
 

Szám:21/2015. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.október 9-én 17.00 

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  

 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 azzal a kiegészítéssel, hogy a vegyes ügyek között az alábbi napirendek 

megtárgyalására lenne még szükség: 

 

1.) Előterjesztés könyvtár nyitvatartási idejének módosításáról 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

2.) Előterjesztés Kungl Zoltán önkormányzati épület bérletére vonatkozó szerződés 

felmondási kérelméről 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

3.) Előterjesztés Kungl Melinda önkormányzati épület bérletére vonatkozó kérelméről 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

4.) Előterjesztés Jókai és Petőfi utca közötti áteresz javításáról 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

5.) Előterjesztés települési vízkár elhárítási terv elfogadásáról 

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 

 



6.) Előterjesztés belterületi utak felújítására vállalkozási szerződés megkötéséről 

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 111/2015. (X.09.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 9-i rendkívüli, 

nyilvános ülésének napirendje: 

 

1.) Előterjesztés a 2015/2016-os téli szezonban végzendő hóeltakarítási munkálatokra 

meghívásos pályázat kiírásáról 
 előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

2.) Előterjesztés Farkasgyepű településen idősek napi rendezvény tartásáról 
 előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

3.) Előterjesztés Farkasgyepű településen mikulás és karácsonyi rendezvény tartásáról 
 előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

4.) Előterjesztés a tűzjelző rendszer távfelügyeleti üzemeltetésére kötött szerződés 

felülvizsgálatáról 
 előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

5.) Előterjesztés közmeghallgatás időpontjának meghatározásáról 
 előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

6.) Előterjesztés könyvtár nyitvatartási idejének módosításáról 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

7.) Előterjesztés Kungl Zoltán önkormányzati épület bérletére vonatkozó szerződés 

felmondási kérelméről 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

8.) Előterjesztés Kungl Melinda önkormányzati épület bérletére vonatkozó kérelméről 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

9.) Előterjesztés Jókai és Petőfi utca közötti áteresz javításáról 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

10.) Előterjesztés települési vízkár elhárítási terv elfogadásáról 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

11.) Előterjesztés belterületi utak felújítására vállalkozási szerződés megkötéséről 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

 



NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1.) Napirend: Előterjesztés a 2015/2016-os téli szezonban végzendő hóeltakarítási 

munkálatokra meghívásos pályázat kiírásáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

(írásbeli anyag az előterjesztés mellékletét képezi) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékozatta a képviselőket. 

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

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el. 

Jelen volt 5 képviselő, szavazott 5 képviselő. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 112/2015. (X.09.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015/2016-os téli 

szezonban, Farkasgyepű közigazgatási területén végzendő hóeltakarítási munkákra az 

alábbi vállalkozóktól, vállalkozásoktól kér árajánlatot: 
 

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

Támton László 8582 Farkasgyepű. Hunyadi u. 7. 

Tavárdivízió Kft. 8445 Városlőd, Kossuth Lajos u. 55. 

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

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  polgármester 

Határidő: 2015.október 31. 

 

 

2.) Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű településen idősek napi rendezvény tartásáról 

 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

(írásbeli anyag az előterjesztés mellékletét képezi) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékozatta a képviselőket. 

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

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el. 

Jelen volt 5 képviselő, szavazott 5 képviselő. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 113/2015. (X.09.) számú Kt. határozata: 



Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. október 30-án 

Farkasgyepű településen idősek napi rendezvényt szervez. 

A képviselő-testület Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzatával 

együttműködve a rendezvény költségeinek fedezésére 2015.évi 

költségvetéséből legfeljebb 200.000,-Ft, azaz kettőszázezer forint összeget 

biztosít.  

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  Polgármester 

 

Határidő: 2015.október 30. 

 

3.) Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű településen mikulás és karácsonyi rendezvény 

tartásáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

(írásbeli anyag az előterjesztés mellékletét képezi) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékozatta a képviselőket. 

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

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el. 

Jelen volt 5 képviselő, szavazott 5 képviselő. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 114/2015. (X.09.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. december 5-én 

mikulás rendezvényt, 2015. december 18-án karácsonyi műsort szervez 

Farkasgyepű község lakossága részére. 

A képviselő-testület a rendezvények költségeit elsősorban pályázati, egyesületi 

és Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzattól átvett forrásból és 

legfeljebb 100.000,-Ft, azaz egyszázezer forint önerő felhasználásával fedezi.  

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  Polgármester 

 

Határidő: 2015.december 5; 2015. december 18. 

 

 



4.) Napirend: Előterjesztés a tűzjelző rendszer távfelügyeleti üzemeltetésére kötött szerződés 

felülvizsgálatáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

(írásbeli anyag az előterjesztés mellékletét képezi) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékozatta a képviselőket. 

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

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el. 

Jelen volt 5 képviselő, szavazott 5 képviselő. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 115/2015. (X.09.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatósággal (8200 Veszprém, Dózsa György u. 31. 

adószám:15722988-2-51 képviselő: Dányi Béla tűzoltó ezredes) tűz és 

hibaátjelzés távfelügyeleti üzemeltetésére megköti a jelen határozat mellékletét 

képező szerződést.  

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére és felhatalmazza a szerződés képviselő-testület nevében történő 

aláírására. 

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  Polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.) Napirend: Előterjesztés közmeghallgatás időpontjának meghatározásáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

(írásbeli anyag az előterjesztés mellékletét képezi) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékozatta a képviselőket. 

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

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el. 

Jelen volt 5 képviselő, szavazott 5 képviselő. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 116/2015. (X.09.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi 

közmeghallgatását 2015.november 19-én (csütörtökön) 17.00 órai kezdettel a 

Farkasgyepűi Faluház (8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42.) nagytermében tartja.  

Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.   

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  Polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

6.) Napirend: Előterjesztés könyvtár nyitvatartási idejének módosításáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

(írásbeli anyag az előterjesztés mellékletét képezi) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékozatta a képviselőket. 

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

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el. 

Jelen volt 5 képviselő, szavazott 5 képviselő. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 117/2015. (X.09.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Farkasgyepűi Teleház és 

Könyvtár nyitvatartási idejét az alábbiak szerint alakítja ki: 

kedden: 15.00-17.00 óráig 

csütörtökön:  16.00-17.00 óráig 

szombaton:      8.00-9.00 óráig 



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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

 

7.) Napirend: Előterjesztés Kungl Zoltán önkormányzati épület bérletére vonatkozó 

szerződés felmondási kérelméről 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

(írásbeli anyag az előterjesztés mellékletét képezi) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékozatta a képviselőket. 

 

Kungl Melinda önkormányzati képviselő jelezte, hogy az ügyben személyesen érintett, 

ezért kérte, hogy a döntéshozatalból a Képviselő-testület zárja ki. 

A Képviselő-testület az önkormányzati képviselő kérésére 4 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 

tartózkodás mellett kizárta a döntéshozatalból.  

 

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

testület az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el. 

Jelen volt 5 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 118/2015. (X.09.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 

tulajdonát képező régi orvosi rendelő helyén lévő, 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor 

u. 13.szám alatti ingatlanra (belterület 46. hrsz.) Kungl Zoltán 8582 Farkasgyepű, 

Iharkút u. 2/A. szám alatti lakossal kötött bérleti szerződést közös megegyezéssel 

2015.október 31. napjával felbontja. 

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

 polgármester 

Határidő: 2015.október 31. 

 

 

8.) Napirend: Előterjesztés Kungl Melinda önkormányzati épület bérletére vonatkozó 

kérelméről 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

(írásbeli anyag az előterjesztés mellékletét képezi) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékozatta a képviselőket. 

Kungl Melinda önkormányzati képviselő jelezte, hogy az ügyben személyesen érintett, 

ezért kérte, hogy a döntéshozatalból a Képviselő-testület zárja ki. 



A Képviselő-testület az önkormányzati képviselő kérésére 4 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 

tartózkodás mellett kizárta a döntéshozatalból.  

 

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

testület az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el. 

Jelen volt 5 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 119/2015. (X.09.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 

tulajdonát képező régi orvosi rendelő helyén lévő, 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor 

u. 13.szám alatti ingatlanra (belterület 46. hrsz.) 2015.november 1.napjától megköti 

a jelen határozat mellékletét képező bérleti szerződést.  

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

 polgármester 

Határidő: 2015.november 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.) Napirend: Előterjesztés Jókai és Petőfi utca közötti áteresz javításáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

(írásbeli anyag az előterjesztés mellékletét képezi) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékozatta a képviselőket. 

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

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el. 

Jelen volt 5 képviselő, szavazott 5 képviselő. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 120/2015. (X.09.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Farkasgyepű Jókai 

és Petőfi utca közötti áteresz javítása érdekében beérkezett 3 árajánlat közül, 

tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásért vállalta a 

munkálatok elvégézését a Strabag Általános Építő Kft. (8200 Veszprém, Hrsz. 

0224.) árajánlatát fogadja el és a gazdasági társasággal köti meg a jelen 

határozat mellékletét képező vállalkozási szerződést. 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére és felhatalmazza a szerződés képviselő-testület nevében történő 

aláírására. 

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  Polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.) Napirend: Előterjesztés települési vízkár elhárítási terv elfogadásáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

(írásbeli anyag az előterjesztés mellékletét képezi) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékozatta a képviselőket. 

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

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el. 

Jelen volt 5 képviselő, szavazott 5 képviselő. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 121/2015. (X.09.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete Farkasgyepű Község 

Önkormányzat vízkár-elhárítási tervét jelen határozat melléklete szerint elfogadja. 

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.) Napirend: Előterjesztés belterületi utak felújítására vállalkozási szerződés megkötéséről 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

(írásbeli anyag az előterjesztés mellékletét képezi) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékozatta a képviselőket. 

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

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el. 

Jelen volt 5 képviselő, szavazott 5 képviselő. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 122/2015. (X.09.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 83/2015.(V.28.) számú Kt. 

határozatában foglaltakra tekintettel az önkormányzat tulajdonában lévő Farkasgyepű 

39, 63, 88, 240/11 és 238 hrsz-ú belterületi utak felújítására a Vép-Mester Építőipari 

Kft. (8200 Veszprém, Eötvös K. u. 4.) gazdasági társasággal megköti a jelen határozat 

mellékletét képező vállalkozási szerződést.  

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

felhatalmazza a szerződés képviselő-testület nevében történő aláírására. 

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  Polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

ülést 18.25 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 

 Takácsné Légrádi Edina dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


