
 

Szám:10/2018. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018.május 14-én 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 45/2018. (V.14.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018.május 14-i rendkívüli, 

nyilvános ülésének napirendje: 

 

1.) Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2017. évi végrehajtásáról 

szóló átfogó értékeléséről. 

 előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester, dr. Ádám Renáta jegyző 

 

2.) Előterjesztés közösségi tér lefedésére kitekerhető napellenző szerkezet készíttetéséről  

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 

 



3.) Előterjesztés partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 66/2017. (VI.15.) számú Kt. 

határozata módosításáról  

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

4.) Előterjesztés falugondok 2018.évi munkaruha vásárlási keretösszegének 

meghatározásáról 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

5.) Szóbeli előterjesztés a farkasgyepűi templomtorony felújításához nyújtott 

támogatásról szóló határozat módosításáról  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1.) Napirend: Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2017. évi 

végrehajtásáról szóló átfogó értékeléséről. 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester, dr.Ádám Renáta jegyző 

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 46/2018. (V.14.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok 2017. évi végrehajtásáról szóló jelen határozat 

mellékletét képező átfogó értékelést elfogadja. 

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

megtételére. 

Felelős:   Takácsné Légrádi Edina polgármester 

  dr. Ádám Renáta  jegyző 

Határidő: 2018.május 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.) Napirend: Előterjesztés közösségi tér lefedésére kitekerhető napellenző szerkezet 

készíttetéséről  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket és ismertette az 

érkezett árajánlatokat, melyek másolatban a jegyzőkönyv mellékletét képezik. A Sáray 

Ponyva Kft. (Ajka-Bakonygyepes, Fő út 184.) 2.400.000,-Ft+ÁFA, a Coloursgarden Kft. 

(1106 Budapest, Heves u. 70.) 2.760.000,-Ft+ÁFA, a Kontex Kft. (8400 Ajka, Ipari Park, 

északi szektor 1/1.) 2.680.000,-Ft+ÁFA összegért vállalná a kitekerhető napellenzők 

készítését. Polgármester megállapította, hogy a Sáray Ponyva Kft. (Ajka-Bakonygyepes, Fő út 

184.) ajánlata 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 Sáray 

Ponyva Kft. (Ajka-Bakonygyepes, Fő út 184.) gazdasági társaságtól rendelje meg az 

önkormányzat a napellenzőket és azok nettó 2.400.000,-Ft+ÁFA költségét 2018.évi 

költségvetése terhére fedezze.  

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 47/2018. (V.14.) számú Kt. határozata: 

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

legalacsonyabb árajánlatot adta- a Sáray Ponyva Kft. (Ajka-Bakonygyepes, Fő út 

184.) gazdasági társaságtól rendel meg 2 db, a közösségi tér lefedésére kitekerhető 

napellenző szerkezetet.  

A képviselő-testület a beszerzés nettó 2.400.000,-Ft+ÁFA, bruttó 3.048.000,-Ft, azaz 

bruttó hárommillió-negyvennyolcezer forint költségeit 2018.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: 2018.május 31. 

 

3.) Napirend: Előterjesztés partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 66/2017. (VI.15.) számú 

Kt. határozata 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 48/2018. (V.14.) számú Kt. határozata: 

 



Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a partnerségi egyeztetés 

szabályairól szóló 66/2017. (VI.15.) számú Kt. határozatát az alábbiak szerint 

módosítja. amelynek során a határozat 1.§ (2) bekezdésének helyébe az alábbi 

szövegrész lép: 

 „1.§ (2)  A partnerségi egyeztetésben az alábbi természetes személyek, 

jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a 

továbbiakban: partnerek) vehetnek részt: 

a) Farkasgyepű közigazgatási területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel vagy 

ingatlantulajdonnal rendelkező természetes személy, ingatlantulajdonnal 

rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, 

b) a Farkasgyepűi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, 

c) a Farkasgyepűi székhellyel bejegyzett civil szervezet, 

d) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 

98. § (2) bekezdés c) pontja alapján a településrendezési eszközök 

véleményezési eljárásába - a partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 

30 napnál korábban - a polgármesternél írásban bejelentkező egyéb szervezet.” 

A Képviselő-testület 66/2017.(VI.15.) RN.Ökh. számú határozatának e határozattal 

nem érintett rendelkezései változatlan formában és tartalommal hatályukban 

fennmaradnak. 

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4.) Napirend: Előterjesztés falugondok 2018.évi munkaruha vásárlási keretösszegének 

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 49/2018. (V.14.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a falugondnoki 

munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott részére biztosítandó munkaruha 

juttatásról szóló szabályzata alapján a falugondnok részére a 2018.évben 50.000,-Ft, 

azaz ötvenezer forint munkaruha juttatási keretösszeget biztosít.  

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: azonnal 

 



5.) Napirend: Szóbeli előterjesztés a farkasgyepűi templomtorony felújításához nyújtott 

támogatásról szóló határozat módosításáról  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a képviselő-testület már 2018.február 8-i 

ülésén 250.000,-Ft összegű támogatást állapított meg a farkasgyepűi templomtorony felújítása 

érdekében, azonban más támogatóktól nem sikerült a teljes felújításra elegendő támogatást 

kapnia az egyházközösségnek, ezért szükséges lenne az egyház részére 100.000,-Ft összeggel 

megemelni a februári támogatást, azaz összesen 350.000,-Ft-ot biztosítani részükre.   

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

alábbi határozati javaslatot fogadja el: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2018. (V.14.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a farkasgyepűi római 

katolikus templom tornyának felújításához nyújtott támogatásról szóló 20/2018. 

(II.8.) számú Kt. határozatát az alábbiak szerint módosítja. amelynek során a 

határozat 1.bekezdésének helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 

„Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozat 

mellékletét képező támogatási szerződésben foglalt feltételek szerint 350.000,-

Ft, azaz háromszáz-ötvenezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a 

Bakonyjákói Római Katolikus Plébánia Hivatal részére a farkasgyepűi római 

katolikus templom tornyának felújításához.”   

 

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 3 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 50/2018. (V.14.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a farkasgyepűi római 

katolikus templom tornyának felújításához nyújtott támogatásról szóló 20/2018. 

(II.8.) számú Kt. határozatát az alábbiak szerint módosítja. amelynek során a 

határozat 1.bekezdésének helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 

„Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozat 

mellékletét képező támogatási szerződésben foglalt feltételek szerint 350.000,-

Ft, azaz háromszáz-ötvenezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a 

Bakonyjákói Római Katolikus Plébánia Hivatal részére a farkasgyepűi római 

katolikus templom tornyának felújításához.”   

 

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 15.50 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 

 Takácsné Légrádi Edina dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 

 

 

 


