
 

Szám:5/2015. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.február 23-án 

15.00 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 az alábbi napirendek megtárgyalása lenne még 

szükséges: 

1.) Előterjesztés a polgármester 2015.évi szabadságolási tervének elfogadásáról 

      előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

2.) Szóbeli előterjesztés Füzi Jenőnével az óvodás gyermekek kísérésére kötendő 

megbízási szerződésről 

      előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

3.) Szóbeli előterjesztés a Farkasgyepű belterület 240/32 hrsz-ú ingatlan Dr.Könnyid 

Mária Irén és Korn Ignác részére történő értékesítéséről 

      előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

4.) Szóbeli előterjesztés lomtalanítás időpontjának meghatározásáról 

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

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

e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu 

 



      előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

5.) Szóbeli előterjesztés a Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézettel kötött közétkeztetési 

megállapodás módosításának kezdeményezéséről 

      előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

6.) Szóbeli előterjesztés a Farkasgyepű Fejlődéséért Egyesület részére visszatérítendő       

 támogatás nyújtásáról  

      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 20/2015. (II.23.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.február 23-i 

rendkívüli, nyilvános ülésének napirendje: 

1.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat közterületei tisztántartásáról szóló 

rendelet megalkotásáról 

      előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

2.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális 

igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi 

ellátásokról szóló 18/2013. (XII.31.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálatáról 

      előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

3.) Szóbeli előterjesztés a 2015.évi falunap programjának és költségvetési 

keretösszegének meghatározásáról 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester  

4.) Előterjesztés a polgármester 2015.évi szabadságolási tervének elfogadásáról 

      előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

5.) Szóbeli előterjesztés Füzi Jenőnével az óvodás gyermekek kísérésére kötendő 

megbízási szerződésről 

      előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

6.) Szóbeli előterjesztés a Farkasgyepű belterület 240/32 hrsz-ú ingatlan Dr.Könnyid 

Mária Irén és Korn Ignác részére történő értékesítéséről 

      előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

7.) Szóbeli előterjesztés lomtalanítás időpontjának meghatározásáról 

      előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

8.) Szóbeli előterjesztés a Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézettel kötött közétkeztetési 

megállapodás módosításának kezdeményezéséről 

      előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

9.) Szóbeli előterjesztés a Farkasgyepű Fejlődéséért Egyesület részére visszatérítendő       

 támogatás nyújtásáról  

      előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester  



NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1.) Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat közterületei tisztántartásáról 

szóló rendelet megalkotásáról 

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 rendelet-tervezet 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 Önkormányzata Képviselő-testületének a 

szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és 

gyermekvédelmi ellátásokról szóló 18/2013. (XII.31.) önkormányzati rendeletének 

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 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: Szóbeli előterjesztés a 2015.évi falunap programjának és költségvetési 

keretösszegének meghatározásáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az idei évben július első hétvégéje, mely 

hagyományosan a farkasgyepűi falunap időpontja: július 4.  Polgármester elmondta, hogy 

meglátása szerint egy sztárvendéggel színesíteni lehetne a programot. Sajnos a fenti időpontra 

nehéz sztárvendéget találni, aki ráérne, ő csak hajnal 1 órára tudna jönni. 

Kungl Melinda önkormányzati képviselő megkérdezte, hogy van-e elegendő forrás a 

sztárvendég költségeinek biztosítására. Kérte, hogy a tavalyi légváras szolgáltatót is keresse 

meg a polgármester. 

Kocsis Tamás önkormányzati képviselő szerint a hajnali 1 óra nem túl jó időpont, mert 

kevesen lesznek.  

Takácsné Légrádi Edina polgármester elmondta, hogy a sztárvendég költségei a 

költségvetésből és támogatásokból finanszírozhatók és meglátása szerint sokan maradnak a 

bálban a híresség miatt. Polgármester elmondta, hogy legfeljebb 300.000,-Ft lenne szükséges 

a falunap költségeinek biztosításához.  

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

testület az alábbi határozati javaslatot fogadja el: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2015. (II.23.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete Farkasgyepű Község 2015. 

évi Falunapját 2015.július 4-én (szombaton) tartja. 

A képviselő-testület a Falunap költségvetését legfeljebb 300.000,-Ft, azaz 

háromszázezer forintban határozza meg 2015. évi költségvetése terhére. 

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedést megtételére, 

különösen a rendezvény előkészítésére, és egyben felhatalmazza a rendezvény 

megszervezésével kapcsolatos előzetes szerződések megkötésére. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: 2015.július 4. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 21/2015. (II.23.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete Farkasgyepű Község 2015. 

évi Falunapját 2015.július 4-én (szombaton) tartja. 

A képviselő-testület a Falunap költségvetését legfeljebb 300.000,-Ft, azaz 

háromszázezer forintban határozza meg 2015. évi költségvetése terhére. 

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedést megtételére, 

különösen a rendezvény előkészítésére, és egyben felhatalmazza a rendezvény 

megszervezésével kapcsolatos előzetes szerződések megkötésére. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: 2015.július 4. 

 



4.) Napirend: Előterjesztés a polgármester 2015.évi szabadságolási tervének elfogadásáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.   

 

Takácsné Légrádi Edina polgármester jelezte, hogy az ügyben személyesen érintett, ezért 

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

 

A Képviselő-testület a polgármester kérésére 4 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodás 

mellett kizárta a döntéshozatalból.  

 

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

testület az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el. 

Jelen volt 5 képviselő, szavazott 4 képviselő. 

A Képviselő-testület az alpolgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 22/2015. (II.23.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 2015.évi szabadságának ütemezését e határozat mellékletét képező 

ütemezési rend szerint elfogadja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.) Napirend: Szóbeli előterjesztés Füzi Jenőnével az óvodás gyermekek kísérésére kötendő 

megbízási szerződésről 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy 2015.március 1.napjától nincs megoldva az 

óvodás gyermekek kísérése. Hozzátette, hogy felajánlotta a megbízást Stribl Lászlóné részére 

is, tekintettel arra, hogy az ő munkaidejét az önkormányzat az átalakítások (EFI iroda 

megszűnik, teleház és könyvtár nyitvatartási ideje csökken) miatt csökkenteni kényszerül, ő 

azonban nem vállalta el a feladatot. Polgármester elmondta, hogy egyeztetett Füzi Jenőné 

farkasgyepűi lakossal, aki vállalja az óvodások kísérését. Polgármester ismertette a megbízási 

szerződést  

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

alábbi határozati javaslatot fogadja el: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2015. (II.23.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete Füzi Jenőné 8582 

Farkasgyepű, Jókai u. 1. szám alatti lakossal a farkasgyepűi óvodás gyermekek 

Városlődi Német Nemzetiségi Óvodába történő kísérésére megköti a jelen határozat 

mellékletét képező megbízási szerződést.  

 

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

felhatalmazza a megbízási szerződés képviselő-testület nevében történő aláírására.  

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: 2015.július 4. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 23/2015. (II.23.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete Füzi Jenőné 8582 

Farkasgyepű, Jókai u. 1. szám alatti lakossal a farkasgyepűi óvodás gyermekek 

Városlődi Német Nemzetiségi Óvodába történő kísérésére megköti a jelen határozat 

mellékletét képező megbízási szerződést.  

 

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

felhatalmazza a megbízási szerződés képviselő-testület nevében történő aláírására.  

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: 2015.július 4. 

 

 

 

 

 

 



6.) Napirend: Szóbeli előterjesztés a Farkasgyepű belterület 240/32 hrsz-ú ingatlan 

Dr.Könnyid Mária Irén és Korn Ignác részére történő értékesítéséről 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a 2015.február 6-i ülésen 

megfogalmazottaknak megfelelően megkereste Dr.Könnyid Mária Irén és Korn Ignác 

farkasgyepűi lakosokat és tájékoztatta őket az önkormányzat által a tavalyi évben hozott 

ingatlanértékesítésre vonatkozó általános határozatban foglaltakról. Vásárlók így is 

fenntartották a Farkasgyepű belterület 240/32 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vásárlási 

szándékukat.  

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

alábbi határozati javaslatot fogadja el: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2015. (II.23.) számú Kt. határozata: 
Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete elidegenítésre jelöli a tulajdonában 

lévő Farkasgyepű belterület 240/32 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület művelési ágú, 944 m2 

nagyságú ingatlant ½ részben Korn Ignác (Pápa, 1966.11.04.an.:Vincze Mária. szsz: 1 

661104 4913, adóaz:8364690825) és ½ részben Dr. Könnyid Mária Irén (Sümeg, 

1970.06.21.an.:Németh Irén, szsz:2 700621 7468, adóaz.:8377913917)8582 Farkasgyepű, 

Csurgó utca 5. szám alatti lakosok részére.  

 

Az ingatlan vételárát a képviselő-testület 1.500.000,-Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint 

összegben állapítja meg, mely összeget a vevő a szerződés aláírásával egyidejűleg köteles 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 

73600015-15569482 számú költségvetési számlájára megfizetni. 

 

A Képviselő-testület elrendeli, hogy az adásvételi szerződés megkötésének időpontjától 

számított 5 éven belül az ingatlan megvásárlói az építési telket családi házzal beépítsék, 

illetőleg arra a használatbavételi engedélyt megkérjék. 

A beépítési kötelezettség biztosítására a Képviselő-testület elrendeli, hogy az ingatlan-

nyilvántartásban az Önkormányzat javára elidegenítési tilalom kerüljön bejegyzésre. 

Amennyiben a tulajdonosok a jelölt határidőre nem tesznek eleget a beépítési 

kötelezettségnek, az az adásvételi szerződés felbontását eredményezi. 

 

A képviselő-testület az adásvételi szerződés megkötésével és bonyolításával dr. Klempa Éva 

közjegyzőt (8500 Pápa, Ady Endre sétány 2.) bízza meg.  

 

Az adásvételi szerződés közjegyzői munkadíját a vevők kötelesek megfizetni.  

 

Amennyiben a megkötött adásvételi szerződés felbontásra, illetőleg módosításra kerül a 

közjegyzői munkadíj megfizetésére az ingatlan tulajdonosai kötelesek. 

 

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

felhatalmazza az adásvételi szerződés képviselő-testület nevében történő aláírására. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  polgármester 
Határidő: 2015.március 31. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 24/2015. (II.23.) számú Kt. határozata: 



Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete elidegenítésre jelöli a tulajdonában 

lévő Farkasgyepű belterület 240/32 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület művelési ágú, 944 m2 

nagyságú ingatlant ½ részben Korn Ignác (Pápa, 1966.11.04.an.:Vincze Mária. szsz: 1 

661104 4913, adóaz:8364690825) és ½ részben Dr. Könnyid Mária Irén (Sümeg, 

1970.06.21.an.:Németh Irén, szsz:2 700621 7468, adóaz.:8377913917)8582 Farkasgyepű, 

Csurgó utca 5. szám alatti lakosok részére.  

 

Az ingatlan vételárát a képviselő-testület 1.500.000,-Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint 

összegben állapítja meg, mely összeget a vevő a szerződés aláírásával egyidejűleg köteles 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 

73600015-15569482 számú költségvetési számlájára megfizetni. 

 

A Képviselő-testület elrendeli, hogy az adásvételi szerződés megkötésének időpontjától 

számított 5 éven belül az ingatlan megvásárlói az építési telket családi házzal beépítsék, 

illetőleg arra a használatbavételi engedélyt megkérjék. 

A beépítési kötelezettség biztosítására a Képviselő-testület elrendeli, hogy az ingatlan-

nyilvántartásban az Önkormányzat javára elidegenítési tilalom kerüljön bejegyzésre. 

Amennyiben a tulajdonosok a jelölt határidőre nem tesznek eleget a beépítési 

kötelezettségnek, az az adásvételi szerződés felbontását eredményezi. 

 

A képviselő-testület az adásvételi szerződés megkötésével és bonyolításával dr. Klempa Éva 

közjegyzőt (8500 Pápa, Ady Endre sétány 2.) bízza meg.  

 

Az adásvételi szerződés közjegyzői munkadíját a vevők kötelesek megfizetni.  

 

Amennyiben a megkötött adásvételi szerződés felbontásra, illetőleg módosításra kerül a 

közjegyzői munkadíj megfizetésére az ingatlan tulajdonosai kötelesek. 

 

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

felhatalmazza az adásvételi szerződés képviselő-testület nevében történő aláírására. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  polgármester 
Határidő: 2015.március 31. 

 

7.) Napirend: Szóbeli előterjesztés lomtalanítás időpontjának meghatározásáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az idei évi lomtalanítás tervezett időpontja: 

2015.május 4.  

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

alábbi határozati javaslatot fogadja el: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2015. (II.23.) számú Kt. határozata 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete Farkasgyepű településen 

lomtalanítást szervez, melynek költségeit 2015. évi költségvetéséből fedezi. 

A lomok elszállításának tervezett időpontja: 2015. május 4. 

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

különösen az elszállítás megszervezésére és a lakosság tájékoztatására. 



Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: 2015.május 4. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 25/2015. (II.23.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete Farkasgyepű településen 

lomtalanítást szervez, melynek költségeit 2015. évi költségvetéséből fedezi. 

A lomok elszállításának tervezett  időpontja: 2015. május 4. 

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

különösen az elszállítás megszervezésére és a lakosság tájékoztatására. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: 2015.május 4. 

8.) Napirend: Szóbeli előterjesztés a Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézettel kötött 

közétkeztetési megállapodás módosításának kezdeményezéséről 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy  

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

alábbi határozati javaslatot fogadja el: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2015. (II.23.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei 

Tüdőgyógyintézettel 2013.július 31-én közétkeztetés biztosításra kötött vállalkozási 

szerződés jelen határozat mellékletét képező módosító okirat szerinti módosítását 

kezdeményezi.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, 

tárgyalások lefolytatására és a megállapodás képviselő-testület nevében történő aláírására.  

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 26/2015. (II.23.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei 

Tüdőgyógyintézettel 2013.július 31-én közétkeztetés biztosításra kötött vállalkozási 

szerződés jelen határozat mellékletét képező módosító okirat szerinti módosítását 

kezdeményezi.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, 

tárgyalások lefolytatására és a megállapodás képviselő-testület nevében történő aláírására.  

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: azonnal 



 

9.) Napirend: Szóbeli előterjesztés a Farkasgyepű Fejlődéséért Egyesület részére 

visszatérítendő támogatás nyújtásáról  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a Farkasgyepű Fejlődéséért Egyesület 

pályázati támogatással egészségnapot szeretne szervezni Farkasgyepűn. Az elnyert TÁMOP-

6.1.2-11/3-2012-0046 pályázati támogatás azonban utófinanszírozásos. Elmondta azt is, hogy 

a képviselő-testület már korábban döntött három főzőklub rendezvény támogatásról, melyek 

visszafizetési határideje 2015.május 31. Az elnök tájékoztatása szerint az Egyesület a 

visszafizetési határidőt tudja tartani. Az egészségnap szervezéséhez azonban 500.000,-Ft 

támogatásra lenne szükséges az Egyesületnek. Tekintettel arra, hogy a rendezvény a település 

érdekeit szolgálja a polgármester javasolta az egészségnap költségei előfinanszírozását. 

Fentiek miatt az alábbi határozati javaslatot terjesztem a képviselő-testület elé: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2014. (II.23.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete  500.000,-Ft, azaz 

ötszázezer forint visszatérítendő támogatást nyújt a Farkasgyepű Fejlődéséért 

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

részére Farkasgyepű településen egészségnap szervezésének és lebonyolításának 

megelőlegezésére.  

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

Önkormányzata részére visszafizetni.  

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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 27/2015. (II.23.) számú Kt. határozata: 



Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete  500.000,-Ft, azaz 

ötszázezer forint visszatérítendő támogatást nyújt a Farkasgyepű Fejlődéséért 

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

részére Farkasgyepű településen egészségnap szervezésének és lebonyolításának 

megelőlegezésére.  

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

Önkormányzata részére visszafizetni.  

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

ülést 16.30 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 Takácsné Légrádi Edina dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

 

 


