
 

Szám:20/2019. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019.november 6-án 

15.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános testületi ülésén 

 

Jelen voltak: Takácsné Légrádi Edina polgármester és  

 Kocsis Tamás önkormányzati képviselő és  

 Kungl Melinda önkormányzati képviselő. 

 

Távolmaradtak: Rujzam Antal alpolgármester 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 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. 

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

0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 103/2019. (XI.6.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019.november 6-i rendkívüli, 

nyilvános ülésének napirendje: 

 

1.) Előterjesztés Ifjúsági klub felújításáról  

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 

 



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

adókról szóló 8/2018 (X.18.) önkormányzati rendelete módosításáról  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

3.) Előterjesztés székek beszerzésére érkezett árajánlatokról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

4.) Előterjesztés 2019.évi közmeghallgatás időpontjának meghatározásáról  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

5.) Előterjesztés Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot 

Fenntartó Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

6.) Előterjesztés a 2019/2020-as téli szezonban végzendő hóeltakarítási munkálatokra 

érkezett árajánlatokról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

7.) Előterjesztés a falugondok 2019.évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1.) Napirend: Előterjesztés Ifjúsági klub felújításáról  

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 104/2019. (XI.6.) számú Kt. határozata: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő a tulajdonában lévő Farkasgyepű 46 

hrsz-ú ingatlanban korábban fodrászüzletként funkcionált épületrészében ifjúsági 

klubbot alakít ki.  

Az ingatlan felújítására a képviselő-testület 2019.évi költségvetéséből legfeljebb 

1.500.000,-Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint összeget költ. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére, az áruk és szolgáltatások megrendelésére.  

 



Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: 2019.december 31. 

 

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

helyi adókról szóló 8/2018 (X.18.) önkormányzati rendelete 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 rendelet-tervezetet fogadja el.  

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

0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.) Napirend: Előterjesztés székek beszerzésére érkezett árajánlatokról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket. Polgármester 

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

mellékletét képezi- és ismertette azokat. Mészáros Ferenc egyéni vállalkozó (8500 Pápa, Külső 

Veszprémi út 39. adószám: 54095144-2-39) 150 db konferenciaszéket 1.440.000,-Ft+ÁFA 

összegért (bruttó: 1.828.800,-Ft), Fábián Richárd egyéni vállalkozó (8500 Pápa, Veszprémi út 

41. adószám: 67249927-2-39) nettó 2.025.000,-Ft (bruttó: 2.571.750,-Ft) összegért, az Italex 

Bútorgyártó és Kereskedelmi Kft. (8500 Pápa, Külső-Győri út 13. adószám: 11927208-2-19) 

összegért értékesítene az önkormányzatnak.  

 

Polgármester megállapította, hogy Mészáros Ferenc egyéni vállalkozó (8500 Pápa, Külső 

Veszprémi út 39. adószám: 54095144-2-39) 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 Mészáros 

Ferenc egyéni vállalkozótól (8500 Pápa, Külső Veszprémi út 39. adószám: 54095144-2-39) 

rendelje meg a székeket az önkormányzat és azok nettó 1.440.000,-Ft+ÁFA, bruttó: 1.828.800,-

Ft összegét 2019.évi költségvetéséből fedezze.  

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

0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 105/2019. (XI.6.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete –tekintettel arra, hogy az 

Önkormányzat által indított versenyeztetési eljárásban a legalacsonyabb árajánlatot 

adta- Mészáros Ferenc egyéni vállalkozótól (8500 Pápa, Külső Veszprémi út 39. 

adószám: 54095144-2-39) rendel meg 150 db konferenciaszéket. 

A képviselő-testület a beszerzés nettó 1.440.000,-Ft+ÁFA, bruttó: 1.828.800,-Ft, azaz 

egymillió-nyolcszázhuszonnyolcezer-nyolcszáz forint összegét 2019.évi 

költségvetéséből fedezi.   

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: 2019.december 30. 

 

4.) Napirend: Előterjesztés 2019.évi 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 3 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 

0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 106/2019. (XI.6.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi közmeghallgatását 

2019. december 5-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 

 

 

5.) Napirend: Előterjesztés Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti 

Szolgálatot Fenntartó Társulása Társulási Megállapodásának 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 107/2019. (XI.6.) 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. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

6.) Napirend: Előterjesztés a 2019/2020-as 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. 10.000,-Ft/óra+ÁFA összegért, a RAM Trans Kft. 14.500,-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 10.000,-

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

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

0 tartózkodás mellett a következő határozatokat hozta: 

1.Farkasgyepű Község Önkormányzat 108/2019. (XI.6.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete Farkasgyepű Község 

közigazgatási területen a 2019/2020-as téli szezonban a hó eltakarítási és 

csúszásmentesítési munkákat – tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb összegű 

árajánlatot adta- a a Stravis Kft. (8445 Csehbánya, Fő u. 40.) gazdasági társasággal 

végezteti.  

A munkadíjat a képviselő-testület a gazdasági társaság által benyújtott és jelen 

határozat mellékletét képező ajánlatban foglaltak alapján a következők szerint állapítja 

meg: 

- Hótolás, zúzalék, illetve só szórás: 10.000 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 2020. májusig 

2.Farkasgyepű Község Önkormányzat 109/2019. (XI.6.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete Farkasgyepű Község 

közigazgatási területén a 2019/2020-as téli szezonban a csúszásmentesítési 

munkálatok elvégzése érdekében 250.000,-Ft, azaz kettőszázötvenezer forint 

összeghatárig útszóró sót vásárol.  

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 Határidő: azonnal 

 

7.) Napirend: Előterjesztés a falugondok 2019.évi tevékenységéről szóló beszámoló 

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 110/2019. (XI.6.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a falugondok jelen határozat 

mellékletét képező 2019.évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

ülést 16.10 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 

 Takácsné Légrádi Edina dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 


