
 

Szám:8/2015. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.április 16-án 16.00 

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

megtárgyalása lenne szükséges: 

1.) Előterjesztés a Pápai Rendőrkapitányság Farkasgyepű közbiztonságáról szóló 

beszámolójának elfogadásáról 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

2.) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő buszvárók újjáépítésére árajánlatok 

beszerzéséről 

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 53/2015. (IV.16.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.április 16-i rendkívüli, 

nyilvános ülésének napirendje: 

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 

e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu 

 



1.) Előterjesztés a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási 

Tanácsa által jóváhagyott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a fizetendő 

térítési díjakról szóló rendeletének jóváhagyásáról  

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester  

 

2.) Előterjesztés a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási 

Tanácsa által jóváhagyott társulási hozzájárulási díj befizetésének jóváhagyásáról 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester  

 

3.) Előterjesztés törvényességi felhívásról 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester  

 

4.) Előterjesztés a Pápai Rendőrkapitányság Farkasgyepű közbiztonságáról szóló 

beszámolójának elfogadásáról 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

5.) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő buszvárók újjáépítésére árajánlatok 

beszerzéséről 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1.) Napirend: Előterjesztés a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási 

Tanácsa által jóváhagyott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a fizetendő térítési 

díjakról szóló rendeletének jóváhagyásáról  

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. 

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 54/2015. (IV.16.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápakörnyéki 

Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 6/2015.(III.31.) 

határozatával jóváhagyott intézményi térítési díj önkormányzati rendeletben történő 

megállapításával egyetért.  

 

Határidő: Folyamatos 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

2.) Napirend: Előterjesztés a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási 

Tanácsa által jóváhagyott társulási hozzájárulási díj befizetésének jóváhagyásáról 

 



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. 

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 55/2015. (IV.16.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás felé a Farkasgyepű településre 

jutó 258.440,-Ft, azaz kettőszázötvennyolcezer-négyszáznegyven forint tagi 

hozzájárulást két egyenlő részletben a Társulás 11748045-15589679 számú 

bankszámlájára fizesse meg.  

 

Határidő: 1.részlet befizetésére 2015.mércius 31. 

        2 részlet befizetésére 2015.szeptember 30. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

3.) Napirend: Előterjesztés törvényességi felhívásról 

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. 

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 56/2015. (IV.16.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Veszprém 

Megyei Kormányhivatal VEB/004/925/2015. ügyszámú törvényességi felhívását 

és utasítja a jegyzőt, hogy a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011.évi 

CLXXXIX.törvény 52.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően határidőben 

továbbítsa a képviselő-testület üléseiről készült jegyzőkönyveket a Veszprém 

Megyei Kormányhivatal felé.  

Határidő: folyamatos 

Felelős: dr. Ádám Renáta jegyző 

 

4.) Napirend: Előterjesztés a Pápai Rendőrkapitányság Farkasgyepű közbiztonságáról szóló 

beszámolójának elfogadásáról 

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. 

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 57/2015. (IV.16.) számú Kt. határozata: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Pápai 

Rendőrkapitányság által készített Farkasgyepű község közbiztonsági helyzetéről, 

a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos 

feladatokról szóló, jelen határozat mellékletét képező beszámolóját.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.) Napirend: Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő buszvárók újjáépítésére 

árajánlatok beszerzéséről 

 

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. 

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 58/2015. (IV.16.) számú Kt. határozata: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 

tulajdonát képező buszvárók (3 db) újjáépítése érdekében az alábbi 

vállalkozásoktól kér árajánlatot: 

OPTIMÁL-ÉP Kft 8596 Pápakovácsi, Fő u. 59. 

 

UHCP Mérnöki Iroda Kft. 8500 Pápa, Batthyány u. 1. 

 

OSTRYA Bt. 8500 Pápa, Táncsics M. u.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az árajánlatokat kérje 

meg és azokat terjessze a képviselő-testület elé.  

Határidő: 2015. április 30. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

 

 

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

ülést 16.40 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 

 Takácsné Légrádi Edina dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

 

 

 


