
  

Szám:3/2019. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019.február 14-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 és 

 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 azzal a különbséggel, hogy az alábbi napirendek megtárgyalása lenne szükséges:  

1.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek meghatározásáról 2019-

2021. évekre vonatkozóan 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

2.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat tulajdonát képező 240/31 hrsz-ú 

ingatlan Takács Szabolcs és Neje tulajdonát képező Farkasgyepű 239/28 hrsz-ú 

ingatlanra történő cseréjéről 

Előadó: Rujzam Antal alpolgármester 

 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 

e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu 

 



Farkasgyepű Község Önkormányzat 15/2019. (II.14.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019.február 14-i rendkívüli, 

nyilvános ülésének napirendje: 

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

árajánlatokról  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

4.) Előterjesztés téli rezsicsökkentésről szóló határozat végrehajtása érdekében 

tüzelőanyag biztosító szolgálatóktól érkezett árajánlatokról  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

5.) Előterjesztés téli rezsicsökkentésről szóló rendelet megalkotásáról  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

6.) Előterjesztés a Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti 

Szolgálatot Fenntartó Társulása Társulási Megállapodásának módosítása tárgyában 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

7.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek meghatározásáról 2019-

2021. évekre vonatkozóan 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

8.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat 2019.évi költségvetéséről   

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

9.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat tulajdonát képező 240/31 hrsz-ú 

ingatlan Takács Szabolcs és Neje tulajdonát képező Farkasgyepű 239/28 hrsz-ú 

ingatlanra történő cseréjéről 

Előadó: Rujzam Antal alpolgármester 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

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

érkezett árajánlatokról  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket. Polgármester 

felbontotta a zárt borítékban érkezett árajánlatokat -melyek egyik példánya a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi- és ismertette azokat. A „Környezetünkért” Kft. (8500 Pápa, Bartók B. út 



19/4. adószám: 12776115-2-19) nettó 3 485 250,-Ft, bruttó 4 426 268,-Ft összegért, a HUN-

ROAD MOVA Építő Kft. (9021 Győr, Árpád út 14. adószám:14296255-2-08) nettó 

3 727 500,-Ft, bruttó 4 733 925,-Ft összegért, a MADEMA 2006 Útépítő és Szolgáltató Kft. 

(9400 Sopron, Győri út 5. II/6. adószám: 13863199-2-08) nettó 3 930 000,-Ft, bruttó 

4 991 100,-Ft összegért vállalná az útfelújítást.  

Polgármester megállapította, hogy a „Környezetünkért” Kft. (8500 Pápa, Bartók B. út 19/4. 

adószám: 12776115-2-19) árajánlata a legolcsóbb.   

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

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el azzal a kiegészítéssel, hogy a 

„Környezetünkért” Kft. (8500 Pápa, Bartók B. út 19/4. adószám: 12776115-2-19) gazdasági 

társasággal kössön szerződést az önkormányzat és a felújítás  nettó 3 485 250,-Ft, bruttó 

4 426 268,-Ft összegét 2019.évi költségvetéséből fedezze.  

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 16/2019. (II.14.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Farkasgyepű Temető felé 

vezető 03/11 hrsz-ú út felújítására –tekintettel arra, hogy az Önkormányzat által 

indított versenyeztetési eljárásban a legalacsonyabb árajánlatot adta- a 

„Környezetünkért” Kft. (8500 Pápa, Bartók B. út 19/4. adószám: 12776115-2-19) 

gazdasági társasággal köt szerződést.  

A képviselő-testület a felújítás nettó 3 485 250,-Ft, bruttó 4 426 268,-Ft, azaz bruttó 

négymillió-négyszázhuszonhatezer-kettőszázhatvannyolc forint költségét 2019.évi 

költségvetésből fedezi.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére és egyben a vállalkozási szerződés képviselő-testület nevében történő 

aláírására.  

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: 2019.március 14. 

 
 

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

tüzelőanyag biztosító szolgálatóktól érkezett árajánlatokról  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket és ismertette az 

érkezett árajánlatokat, melyek másolatban a jegyzőkönyv mellékletét képezik. Klotz Ibolya 

egyéni vállalkozó (8597 Ganna, Fő u. 98. adószám: 68321914-1-39) kizárólag palackos gázra 

adott árajánlatot 2,4048 db-ot biztosít 12.000,-Ft összegért, melyet a Farkasgyepű, Petőfi 

Sándor u. 58.szám alatti üzletéből ad ki. A JÁKÓFA Ipari és Kereskedelmi Kft. (8597 Ganna, 

Fő u. 39. adószám: 11338615-2-19) 10 kg-os téglabrikettből 15 db-ot, pelletből 9 db 15 kg-os 

zsákkal tud biztosítani, amit a járiföldi telephelyén lehet átvenni. Csekényiné Schneider Anna 

Katalin egyéni vállalkozó (8445 Városlőd, Hölgykő u. 21. adószáma:53976343-2-39) a 

Városlőd, Hölgykő u. 21. szám alatti telephelyén történő átvétellel 2,5 q szenet vagy 5 zsák 30 

kg-os zsákosszenet vagy 2,4 db gázpalackot vagy 14 db 10 kg-os téglabrikettet vagy 5 db 25 



kg-os szénbrikettet vagy 0,35 m3 konyhakész tüzifát tud biztosítani a megadott 12.000,-Ft 

összegért.  

 

Polgármester megállapította, hogy palackos gáz vonatkozásában Klotz Ibolya egyéni 

vállalkozó (8597 Ganna, Fő u. 98. adószám: 68321914-1-39), téglabrikett, illetve pellett 

vonatkozásában a JÁKÓFA Ipari és Kereskedelmi Kft. (8597 Ganna, Fő u. 39. adószám: 

11338615-2-19), szén, szénbrikett, illetve konyhakész tüzifa vonatkozásában Csekényiné 

Schneider Anna Katalin egyéni vállalkozó (8445 Városlőd, Hölgykő u. 21. 

adószáma:53976343-2-39) adta a legkedvezőbb árajánlatot. 

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

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el azzal a kiegészítéssel, hogy palackos 

gázpalack biztosítására Klotz Ibolya egyéni vállalkozóval (8597 Ganna, Fő u. 98. adószám: 

68321914-1-39), fabrikett, illetve pellett biztosítására a JÁKÓFA Ipari és Kereskedelmi Kft. 

(8597 Ganna, Fő u. 39. adószám: 11338615-2-19), szén, szénbrikett, illetve konyhakész tüzifa 

biztosítására Csekényiné Schneider Anna Katalin egyéni vállalkozóval (8445 Városlőd, 

Hölgykő u. 21. adószáma:53976343-2-39) kössön szerződést az önkormányzat. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 17/2019. (II.14.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a téli rezsicsökkentésben 

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

felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szóló 1602/2018.(XI.27.) Korm. 

határozat végrehajtása érdekében tüzelőanyagok beszerzése tárgyban a tüzelőanyagot 

természetben biztosító gazdálkodó szervezetek között indított versenyeztetési 

eljárásban – tekintettel arra, hogy a legjobb ár-minőség arányt tartalmazó ajánlatot 

adta, amelyben a fűtőérték-ár arány, illetve a lakosság részére történő 

hozzáférhetőség volt-  palackos gáz biztosítása érdekében Klotz Ibolya (8597 Ganna, 

Fő u. 98.)egyéni vállalkozóval, pellett és fabrikett biztosítása érdekében a JÁKÓFA 

Kft. (8597 Ganna, Fő u. 39.) gazdasági társasággal, szén, szénbrikett, konyhakész 

tüzifa biztosítására Csekényiné Schneider Anna Katalin (8445 Városlőd, Kossuth 

Lajos u. 55.) egyéni vállalkozóval köt szerződést. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy képviselő-testület nevében 

a jelen határozat mellékletét képező szerződéseket írja alá, valamint a 

tüzelőanyagtámogatásra jogosultak részére az igazolást, palackos gáz támogatás 

esetében az igazolásokat állítsa ki és küldje ki azokat a lakosság részére.  

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 Határidő: 2019.február 28. 

 

3.) Napirend: Előterjesztés téli rezsicsökkentésről szóló rendelet megalkotásáról  

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.) Napirend: Előterjesztés a Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti 

Szolgálatot Fenntartó Társulása Társulási Megállapodásának módosítása 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 5 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 18/2019. (II.14.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a jelen 

határozat 1. mellékletét képező Herend Környéki Önkormányzatok Család és 

Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását a törzskönyvi bejegyzés napjának 

hatályával és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. 

Határidő: azonnal 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.) Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat saját bevételeinek és az 

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek meghatározásáról 2019-

2021. évekre vonatkozóan 

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 19/2019. (II.14.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat saját 

bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteinek felső határát a 2019-2021. évekre 

vonatkozóan a jelen határozat mellékletét képező táblázat szerint állapítja meg. 

 

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

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: értelemszerű 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.) Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat 2019.évi költségvetéséről   

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.) Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat tulajdonát képező 240/31 

hrsz-ú ingatlan Takács Szabolcs és Neje tulajdonát képező Farkasgyepű 239/28 hrsz-ú 

ingatlanra történő cseréjéről 

Előadó: Rujzam Antal alpolgármester 

Polgármester kérésére az alpolgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta 

képviselőket.   

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

tekintettel arra, hogy a Farkasgyepű 239/28 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.  

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 20/2019. (II.14.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Farkasgyepű Ifjúság 

utcában keletkező csapadékvíz elvezetésének megoldása érdekében a tulajdonát 

képező Farkasgyepű 240/31 hrsz-ú 925 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület 

művelési ágú ingatlant elcseréli a Takács Szabolcs és Takácsné Légrádi Edina 8582 

Farkasgyepű, Kossuth u. 33. szám alatti lakosok egyenlő arányú tulajdonát képező 

Farkasgyepű 239/28 hrsz-ú 1000 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület művelési ágú 

ingatlanra. 

A képviselő-testület a csereszerződés megkötésével és bonyolításával dr. Herczeg 

Attila ügyvédet (8200 Veszprém, Horgos u. 8.) bízza meg.  

 

A csereszerződés ügyvédi munkadíját a képviselő-testület 2019.évi költségvetéséből 

téríti meg. 

Képviselő-testület utasítja az alpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére, 

felkéri a csereügylet intézésére és egyben felhatalmazza a csereszerződés képviselő-

testület nevében történő aláírására.  

Felelős: Rujzam Antal alpolgármester 

Határidő: 2019.március 14. 

 

 

 

 

 



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

ülést 16.40 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 

 Takácsné Légrádi Edina dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 

 

 

 


