
 

Szám:20/2014. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 29-én 

14.30 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 megbízásából Baumgartner Andrea Viktória szociális 

és gyámügyi ügyintéző 

 

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 azzal a kiegészítéssel, hogy a vegyes ügyek keretében az alábbi napirendi pontok 

megtárgyalására lenne még szükség: 

1.) Szóbeli előterjesztés vis maior pályázat benyújtásáról szóló határozat módosításáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

2.) Szóbeli előterjesztés a falugondnoki gépjárművön kötelező arculati elemek 

megjelenítésére érkezett árajánlatok elbírálásáról 
Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

3.) Szóbeli előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő XSA 001 forgalmi 

rendszámú utánfutó bérleti díjának meghatározásáról  
Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

4.) Szóbeli előterjesztés a 2014/2015-ös téli szezonban végzendő hóeltakarítási 

munkákra árajánlatok bekéréséről  
Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 
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5.) Szóbeli előterjesztés a Horváth Beton Kft.-től játszótéri homokról, illetve annak 

leszállításáról szóló megrendelésre tett polgármesteri intézkedés utólagos 

jóváhagyásáról 
Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

6.) Szóbeli előterjesztés Horváth Péter egyéni vállalkozótól játszótéri eszközök 

minősítésének megrendelésre tett polgármesteri intézkedés utólagos jóváhagyásáról 
Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 91/2014. (X.29.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.október 29-i 

rendkívüli, nyilvános ülésének napirendje: 

1.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat szociális ellátásokról szóló 

rendeletének felülvizsgálatáról 

      előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester és dr.Ádám Renáta jegyző 

2.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat Szervezeti Működési 

Szabályzatáról szóló rendeletének felülvizsgálatáról 

      előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester és dr.Ádám Renáta jegyző 

3.) Előterjesztés a Tűzbiztosok 2001’ Munkavédelmi és Tűzvédelmi Szolgáltató Kft-

vel kötött szerződés felülvizsgálatáról 

      előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

4.) Előterjesztés Távőr Tech Kft-vel kötött szerződés felülvizsgálatáról 

      előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

5.) Szóbeli előterjesztés vis maior pályázat benyújtásáról szóló határozat módosításáról 

     előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

6.) Szóbeli előterjesztés a falugondnoki gépjárművön kötelező arculati elemek 

megjelenítésére érkezett árajánlatok elbírálásáról 

 előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

7.) Szóbeli előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő XSA 001 forgalmi 

rendszámú utánfutó bérleti díjának meghatározásáról  

 előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

8.) Szóbeli előterjesztés a 2014/2015-ös téli szezonban végzendő hóeltakarítási 

munkákra árajánlatok bekéréséről  

 előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

9.) Szóbeli előterjesztés a Horváth Beton Kft.-től játszótéri homokról, illetve annak  

leszállításáról szóló megrendelésre tett polgármesteri intézkedés utólagos 

jóváhagyásáról  

   előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

10.) Szóbeli előterjesztés Horváth Péter egyéni vállalkozótól játszótéri eszközök 

minősítésének megrendelésre tett polgármesteri intézkedés utólagos 

jóváhagyásáról 

   előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

 
 



NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1.) Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat szociális ellátásokról szóló 

rendeletének felülvizsgálatáról 

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

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint ismertette a szociális rendeletmódosítási 

javaslatait.   

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.) Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat Szervezeti Működési 

Szabályzatáról szóló rendeletének felülvizsgálatáról 

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

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint ismertette az önkormányzat szervezeti és 

működési szabályzatáról szóló rendelet-tervezetét.  

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.) Napirend: Előterjesztés a Tűzbiztosok 2001’ Munkavédelmi és Tűzvédelmi Szolgáltató 

Kft-vel kötött szerződés felülvizsgálatáról 

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 5 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 92/2014. (X.29.) számú Kt. határozata: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tűzbiztosok 2001’ 

Munkavédelmi és Tűzvédelmi Szolgáltató Kft-vel (8200 Veszprém, Stromfeld A. u. 

1/B 9/3.) munkabiztonsági és tűzvédelmi feladatok ellátására 2002.04.30-án kötött és 

azóta többször módosított általánydíjas megbízási szerződést felmondja.  

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a megbízott tájékoztatására és arra, hogy a 

következő képviselő-testületi ülésre szerezzen be 3 árajánlatot fenti feladatok eseti 

megbízással történő ellátására.  

 

Felelős:  Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: 2014.november 30. 

 

4.) Napirend: Előterjesztés Távőr Tech Kft-vel kötött szerződés felülvizsgálatáról 

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 5 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 93/2014. (X.29.) számú Kt. határozata: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Távőr Tech Kft-vel (8200 

Veszprém, Radnóti tér 2.) 2006.07.20-án kötött 24 órás figyelőszolgálat szolgáltatási 

szerződést a 30 nap felmondási idő figyelembevételével felmondja.  

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szolgáltató tájékoztatására és arra, hogy 

a következő képviselő-testületi ülésre szerezzen be 3 árajánlatot fenti feladat 

ellátására.  

 

Felelős:  Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: 2014.november 30. 



5.) Napirend: Szóbeli előterjesztés vis maior pályázat benyújtásáról szóló határozat 

módosításáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester,  

Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az előzetes vis maior igény benyújtásáról szóló 

döntést követően a mai napon benyújtjuk a végleges vis maior pályázatunkat. A pályázat 

benyújtásához módosítani kell a korábbi határozatot.   

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

alábbi határozati javaslatot fogadja el: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2014. (X.29.) számú Kt. határozata: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete vis maior pályázat 

benyújtásáról szóló 66/2014. (IX.25.) számú Kt. határozatát módosítja, amelynek 

során a határozat 1. bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép: 

„Farkasgyepű Község Önkormányzata Képviselő-testülete kijelenti, hogy a 

2014. szeptember 14-én hirtelen lehullott nagy mennyiségű csapadék 

következtében kialakult veszély miatt szükségessé váló védekezés elhárítására 

212.873,-Ft, azaz kettőszáztizenkettőezer-nyolcszázhetvenhárom forint önrész 

vállalása mellett 1.915.850,-Ft, azaz egymillió-kilencszáztizenötezer-

nyolcszázötven forint vis maior támogatást igényel.” 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete vis maior pályázat 

benyújtásáról szóló 66/2014. (IX.25.) számú Kt. határozatát az alábbiakkal egészíti 

ki: 

„Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja a károsodott 

ingatlan költséghatékonyság és megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel 

történő helyreállítását.” 

A Képviselő-testület 66/2014. (IX.25.) számú Kt. határozatának e határozattal nem 

érintett rendelkezései változatlan formában és tartalommal hatályukban 

fennmaradnak. 

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

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  polgármester 

Határidő: azonnal 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 94/2014. (X.29.) számú Kt. határozata: 



Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete vis maior pályázat 

benyújtásáról szóló 66/2014. (IX.25.) számú Kt. határozatát módosítja, amelynek 

során a határozat 1. bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép: 

„Farkasgyepű Község Önkormányzata Képviselő-testülete kijelenti, hogy a 

2014. szeptember 14-én hirtelen lehullott nagy mennyiségű csapadék 

következtében kialakult veszély miatt szükségessé váló védekezés elhárítására 

212.873,-Ft, azaz kettőszáztizenkettőezer-nyolcszázhetvenhárom forint önrész 

vállalása mellett 1.915.850,-Ft, azaz egymillió-kilencszáztizenötezer-

nyolcszázötven forint vis maior támogatást igényel.” 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete vis maior pályázat 

benyújtásáról szóló 66/2014. (IX.25.) számú Kt. határozatát az alábbiakkal egészíti 

ki: 

„Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja a károsodott 

ingatlan költséghatékonyság és megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel 

történő helyreállítását.” 

A Képviselő-testület 66/2014. (IX.25.) számú Kt. határozatának e határozattal nem 

érintett rendelkezései változatlan formában és tartalommal hatályukban 

fennmaradnak. 

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

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

6.) Napirend: Szóbeli előterjesztés a falugondnoki gépjárművön kötelező arculati elemek 

megjelenítésére érkezett árajánlatok elbírálásáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester,  

Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az új falugondnoki gépjármű beszerzésére 

megkötött hitelszerződés aláírásra került. Előre láthatólag a hétfői napon lehet majd elhozni a 

veszprémi Ring Autó Kft. autókereskedéséből. A pályázatban vállalt feltételek teljesítése 

érdekében azonban szükséges még a gépjárművön a a pályázatban vállalt kötelező arculati 

elemek megjelenítése. A jogszabályban foglalt feltételek teljesítése érdekében 3 vállalkozástól 

kért árajánlatot. Polgármester ismertette a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező árajánlatokat. 

Elmondta, hogy a legolcsóbb ajánlat a Maid in Hungary Kft.-től érkezett.  

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

alábbi határozati javaslatokat fogadja el: 

 

1.Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2014. (X.29.) számú Kt. határozata: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Maid in Hungary Kft. 

(8500 Pápa, Ág u. 2. adószám:14729580-2-19) által az önkormányzat tulajdonát 



képező falugondnoki autó Darányi Ignác arculati kézikönyvnek megfelelő 

dekorálására adott bruttó 18.034,-Ft, azaz tizennyolcezer-harmincnégy forint 

végösszegű (nettó 14.200,-Ft+ÁFA) árajánlatát elfogadja, a dekorálást a 

vállalkozással kívánja elvégeztetni.  

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

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2.Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2014. (X.29.) számú Kt. határozata: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a SzínVonal BDC Kft. 

(8200 Veszprém, Házgyári út 7. adószáma:23096297-2-19) által az önkormányzat 

tulajdonát képező falugondnoki autó Darányi Ignác arculati kézikönyvnek megfelelő 

dekorálására adott árajánlatát nem fogadja el, a dekorálást nem a vállalkozással 

kívánja elvégeztetni.  

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

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3.Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2014. (X.29.) számú Kt. határozata: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pillerdekoráció (8200 

Pápa, Vásár u. 9/A.) által az önkormányzat tulajdonát képező falugondnoki autó 

Darányi Ignác arculati kézikönyvnek megfelelő dekorálására adott árajánlatát nem 

fogadja el, a dekorálást nem a vállalkozással kívánja elvégeztetni.  

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

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  polgármester 

Határidő: azonnal 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatokat hozta: 

 

1.Farkasgyepű Község Önkormányzat 95/2014. (X.29.) számú Kt. határozata: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Maid in Hungary Kft. 

(8500 Pápa, Ág u. 2. adószám:14729580-2-19) által az önkormányzat tulajdonát 

képező falugondnoki autó Darányi Ignác arculati kézikönyvnek megfelelő 



dekorálására adott bruttó 18.034,-Ft, azaz tizennyolcezer-harmincnégy forint 

végösszegű (nettó 14.200,-Ft+ÁFA) árajánlatát elfogadja, a dekorálást a 

vállalkozással kívánja elvégeztetni.  

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

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2.Farkasgyepű Község Önkormányzat 96/2014. (X.29.) számú Kt. határozata: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Színvonal BDC Kft. 

(8200 Veszprém, Házgyári út 7. adószáma:23096297-2-19) által az önkormányzat 

tulajdonát képező falugondnoki autó Darányi Ignác arculati kézikönyvnek megfelelő 

dekorálására adott árajánlatát nem fogadja el, a dekorálást nem a vállalkozással 

kívánja elvégeztetni.  

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

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3.Farkasgyepű Község Önkormányzat 97/2014. (X.29.) számú Kt. határozata: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pillerdekoráció (8200 

Pápa, Vásár u. 9/A.) által az önkormányzat tulajdonát képező falugondnoki autó 

Darányi Ignác arculati kézikönyvnek megfelelő dekorálására adott árajánlatát nem 

fogadja el, a dekorálást nem a vállalkozással kívánja elvégeztetni.  

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

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

7.) Napirend: Szóbeli előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő XSA 001 forgalmi 

rendszámú utánfutó bérleti díjának meghatározásáról  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester,  

Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az önkormányzatnak van egy utánfutója, 

melyet bérbe adhatna és ebből is származhatna bevétele az önkormányzatnak. Elmondta, hogy 

a visszahozatal után a műszaki ellenőrzést a falugondnok végezné, mivel neki autószerelői 

végzettsége is van.  



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

alábbi határozati javaslatot fogadja el: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2014. (X.29.) számú Kt. határozata: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő XSA 

001 forgalmi rendszámú utánfutót a bérbeadásáról szóló és jelen határozat 

mellékletét képező szabályzat szerint 2014. november 1.napjától napi 2.000,-Ft, azaz 

napi kettőezer forint bérleti díjért bérbe adja.  

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

felhatalmazza a bérleti szerzősek képviselő-testület nevében történő aláírására. 

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  polgármester 

Határidő: 2014.november 1. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatokat hozta: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 98/2014. (X.29.) számú Kt. határozata: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő XSA 

001 forgalmi rendszámú utánfutót a bérbeadásáról szóló és jelen határozat 

mellékletét képező szabályzat szerint 2014. november 1.napjától napi 2.000,-Ft, azaz 

napi kettőezer forint bérleti díjért bérbe adja.  

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

felhatalmazza a bérleti szerzősek képviselő-testület nevében történő aláírására. 

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  polgármester 

Határidő: 2014.november 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.) Napirend: Szóbeli előterjesztés a 2014/2015-ös téli szezonban végzendő hóeltakarítási 

munkákra árajánlatok bekéréséről  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az önkormányzat tulajdonában van egy traktor, 

aminek áprilisban lejárt a műszakija, a fenntartása nagyon költséges, olcsóbb lenne, ha a 

hótolást független vállalkozó végezné, aki felelősséggel tartozik ezért.  

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

alábbi határozati javaslatot fogadja el: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2014. (X.29.) számú Kt. határozata: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014/2015-ös téli 

szezonban, Farkasgyepű közigazgatási területén végzendő hóeltakarítási munkákra az 

alábbi vállalkozóktól, vállalkozásoktól kér árajánlatot: 
 

Hegyi Árpád 8582 Farkasgyepű, Ifjúság u. 5. 

Straub és Társai Kft. 8445 Csehbánya, Fő u. 40. 

Tóth Attila 9533Nemesszalók, Fő u. 2. 

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

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  polgármester 

Határidő: 2014.november 30. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatokat hozta: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 99/2014. (X.29.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014/2015-ös téli 

szezonban, Farkasgyepű közigazgatási területén végzendő hóeltakarítási munkákra az 

alábbi vállalkozóktól, vállalkozásoktól kér árajánlatot: 
 

Hegyi Árpád 8582 Farkasgyepű, Ifjúság u. 5. 

Straub és Társai Kft. 8445 Csehbánya, Fő u. 40. 

Tóth Attila 9533Nemesszalók, Fő u. 2. 

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

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  polgármester 

Határidő: 2014.november 30. 

 

9.) Napirend: Szóbeli előterjesztés a Horváth Beton Kft.-től játszótéri homokról, illetve 

annak leszállításáról szóló megrendelésre tett polgármesteri intézkedés utólagos 

jóváhagyásáról 



Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester,  

Takácsné Légrádi Edina polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy Csőbör Károly 

korábbi polgármester képviselő-testületi felhatalmazás nélkül rendelt meg a játszótérhez 

homokot. A megrendelés összege meghaladja az 100.000,-Ft összeget, mely felett az 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában és az önkormányzat 2014.évi 

költségvetési rendeletében foglaltak szerint is a képviselő-testület felhatalmazását kell kérni.  

A homok leszállításra került, azonban az erről szóló számlát még nem egyenlítette ki. A 

számla kiegyenlítéséhez kérte a képviselők felhatalmazását.  

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

alábbi határozati javaslatot fogadja el: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2014. (X.29.) számú Kt. határozata: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete utólagos hozzájárulását 

adja a polgármester azon intézkedéséhez, miszerint az önkormányzat tulajdonában 

lévő játszótérre homokot rendelt és egyben felhatalmazza arra, hogy a Horváth 

Beton Kft.(8500 Pápa, Tavasz u. 27.) YK2SA7534924 sorszámú, 191.643,-Ft 

összértékű, homokról, illetve annak leszállításáról szóló és Farkasgyepű Község 

Önkormányzata felé benyújtott számláját az önkormányzat 2014.évi 

költségvetéséből kiegyenlítse.  

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

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  polgármester 

Határidő: azonnal 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatokat hozta: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 100/2014. (X.29.) számú Kt. határozata: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete utólagos hozzájárulását 

adja a polgármester azon intézkedéséhez, miszerint az önkormányzat tulajdonában 

lévő játszótérre homokot rendelt és egyben felhatalmazza arra, hogy a Horváth 

Beton Kft.(8500 Pápa, Tavasz u. 27.) YK2SA7534924 sorszámú, 191.643,-Ft 

összértékű, homokról, illetve annak leszállításáról szóló és Farkasgyepű Község 

Önkormányzata felé benyújtott számláját az önkormányzat 2014.évi 

költségvetéséből kiegyenlítse.  

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

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  polgármester 

Határidő: azonnal 

 



10.) Napirend: Szóbeli előterjesztés Horváth Péter egyéni vállalkozótól játszótéri eszközök 

minősítésének megrendelésre tett polgármesteri intézkedés utólagos jóváhagyásáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester,  

Takácsné Légrádi Edina polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy Csőbör Károly 

korábbi polgármester képviselő-testületi felhatalmazás nélkül rendelte meg a játszótéri 

eszközök minősítését. A megrendelés összege meghaladja az 100.000,-Ft összeget, mely felett 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában és az önkormányzat 2014.évi 

költségvetési rendeletében foglaltak szerint is a képviselő-testület felhatalmazását kell kérni.  

A minősítés elkészült, azonban az erről szóló számlát még nem egyenlítettem ki. A számla 

kiegyenlítéséhez kérem a képviselők felhatalmazását.  

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

alábbi határozati javaslatot fogadja el: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2014. (X.29.) számú Kt. határozata: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete utólagos hozzájárulását 

adja a polgármester azon intézkedéséhez, miszerint az önkormányzat tulajdonában 

lévő játszótéri eszközök szerelését és minősítését megrendelte és egyben 

felhatalmazza arra, hogy a Horváth Péter egyéni vállalkozó (9514 Kenyeri, Béke u. 

40.) OQOSA5286389 sorszámú, 146.500,-Ft összértékű, játszótéri eszközök 

szereléséről és minősítéséről szóló és Farkasgyepű Község Önkormányzata felé 

benyújtott számláját az önkormányzat 2014.évi költségvetéséből kiegyenlítse.  

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

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  polgármester 

Határidő: azonnal 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatokat hozta: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 101/2014. (X.29.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete utólagos hozzájárulását 

adja a polgármester azon intézkedéséhez, miszerint az önkormányzat tulajdonában 

lévő játszótéri eszközök szerelését és minősítését megrendelte és egyben 

felhatalmazza arra, hogy a Horváth Péter egyéni vállalkozó (9514 Kenyeri, Béke u. 

40.) OQOSA5286389 sorszámú, 146.500,-Ft összértékű, játszótéri eszközök 

szereléséről és minősítéséről szóló és Farkasgyepű Község Önkormányzata felé 

benyújtott számláját az önkormányzat 2014.évi költségvetéséből kiegyenlítse.  

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

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  polgármester 

Határidő: azonnal 



 

Napirend után: 

Takácsné Légrádi Edina polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy 2014.november 21-én 

pénteken 17.00 órától kerül megrendezésre a Nyugdíjas nap. A meghívó a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi.  

 

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

ülést 15.45 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 Takácsné Légrádi Edina dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 


