
 

Szám:20/2018. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018.október 17-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  

 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. 

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

0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 97/2018. (X.17.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018.október 17-i rendkívüli, 

nyilvános ülésének napirendje: 

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

érkezett árajánlatokról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

2.) Előterjesztés Farkasgyepű Ifjúság utca vízelvezetése során felmerült problémák 

megoldásáról  

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 

 



3.) Előterjesztés közmeghallgatás időpontjának meghatározásáról  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

4.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi 

adókról szóló rendeletének felülvizsgálatáról  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1.) Napirend: Előterjesztés a 2018/2019-es téli szezonban végzendő hóeltakarítási 

munkálatokra érkezett árajánlatokról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket, majd ismertette a 

zárt borítékban érkezett árajánlatokat. A Tavárdivízió Kft. 15.000,-Ft/óra+ÁFA összegért, a 

Stravis Kft. 9500,-Ft/óra+ÁFA összegért, a RAM Trans Kft. 13.000,-Ft+ÁFA/ÓRA összegért 

vállalná a településen a síkosság elhárítási, illetve a hóeltakarítási munkálatokat. Az árajánlatok 

másolata a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Polgármester megállapította, hogy a Stravis Kft. 

(8445 Csehbánya, Fő u. 40.) árajánlata a legkedvezőbb.  

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

előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat fogadja el azzal a kiegészítéssel, hogy a Stravis 

Kft. gazdasági társasággal kössön szerződést az önkormányzat és a feladatelvégzés 9500,-

Ft/óra+ÁFA költségét a képviselő-testület adott évi költségvetéséből fedezi.  

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

0 tartózkodás mellett a következő határozatokat hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 98/2018. (X.17.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete Farkasgyepű Község 

közigazgatási területen a 2018/2019-es téli szezonban a hó eltakarítási és 

csúszásmentesítési munkákat – tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb összegű 

árajánlatot adta- a Stravis Kft. gazdasági társasággal (székhely:8445 Csehbánya, Fő u. 

40.) 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: 9500,-forint + 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 2019. májusig 

2.Farkasgyepű Község Önkormányzat 99/2018. (X.17.) számú Kt. határozata: 



Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete Farkasgyepű Község 

közigazgatási területén a 2018/2019-es téli szezonban a csúszásmentesítési 

munkálatok elvégzése érdekében 200.000,-Ft, azaz kettőszázezer forint összeghatárig 

útszóró sót vásárol.  

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 Határidő: azonnal 
 

 

2.) Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű Ifjúság utca vízelvezetése során felmerült problémák 

megoldásáról  

Előadó: Rujzam Antal alpolgármester 

Alpolgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket. 

 

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

tekintettel arra, hogy a Farkasgyepű 239/15 hrsz-ú ingatlan egyik tulajdonosa, 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.  

 

Képviselők hozzászólásaikban támogatták, hogy az Ifjúság utcai vízelvezetés megoldása 

érdekében szülessen egyezség a tulajdonosokkal.   

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 100/2018. (X.17.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Farkasgyepű Ifjúság utcában 

keletkező csapadékvíz elvezetésének megoldása érdekében a jelen határozat mellékletét 

képező levélben foglaltak szerint tájékoztatja a Farkasgyepű 239/15 hrsz-ú ingatlan 

tulajdonosait.  

Képviselő-testület utasítja az alpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére és 

egyben felkéri, hogy a válasz megérkezését követően azt terjessze a képviselő-testület 

elé.    

Felelős: Rujzam Antal alpolgármester 

Határidő: azonnal 
 

 

 

 

 



3.) Napirend: Előterjesztés közmeghallgatás időpontjának 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 5 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 

0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 101/2018. (X.17.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi közmeghallgatását 

2018. november 22-én (csütörtökön) 17.00 órai kezdettel a Farkasgyepűi Faluház (8582 

Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42.) nagytermében tartja.  

Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.   

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: azonnal 
 

4.) Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

helyi adókról szóló rendeletének 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 rendelet-tervezetet  fogadja el. 

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

0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

 


