
  

Szám: 8/2019. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019.április 11-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 

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 napirendek 

megtárgyalása lenne szükséges: 

 

1.) Előterjesztés Bakony vadjai kiállítóhely tárlatvezetői és gondoki feladataira megbízási 

szerződés kötéséről  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

2.) Előterjesztés értékkel bíró helyi rendezvény megvalósítására pályázat benyújtásáról  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

3.) Előterjesztés Gördülő Fejlesztési terv összeállítási kötelezettséggel kapcsolatosan 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

4.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat 2019.évi közbeszerzési tervéről 

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 39/2019. (IV.11.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019.április 11-i rendkívüli, 

nyilvános ülésének napirendje: 

1.) Előterjesztés 2018.évi házi segítségnyújtási feladat megvalósításáról szóló 

beszámolóról  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

2.) Előterjesztés ravatalozó építéséhez érkezett tervezői árajánlatokról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

3.) Előterjesztés a Farkasgyepű Csurgó utca közvilágítás kiépítése érdekében érkezett 

közvilágítástervezői árajánlatokról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

4.) Előterjesztés Farkasgyepű településen elmúlt 5 éves időszakban megvalósult 

fejlesztésekről szóló imázsfilm készítésére érkezett árajánlatokról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

5.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete által alkotott a 

településkép védelméről szóló 3/2018.(III.20.) önkormányzati rendeletével szemben 

érkezett törvényességi felhívásról  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

6.) Előterjesztés Bakony vadjai kiállítóhely tárlatvezetői és gondoki feladataira megbízási 

szerződés kötéséről  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

7.) Előterjesztés értékkel bíró helyi rendezvény megvalósítására pályázat benyújtásáról  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

8.) Előterjesztés Gördülő Fejlesztési terv összeállítási kötelezettséggel kapcsolatosan 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

9.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat 2019.évi közbeszerzési tervéről 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1.) Napirend: Előterjesztés 2018.évi házi segítségnyújtási feladat megvalósításáról szóló 

beszámolóról  

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 40/2019. (IV.11.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápakörnyéki 

Önkormányzatok Feladatellátó Intézményének a Farkasgyepű községben végzett házi 

segítségnyújtásra vonatkozó, jelen határozat mellékletét képező 2018.évi beszámolóját 

elfogadja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.) Napirend: Előterjesztés ravatalozó építéséhez érkezett tervezői árajánlatokról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket. Polgármester 

felbontotta a zárt borítékban érkezett árajánlatokat -melyeknek másolati példánya a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi- és ismertette azokat.  

Gáncs Attila Tibor (8500 Pápa, Huszár ltp. 2.4/4.) nettó 640.000,-Ft+ 0% ÁFA 

(bruttó:640.000,-Ft), a Timpanon Építésziroda (8500 Pápa, Rákóczi u. 26.) nettó 700.000,-

Ft+ÁFA, a Csizmadia és Társai Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8500 Pápa, 

Negyedik u. 62/b.) nettó: 750.000,-Ft+ÁFA összegért vállalná a tervezést.  

 

Polgármester megállapította, hogy Gáncs Attila Tibor (8500 Pápa, Huszár ltp. 2.4/4.) 

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 Gáncs 

Attila Tibor (8500 Pápa, Huszár ltp. 2.4/4.) tervezővel kössön szerződést az önkormányzat és 

a felújítás nettó 640.000,-Ft, bruttó 640.000,-Ft összegét 2019.évi költségvetéséből fedezze.  

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 41/2019. (IV.11.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Farkasgyepű temetőben 

építendő ravatalozó építési engedélyezései terveinek elkészítésére–tekintettel arra, 

hogy az Önkormányzat által indított versenyeztetési eljárásban a legalacsonyabb 

árajánlatot adta- a Gáncs Attila Tibor (8500 Pápa, Huszár ltp. 2.4/4.) tervezővel köt 

szerződést.  

A képviselő-testület a tervdokumentáció készítésének nettó 640.000,-Ft+ÁFA, 

bruttó 640.000,-Ft, azaz bruttó hatszáznegyvenezer 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.május 15. 

 

3.)Napirend: Előterjesztés a Farkasgyepű Csurgó utca közvilágítás kiépítése érdekében 

érkezett közvilágítástervezői árajánlatokról 

 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket. Polgármester 

felbontotta a zárt borítékban érkezett árajánlatokat -melyeknek másolati példánya a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi- és ismertette azokat.  

A Jano-Generál Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8360 Keszthely, Georgikon u. 24.) nettó 

290.000,-Ft+ÁFA (bruttó:368.300,-Ft), az Elektro-Csali Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 



(8311 Nemesvita, Kossuth Lajos u. 59.) nettó: 200.000,-Ft+ÁFA (bruttó: 254.000,-Ft), Danis 

László egyéni vállalkozó (8315 Gyenesdiás, Csokonai köz 8.) nettó: 290.000,-Ft+0% ÁFA 

(bruttó:290.000,-Ft) összegért vállalná a közvilágítástervezést.  

Polgármester megállapította, hogy az Elektro-Csali Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8311 

Nemesvita, Kossuth Lajos u. 59.) 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 az 

Elektro-Csali Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8311 Nemesvita, Kossuth Lajos u. 59.) 

gazdasági társasággal kössön szerződést az önkormányzat és a tervezés nettó 200.000,-Ft, 

bruttó 254.000,-Ft összegét 2019.évi költségvetéséből fedezze.  

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 42/2019. (IV.11.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Farkasgyepű Csurgó utca 

közvilágítás kiépítése terveinek elkészítése érdekében–tekintettel arra, hogy az 

Önkormányzat által indított versenyeztetési eljárásban a legalacsonyabb árajánlatot 

adta- az Elektro-Csali Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8311 Nemesvita, Kossuth 

Lajos u. 59.) gazdasági társasággal köt szerződést.  

A képviselő-testület a tervdokumentáció készítésének nettó 200.000,-Ft+ÁFA, 

bruttó 254.000,-Ft, azaz bruttó kettőszázötvennégyezer 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.május 15. 

4.Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű településen elmúlt 5 éves időszakban megvalósult 

fejlesztésekről szóló imázsfilm készítésére érkezett árajánlatokról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket. Polgármester 

felbontotta a zárt borítékban érkezett árajánlatokat -melyeknek másolati példánya a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi- és ismertette azokat.  

Gyurom János (8511 Pápa, Kökény u. 1.) bruttó 1.370.000.-Ft, Péter Zsuzsanna (8596 

Pápakovácsi, Új u. 8.) bruttó: 1.750.000.-Ft összegért vállalná a kisfilm elkészítését. 

 

Polgármester megállapította, hogy az Gyurom János (8511 Pápa, Kökény u. 1.) 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 Gyurom 

János (8511 Pápa, Kökény u. 1.) egyéni vállalkozóval kössön szerződést az önkormányzat és 

a filmkészítés bruttó 1.370.000,-Ft összegét 2019.évi költségvetéséből fedezze.  



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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 43/2019. (IV.11.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019.évi költségvetése 

terhére bruttó 1.370.000,-Ft, azaz egymillió-háromszázhetvenezer forint összegért 

Farkasgyepű településen elmúlt 5 éves időszakban megvalósult fejlesztésekről szóló 

imázsfilm készítésére Gyurom János (8511 Pápa, Kökény u. 1.) egyéni vállalkozóval 

köt szerződést.  

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.május 15. 

5.) Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete által 

alkotott a településkép védelméről szóló 3/2018.(III.20.) önkormányzati rendeletével szemben 

érkezett törvényességi felhívásról  

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  44/2019. (IV.11.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Veszprém 

Megyei Kormányhivatal VE/53/00984-1/2019. ügyszámú törvényességi 

felhívását és utasítja a jegyzőt, valamint a polgármestert, hogy a Farkasgyepű 

Község Önkormányzat Képviselő-testülete által alkotott a településkép 

védelméről szóló 3/2018.(III.20.) önkormányzati rendeletének módosítása 

érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.  

Határidő: 2019.június 29. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

dr. Ádám Renáta jegyző 
 

6.) Napirend: Előterjesztés Bakony vadjai kiállítóhely tárlatvezetői és gondoki feladataira 

megbízási szerződés kötéséről  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.  

 

Mayer Nándor önkormányzati képviselő jelezte, hogy az ügyben személyesen érintett, 

tekintettel arra, hogy az ő megbízásáról van szó, ezért kérte, hogy a döntéshozatalból a 

Képviselő-testület zárja ki. 



A Képviselő-testület Mayer Nándor önkormányzati képviselő kérésére 3 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett kizárta a döntéshozatalból.  

 

Egyéb 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 45/2019. (IV.11.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete Mayer Nándor 8582 

Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. szám alatti lakossal a Bakony vadjai kiállítóhely 

tárlatvezetői és gondoki feladatainak ellátására megköti a jelen előterjesztés 

mellékletét képező megbízási szerződést. 

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

egyben felhatalmazza a megbízási szerződés képviselő-testület nevében történő 

aláírására. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  polgármester 

Határidő: 2019.április 15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.) Napirend: Előterjesztés értékkel bíró helyi rendezvény megvalósítására pályázat 

benyújtásáról  

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 46/2019. (IV.11.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Kormánya 

által a Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport illetékességi területén 

működő önkormányzatok részére is kiírt értékkel bíró helyi vagy térségi 

rendezvények támogatására vonatkozó felhívásra benyújtja pályázatát és a 

támogatásból 2018.01.01 és 2020.12.31. között két rendezvényt kíván megvalósítani.  

A második rendezvényre 2019.július 6-án kerül sor, melyhez a megpályázható 

346.900,-Ft támogatás mellé 2019.évi költségvetése terhére 253.100,-Ft önrészt 

biztosít.  

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

egyben felhatalmazza a pályázat kiírási szempontokra megfelelő összeállítására, 

valamint képviselő-testület nevében történő benyújtására. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: 2019.április 20. 

8.) Napirend: Előterjesztés Gördülő Fejlesztési terv összeállítási kötelezettséggel 

kapcsolatosan 

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 javaslatokat fogadja el. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatokat hozta: 

 

1.Farkasgyepű Község Önkormányzat 47/2019. (IV.11.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 11-10250-1-001-00-

07 MEKH kóddal rendelkező 4. sorszámú Farkasgyepű ivóvízellátó víziközmű-

rendszer Ellátásért Felelőse, megtárgyalta a 2020-2034. évekre vonatkozó Gördülő 

Fejlesztési Terv készítésére vonatkozó napirendi pontot. 

 



A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) bekezdése 

szerinti Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása 

érdekében a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy hatalmazza 

meg a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő 

Részvénytársaságot a Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos önkormányzati 

kötelezettségek teljesítésével. 

 

A meghatalmazás terjedjen ki arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a vonatkozó 

Terveket készítse el és a Vksztv. valamint az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet által 

megállapított véleményezés átvételét követően, a 2019-2033. évekre vonatkozó 

Gördülő Fejlesztési Tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz 

nyújtsa be és a jóváhagyásra irányuló eljárásban képviselje az Önkormányzatot. 

 

A meghatalmazás visszavonásig érvényes, így a elkövetkező években készítendő 

Gördülő Fejlesztési Tervek elkészítésére, benyújtására és a jóváhagyási eljárásban 

való képviseletre szól. 

 

Egyúttal a Képviselő-testület elfogadja, hogy a mindenkor érvényes igazgatási és 

szolgáltatási díjakat a Bakonykarszt Zrt. a jóváhagyási eljárás megindítása érdekében 

befizeti és amennyiben lehetséges, akkor a használati díjak terhére elszámolja. 

Amennyiben ez nem áll rendelkezésre, akkor az Önkormányzat a Bakonykarszt Zrt. 

részére az igazgatási és szolgáltatási díjat megfizeti.  

 

Felelős:Takácsné Légrádi Edina 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2.Farkasgyepű Község Önkormányzat 48/2019. (IV.11.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 21-06673-1-007-01-

00 MEKH kóddal rendelkező 52. sorszámú Ajka szennyvízelvezető és -tisztító 

víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse, megtárgyalta a 2020-2034. évekre vonatkozó 

Gördülő Fejlesztési Terv készítésére vonatkozó napirendi pontot. 

 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) bekezdése 

szerinti Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása 

érdekében a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy hatalmazza 

meg a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő 

Részvénytársaságot a Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos önkormányzati 

kötelezettségek teljesítésével. 

 

A meghatalmazás terjedjen ki arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a vonatkozó 

Terveket készítse el és a Vksztv. valamint az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet által 

megállapított véleményezés átvételét követően, a 2019-2033. évekre vonatkozó 

Gördülő Fejlesztési Tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz 

nyújtsa be és a jóváhagyásra irányuló eljárásban képviselje az Önkormányzatot. 

 

A meghatalmazás visszavonásig érvényes, így a elkövetkező években készítendő 

Gördülő Fejlesztési Tervek elkészítésére, benyújtására és a jóváhagyási eljárásban 

való képviseletre szól. 

 



Egyúttal a Képviselő-testület elfogadja, hogy a mindenkor érvényes igazgatási és 

szolgáltatási díjakat a Bakonykarszt Zrt. a jóváhagyási eljárás megindítása érdekében 

befizeti és amennyiben lehetséges, akkor a használati díjak terhére elszámolja. 

Amennyiben ez nem áll rendelkezésre, akkor az Önkormányzat a Bakonykarszt Zrt. 

részére az igazgatási és szolgáltatási díjat megfizeti.  

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

 

9.) Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat 2019.évi közbeszerzési 

tervéről 

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 49/2019. (IV.11.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi 

közbeszerzési tervét elfogadja. 

A közbeszerzési terv e határozat mellékletét képezi. 

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 16.40 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 

 Takácsné Légrádi Edina dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 

 

 


