
 

  

Szám:9/2020. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020.szeptember 10-én 

15.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános testületi ülésén 

 

Jelen voltak: Takácsné Légrádi Edina polgármester  

 Rujzam Antal alpolgármester 

 Kocsis Tamás és 

 Kungl Melinda és 

 Mayer Nándor önkormányzati képviselők. 

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 teljes létszámban 

megjelentek, 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 5 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 68/2020. (IX.10.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020.szeptember 10-i rendkívüli, 

nyilvános ülésének napirendje: 

1.) Előterjesztés Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási 

Megállapodásának módosításáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

2.) Előterjesztés a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási 

Tanácsa által jóváhagyott személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 

ellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet tervezet jóváhagyásáról  

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 a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályázat 2021. évi 

fordulójához történő csatlakozásról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

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

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

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

 

5.) Szóbeli előterjesztés Kossuth utcai árok felújításáról   

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1. Napirend: Előterjesztés Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási 

Megállapodásának módosításáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.  

 

A képviselők hozzászólásaikban egyetértettek a polgármester javaslatával.  

 

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 5 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 69/2020. (IX.10.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápakörnyéki 

Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási Megállapodásának 21. 

módosítását, valamint azt egységes szerkezetben az előterjesztés 1. és 2. melléklet 

szerinti tartalommal jóváhagyja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy a Társulási 

Megállapodás törzskönyvi átvezetése kapcsán a technikai jellegű módosításokat 

saját hatáskörben végrehajtsa.  

Határidő: Azonnal 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

 

 

 



 

2. Napirend: Előterjesztés a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási 

Tanácsa által jóváhagyott személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 

ellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet tervezet jóváhagyásáról  

 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.  

 

A képviselők hozzászólásaikban egyetértettek a polgármester javaslatával.  

 

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 5 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 70/2020. (IX.10.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápakörnyéki 

Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa által a 17/2020 (VIII. 26.) 

határozattal jóváhagyott Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása által 

fenntartott a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról és 

a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet-tervezet elfogadásához hozzájárul.  

                        Határidő: Azonnal 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

3. Napirend: Előterjesztés a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályázat 2021. évi 

fordulójához történő csatlakozásról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket. Polgármester 

javasolta, hogy tekintettel arra, hogy a jövő évben csak nagyon kevés saját bevétele lesz az 

önkormányzatnak és a gépjárműadó is teljes egészében a járványügyi alap részét képezi ne 

vállaljon az önkormányzat kötelezettségeket.  

 

A képviselők hozzászólásaikban egyetértettek a polgármester javaslatával.  

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-

testület az előterjesztésben szereplő b) jelű határozati javaslatot fogadja el. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 5 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 71/2020. (IX.10.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem csatlakozik az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2021.évi fordulójához.  

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

 polgármester 

Határidő: azonnal 



 

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

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

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

 

Polgármester kérésére jegyző az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.  

 

A képviselők hozzászólásaikban egyetértettek a polgármester javaslatával.  

 

Egyéb 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 5 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

5. Napirend: Szóbeli előterjesztés Kossuth utcai árok felújításáról   

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a település Kossuth Lajos utcájának felső 

szakaszán a vízelvezető árok felújítása szükségszerű, az árok nem tölti be funkcióját, a víz a 

lakóházak felé folyik szabadon, rongálva azokat. Fontos lenne az előkészítő és földmunkák 

után előregyártott árokelemeket elhelyezni a kérdéses árokszakaszon 64 fm hosszan, illetve a 

csapadékvíz útburkolatról történő bekötése K szegélyből épített folyókákkal. Polgármester 

elmondta, hogy három árajánlatot kért a munkálatok elvégzésére. Polgármester felbontotta és 

ismertette a zárt borítékban lévő árajánlatokat, melyek másolati példánya a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi. A Gótika Balatonfüred és Környéke építőipari Kft. (8230 Balatonfüred, 

Fürdő u. 20.) nettó 3 343 880,-Ft összegért (bruttó: 4.246.728,-FT), a VEMÉV-SZER Építő- 

és Szerelőipari Kft. (8200 Veszprém, Pillér u. 11.) nettó 3 224 102,-Ft (bruttó: 4 094 610,-Ft), 

a Bótakő Kft. (8500 Pápa, hrsz.01412/2/A) nettó 3 607 535,-Ft (bruttó:4 581 570,-Ft) 

összegért vállalná a munkálatok elvégzését. Polgármester megállapította, hogy a VEMÉV-

SZER Építő- és Szerelőipari Kft. (8200 Veszprém, Pillér u. 11.) árajánlata a legolcsóbb.  

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-

testület az alábbi határozati javaslatot fogadja el: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2020. (IX.10.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Farkasgyepű Kossuth 

Lajos utca felső szakászán (temetői út és a Csurgó utca közötti szakasz) található 

árok felújítására –tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb árajánlatot adta- a 

VEMÉV-SZER Építő- és Szerelőipari Kft. (8200 Veszprém, Pillér u. 11.) gazdasági 

társasággal köt szerződést.  

A képviselő-testület a munkálatok árajánlat szerinti nettó 3 224 102,-Ft (bruttó: 

4 094 610,-Ft) költségét 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:2020.október 15. 

 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 5 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 72/2020. (IX.10.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Farkasgyepű Kossuth 

Lajos utca felső szakászán (temetői út és a Csurgó utca közötti szakasz) található 

árok felújítására –tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb árajánlatot adta- a 

VEMÉV-SZER Építő- és Szerelőipari Kft. (8200 Veszprém, Pillér u. 11.) gazdasági 

társasággal köt szerződést.  



 

A képviselő-testület a munkálatok árajánlat szerinti nettó 3 224 102,-Ft (bruttó: 

4 094 610,-Ft) költségét 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: 2020.október 15. 

Napirend után: 

Kungl Melinda önkormányzati képviselő elmondta, hogy a Jókai utcában már többször 

előfordult, hogy a kirándulni indulók nem tudták letenni az autóikat, mivel az egyik helyi 

lakos ott parkol a kamionjával. Kérte a polgármester és a jegyző intézkedését az ügyben.  

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 


