
  

Szám:15/2021. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021.július 22-én 15.00 

órakor megtartott rendkívüli, nyilvános testületi ülésén 

 

Jelen voltak: Takácsné Légrádi Edina polgármester  

 Rujzam Antal alpolgármester 

 Kocsis Tamás önkormányzati képviselő és 

 Kungl Melinda önkormányzati képviselő 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 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 58/2021. (VII.22.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021.július 22-i rendkívüli, nyilvános 

ülésének napirendje: 

1.) Előterjesztés önkormányzati iroda klimatizálására érkezett árajánlatokról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

2.) Előterjesztés külterületi helyi közutak (Farkasgyepű 06/1 és 013 hrsz) fejlesztésére 

pályázat benyújtásáról 

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 az Önkormányzatnál lefolytatott belső ellenőrzés megállapításainak, és a 

megállapításokra készített intézkedési terv elfogadása 

Előadó: dr. Ádám Renáta jegyző 

 

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

igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi 

ellátásokról szóló 7/2021 (V.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 

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

 

5.) Előterjesztés Farkasgyepű Gyümölcsösi út (013 hrsz) 103 m folyóméter hosszúságú 

szakaszának felújítására érkezett árajánlatokról  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

6.) Előterjesztés szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázat benyújtásáról   

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1. Napirend: Előterjesztés önkormányzati iroda klimatizálására érkezett árajánlatokról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

Takácsné Légrádi Edina polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a 

képviselőket. Polgármester ismertette a beérkezett árajánlatokat, melyek a jegyzőkönyv 

mellékletét képezik.  

Verrasztó István egyéni vállalkozó (8500 Pápa, Hódoska u. 16.) bruttó 449.580,-Ft összegért, 

Jánosa Péter (8561 Adásztevel, József A. u. 23.) bruttó 490.000,-Ft összegért, a Dolgos Szerviz 

Kft. (8500 Pápa, Kazinczy u. 7.) bruttó 506.000,-Ft összegért  vállalná a 2 db klímaberendezés 

beszerzését és telepítését.  

Polgármester megállapította, hogy Verrasztó István egyéni vállalkozó (8500 Pápa, Hódoska u. 

16.) bruttó 449.580,-Ft összegű árajánlata a legkedvezőbb.  

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az 

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el azzal a kiegészítéssel, hogy Verrasztó 

István egyéni vállalkozó (8500 Pápa, Hódoska u. 16.) bruttó 449.580,-Ft összegű árajánlata 

kerüljön elfogadásra. 

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

0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 59/2021. (VII.22.) számú Kt. határozata: 

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

legalacsonyabb árajánlatot adta- Verrasztó István (8500 Pápa, Hódoska u. 16.) egyéni 

vállalkozótól rendeli meg az önkormányzati irodák klimatizálásához szükséges 

berendezéseket és azok szerelését.  

A képviselő-testület a beruházás nettó 354.000,-Ft+ÁFA, bruttó 449.580,-Ft, azaz 

négyszáznegyvenkilencezer-ötszáznyolcvan forint költségét 2021.évi költségvetésből 

fedezi.  



A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: 2021.augusztus 30. 

 

2. Napirend: Előterjesztés külterületi helyi közutak (Farkasgyepű 06/1 és 013 hrsz) 

fejlesztésére pályázat benyújtásáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Takácsné Légrádi Edina polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a 

képviselőket.  

Képviselők hozzászólásaikban támogatták a pályázat benyújtását.  

 

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 60/2021. (VII.22.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Farkasgyepű 06/1 és 013 

hrsz-ú külterületi utak 620 folyóméter hosszúságban történő felújítására benyújtja 

pályázatát a külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.2.1-21.kódszámú 

pályázati felhívásra.  

 

A képviselő-testület a fenti felújítás céljára benyújtott igényéhez 2021. évi 

költségvetésében összesen bruttó 2 267 394,-Ft, azaz kettőmillió-

kettőszázhatvanhétezer-háromszázkilencvennégy forint önrészt biztosít.  

Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.   

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: 2021.augusztus 22. 

 

3. Napirend: Előterjesztés az Önkormányzatnál lefolytatott belső ellenőrzés 

megállapításainak, és a megállapításokra készített intézkedési terv elfogadása 

Előadó: dr.Ádám Renáta jegyző 

 

Takácsné Légrádi Edina polgármester kérésére dr.Ádám Renáta 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 5 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 

0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 



Farkasgyepű Község Önkormányzat 61/2021. (VII.22.) számú Kt. határozata: 

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

ellenőrei által Farkasgyepű Község Önkormányzatnál 2021.június 7-én lefolytatott 

ellenőrzések során feltárt Jelentésekben foglalt megállapításokat megismerte, azokat 

tudomásul vette és elfogadja. 

A képviselő-testület a fenti Jelentések megállapításaira készített, jelen határozat 

mellékletét képező Intézkedési tervben foglaltakat elfogadja és 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és 

gyermekvédelmi ellátásokról szóló 7/2021 (V.28.) számú önkormányzati rendelet 

módosításáról 

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

 

Takácsné Légrádi Edina polgármester kérésére dr.Ádám Renáta jegyző az előterjesztésben 

foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.  

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az 

előterjesztésben szereplő rendelttervezetet fogadja el.  

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

0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű Gyümölcsösi út (013 hrsz) 103 m folyóméter 

hosszúságú szakaszának felújítására érkezett árajánlatokról  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Takácsné Légrádi Edina polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a 

képviselőket. Polgármester ismertette a beérkezett árajánlatokat, melyek a jegyzőkönyv 

mellékletét képezik.  

A Kazamata-Bau Kft. (8200 Veszprém, Rozmaring u. 28/1.) bruttó 3 481 051,-Ft összegért, a 

Strabag Általános Építő Kft. (8200 Veszprém, Hrsz.0224) bruttó 3 297 606,-Ft összegért, a Via 

Vomito Kft. (8200 Veszprém, Kádártai út 27.) bruttó 3 400 584,-Ft összegért vállalná az 

útfelújítást.  

 

Polgármester megállapította, hogy Strabag Általános Építő Kft. (8200 Veszprém, Hrsz.0224) 

nettó 2 596 540,-Ft+ÁFA, bruttó 3 297 606,-Ft összegű árajánlata a legkedvezőbb.  

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az 

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el azzal a kiegészítéssel, hogy Strabag 

Általános Építő Kft. (8200 Veszprém, Hrsz.0224) nettó 2 596 540,-Ft+ÁFA, bruttó 3 297 606,-

Ft összegű árajánlata kerüljön elfogadásra. 

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

0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 62/2021. (VII.22.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Farkasgyepű Gyümölcsösi 

út (013 hrsz) 103 m folyóméter hosszúságú szakaszának felújítására –tekintettel arra, 

hogy az Önkormányzat által indított versenyeztetési eljárásban a legalacsonyabb 

árajánlatot adta- a Strabag Általános Építő Kft. (8200 Veszprém, Hrsz.0224) 

gazdasági társasággal köt szerződést.  

A képviselő-testület a felújítás nettó 2 596 540,-Ft+ÁFA, bruttó 3 297 606,-Ft, azaz 

bruttó hárommillió-kettőszázkilencvenhétezer-hatszázhat forint költségét 2021.évi 

költségvetésből fedezi.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére és egyben a vállalkozási szerződés képviselő-testület nevében történő 

aláírására.  

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: 2021.szeptember 30. 

 

 

6.Napirend: Előterjesztés szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázat 

benyújtásáról   

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Takácsné Légrádi Edina 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 5 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 

0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 63/2021. (VII.22.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 38 erdei m3 kemény lombos 

fafajta mennyiségre nyújtja be pályázatát Magyarország 2021.évi központi 

költségvetéséről szóló 2020. évi XC.törvény 3.melléklet I.2.2.1. pont szerinti települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására. 

 

A képviselő-testület 2021. évi költségvetésében a 38 m3 szociális tűzifavásárlás céljára 

benyújtott igényéhez 1000 Ft/erdei m3 + áfa, azaz összesen bruttó 48 260,-Ft, azaz 

negyvennyolcezer-kettőszázhatvan forint önrészt biztosít.  

 

A képviselő-testület vállalja, hogy a szociális célú tüzelőanyagban részesülőktől 

semmilyen ellenszolgálattást nem kér.  

Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.   

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: 2021.augusztus 31. 

 

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

ülést 16.30 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 

 Takácsné Légrádi Edina dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 


