
 

Szám:20/2016. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016.október 24-én 

15.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános testületi ülésén 

 

Jelen voltak: Takácsné Légrádi Edina polgármester és 

 Rujzam Antal alpolgármester és 

 Mayer Nándor önkormányzati képviselő. 

 

Távolmaradt: Kocsis Tamás önkormányzati képviselő 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 a kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatár 

meghatározásának véleményezése tárgyában  

       Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester  

 

2.) Hozzájárulás a Veszprém megyei speciális mentők eszközeinek korszerűsítéséhez 

       Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester  

 

3.) Előterjesztés Pápa Város Önkormányzatával a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtási feladatokra vonatkozó 2017. évi feladat-ellátási megállapodás 

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 

 



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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 116/2016. (X.24.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.október 24-i rendkívüli, nyilvános 

ülésének napirendje: 

1.) Előterjesztés a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás társulási 

megállapodásának módosításáról  

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester  

 

2.) Előterjesztés a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási 

Tanácsa által jóváhagyott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a fizetendő 

térítési díjakról szóló rendeletének jóváhagyásáról  

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester  

 

3.) Előterjesztés fogorvosi alapellátás körzetszékhelyének meghatározására vonatkozó 

megállapodás elfogadásáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

4.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának 

felülvizsgálatáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

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

beérkezett pályázatok elbírálásáról 

  előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

6.) Előterjesztés Farkasgyepű Önkormányzat Képviselő-testületének a Közterületek 

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

felülvizsgálatáról 

  előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

7.) Előterjesztés Farkasgyepű Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 

9/2014.(IX.26.) önkormányzati rendelete felülvizsgálatáról 

  előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

8.) Játszótér alapjának kialakításához, homok, illetve murva beszerzéséről 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

9.) Előterjesztés a kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatár 

meghatározásának véleményezése tárgyában  

       előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester  

 

10.) Hozzájárulás a Veszprém megyei speciális mentők eszközeinek 

korszerűsítéséhez 

       előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester  

11.) Előterjesztés Pápa Város Önkormányzatával a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtási feladatokra vonatkozó 2017. évi feladat-ellátási megállapodás 

megkötéséről 

       előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester  



NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1.) Napirend: Előterjesztés a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás társulási 

megállapodásának 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 117/2016. (X.24.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pápakörnyéki 

Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási Megállapodásának 16. 

módosítását, valamint azt egységes szerkezetben az előterjesztés 1. és 2. melléklet 

szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

 

2.) Napirend: Előterjesztés a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási 

Tanácsa által jóváhagyott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a fizetendő térítési 

díjakról szóló rendeletének jóváhagyásáról  

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 118/2016. (X.24.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pápakörnyéki 

Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 19/2016. (X.17.) 

határozatával jóváhagyott intézményi térítési díj önkormányzati rendeletben történő 

megállapításával egyetért. 

 

Határidő: Folyamatos 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

3.) Napirend: Előterjesztés fogorvosi alapellátás körzetszékhelyének meghatározására 

vonatkozó megállapodás 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 119/2016. (X.24.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megköti a jelen 

határozat mellékletét képező fogorvosi alapellátás körzetszékhelyének 

meghatározására vonatkozó megállapodást.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás képviselő-

testület nevében történő aláírására.  

 

Határidő: 2016.október 30. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.) Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat közbeszerzési 

szabályzatának 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 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 120/2016. (X.24.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény 27.§. (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 97/2013.(X.30.) számú Kt. határozattal 

jóváhagyott közbeszerzési szabályzatát hatályon kívül helyezi és jelen előterjesztés 

mellékletét képező közbeszerzési szabályzatát jóváhagyja, azzal, hogy annak 

rendelkezéseit 2016.november 1.napjától kell alkalmazni. 

 

A képviselő-testület utasítja az polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés 

megtételére.  

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

              dr. Ádám Renáta jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

munkálatokra beérkezett pályázatok 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. A Stravis Kft. 8500,-

Ft+ÁFA/óra, a Tavárdivízió Kft. 10.800,-Ft+ÁFA/óra összegért vállalná a hóeltakarítást a 

községben. 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 a Stravis 

Kft. gazdasági társasággal kössön szerződést az önkormányzat a 2016/2017-es téli szezonban 

hóeltakarításra. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 121/2016. (X.24.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete Farkasgyepű Község 

közigazgatási területen a 2016/2017-es téli szezonban a hó eltakarítási és 

csúszásmentesítési munkákat – tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb összegű 

árajánlatot adta- a Stravis Kft. (8445 Csehbánya, Fő u. 39.) gazdasági társasággal 

végezteti. A munkadíjat a képviselő-testület a vállalkozó által benyújtott és jelen 

határozat mellékletét képező ajánlatban foglaltak alapján a következők szerint 

állapítja meg: 

- Hótolás, zúzalék, illetve só szórás: 8.500forint + ÁFA/óra 

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

egyben felhatalmazza a vállalkozóval megkötendő szerződés képviselő-testület 

nevében történő aláírására, illetve a munkadíjak szerződés szerinti kifizetésére. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 Határidő 1.: szerződés megkötése: azonnal 

 Határidő 2.: munkadíjak kifizetése: folyamatos 2017. májusig 

 

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

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

rendelete felülvizsgálatáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.  

A képviselők egyetértettek a polgármester felvetésével és javasolták, hogy kerüljön 

megállapításra díj a mozgóboltok, illetve mozgóárusítást végzők részére. 

Egyéb 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: 

 



7.) Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi 

adókról szóló 9/2014.(IX.26.) önkormányzati rendelete 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 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 122/2016. (X.24.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 

9/2014.(IX.26.) önkormányzati rendeletét felülvizsgálta és annak változatlan 

formában történő hatályban tartásáról döntött. 

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

megtételére. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 dr. Ádám Renáta jegyző 

Határidő: azonnal 

 

8.) Napirend: Játszótér alapjának kialakításához, homok, illetve murva beszerzéséről 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket. A polgármester 

ismertette a beérkezett ajánlatokat, melyek a jegyzőkönyv mellékletét képezik.  

A jelenlévő képviselők hozzászólásaikban azt erősítették meg, hogy folyami homokot kellene 

rendelni és azt a Horváth Beton Kft. gazdasági társaságtól, mivel árajánlata az alacsonyabb 

szállítási költség miatt kedvezőbb. 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-

testület az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el azzal a kiegészítéssel, 

hogy a Horváth Beton Kft. gazdasági társaságtól történjen a folyami homok megrendelése. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 123/2016. (X.24.) számú Kt. határozata: 

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

legalacsonyabb árajánlatot adta -  a Horváth Beton Kft. (8500 Pápa, Tavasz u. 27.) 

gazdasági társaságtól rendel meg 20 m
3
 folyami homokot szállítással együtt.   

 

A képviselő-testület a beszerzés költségét 2016.évi költségvetéséből fedezi. 

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

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: 2016.november 30. 



9.) Napirend: Előterjesztés a kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi 

körzethatár meghatározásának véleményezése 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 124/2016. (X.24.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete az nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012.(VII.31.) EMMI rendelet 24.§ (1) bekezdése szerint a kötelező felvételt 

biztosító általános iskolák- a felvételi körzethatárok meghatározásának tárgyában 

véleményét az alábbiak szerint alakítja ki: elfogadja a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal által a Farkasgyepűn lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási 

hellyel rendelkező diákok részére a Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató 

Általános Iskola 8445 Városlőd, Kossuth Lajos u. 58., mint kötelező felvételt 

biztosító általános iskola kijelölését.  

Farkasgyepű településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 

rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek 

száma: 0 fő 

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

megtételére. 

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 dr. Ádám Renáta jegyző 

Határidő: 2016.november 30. 

 

10.) Napirend: Hozzájárulás a Veszprém megyei speciális mentők eszközeinek 

korszerűsítéséhez 

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 125/2016. (X.24.) számú Kt. határozata: 



Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos Egyesület A 

Mosolyért Közhasznú Egyesület (1132 Budapest, Visegrádi u. 55-61.) által kiállított 

bruttó 5.000,-Ft, azaz ötezer forint végösszegű számla  2016.évi költségvetéséből 

történő megtérítésével hozzájárul a Veszprém megyei speciális mentők eszközeinek 

korszerűsítéséhez. 

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: 2016.november 10. 
 

11.) Napirend: Előterjesztés Pápa Város Önkormányzatával a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtási feladatokra vonatkozó 2017. évi feladat-ellátási megállapodás 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 126/2016. (X.24.) számú Kt. határozata: 

 Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás feladatot 2017. évben is Pápa Város Önkormányzatával kötött 

feladat-ellátási megállapodás keretében kívánja ellátni. 

 A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére és a megállapodás képviselő-testület nevében történő aláírására. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Napirend után: Polgármester tájékoztatta a képviselőket a 2016.december 10-i Mikulás 

rendezvényről, illetve a 2016.december 16.napjára tervezett karácsonyi rendezvényről.  

 

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 

 

 

 


