
 

Szám:2/2015. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.február 6-án 11.00 

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 még szükséges: 

1.)   Szóbeli előterjesztés az alpolgármester bérének újratárgyalásáról 

      Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

2.) Szóbeli előterjesztés a Farkasgyepű 140 hrsz-ú ingatlan telekhatár kiméréséről 

      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 8/2015. (II.6.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.február 6-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 az önkormányzat tulajdonát képező 240/32 hrsz-ú ingatlan 

értékesítéséről 

      előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

2.) Előterjesztés a könyvtár- és teleház vezető feladatellátásra érkezett pályázatokról 

      előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

3.) Előterjesztés a Farkasgyepű Fejlődéséért Egyesület részére visszatérítendő támogatás    

      nyújtásáról  

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester  

4.)   Szóbeli előterjesztés az alpolgármester bérének újratárgyalásáról 

      Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

5.) Szóbeli előterjesztés a Farkasgyepű 140 hrsz-ú ingatlan telekhatár kiméréséről 

      előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1.) Napirend: Előterjesztés az önkormányzat tulajdonát képező 240/32 hrsz-ú ingatlan 

értékesítéséről 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.  

 

A képviselők hozzászólásaikban azt támogatták, hogy az ügyfelekkel való egyeztetést 

követően kerüljön sor az ingatlannal kapcsolatos döntésre.  

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

testület a döntést a kérelmező ügyfelekkel történt egyeztetést követő időpontra halassza el.  

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a döntést a kérelmező ügyfelekkel történt egyeztetést 

követő időpontra elhalasztotta.  

 

2.) Napirend: Előterjesztés a könyvtár- és teleház vezető feladatellátásra érkezett 

pályázatokról 

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 9/2015. (II.6.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kocsis Veronika 8582 

Farkasgyepű, Iharkút u. 19.szám alatti lakossal a farkasgyepűi faluházban található 

könyvtár és teleház vezető feladatainak ellátására megköti a jelen előterjesztés 

mellékletét képező megbízási szerződést. 

 

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

egyben felhatalmazza a megbízási szerződés képviselő-testület nevében történő 

aláírására. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.) Napirend: Előterjesztés a Farkasgyepű Fejlődéséért Egyesület részére visszatérítendő 

támogatás nyújtásáról  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket. 

Mayer Nándor önkormányzati képviselő jelezte, hogy az ügyben személyesen érintett, 

tekintettel arra, hogy ő a Farkasgyepű Fejlődésért Egyesület elnöke, ezért kérte, hogy a 

döntéshozatalból a Képviselő-testület zárja ki. 

 

A Képviselő-testület Mayer Nándor 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. 

 

A testület tagjai közül 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 10/2015. (II.6.) számú Kt. határozata: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete újabb 40.000,-Ft, azaz 

negyvenezer forint visszatérítendő támogatást nyújt a Farkasgyepű Fejlődéséért 

Egyesület (8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. képviselő: Mayer Nándor elnök) 

részére Farkasgyepű településen rendezvények szervezésének és lebonyolításának 

megelőlegezésére.  

Az Egyesület a támogatást köteles legkésőbb 2015.május 31-ig Farkasgyepű Község 

Önkormányzata részére visszafizetni.  

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4.) Napirend: Szóbeli előterjesztés az alpolgármester bérének újratárgyalásáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a képviselő-testület 2014.október 15-i alakuló 

ülésén döntött az alpolgármester tiszteletdíjáról. Alpolgármester kérte, hogy a tiszteletdíja 

egyezzen meg a képviselők tiszteletdíjával. Jegyző ekkor kiszámolta, hogy mennyi lenne az 

összeg, amiről le kellene mondania annak érdekében, hogy a képviselők tiszteletdíját elérje az 

alpolgármesteri javadalmazása. A bérek utalásánál derült ki azonban, hogy az alpolgármester 

által felvett nettó tiszteletdíj és költségtérítés együttes összege kevesebb, mint a képviselői 

tiszteletdíj, ezért kérte, hogy tárgyalja újra a testület az alpolgármester bérét és módosítsa a 

képviselő-testület 88/2014. (X.15.) számú Kt. határozatát. Alpolgármester továbbra sem 



szeretné felvenni teljes egészében a jogszabály szerint járó tiszteletdíját, melyről szóló 

nyilatkozata a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

Rujzam Antal alpolgármester jelezte, hogy az ügyben személyesen érintett, tekintettel 

arra, hogy az ő béréről van, ezért kérte, hogy a döntéshozatalból a Képviselő-testület zárja 

ki. 

 

A Képviselő-testület Rujzam Antal alpolgármester 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 alábbi határozati javaslatot fogadja el: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2015. (II.6.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester 

tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról szóló 88/2014.(X.15.) Kt. 

határozatát 2015. március 1. napjától hatályosan módosítja, melynek során a 

határozat 2. bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép: 

„Tekintettel arra, hogy alpolgármester tiszteletdíja egy részéről (38.204,-Ft 

összegről) az önkormányzat javára írásban lemondott havi bruttó 14.147,-Ft, 

azaz havonta bruttó tizennégyzer-egyszáznegyvenhét forint összeg kerül 

részére kifizetésre.  

A társadalmi megbízatású alpolgármester havonta az illetményének 15%-

ában meghatározott összegű költségtérítésre és jogosult.” 

A Képviselő-testület 88/2014. (X.15.) számú Kt. számú 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 testület tagjai közül 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 11/2015. (II.6.) számú Kt. határozata: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester 

tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról szóló 88/2014.(X.15.) Kt. 

határozatát 2015. március 1. napjától hatályosan módosítja, melynek során a 

határozat 2. bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép: 



„Tekintettel arra, hogy alpolgármester tiszteletdíja egy részéről (38.204,-Ft 

összegről) az önkormányzat javára írásban lemondott havi bruttó 14.147,-Ft, 

azaz havonta bruttó tizennégyzer-egyszáznegyvenhét forint összeg kerül 

részére kifizetésre.  

A társadalmi megbízatású alpolgármester havonta az illetményének 15%-

ában meghatározott összegű költségtérítésre és jogosult.” 

A Képviselő-testület 88/2014. (X.15.) számú Kt. számú 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 

 

5.) Napirend: Szóbeli előterjesztés a Farkasgyepű 140 hrsz-ú ingatlan telekhatár kiméréséről 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a hótolás során több probléma is adódott, mely 

főként a magán és az önkormányzati ingatlanok határproblémájából adódott. Több 

településrészen nem látszik egyértelműen, hol az út és a magánterület határa. Ez a probléma 

talán legélesebben a Farkasgyepű 140 hrsz-ú önkormányzati út vonatkozásában jelentkezik, 

ezért jó lenne ezt kiméretni és kitűzetni.  

Képviselők jelezték, hogy több közbe nem ment be a hótoló és kérték a polgármestert, hogy 

tárgyaljon a vállalkozóval a kérdés megoldása érdekében.  

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

testület az alábbi határozati javaslatot fogadja el: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2015. (II.6.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a telekhatárok tisztázása 

érdekében a tulajdonában lévő Farkasgyepű belterület 140 hrsz-ú ingatlant kiméreti 

és kitűzeti.  

A földmérési munkálatok költségeit a képviselő-testület 2015. évi költségvetéséből 

fedezi.  

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

 polgármester 

Határidő: 2015.június 30. 



 

A testület tagjai közül 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 12/2015. (II.6.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a telekhatárok tisztázása 

érdekében a tulajdonában lévő Farkasgyepű belterület 140 hrsz-ú ingatlant kiméreti 

és kitűzeti.  

A földmérési munkálatok költségeit a képviselő-testület 2015. évi költségvetéséből 

fedezi.  

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

 polgármester 

Határidő: 2015.június 30. 

 

 

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

ülést 12.00 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 

 Takácsné Légrádi Edina dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 


