
 

Szám:19/2016. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016.október 10-én 

15.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános testületi ülésén 

 

Jelen voltak: Takácsné Légrádi Edina polgármester és 

 Rujzam Antal alpolgármester és 

 Kocsis Tamás önkormányzati képviselő. 

 

Távolmaradtak: 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. 

 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 112/2016. (X.10.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.október 10-i rendkívüli, nyilvános 

ülésének napirendje: 

 

1.) Előterjesztés hulladékgyűjtő edények beszerzésére beérkezett árajánlatok elbírálásáról  

      előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

2.) Előterjesztés közmeghallgatás időpontjának meghatározásáról 

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

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

e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu 

 



      előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

3.) Előterjesztés a 2016/2017-es téli szezonban végzendő hóeltakarítási munkálatokra 

meghívásos pályázat kiírásáról 

  előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

4.) Előterjesztés Farkasgyepű Önkormányzat Képviselő-testületének a Közterületek 

használatáról és a közterületek rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelete 

módosításáról 

  előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

5.) Előterjesztés Farkasgyepű Önkormányzat Képviselő-testületének a házasságkötéssel 

és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével összefüggő egyes szabályokról szóló 

11/2013.(V.24.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálatáról 

  előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

6.) Vegyes ügyek 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1.) Napirend: Előterjesztés hulladékgyűjtő edények beszerzésére beérkezett árajánlatok 

elbírálásáról  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket. A polgármester 

felbontotta a zárt borítékban érkezett árajánlatokat és ismertette azokat. Az Alex Fémbútor 

Kft. (2072 Zsámbék, Magyar u. 21-23.) bruttó 379.514,-Ft összegért, a Sulimax Kft. (2711 

Tápiószentmárton,Bercsényi út 12.) bruttó 421.475,-Ft összegért, a Zsámbéki Malom Kft. 

(2072 Zsámbék, Petőfi Sándor  u. 108.) bruttó 396.570,-Ft összegért szállítaná a 

hulladékgyűjtőket. Az árajánlatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.  

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

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el azzal a kiegészítéssel, hogy az Alex 

Fémbútor Kft. (2072 Zsámbék, Magyar u. 21-23.) gazdasági társaságtól rendeli meg a kültéri 

hulladékgyűjtőket. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 113/2016. (X.10.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete -tekintettel arra, hogy a 

legalacsonyabb árajánlatot adta- 13 db köztéri rögzíthető hulladékgyűjtőt rendel meg 

az Alex Fémbútor Kft. (2072 Zsámbék, Magyar u. 21-23.) gazdasági társaságtól. 

 



A képviselő-testület a beszerzés bruttó 379.514,-Ft, azaz 

háromszázhetvenkilencezer-ötszáztizennégy forint költségét 2016.évi 

költségvetéséből fedezi. 

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

2.) Napirend: Előterjesztés közmeghallgatás időpontjának meghatározásáról 

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 114/2016. (X.10.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi 

közmeghallgatását 2016.november 17-én (csütörtökön) 17.00 órai kezdettel a 

Farkasgyepűi Faluház (8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42.) nagytermében tartja.  

Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.   

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  Polgármester 

 

Határidő: 2016.november 17. 

 

3.) Napirend: Előterjesztés a 2016/2017-es téli szezonban végzendő hóeltakarítási 

munkálatokra meghívásos pályázat kiírásáról 

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 115/2016. (X.10.) számú Kt. határozata: 



Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016/2017-es téli 

szezonban, Farkasgyepű közigazgatási területén végzendő hóeltakarítási munkákra az 

alábbi vállalkozóktól, vállalkozásoktól kér árajánlatot: 
 

Stravis Kft. 8445 Csehbánya, Fő u. 40. 

Támton László 8582 Farkasgyepű. Hunyadi u. 7. 

Tavárdivízió Kft. 8445 Városlőd, Kossuth Lajos u. 55. 

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

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  polgármester 

Határidő: 2016.október 31. 

 

4.) Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati 

rendelete 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.) Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű Önkormányzat Képviselő-testületének a 

házasságkötéssel és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével összefüggő egyes szabályokról 

szóló 11/2013.(V.24.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálatáról 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

ülést 16.10 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 

 Takácsné Légrádi Edina dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 

 

 


