
 

Szám:19/2018. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018.október 4-én 15.00 

órakor megtartott rendkívüli, nyilvános testületi ülésén 

 

Jelen voltak: Takácsné Légrádi Edina polgármester és 

 Rujzam Antal alpolgármester és 

 Kocsis Tamás önkormányzati képviselő és  

 Kungl Melinda önkormányzati képviselő  

 

Távolmaradt:  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 4 fő megjelent, 

1 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 napirendi pontok 

megtárgyalása lenne szükséges: 

1.) Előterjesztés dr.Glied-Berke Barbara fogászati alapellátás biztosítása kapcsán 

rendelési idő és új helyettes személyének bejelentéséről 

  Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

2.) Előterjesztés a 2018/2019-es téli szezonban végzendő hóeltakarítási munkálatokra 

meghívásos pályázat kiírásáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

3.) Előterjesztés a kiegészítő szociális tűzifa-támogatás helyi szabályairól szóló rendelet 

megalkotásáról  

  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 

 



4.) Előterjesztés a kiegészítő szociális tűzifa-támogatás rászorultak részére történő 

kiszállításáról  

  Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

5.) Előterjesztés virágládák beszerzéséről  

  Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 89/2018. (X.4.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018.október 4-i rendkívüli, 

nyilvános ülésének napirendje: 

1.) Előterjesztés Bakony vadjai múzeum fűtési rendszerének kialakítására érkezett 

árajánlatokról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

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

meghatározásának véleményezése tárgyában  

  Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

3.) Előterjesztés Nyugdíjasklub kirándulásának támogatásáról   

  Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

4.) Előterjesztés dr.Glied-Berke Barbara fogászati alapellátás biztosítása kapcsán 

rendelési idő és új helyettes személyének bejelentéséről 

  Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

5.) Előterjesztés a 2018/2019-es téli szezonban végzendő hóeltakarítási munkálatokra 

meghívásos pályázat kiírásáról  

  Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

6.) Előterjesztés a kiegészítő szociális tűzifa-támogatás helyi szabályairól szóló rendelet 

megalkotásáról  

  Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

7.) Előterjesztés a kiegészítő szociális tűzifa-támogatás rászorultak részére történő 

kiszállításáról  

  Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

8.) Előterjesztés virágládák beszerzéséről  

  Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1.) Napirend: Előterjesztés Bakony vadjai múzeum fűtési rendszerének kialakítására érkezett 

árajánlatokról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 



Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket, majd ismertette 

a zárt borítékban érkezett árajánlatokat. Kalmár Miklós (8500 Pápa, Törzsökhegy) bruttó:1 

674 700,-Ft összegért, Magvasi Attila (8591 Kéttornyúlak, Kertalja u. 2.) bruttó 1 729 375,-Ft 

(nettó: 1 311. 748,-Ft+ÁFA), Edvy Róbert (Pápadereske, Rózsa u. 6.) bruttó 1 709 700,-Ft 

összegért vállalná a Bakony vadjai múzeum fűtési rendszerének kialakítását. Az árajánlatok 

másolata a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

Polgármester megállapította, hogy Kalmár Miklós (8500 Pápa, Törzsökhegy) 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 Kalmár 

Miklós (8500 Pápa, Törzsökhegy) egyéni vállalkozóval kössön szerződést az önkormányzat 

és a feladatelvégzés bruttó:1 674 700,-Ft költségét a képviselő-testület 2018.évi 

költségvetéséből fedezi.  

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 90/2018. (X.4.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bakony vadjai múzeum 

fűtési rendszerének kialakítására – tekintettel arra, hogy a legkedvezőbb árajánlatot 

adta- Kalmár Miklós (8500 Pápa, Törzsökhegy) egyéni vállalkozóval köt szerződést.  

 

A megbízás bruttó 1 674 700,-Ft, azaz bruttó egymillió-hatszázhetvennégyezer-

hétszáz forint költségét a képviselő-testület 2018.évi költségvetéséből fedezi.  

 

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

egyben felhatalmazza a szerződés képviselő-testület nevében történő aláírására. 

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  polgármester 

Határidő: azonnal  
 

 

2.) 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 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 91/2018. (X.4.) 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 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: 2018. október 31. 
 

3.) Napirend: Előterjesztés Nyugdíjasklub kirándulásának támogatásáról   

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 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 92/2018. (X.4.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozat 

mellékletét képező támogatási szerződésben foglalt feltételek szerint 30.000,-Ft, 

azaz harmincezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a Farkasgyepűi 

Nyugdíjas klub 2018.évi kirándulásához.   

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére 

és egyben felhatalmazza a támogatási szerződés képviselő-testület nevében 

történő aláírására.  

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester  

Határidő: 2018.november 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.) Napirend: Előterjesztés dr.Glied-Berke Barbara fogászati alapellátás biztosítása kapcsán 

rendelési idő és új helyettes személyének bejelentéséről 

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 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 93/2018. (X.4.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi dr. 

Glied-Berke Barbara fogászati alapellátást biztosító fogorvos Dr. Birtalan 

Róbert (pecsétszáma: 83148), mint új helyettesítő fogorvos., valamint a 

fogászati rendelési idő 2018.november 1. napjától az alábbiak szerint történő 

módosítására vonatkozó bejelentését: Hétfőn 13-19 óráig, Kedden 8-14 óráig 

(iskolafogászati szűrés kedden 9-11 óráig), Szerdán és Csütörtökön 12-18.00 

óráig, Pénteken 9-15 óráig 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére és egyben a szerződésmódosítás aláírására.  

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5.) Napirend: Előterjesztés a 2018/2019-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 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 94/2018. (X.4.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018/2019-es téli 

szezonban, Farkasgyepű közigazgatási területén végzendő hóeltakarítási munkákra az 

alábbi vállalkozóktól, vállalkozásoktól kér árajánlatot: 
 

Stravis Kft. 8445 Csehbánya, Fő u. 40. 

Ram Trans Kft. 8445 Csehbánya, Fő u. 21. 

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

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

 



Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  polgármester 

Határidő: 2018.november 10. 

 

6.) Napirend: Előterjesztés a kiegészítő szociális tűzifa-támogatás helyi szabályairól szóló 

rendelet megalkotásáról  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket. 

 

A képviselő-testület tagjai hozzászólásaikban támogatták, hogy a Gyümölcsösben kerüljön 

kiosztásra a kiegészítő tűzifa, hiszen az ott lakóknak lehetőségünk sincs gázzal fűteni.  

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

testület az előterjesztésben szereplő rendelettervezetet fogadja el. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.) Napirend: Előterjesztés a kiegészítő szociális tűzifa-támogatás rászorultak részére történő 

kiszállításáról  

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 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 95/2018. (X.4.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonyerdő Zrt. (8500 

Pápa, Jókai Mór u. 46.) gazdasági társaságtól a támogatott szociális 

tüzifaprogramban történő felhasználás céljából 10 m3 kemény lombos fát rendel meg 

15.000,-Ft/m3+ÁFA értékben. 

 

A Képviselő-testület a szociális célú tüzifa rászorulók részére történő szállításáról 

Hegyi Árpád (8582 Farkasgyepű, Ifjúság u. 5.) egyéni vállalkozóval kötött 

fuvarozási szerződés útján gondoskodik. 

 

A képviselő-testület a kiszállítás költségeit legfeljebb 200.000,-Ft, azaz kettőszázezer 

forint összeghatárig 2018. évi költségvetéséből fedezi, valamint a tüzifa 

megvásárlásához megállapított 177.800,-Ft állami támogatás mellett összesen bruttó 

12.800,-Ft, tizenkettőezer-nyolcszáz forint önrészt biztosít.  

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

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: 2019.február 15. 

 

8.) Napirend: Előterjesztés virágládák beszerzéséről  

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 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 96/2018. (X.4.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete közterületei díszítése 

érdekében 2018.évi költségvetése terhére legfeljebb 600.000,-Ft, azaz hatszázezer 

forint összértékben virágládákat vásárol.  

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



 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: 2018.december 31. 

Napirend után: 

Takácsné Légrádi Edina polgármester elmondta, hogy a település Ifjúság utcájában két hét 

múlva kezdi a vállalkozó a csapadékvízelvezető árkok felújítását, azonban több lakos az 

ingatlana elé közterületre fát ültetett, ami akadályozza a beruházás megvalósítását.  

A képviselő-testület tagjai kérték a polgármestert, hogy tájékoztassa a lakosokat a 

beruházásról és kérje őket az általuk ültetett fák eltávolítására.  

 

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

ülést 16.30 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 

 Takácsné Légrádi Edina dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 

 


