rujzam Antal alpolgármester 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 a farkasgyepűi óvodás gyermekek kötelező felvételt biztosító óvodába 

történő kíséréséről  

      előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

2.) Előterjesztés fűnyírási feladatok ellátására megbízási szerződés megkötéséről  

      előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

3.) Előterjesztés hulladékgyűjtő edények beszerzésére 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 

 



4.) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló 

helyiségek bérleti díjának megállapításáról szóló határozat módosításáról 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

5.) Előterjesztés a Farkasgyepű Fejlődéséért Egyesület részére a Faluház székhelyként 

történő használatának biztosításáról 

  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 96/2016. (IX.19.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.szeptember 19-i rendkívüli, nyilvános 

ülésének napirendje: 

 

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

2.1.3-15 kódszámú projekthez kapcsolódóan közbeszerzés szakértői tevékenységre 

beérkezett árajánlatokról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

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

TOP-1.2.1-15. kódszámú projekthez kapcsolódóan közbeszerzés szakértői 

tevékenységre beérkezett árajánlatokról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

3.) Előterjesztés tűzjelző berendezés GPRS átjelzésen alapuló távfelügyeletének 

kialakítására 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

4.) Beszámoló Farkasgyepű Község Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának I. félévi 

helyzetéről  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

5.) Előterjesztés a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályázat 2017. évi 

fordulójához történő csatlakozásról  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

6.) Előterjesztés a Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda falugondnoki gépjármű igénybevételére 

vonatkozó kérelméről 
Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

7.) Előterjesztés Farkasgyepű településen idősek napi rendezvény tartásáról  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

8.) Előterjesztés helyi nyugdíjas klub kirándulásának támogatásáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 



9.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselőtestületének Farkasgyepű 

Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletének 

módosításáról  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

10.) Előterjesztés játszótér áttelepítésére érkezett árajánlatokról  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

 

11.) Előterjesztés Farkasgyepű külterület 05 hrsz-ú és belterület 240 hrsz-ú utak 

felújításáról, illetve temetői vízhálózat bővítéséről 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

12.) Előterjesztés a farkasgyepűi óvodás gyermekek kötelező felvételt biztosító 

óvodába történő kíséréséről  

      előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

13.) Előterjesztés fűnyírási feladatok ellátására megbízási szerződés megkötéséről  

      előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

14.) Előterjesztés hulladékgyűjtő edények beszerzésére árajánlatok kéréséről  

      előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

15.) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló 

helyiségek bérleti díjának megállapításáról szóló határozat módosításáról 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

16.) Előterjesztés a Farkasgyepű Fejlődéséért Egyesület részére a Faluház 

székhelyként történő használatának biztosításáról 

  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 

beérkezett árajánlatokról 

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 97/2016. (IX.19.) számú Kt. határozata: 



Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Települési 

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

projekthez kapcsolóan „közbeszerzés szakértői tevékenység” tárgyban beérkezett 3 

árajánlat közül, tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásért 

vállalta a feladatok elvégzését a TOP-SZAKÉRTŐ Közbeszerzési Szaktanácsadó Kft. 

(1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. IV. em. 1.) árajánlatát fogadja el és a gazdasági 

társasággal köti meg a jelen határozat mellékletét képező megbízási szerződést.  

 

A képviselő-testület a megbízás 184.327,-Ft+ÁFA, azaz nettó 

egyszáznyolcvannégyezer-háromszázhuszonhét forint összegű díját (mely nem 

tartalmazza a hirdetmény ellenőrzési díjat) pályázati támogatásból és önrészből fedezi.  

 

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.október 19. 

 

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

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

tevékenységre beérkezett árajánlatokról  

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 98/2016. (IX.19.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Társadalmi és környezeti 

szempontból fenntartható turizmusfejlesztés- TOP-1.2.1-15. kódszámú projekthez 

kapcsolóan „közbeszerzés szakértői tevékenység” tárgyban beérkezett 3 árajánlat 

közül, tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásért vállalta a 

feladatok elvégzését a TOP-SZAKÉRTŐ Közbeszerzési Szaktanácsadó Kft. (1055 

Budapest, Falk Miksa u. 4. IV. em. 1.) árajánlatát fogadja el és a gazdasági társasággal 

köti meg a jelen határozat mellékletét képező megbízási szerződést.  

 

A képviselő-testület a megbízás 773.720,-Ft+ÁFA, azaz nettó 

hétszázhetvenháromezer-hétszázhúsz forint összegű díját pályázati támogatásból 

fedezi.  

 

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.október 19. 



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

kialakítására 

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 99/2016. (IX.19.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Farkasgyepű, Petőfi Sándor 

u. 42. szám alatti faluház tűzjelző berendezés GPRS átjelzésen alapuló 

távfelügyeletére - tekintettel arra, hogy a beérkezett árajánlatok közül a legalacsonyabb 

összegű ellenszolgáltatásért vállalta -szerződést köt a Firesignal System Kft. (8522 

Nemesgörzsöny, Ady u. 21.) gazdasági társasággal. 

A képviselő-testület a MOHANET egy szimkártyás GPRS tűzjelző átjelző berendezés 

felszerelésének, beüzemelésének, tápegység beépítésének 89.800,-Ft+ÁFA, bruttó 

114.046,-Ft, azaz bruttó egyszáztizennégyezer-negyvenhat forint összegű díját 

2016.évi költségvetéséből fedezi.  

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: 2016.október 19. 

4.) Napirend: Beszámoló Farkasgyepű Község Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának I. 

félévi helyzetéről  

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 100/2016. (IX.19.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi 

gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. 

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

 polgármester 

Határidő: azonnal 



5.) Napirend: Előterjesztés a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályázat 2017. évi 

fordulójához történő csatlakozásról  

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 b) jelű 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 101/2016. (IX.19.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem csatlakozik az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2017.évi fordulójához.  

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

 

6.) Napirend: Előterjesztés a Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda falugondnoki gépjármű 

igénybevételére vonatkozó kérelméről 

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 102/2016. (IX.19.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Városlődi Német 

Nemzetiségi Óvoda vezetője kérésére engedélyezi, hogy a Farkasgyepű Község 

Önkormányzat tulajdonában lévő falugondnoki gépjármű úszásoktatás céljából 

2016.október 3-4-5-én,  2016. október 10-11-12-én, október 17-18-19-én, illetve 

2016. október 24-én térítésmentesen 6 fő óvodást és 2 fő kísérőt Városlőd 

településről Ajkára majd vissza szállítson. 

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

 polgármester 

Határidő: 2016.október  3. 

 

7.) Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű településen idősek napi rendezvény tartásáról  

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 103/2016. (IX.19.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. október 21-én 

Farkasgyepű településen idősek napi rendezvényt szervez. 

A képviselő-testület Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzatával 

együttműködve a rendezvény költségeinek fedezésére 2016.évi költségvetéséből 

legfeljebb 200.000,-Ft, azaz kettőszázezer forint összeget biztosít.  

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

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  Polgármester 

Határidő: 2016.október 21. 

 

8.) Napirend: Előterjesztés helyi nyugdíjas klub kirándulásának támogatásáról 

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 104/2016. (IX.19.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét 

képező támogatási szerződésben foglalt feltételek szerint 20.000,-Ft, azaz húszezer 

forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a Farkasgyepűi Nyugdíjas klub 2016.évi 

kirándulásához.   

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

egyben felhatalmazza a támogatási szerződés képviselő-testület nevében történő 

aláírására.  

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester  

Határidő: 2016.szeptember 30. 
 

 

 

 

 

 



9.) Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselőtestületének 

Farkasgyepű Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletének 

módosításáról  

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: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.) Napirend: Előterjesztés játszótér áttelepítésére érkezett árajánlatokról  

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 105/2016. (IX.19.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyban beérkezett 3 

árajánlat közül, tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásért 

vállalta a „Farkasgyepű belterület 169 hrsz-ú ingatlanon található 3 db játszóeszköz 

Farkasgyepű külterület sportpálya mellé történő áttelepítése és üzembe helyezése” 

feladatok elvégzését Horváth Péter (9514 Kenyeri, Béke u. 40.) árajánlatát fogadja el 

és az egyéni vállalkozóval köti meg a jelen határozat mellékletét képező szerződést.  

 

A képviselő-testület a megbízás 253.385,-Ft+ÁFA (bruttó: 321.800,-Ft, azaz bruttó 

háromszázhuszonegyezer-nyolcszáz forint összegű díját 2016.évi költségvetéséből 

fedezi.  

 

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

egyben felhatalmazza a szerződés képviselő-testület nevében történő aláírására.  

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester  

Határidő: 2016.október 19. 

 

11.) Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű külterület 05 hrsz-ú és belterület 240 hrsz-ú utak 

felújításáról, illetve temetői vízhálózat bővítéséről 

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 106/2016. (IX.19.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyban beérkezett 3 

árajánlat közül, tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásért 

vállalta a „Farkasgyepű külterület 05 hrsz-ú és belterület 240 hrsz-ú utak felújítása, 

illetve temetői vízhálózat bővítése” feladatok elvégzését a Környezetünkért Kft. (8500 

Pápa, Bartók B. u. 19/4.) árajánlatát fogadja el és a gazdasági társasággal köti meg a 

jelen határozat mellékletét képező szerződést.  

 



A képviselő-testület a munkálatok 798.200,-Ft+ÁFA (bruttó: 1.013.714,-Ft, azaz 

bruttó egymillió-tizenháromezer-hétszáztizennégy forint összegű díját 2016.évi 

költségvetéséből fedezi.  

 

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

egyben felhatalmazza a szerződés képviselő-testület nevében történő aláírására.  

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester  

Határidő: 2016.október 19. 
 

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

óvodába történő kíséréséről  

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 107/2016. (IX.19.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. szeptember 30. 

napjával közös megegyezéssel felbontja a Hellebrandt Rozália Mária 8582 

Farkasgyepű, Jókai u. 11. szám alatti lakossal az óvodás gyermekek kísérésére kötött 

megbízási szerződést. 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. november 2.napjától 

kezdődően Füzi Jenőné 8582 Farkasgyepű, Jókai u. 1. szám alatti lakossal a kötelező 

felvételt biztosító Városlődi Német Nemzetiségi Óvodába (8445 Városlőd, Kolostor 

u. 43.) menetrendszerinti autóbusszal járó gyermekek kísérésére megköti a jelen 

határozat mellékletét képező megbízási szerződést. 

 

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

egyben felhatalmazza a fenti tárgyú szerződések képviselő-testület nevében történő 

aláírására. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 



13.) Napirend: Előterjesztés fűnyírási feladatok ellátására 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 3 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 108/2016. (IX.19.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete Farkasgyepű belterületén 

meghatározott közterületeken történő fűnyírási feladatok ideiglenes ellátása 

érdekében Burda Tibor 8513 Mihályháza, Petőfi Sándor u. 7. szám alatti lakossal 

(tartózkodási hely: 8582 Farkasgyepű, Gyümölcsös) megköti a jelen határozat 

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.október 3. 

14.) Napirend: Előterjesztés hulladékgyűjtő edények beszerzésére 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 109/2016. (IX.19.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 13 db köztéri rögzíthető 

hulladékgyűjtő beszerzése érdekében az alábbi vállalkozásoktól kér árajánlatot: 

o Alex Fémbútor Kft. (2072 Zsámbék, Magyar u. 21-23.) 

o Sulimax Kft. (2711 Tápiószentmárton,Bercsényi út 12.) 

o Zsámbéki Malom Kft. (2072 Zsámbék, Petőfi Sándor u. 108.) 

 

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.október 19. 

 



15.) Napirend: Előterjesztés az önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló 

helyiségek bérleti díjának megállapításáról szóló határozat módosításáról 

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 110/2016. (IX.19.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát 

képező nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának megállapításáról szóló 

106/2014. (XI.19.) számú Kt. határozatát, valamint az annak módosítását tartalmazó 

50/2015. (IV.1.) számú Kt. határozatát hatályon kívül helyezi.  

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát 

képező Farkasgyepű 169 hrsz-ú, természetben a 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 

42. szám alatti, kivett faluház, udvar, adótorony művelési ágú ingatlan 8582 

Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. szám alatti faluház nagyterme bérletétért a 

2016.október 1.napjától fizetendő díjakat az alábbiak szerint határozza meg: 

- vásár, családi esemény (kivéve esküvő) céljára: bruttó 2.500,-Ft/megkezdett 

óra  

- esküvő: bruttó 50.000,-Ft/alkalom 

- előadás, konferencia 30.000,-Ft/alkalom 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi rendezvények 

esetében térítésmentesen bocsátja rendelkezésre a faluház nagytermét: 

- a lakosság egészségi állapotának javítását szolgáló nyilvános 

tornafoglalkozások céljára és  

- Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet rendezvényei céljára és 

- Bakonyerdő Zrt. Farkasgyepűi Erdészete rendezvényei céljára és 

- Gyöngyvirág Tánccsoport próbái céljára és 

- Farkasgyepű Fejlődéséért Egyesület rendezvényei céljára és 

- Farkasgyepű Község Önkormányzat, illetve Farkasgyepű Német 

Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett rendezvények céljára.  

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

felhatalmazza az eseti bérleti szerződések képviselő-testület nevében történő 

aláírásra. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  polgármester 

Határidő: 2016.október 1. 

16.) Napirend: Előterjesztés a Farkasgyepű Fejlődéséért Egyesület részére a Faluház 

székhelyként történő használatának biztosításáról 

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 111/2016. (IX.19.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 

Farkasgyepű Fejlődéséért Egyesület az Önkormányzat tulajdonában álló Farkasgyepű 

169 hrsz-ú, természetben a 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. szám alatti, kivett 

faluház, udvar, adótorony művelési ágú ingatlant szívességi használóként székhelyként 

használja, azt a bírósági nyilvántartásba bejelentse. 

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 16.50 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 

 Takácsné Légrádi Edina dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 

 


