
 

Szám:2/2018. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. január 24-én 

15.30 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 azzal a kiegészítéssel. hogy a vegyes ügyek között az alábbi napirend 

megtárgyalása lenne szükséges: 

1.) Szóbeli előterjesztés településképi rendelet tervezetének megtárgyalásáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 5 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 11/2018. (I.24.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018.január 24-i rendkívüli, 

nyilvános ülésének napirendje: 

1.) Előterjesztés a polgármester 2018.évi szabadságolási tervének elfogadásáról  

Előadó: Rujzam Antal alpolgármester 

 

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

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

e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu 

 



2.) Előterjesztés a Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 13. szám alatti önkormányzati ingatlan 

Hunyadi utca felőli kerítésére érkezett árajánlatokról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

3.) Előterjesztés 2018.évben köztemetési feladatok ellátásra érkezett árajánlatokról  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

4.) Előterjesztés bevándorlásszervező irodák ellen indult kampányhoz történő 

csatlakozásról  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

5.) Előterjesztés információátadási szabályzat elfogadásáról  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

6.) Szóbeli előterjesztés településképi rendelet tervezetének megtárgyalásáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1.) Napirend: Előterjesztés a polgármester 2018.évi szabadságolási tervének elfogadásáról  

Előadó: Rujzam Antal alpolgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  

 

Polgármester kérésére az alpolgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a 

képviselőket. 

 

Takácsné Légrádi Edina polgármester jelezte, hogy az ügyben személyesen érintett, 

tekintettel arra, hogy az ő szabadságáról van szó, ezért kérte, hogy a döntéshozatalból a 

Képviselő-testület zárja ki. 

 

A Képviselő-testület Takácsné Légrádi Edina polgármester kérésére 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett kizárta a döntéshozatalból.  

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

testület az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el. 

A Képviselő-testület az alpolgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 12/2018. (I.24.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 2018.évi szabadságának ütemezését e határozat mellékletét képező 

ütemezési rend szerint elfogadja 

 

 



2.) Napirend: Előterjesztés a Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 13. szám alatti önkormányzati 

ingatlan Hunyadi utca felőli kerítésére érkezett árajánlatokról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  

 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket és felbontotta a 

zárt borítékban érkezett árajánlatokat. Polgármester elmondta, hogy a Nívó-Baum Kft. bruttó 

1.470.000,-Ft, Plechinger Dániel bruttó 1.350.000,-Ft, az Axxiant Kft. bruttó 1.536.700,-Ft 

összegért vállalná a kerítés megépítését. Az árajánlatok másolata a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi.  

Polgármester megállapította, hogy Plechinger Dániel árajánlata a legkedvezőbb.  

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

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

Plechinger Dániel (8582 Farkasgyepű, Kossuth Lajos út 3.) egyéni vállalkozóval kössön 

szerződést az önkormányzat bruttó 1.350.000,-Ft összegért.  

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 13/2018. (I.24.) számú Kt. határozata: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező a 

Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 13. szám alatti önkormányzati ingatlan Hunyadi utca 

felőli kerítésének elkészítésére-tekintettel arra, hogy a munkálatok elvégzésére a 

legkedvezőbb ajánlatot adta- Plechinger Dániel (8582 Farkasgyepű, Kossuth Lajos út 

3.) egyéni vállalkozóval köt szerződést.  

A képviselő-testület a felújítás bruttó 1.350.000,-Ft, azaz bruttó egymillió-

háromszázötvenezer forint költségét 2017.évi pénzmaradványából fedezi.  

 

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

egyben felhatalmazza a szerződés képviselő-testület nevében történő aláírására.  

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  polgármester 

Határidő: 2018.április 30. 

 

 

3.) Napirend: Előterjesztés 2018.évben köztemetési feladatok ellátásra érkezett árajánlatokról  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  

 

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 határozatot hozta: 



Farkasgyepű Község Önkormányzat 14/2018. (I.24.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Farkasgyepű település 

közigazgatási területén elhunytak közköltségen történő eltemetése érdekében-

tekintettel arra, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adta- a „VKSZ” VESZPRÉMI 

KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZRT. (8200 Veszprém, Házgyári út 1.) gazdasági 

társasággal köt szerződést.  

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

egyben felhatalmazza a szerződés képviselő-testület nevében történő aláírására.  

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4.) Napirend: Előterjesztés bevándorlásszervező irodák ellen indult kampányhoz történő 

csatlakozásról  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  

 

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 határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 15/2018. (I.24.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a bevándorlás-

szervező irodák ellen indult kampányhoz és kinyilvánítja, hogy nem kíván 

Farkasgyepű településen sem bevándorlás-szervező irodát, sem migránstábort.  

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

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  polgármester 

Határidő: 2018.január 31. 

 

5.) Napirend: Előterjesztés információátadási szabályzat elfogadásáról  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  

 

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 határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 16/2018. (I.24.) számú Kt. határozata: 



Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete az elektronikus ügyintézés 

bevezetésével kapcsolatos tájékoztatót és az elektronikus ügyintézés biztosítása 

érdekében készített Ütemtervet tudomásul veszi, a jelen határozat mellékletét képező 

információbiztonsági szabályzatot elfogadja.  

 

A Képviselő-testület hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint 

Iratkezelési Szabályzatát felülvizsgálja és szükség esetén 2018.februári ülésén 

gondoskodik annak módosításáról.  

 

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

elvégzésére. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 dr.Ádám Renáta jegyző 

Határidő: 2018.febuár 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.) Napirend: Szóbeli előterjesztés településképi rendelet tervezetének megtárgyalásáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  

 

Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a Németh Nóra és Gyarmati Tamás 

megbízottak elkészítették Farkasgyepű Község Önkormányzat településképi rendeletét. A 

polgármester ismertette a rendelettervezetet. A rendelettervezet a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi.  

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

alábbi határozati javaslatot fogadja el: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2018. (I.24.) számú Kt. 

határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét 

képezően elfogadja Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

településkép védelméről szóló rendeletének tervezetét, azt további egyeztetésre 

alkalmasnak találja.  

A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a tervezőt, hogy a rendelet 

véleményezésre, egyeztetésre bocsátásról gondoskodjon.  

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

 polgármester  

Határidő: azonnal 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 17/2018. (I.14.) számú Kt. határozata: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét 

képezően elfogadja Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

településkép védelméről szóló rendeletének tervezetét, azt további egyeztetésre 

alkalmasnak találja.  

A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a tervezőt, hogy a rendelet 

véleményezésre, egyeztetésre bocsátásról gondoskodjon.  

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 16.40 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 

 Takácsné Légrádi Edina dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 

 

 


