
  

Szám:4/2020. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020.február 20-án 15.00 

órakor megtartott rendkívüli, nyilvános testületi ülésén 

 

Jelen voltak: Takácsné Légrádi Edina polgármester és 

 Rujzam Antal alpolgármester  

 Kocsis Tamás önkormányzati képviselő 

 

Távolmaradtak: Kungl Melinda 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, 

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. 

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

0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 19/2020. (II.20.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020.február 20-i rendkívüli, 

nyilvános ülésének napirendje: 

1.) Előterjesztés falugondok munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott 2020.évi 

munkaruha juttatási keretösszegének meghatározásáról  

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

2.) Előterjesztés Gergál Sándor farkasgyepűi lakos Farkasgyepű belterület 227 hrsz-ú 

(kivett meteorológiai állomás 107 m2) ingatlanra érkezett vételi ajánlatáról   
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 

 



3.) Előterjesztés Ifjúság utcában kapu készítésére érkezett árajánlatról    
Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester  

 

4.) Előterjesztés az Önkormányzatnál a 2019.évben lefolytatott belső ellenőrzésről szóló 

összefoglaló jelentés elfogadásáról       

Előadó: dr.Ádám Renáta jegyző 

 

5.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 

államháztartáson kívüli forrás átadásának és átvételének szabályairól szóló 6/2015 

(IV.2.) önkormányzati rendelete módosításáról 

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

 

6.) Előterjesztés szennyvízszállítására és ártalmatlanítására közszolgálati szerződés 

kötéséről  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1.) Napirend: Előterjesztés falugondok munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott 2020.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 20/2020. (II.20.) számú Kt. határozata: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a falugondnoki 

munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott részére biztosítandó munkaruha 

juttatásról szóló szabályzata alapján a falugondnok részére a 2020.évben 50.000,-Ft, 

azaz ötvenezer forint munkaruha juttatási keretösszeget biztosít.  

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.) Napirend: Előterjesztés Gergál Sándor farkasgyepűi lakos Farkasgyepű belterület 227 hrsz-

ú (kivett meteorológiai állomás 107 m2) ingatlanra érkezett vételi ajánlatáról   

 

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 21/2020. (II.20.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete elidegenítésre jelöli a 

tulajdonában lévő Farkasgyepű belterület 227 hrsz-ú, kivett meteorológiai állomás 

művelési ágú, 107 m2 nagyságú ingatlant Gergál Sándor 8582 Farkasgyepű, Iharkút u. 

2/a. szám alatti lakos részére.  

 

Az ingatlan vételárát a képviselő-testület 107.000,-Ft, azaz egyszázhétezer forint 

összegben állapítja meg, mely összeget a vevő a szerződés aláírásával egyidejűleg 

köteles Farkasgyepű Község Önkormányzat TAKARÉKBANK Zrt-nél vezetett 

73600015-15569482 számú költségvetési számlájára megfizetni. 

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az adásvételi szerződés 

megkötésével és bonyolításával kapcsolatosan vegye fel a vevővel a kapcsolatot. 

 

Az adásvételi szerződés közjegyzői vagy ügyvédi munkadíját vevő köteles megfizetni.  

 

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

egyben felhatalmazza az adásvételi szerződés képviselő-testület nevében történő 

aláírására. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  polgármester 

Határidő: 2020.december 15. 

 

3.) Napirend: Előterjesztés Ifjúság utcában kapu készítésére érkezett árajánlatról    

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 22/2020. (II.20.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Ifjúság 

utcai ingatlanra helyezendő kétszárnyú kapu készítésével Szabadics Péter (8582 



Farkasgyepű, Kossuth Lajos u. 21. adószám: 69253524-1-39) egyéni vállalkozót bízza 

meg.  

A képviselő-testület a 199.000,-Ft, azaz egyszázkilencvenkilencezer forint összegű 

vállalkozói díjat 2020.évi költségvetéséből fedezi.  

 

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

egyben felhatalmazza a szükséges intézkedések megtételére.  

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  polgármester 

Határidő: 2020.december 15. 

 

4.) Napirend: Előterjesztés az Önkormányzatnál a 2019.évben lefolytatott belső ellenőrzésről 

szóló összefoglaló jelentés elfogadásáról       

Előadó: dr.Ádám Renáta jegyző 

Polgármester kérésére 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 23/2020. (II.20.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bocskay és Társa Bt.  belső 

ellenőrei által Farkasgyepű Község Önkormányzatnál 2019.évben lefolytatott 

ellenőrzések során feltárt jelen határozat mellékletét képező összefoglaló 

jelentésekben foglalt megállapításokat megismerte, azokat tudomásul vette és 

elfogadja. 

A képviselő-testület az Önkormányzat jogszerű működése érdekében utasítja a 

polgármestert és a jegyzőt az abban foglaltak maradéktalan megvalósítására. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 dr.Ádám Renáta jegyző 

 Határidő: folyamatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.) Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 

államháztartáson kívüli forrás átadásának és átvételének szabályairól szóló 6/2015 (IV.2.) 

önkormányzati rendelete módosításáról 

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 rendelet-tervezetet fogadja el. 

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

0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.) Napirend: Előterjesztés szennyvízszállítására és ártalmatlanítására közszolgálati 

szerződés kötéséről  

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 24/2020. (II.20.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településen képződő nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására és ártalmatlanítására a SO-

PE Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (képviseli: Somlai Istvánné, cím: 

8400 Ajka, Dobó Katica u. 45., adószám: 20628316-2-19, cégjegyzékszám: 19-06-

505355) gazdasági társasággal köt közszolgáltatási szerződést.  

A képviselő-testület a az Önkormányzat jogszerű működése érdekében utasítja a 

polgármestert és a jegyzőt az abban foglaltak maradéktalan megvalósítására. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 Határidő: azonnal 

 

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 

 

 

 

 

 


