
 

Szám:20/2015. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.szeptember 24-én 

15.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános testületi ülésén 

 

Jelen voltak: Takácsné Légrádi Edina polgármester és 

 Rujzam Antal alpolgármester  

 Kocsis Tamás önkormányzati képviselő és 

    Kungl Melinda önkormányzati képviselő  

 

Távolmaradt:  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 4 fő megjelent, 

1 fő pedig 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 108/2015. (IX.24.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.szeptember 24-i 

rendkívüli, nyilvános ülésének napirendje: 

1.) Előterjesztés Farkasgyepű településen Szent Mihály napi rendezvény tartásáról 
 előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

2.) Szóbeli előterjesztés falugondnoki gépjármű biztosítási szerződésének 

felülvizsgálatáról 
 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 

 



NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1.) Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű településen Szent Mihály napi rendezvény tartásáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

(írásbeli anyag az előterjesztés mellékletét képezi) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékozatta a képviselőket és ismertette a 

rendezvény tervezett programját.  

A képviselők hozzászólásaikban támogatták a rendezvény megtartását.  

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

testület az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el. 

Jelen volt 4 képviselő, szavazott 4 képviselő. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 109/2015. (IX.24.) számú Kt. határozata: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 30. napján 

Farkasgyepű településen Szent Mihály napi rendezvényt szervez. 

A képviselő-testület a rendezvény várható 170.000,-Ft, azaz egyszázhetvenezer forint 

összköltségét 2015. évi költségvetéséből fedezi. 

Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.   

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: 2015. szeptember 30. 

 

2.) Napirend: Szóbeli előterjesztés falugondnoki gépjármű biztosítási szerződésének 

felülvizsgálatáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

Polgármester tájékozatta a képviselőket, hogy az Önkormányzatnak a tulajdonában lévő 

falugondnoki gépjárműre 2 biztosítótársaságnál van biztosítása. A kötelező gépjármű-

felelősségbiztosítás 23.431,-Ft-os éves díját az Aegon Biztosító, míg a Casco biztosítás díját 

(2015.11.01-től 95.832,-Ft/év) jelenleg a Porsche Biztosító felé fizeti az önkormányzat. 

Polgármester elmondta, hogy miután ismételten áttekintette a casco biztosításra kötött 

szerződést nagyon alacsonynak találta a biztosító által kár esetén fizetendő díjakat (pl. totálkár 

esetén csak 1 mFt összeget térítene), illetve meglátása szerint  a fizetendő biztosítási összeg és 

a biztosító által vállalt kártérítés nincs arányban egymással. Fentiek miatt polgármester több 

biztosító társaságtól kért árajánlatot, melyek a jegyzőkönyv mellékletét képezik. A kapott 

ajánlatok közül az ár-érték vizsgálat során polgármester meglátása szerint a Generali Biztosító 

ajánlata a legelőnyösebb az éves 108.914,-Ft-os díjjal, melynek Optimál Extra csomagja 

emeli kár, üvegkár, töréskár és lopáskár esetén is fizet és jóval kedvezőbb feltételeket biztosít, 

mint a korábbi biztosítás. A Generali Biztosító Zrt. kötelező gépjármű-felelősségbiztosításra 

adott árajánlata 19.614,-Ft/év, mely ugyancsak nagyon kedvezőnek mondható.  



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

alábbi határozati javaslatot fogadja el: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2015. (IX.24.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete tekintettel a biztosítási 

évfordulóra 2015. október 31. napjával felmondja az MXU 414 forgalmi rendszámú 

falugondnoki gépjárműre vonatkozóan a Porsche Biztosítóval kötött 100042954 

kötvényszámú casco szerződést, valamint az Aegon Biztosítóval kötött 17108364 

szerződésazonosítójú kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződést.  

 

A képviselő-testület 2015. november 1. napjától a fenti gépjárműre az összességében 

legelőnyösebb árajánlatot adó Generali Bitztosító Zrt-vel köt kötelező gépjármű-

felelősségbiztosítási, valamint casco szerződést. 

 

A képviselő-testület a biztosítások éves együttes 128.528,-Ft, azaz 

egyszázhuszonnyolcezer-ötszázhuszonnyolc forint összegű díját adott évi 

költségvetéséből fedezi.  

Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.   

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: 22015.október 31. 

Jelen volt 4 képviselő, szavazott  4 képviselő. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 110/2015. (IX.24.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete tekintettel a biztosítási 

évfordulóra 2015. október 31. napjával felmondja az MXU 414 forgalmi rendszámú 

falugondnoki gépjárműre vonatkozóan a Porsche Biztosítóval kötött 100042954 

kötvényszámú casco szerződést, valamint az Aegon Biztosítóval kötött 17108364 

szerződésazonosítójú kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződést.  

 

A képviselő-testület 2015. november 1. napjától a fenti gépjárműre az összességében 

legelőnyösebb árajánlatot adó Generali Bitztosító Zrt-vel köt kötelező gépjármű-

felelősségbiztosítási, valamint casco szerződést. 

 

A képviselő-testület a biztosítások éves együttes 128.528,-Ft, azaz 

egyszázhuszonnyolcezer-ötszázhuszonnyolc forint összegű díját adott évi 

költségvetéséből fedezi.  

Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.   

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: 22015.október 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


