
  

Szám:6/2020. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020.március 12-én 

15.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános testületi ülésén 

 

Jelen voltak: Takácsné Légrádi Edina polgármester és 

 Rujzam Antal alpolgármester és 

 Kungl Melinda és 

 Mayer Nándor önkormányzati képviselők. 

 

Távolmaradt: Kocsis Tamás 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. 

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

0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 28/2020. (III.12.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020.március 12-i rendkívüli, 

nyilvános ülésének napirendje: 

1.) Előterjesztés 2020.évi lomtalanításról  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

2.) Előterjesztés községi zöldterületek karbantartására érkezett árajánlatokról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

3.) Előterjesztés teleház és könyvtár nyitvatartási idejének módosításáról  

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

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

e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu 

 



Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

4.) Előterjesztés tüzifa beszerzéséről  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

5.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési 

szabályzatról szóló 5/2004.(VI.23.) önkormányzati rendeletével szemben érkezett 

ismételt törvényességi felhívásról  

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

6.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési 

szabályzatról szóló 5/2004.(VI.23.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

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

7.) Előterjesztés 2020.évi közművelődési szolgáltatási terv elfogadásáról  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

8.) Előterjesztés a közös tulajdonban lévő Bakonyjákó 378/2 hrsz-ú iskola megnevezésű 

ingatlan értékesítése kapcsán érkezett tulajdonostársi döntésekről 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

9.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat 2020.évi közbeszerzési tervéről  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1.) Napirend: Előterjesztés 2020.évi lomtalanításról  

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 29/2020. (III.12.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete Farkasgyepű településen 

lomtalanítást szervez, melynek költségeit legfeljebb 500.000,-Ft, azaz ötszázezer 

forint erejéig 2020. évi költségvetéséből fedezi. 

A lomok elszállításának tervezett időpontja: 2020. május 4. 

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

különösen az elszállítás megszervezésére és a lakosság tájékoztatására. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: 2020.május 4. 

 



2.) Napirend: Előterjesztés községi zöldterületek karbantartására 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. Kocsis Tamás egyéni vállalkozó (8582 Farkasgyepű, 

Jókai u. 9.) 74.250,-Ft, Rajnai Richárd egyéni vállalkozó 80.000,-Ft összegért, Mayer Balázs 

egyéni vállalkozó 83.000,-Ft összegért vállalná alkalmanként az árajánlatkérőben szereplő 

farkasgyepűi közterületek karbantartását.  

 

Polgármester megállapította, hogy Kocsis Tamás egyéni vállalkozó (8582 Farkasgyepű, Jókai 

u. 9.) 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 Kocsis 

Tamás egyéni vállalkozóval (8582 Farkasgyepű, Jókai u. 9.) kössön szerződést az 

önkormányzat.  

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

0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 30/2020. (III.12.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Farkasgyepű községi 

zöldterületek karbantartására –tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb árajánlatot adta- 

Kocsis Tamás egyéni vállalkozóval (8582 Farkasgyepű, Jókai u. 9.) köt szerződést.  

A képviselő-testület a kaszálási, fűnyírási feladatok költségét teljesítésigazolást 

követően 2020.évi költségvetésből fedezi.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére és egyben a szerződés képviselő-testület nevében történő aláírására.  

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: azonnal 

 
3.) 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 4 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 

0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 31/2020. (III.12.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020.április 1.napjától a 

Farkasgyepűi Teleház és Könyvtár nyitvatartási idejét az alábbiak szerint alakítja ki: 



kedden: 15.00-19.00 óráig 

csütörtökön:  16.00-18.00 óráig 

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

 polgármester 

Határidő: 2020.április 1. 

 
4.) Napirend: Előterjesztés tüzifa beszerzéséről  

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 32/2020. (III.12.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020.évi költségvetése 

terhére legfeljebb 500.000,-Ft összértékben fedezi a téli tüzifa beszerzésének és 

Faluházhoz történő szállításának költségeit.  

 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére.  

Határidő: 2020.május 31. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

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

építési szabályzatról szóló 5/2004.(VI.23.) önkormányzati rendeletével szemben érkezett 

ismételt törvényességi felhívásról  

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 4 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 

0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 33/2020. (III.12.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Veszprém 

Megyei Kormányhivatal VE/53/493/2020. ügyszámú törvényességi felhívását és 

utasítja a jegyzőt, valamint a polgármestert, hogy a Farkasgyepű Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete által alkotott a helyi építési szabályzatról szóló 



5/2004.(VI.23.) önkormányzati rendeletének módosítása érdekében szükséges 

intézkedéseket tegye meg.  

Határidő: 2020.március 31. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

dr. Ádám Renáta jegyző 

 

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

építési szabályzatról szóló 5/2004.(VI.23.) önkormányzati rendeletének 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 rendelettervezetet fogadja el. 

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

0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.) Napirend: Előterjesztés 2020.évi közművelődési szolgáltatási terv 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 4 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 

0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 34/2020. (III.12.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozat melléklete 

szerint elfogadja Farkasgyepű Község Önkormányzat Közösségi Színtér 2020.évi 

éves szolgáltatási tervét.   

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: folyamatos 2020.december 31-ig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.) Napirend: Előterjesztés a közös tulajdonban lévő Bakonyjákó 378/2 hrsz-ú iskola 

megnevezésű ingatlan értékesítése kapcsán érkezett tulajdonostársi döntésekről 

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 35/2020. (III.12.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem kívánja megvásárolni a 

Bakonyjákó, Rákóczi utca 26. szám alatti 378/2 helyrajzi számú iskola megnevezésű 

ingatlanból a tulajdonostárs Németbánya Község Önkormányzat tulajdonát képező 

1/12 részt. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a kérelmezőt.  

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: 2020.március 31. 

 

9.) Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat 2020.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 36/2020. (III.12.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. 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: 2020.március 31. 

 

 



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 

 

 

 

 

 

 


