
 

Szám:8/2018. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018.április 16-án 15.00 

órakor megtartott rendkívüli, nyilvános testületi ülésén 

 

Jelen voltak: Takácsné Légrádi Edina polgármester  

 Rujzam Antal alpolgármester és  

 Mayer Nándor önkormányzati képviselő. 

 

Távolmaradt:  Kocsis Tamás és  

 Kungl Melinda önkormányzati képviselők. 

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 38/2018. (IV.16.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018.április 16-i rendkívüli, nyilvános 

ülésének napirendje: 

1.) Előterjesztés Értékkel bíró helyi rendezvény szervezése kapcsán hozott döntés 

felülvizsgálatáról 

        Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

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

tervezésére, engedélyeztetésére 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 

 



NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1.) Napirend: Előterjesztés Értékkel bíró helyi rendezvény szervezése kapcsán hozott döntés 

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 javaslatokat fogadja el. 

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

0 tartózkodás mellett a következő határozatokat hozta: 

1. Farkasgyepű Község Önkormányzat 39/2018. (IV.16.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Kormánya 

által a Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport illetékességi területén 

működő önkormányzatok részére is kiírt értékkel bíró helyi vagy térségi rendezvények 

támogatására vonatkozó felhívásra benyújtandó pályázatáról szóló 30/2018.(III.19.) 

határozatát hatályon kívül helyezi.  

 

2. Farkasgyepű Község Önkormányzat 40/2018. (IV.16.) számú Kt. határozata: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Kormánya 

által a Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport illetékességi területén 

működő önkormányzatok részére is kiírt értékkel bíró helyi vagy térségi rendezvények 

támogatására vonatkozó felhívásra benyújtja pályázatát és a támogatásból 2018.01.01 

és 2020.12.31. között két rendezvényt kíván megvalósítani.  

Az első rendezvényre 2018.július 7-én kerül sor, melynek 1.200.000,-Ft összegű 

költségvetéséhez a képviselő-testület jelen pályázaton 346.900,-Ft összegű támogatást 

igényel, a fennmaradó költségeket 2018.évi költségvetése terhére önrészből biztosítja..  

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

egyben felhatalmazza a pályázat kiírási szempontokra megfelelő összeállítására, 

valamint képviselő-testület nevében történő benyújtására. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

 polgármester  

Határidő: 2018.április 19. 

 

2.) Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 13.szám alatti ingatlan gázellátás 

tervezésére, engedélyeztetésére 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 41/2018. (IV.16.) számú Kt. határozata: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező 

Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 13. szám alatti önkormányzati ingatlan gázellátás 

tervezésére, engedélyeztetésére az alábbi tervezőktől kér árajánlatot: 

Mészáros István Pápa (mészarosistvan04@gmail.com) 

Pócza Imre Vaszar (horvathjozsef.954@gmail.com>) 

Orbán László Pápa (lorban@citromail.hu) 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére 

és felkéri a beérkezett árajánlatok képviselő-testület elő történő terjesztésére.  

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: 2018.május 31. 

 

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

ülést 15.40 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 Takácsné Légrádi Edina dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 
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