
  

Szám: 9/2019. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019.május 9-én 15.00 

órakor megtartott rendkívüli, nyilvános testületi ülésén 

 

Jelen voltak: Takácsné Légrádi Edina polgármester és 

 Rujzam Antal alpolgármester és  

 Mayer Nándor önkormányzati képviselő. 

  

Távolmaradt: Kocsis Tamás önkormányzati képviselő és  

 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 3 fő megjelent, 

2 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 „Szakmai program a szociális étkeztetésről” című szakmai program 

módosítására  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

2.) Előterjesztés falugondok munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott 2019.évi 

munkaruha juttatási keretösszegének meghatározásáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

3.) Előterjesztés falugondnok továbbképzési tervének elfogadásáról    

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 
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4.) Előterjesztés teleház és könyvtár nyitvatartási idejének módosításáról  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

5.) Előterjesztés helyi választási bizottsági tag választásáról  

Előadó: dr.Ádám Renáta jegyző 

 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 50/2019. (V.9.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019.május 9-i rendkívüli, nyilvános 

ülésének napirendje: 

1.) Beszámoló Farkasgyepű Község Önkormányzat 2018.évi költségvetéséről 

(zárszámadás) 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester  

 

2.) Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2018. évi végrehajtásáról 

szóló átfogó értékeléséről 

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

 

3.) Előterjesztés „Szakmai program a szociális étkeztetésről” című szakmai program 

módosítására  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

4.) Előterjesztés falugondok munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott 2019.évi 

munkaruha juttatási keretösszegének meghatározásáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

5.) Előterjesztés falugondnok továbbképzési tervének elfogadásáról    

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

6.) Előterjesztés teleház és könyvtár nyitvatartási idejének módosításáról  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

7.) Előterjesztés helyi választási bizottsági tag választásáról  

Előadó: dr.Ádám Renáta jegyző 

 

 

 



NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1.) Napirend: Beszámoló Farkasgyepű Község Önkormányzat 2018.évi költségvetéséről 

(zárszámadás) 

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 rendelettervezetet fogadja el. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 3 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás 

mellett a következő rendeletet alkotta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.) Napirend: Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2018. évi 

végrehajtásáról szóló átfogó értékeléséről 



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

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 3 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás 

mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 51/2019. (V.9.) számú Kt. határozata: 
 

Farkasgyepű Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok 2018. évi végrehajtásáról szóló jelen határozat 

mellékletét képező átfogó értékelést elfogadja. 

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

megtételére. 

Felelős:   Takácsné Légrádi Edina polgármester 

  dr. Ádám Renáta  jegyző 

Határidő: 2019.május 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.) Napirend: Előterjesztés „Szakmai program a szociális étkeztetésről” című szakmai 

program módosítására  

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 3 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás 

mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 52/2019. (V.9.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális étkeztetés e 

határozat mellékletét képező módosított szakmai programját a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 5. § d) pontjában foglaltak alapján 

elfogadja és a korábban elfogadott szakmai programját hatályon kívül helyezi. 

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.) Napirend: Előterjesztés falugondok munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott 2019.évi 

munkaruha juttatási keretösszegének 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 3 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás 

mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 53/2019. (V.9.) számú Kt. határozata: 
Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a falugondnoki munkakörben foglalkoztatott 

közalkalmazott részére biztosítandó munkaruha juttatásról szóló szabályzata alapján a falugondnok 

részére a 2019.évben 30.000,-Ft, azaz harmincezer forint munkaruha juttatási keretösszeget biztosít.  

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
5.) Napirend: Előterjesztés falugondnok továbbképzési tervének elfogadásáról    

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 3 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás 

mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 54/2019. (V.9.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a falugondok 2018.július 1-

től 2022. június 30-ig tartó időtartamban megállapított továbbképzési tervét jelen 

határozat mellékeltét képezőek szerint elfogadja.  

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

falugondok értesítésére. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: értelemszerű 

 

 

 

6.) Napirend: Előterjesztés teleház és könyvtár nyitvatartási idejének módosításáról  

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 3 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás 

mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 55/2019. (V.9.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Farkasgyepűi Teleház és 

Könyvtár nyitvatartási idejét az alábbiak szerint alakítja ki: 

kedden: 16.00-18.00 óráig 

csütörtökön:  16.00-18.00 óráig 

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

 

7.) Napirend: Előterjesztés helyi választási bizottsági tag választásáról  

Előadó: dr.Ádám Renáta jegyző 

Polgármester kérésre jegyző 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 3 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás 

mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 56/2019. (V.9.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 

2013. évi XXXVI. törvény 23. §-ában biztosított jogkörében eljárva Szabó Edina 

összeférhetetlensége miatti lemondását követően a helyi választási bizottság 

5.tagjának Fodor Krisztina 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 74. szám alatti lakost 

választja meg.  

Felelős: dr. Ádám Renáta jegyző 

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 


