
  

Szám:2/2019. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019.január 24-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  

 Mayer Nándor önkormányzati képviselő. 

 

Távolmaradt:  Kungl Melinda 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 

Veisz Györgyné Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

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 különbséggel, hogy a vegyes ügyek között az alábbi napirendek 

megtárgyalása lenne szükséges:  

 

1.) Előterjesztés az Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodájának falugondnoki 

gépjármű igénybevételére vonatkozó kérelméről  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

2.) Előterjesztés a Farkasgyepű Gyümölcsös felé vezető úton közvilágítás kiépítése 

érdekében közvilágítástervező kiválasztására árajánlatok kéréséről 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

3.) Előterjesztés fogathajtó verseny lebonyolításában történő együttműködésről 

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 

 



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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 6/2019. (I.24.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019.január 24-i rendkívüli, 

nyilvános ülésének napirendje: 

1.) Előterjesztés Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 

együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

2.) Előterjesztés a polgármester 2019.évi szabadságolási tervének elfogadásáról  

 Előadó: Rujzam Antal alpolgármester 

 

3.) Előterjesztés a Farkasgyepű Petőfi utcai járda Kossuth utcai elágazótól a Boróka 

betérőig tartó szakaszának felújítására versenyeztetési eljárás indításáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

4.) Előterjesztés a Farkasgyepű Temető felé vezető 03/11 hrsz-ú út felújítására 

versenyeztetési eljárás indításáról  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

5.) Előterjesztés téli rezsicsökkentésről szóló határozat végrehajtása érdekében 

tüzelőanyag biztosító szolgálató kiválasztására versenyeztetési eljárás indításáról   

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

6.) Előterjesztés az Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodájának falugondnoki 

gépjármű igénybevételére vonatkozó kérelméről  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

7.) Előterjesztés a Farkasgyepű Gyümölcsös felé vezető úton közvilágítás kiépítése 

érdekében közvilágítástervező kiválasztására árajánlatok kéréséről 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

8.) Előterjesztés fogathajtó verseny lebonyolításában történő együttműködésről 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1.) Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 

együttműködési megállapodás 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 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 7/2019. (I.24.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Farkasgyepű Német 

Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével kötött és a 

130/2014.(XII.11.) számú Kt. határozattal jóváhagyott Együttműködési 

Megállapodást változatlan formában jóváhagyja. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: 2019.január 31. 
 

2.) Napirend: Előterjesztés a polgármester 2019.évi szabadságolási tervének elfogadásáról  

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 az ő béréről van, ezért kérte, hogy a döntéshozatalból a Képviselő-

testület zárja ki. 

 

A Képviselő-testület Takácsné Légrádi Edina polgármester kérésére 3 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 3 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 8/2019. (I.24.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 2019.évi szabadságának ütemezését e határozat mellékletét képező 

ütemezési rend szerint elfogadja. 

 

 

 

 

 



3.) Napirend: Előterjesztés a Farkasgyepű Petőfi utcai járda Kossuth utcai elágazótól a 

Boróka betérőig tartó szakaszának felújítására versenyeztetési eljárás indításáról 

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 9/2019. (I.24.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Farkasgyepű Petőfi utcai 

járda Kossuth utcai elágazótól a Boróka betérőig tartó szakaszának felújítására a 

jelen határozat mellékletét képező ajánlati felhívással az alábbi egyéni 

vállalkozók/gazdasági társaságok meghívásával versenyeztetési eljárást indít: 

- I-nett 2008 Kft. (9549 Keléd, Hunyadi u. 27. email: inett2008kft@gmail.com) 

- Optimál-Ép Kft. (8596 Pápakovácsi, Fő u. 59.email: etomee@citromail.hu) 

- Krisz-Épkő Kft. (8500 Pápa, Szabó D. u. 2/A. email:kriszepko@gmail.com) 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert az ajánlatkérők megküldésére és 

beérkezésüket követően azok képviselő-testület elé terjesztésére.  

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: 2019.február 15. 

4.) Napirend: Előterjesztés a Farkasgyepű Temető felé vezető 03/11 hrsz-ú út felújítására 

versenyeztetési eljárás indításáról  

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 10/2019. (I.24.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Farkasgyepű Temető felé 

vezető 03/11 hrsz-ú út felújítására a jelen határozat mellékletét képező ajánlati 

felhívással az alábbi egyéni vállalkozók/gazdasági társaságok meghívásával 

versenyeztetési eljárást indít: 

- Környezetünkért Kft (8500 Pápa, Bartók Béla u. 19/4.) 

- Madema 2006. Kft (9400 Sopron, Győri út 5. ) 

- HUN-ROAD MOVA Építő. Kft (9023 Győr, Budai u. 21. ) 

mailto:etomee@citromail.hu


A képviselő-testület utasítja a polgármestert az ajánlatkérők megküldésére és 

beérkezésüket követően azok képviselő-testület elé terjesztésére.  

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: 2019.február 15. 

 

5.) Napirend: Előterjesztés téli rezsicsökkentésről szóló határozat végrehajtása érdekében 

tüzelőanyag biztosító szolgálató kiválasztására versenyeztetési eljárás indításáról   

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 11/2019. (I.24.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a téli rezsicsökkentésben 

korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot 

felhasználó háztartások egyszeri természetbeni támogatásának biztosítására a téli 

rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről 

szóló 1364/2018.(VII.27.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtása érdekében a 

jelen határozat mellékletét képező ajánlati felhívással versenyeztetési eljárást indít. 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert az ajánlatkérők megküldésére és 

beérkezésüket követően azok képviselő-testület elé terjesztésére.  

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: 2019.február 15. 

 

6.) Napirend: Előterjesztés az Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodájának falugondnoki 

gépjármű igénybevételére vonatkozó kérelméről  

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 12/2019. (I.24.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adászteveli Óvoda 

Bakonyjákói Tagóvodájának vezetője kérésére engedélyezi hogy a Farkasgyepű 

Község Önkormányzat tulajdonában lévő falugondnoki gépjármű bábelőadás 

megtekintése céljából térítésmentesen 2019.február 8. napján 6 fő óvodást és 1 fő 

felnőtt kísérőt Bakonyjákó településről Városlődre majd vissza szállítson. 



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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: 2019.február 8. 

 

7.) Napirend: Előterjesztés a Farkasgyepű Gyümölcsös felé vezető úton közvilágítás kiépítése 

érdekében közvilágítástervező kiválasztására 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 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 13/2019. (I.24.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Farkasgyepű Gyümölcsös 

felé vezető úton közvilágítás kiépítés tervezése érdekében 3 tervezőktől kér 

árajánlatot. 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert az ajánlatkérők megküldésére és 

beérkezésüket követően azok képviselő-testület elé terjesztésére.  

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: 2019.február 28. 

 

8.) Napirend: Előterjesztés fogathajtó verseny lebonyolításában történő együttműködésről 

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 14/2019. (I.24.) számú Kt. határozata: 
 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019.június 23-án 

Farkasgyepű településen megrendezésre kerülő fogathajtó verseny 

lebonyolításában együttműködik és a rendezvény megvalósítása érdekében 

2019.évi költségvetése terhére legfeljebb 500.000,-Ft., azaz ötszázezer forint 

összeghatárig árukat és szolgáltatásokat vásárol.  

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: 2019.június 23. 



 

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

ülést 16.50 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 

 Takácsné Légrádi Edina dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 

 

 


