
 

Szám:6/2015. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.március 12-én 

15.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános testületi ülésén 

 

Jelen voltak: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 Rujzam Antal alpolgármester  

 Kocsis Tamás és 

 Kungl Melinda önkormányzati képviselők 

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 azzal a kiegészítéssel, hogy az alábbi napirendek megtárgyalása lenne még 

szükséges: 

1.) Előterjesztés bírósági ülnökök jelölésének lehetőségéről 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

2.) Előterjesztés könyvvizsgálói állás meghirdetéséről 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

3.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének a növényi 

hulladék égetéséről szóló önkormányzati rendeletének megalkotásáról 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

4.) Előterjesztés könyvtár nyitvatartási idejének módosításáról 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

5.) Szóbeli előterjesztés a polgármester nyelvpótlékának megállapításáról 

előadó: Rujzam Antal alpolgármester 
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6.) Szóbeli előterjesztés Kungl Melinda önkormányzati épület bérletére vonatkozó 

szerződés felmondási kérelméről 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

7.) Szóbeli előterjesztés Kungl Zoltán önkormányzati épület bérletére vonatkozó 

kérelméről 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 28/2015. (III.12.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.március 12-i 

rendkívüli, nyilvános ülésének napirendje: 

1.) Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78.§ (1) 

bekezdése szerinti kötelező víziközmű-vagyon vagyonértékeléséről 

      előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

2.) Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78.§ (1) 

bekezdése szerinti kötelező víziközmű-vagyon (szennyvíz) vagyonértékeléséről 

      előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

3.) Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) 

bekezdése szerinti Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségről 

      előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

4.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének 

elfogadásáról 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

5.) Előterjesztés a Farkasgyepű településen körzeti megbízottként dolgozó rendőr 

üzemanyagköltségének támogatásáról 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

6.) Előterjesztés a közös tulajdonban lévő bakonyjákói iskola 2014.évi 

költségelszámolásáról 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

7.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat vízkár-elhárítási tervének 

elkészíttetéséről 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

8.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat gazdasági programjának 

előkészítéséről 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 



9.) Előterjesztés bírósági ülnökök jelölésének lehetőségéről 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

10.) Előterjesztés könyvvizsgálói állás meghirdetéséről 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

11.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

növényi hulladék égetéséről szóló önkormányzati rendeletének megalkotásáról 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

12.) Előterjesztés könyvtár nyitvatartási idejének módosításáról 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

13.) Szóbeli előterjesztés a polgármester nyelvpótlékának megállapításáról 

előadó: Rujzam Antal alpolgármester 

 

14.) Szóbeli előterjesztés Kungl Melinda önkormányzati épület bérletére vonatkozó 

szerződés felmondási kérelméről 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

15.) Szóbeli előterjesztés Kungl Zoltán önkormányzati épület bérletére vonatkozó 

kérelméről 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

1.) Napirend: Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78.§ 

(1) bekezdése szerinti kötelező víziközmű-vagyon vagyonértékeléséről 

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 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 29/2015. (III.12.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 11-10250-1-001-00-

07 MEKH kóddal rendelkező 4. sorszámú Farkasgyepű ivóvízellátó víziközmű-

rendszer Ellátásért Felelőse, megtárgyalta a víziközmű-rendszer vagyonértékelésére 

vonatkozó napirendi pontot. 

 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78.§ (1) bekezdése szerinti 

vagyonértékelési kötelezettség teljesítése érdekében, továbbá, hogy a 24/2013. (V.29.) 

NFM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság területén egységes elvek alapján, egységes 

vagyonértékelés készüljön, a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, 

hogy a 2012. évben a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő 



Részvénytársasággal megkötött Egyetértési nyilatkozat alapján hatalmazza meg a 

BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a 

vagyonértékelés elvégeztetésével. 

 

A meghatalmazás terjedjen ki arra is, hogy a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság nevünkben és helyettünk a Magyar Energetikai 

és Közmű-szabályozási Hivatal által elfogadott Beszerzési és Közbeszerzési 

Szabályzatában foglaltak szerinti közbeszerzési eljárásban válassza ki a 

vagyonértékelő személyét, vele szerződést kössön és neki az ellenszolgáltatást 

kifizesse. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: 2015.március 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.) Napirend: Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78.§ 

(1) bekezdése szerinti kötelező víziközmű-vagyon (szennyvíz) vagyonértékeléséről 

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 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 30/2015. (III.12.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 21-06673-1-007-01-00 

MEKH kóddal rendelkező 52. sorszámú Ajka szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-

rendszer Ellátásért Felelőse, megtárgyalta a víziközmű-rendszer vagyonértékelésére 

vonatkozó napirendi pontot. 

 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78.§ (1) bekezdése szerinti 

vagyonértékelési kötelezettség teljesítése érdekében, továbbá, hogy a 24/2013. (V.29.) NFM 

rendelet 2. § (1) bekezdése szerint a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság területén egységes elvek alapján, egységes vagyonértékelés 

készüljön, a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az előterjesztés 

mellékletét képező, a vagyonértékeléssel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket tartalmazó 

Együttműködési megállapodást az Önkormányzat nevében írja alá. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: 2015.március 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.) Napirend: Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § 

(2) bekezdése szerinti Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségről 

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 javaslatokat 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 határozatokat hozta: 

 

1.) Farkasgyepű Község Önkormányzat 31/2015. (III.12.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 21-06673-1-007-01-

00 MEKH kóddal rendelkező 52. sorszámú Ajka szennyvízelvezető és -tisztító 

víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse, megtárgyalta a 2016-2030. évekre vonatkozó 

Gördülő Fejlesztési Terv készítésére vonatkozó napirendi pontot. 

 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) bekezdése 

szerinti Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása 

érdekében a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy hatalmazza 

meg a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő 

Részvénytársaságot a Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos önkormányzati 

kötelezettségek teljesítésével. 

 

A meghatalmazás terjedjen ki arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a vonatkozó 

Terveket készítse el és a Vksztv. valamint az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet által 

megállapított véleményezés átvételét követően, a 2016-2030. évekre vonatkozó 

Gördülő Fejlesztési Tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz 

nyújtsa be és a jóváhagyásra irányuló eljárásban képviselje az Önkormányzatot. 

 

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: 2015.március 31. 

 

2.) Farkasgyepű Község Önkormányzat 32/2015. (III.12.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 11-10250-1-001-00-

07 MEKH kóddal rendelkező 4. sorszámú Farkasgyepű ivóvízellátó víziközmű-

rendszer Ellátásért Felelőse, megtárgyalta a 2016-2030. évekre vonatkozó Gördülő 

Fejlesztési Terv készítésére vonatkozó napirendi pontot. 

 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) bekezdése 

szerinti Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása 

érdekében a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy hatalmazza 



meg a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő 

Részvénytársaságot a Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos önkormányzati 

kötelezettségek teljesítésével. 

 

A meghatalmazás terjedjen ki arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a vonatkozó 

Terveket készítse el és a Vksztv. valamint az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet által 

megállapított véleményezés átvételét követően, a 2016-2030. évekre vonatkozó 

Gördülő Fejlesztési Tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz 

nyújtsa be és a jóváhagyásra irányuló eljárásban képviselje az Önkormányzatot. 

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: 2015.március 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.) Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési 

tervének 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 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 33/2015. (III.12.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi 

közbeszerzési tervét elfogadja. 

A közbeszerzési terv e határozat mellékletét képezi. 

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: 2015.március 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.) Napirend: Előterjesztés a Farkasgyepű településen körzeti megbízottként dolgozó rendőr 

üzemanyagköltségének támogatásáról 

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 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 34/2015. (III.12.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Farkasgyepű településen 

szolgálatot teljesítő körzeti megbízott által használt szolgálati gépjármű  

üzemanyagköltségét a Pápai Rendőrkapitánysággal kötött, jelen határozat mellékletét 

képező megállapodás szerint a 2015.évben 20.000,-Ft, azaz húszezer forint összeggel 

támogatja.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére és egyben a megállapodás képviselő-testület nevében történő aláírására.  

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: 2015.március 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.) Napirend: Előterjesztés a közös tulajdonban lévő bakonyjákói iskola 2014.évi 

költségelszámolásáról 

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 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 35/2015. (III.12.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező 

kimutatás szerint elfogadja a Bakonyjákó, Rákóczi utca 26. szám alatti 378/2 helyrajzi 

számú iskola megnevezésű ingatlan vonatkozásában, Bakonyjákó Község Önkormányzata 

által készített 2014.évi beszámolót.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat tulajdonrész 

aranyának megfelelően 143.190,-Ft, azaz egyszáznegyvenháromezer-egyszázkilencven 

forint összeget fenntartási hozzájárulás címen Bakonyjákó Község Önkormányzat 

73600046-10000001 számú főszámlájára utaljon át.  

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: 2015.március 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.) Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat vízkár-elhárítási tervének 

elkészíttetéséről 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket. Elmondta, hogy 

két ajánlat érkezett a község vízkár-elhárítási tervének elkészítésére. Az egyiket Horváth 

Ferenc egyéni vállalkozó, a másikat a Varsás Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. küldte meg 

önkormányzatunk részére. Az árajánlatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

A polgármester ismertette az árajánlatok tartalmát, majd megállapította, hogy a Varsás 

Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. árajánlata a kedvezőbb. 

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

alábbi határozati javaslatokat fogadja el: 

1. Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2015. (III.12.) számú Kt. 

határozata:  

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete Farkasgyepű Község 

Önkormányzat vízkár-elhárítási tervének elkészítését a mellékelt árajánlat 

szerint, nettó 75.500,-Ft, azaz nettó hetvenötezer ötszáz forint összegért a 

Varsás Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. (8315 Gyenesdiás, Gödörházy A. 

u. 60.) gazdasági társaságtól rendeli meg.  

Képviselő-testület a tervezés költségét 2015. évi költségvetéséből fedezi.  

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére, a terv elkészítésének megrendelésére.  

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina            

     polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

2. Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2015. (III.12.) számú Kt. 

határozata:  

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete Farkasgyepű Község 

Önkormányzat vízkár-elhárítási tervének elkészítését nem Horváth Ferenc 

(8200 Veszprém, Sarló u. 10.) egyéni vállalkozótól rendeli meg.  

 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina            

     polgármester 

Határidő: azonnal 

Jelen volt 4 képviselő, szavazott 4 képviselő. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatokat hozta: 

 



1. Farkasgyepű Község Önkormányzat 36/2015. (III.12.) számú Kt. 

határozata:  

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete Farkasgyepű Község 

Önkormányzat vízkár-elhárítási tervének elkészítését a mellékelt árajánlat 

szerint, nettó 75.500,-Ft, azaz nettó hetvenötezer ötszáz forint összegért a 

Varsás Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. (8315 Gyenesdiás, Gödörházy A. 

u. 60.) gazdasági társaságtól rendeli meg.  

Képviselő-testület a tervezés költségét 2015. évi költségvetéséből fedezi.  

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére, a terv elkészítésének megrendelésére.  

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina            

     polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

2. Farkasgyepű Község Önkormányzat 37/2015. (III.12.) számú Kt. 

határozata:  

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete Farkasgyepű Község 

Önkormányzat vízkár-elhárítási tervének elkészítését nem Horváth Ferenc 

(8200 Veszprém, Sarló u. 10.) egyéni vállalkozótól rendeli meg.  

 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina            

     polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.) Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat gazdasági programjának 

előkészítéséről 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.  Polgármester 

ismertette a ciklusban végrehajtandó fejlesztési elképzeléseket. Elmondta, hogy 2015-ben a 

legfontosabb feladat a 3 települési buszmegálló felújítása, valamint a települési köszöntő- és 

az utcanévtáblák cseréje. A 2016.évben 2 db gyalogátkelőhely kijelölése és felfestése lenne a 

legfontosabb feladat, valamint a Templom és faluház közötti járdaszakasz felújítása. 

Polgármester elmondta, hogy a települési vízelvezető árkok karbantartása folyamatosan 

szükséges, csakúgy mint a virágosítás, illetve a zöldterületek gondozása. A 2017.évben a 

Bakonykarszt Zrt-vel együttműködése a vezetékcseréket követően a Páfrány és a Boroszlán 

utcák aszfaltozására kerülhetne sor. Ezt követően a 2018.évre tervezzük a Kossuth- Csurgó és 

Gyümölcsös utcák aszfaltozását és az Iharkút utcai járda felújítását. A 2019.évben fontos 

lenne a temetőben újabb vízcsap kiépítése, illetve a temetkezési terület bővítése, ravatalozó 

javítása, kerítés megépítése.  

A települési közvilágítás korszerűsítése, a focipálya és a falumúzeum felújítása, valamint a 

faluház fűtésének rekonstrukciója is célunk között szerepel.  

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

alábbi határozati javaslatot fogadja el: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat ../2015. (III.12.) számú Kt. 

határozata:  

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert 

és a jegyzőt, hogy a fenti fejlesztési elképzelések alapján Farkasgyepű Község 

Önkormányzat gazdasági programját készítse el, majd ezt követően terjessze 

azt a képviselő-testület elé. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina            

     polgármester 

   dr.Ádám Renáta 

     jegyző 

Határidő: 2015.április 12. 

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 38/2015. (III.12.) számú Kt. 

határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert 

és a jegyzőt, hogy a fenti fejlesztési elképzelések alapján Farkasgyepű Község 

Önkormányzat gazdasági programját készítse el, majd ezt követően terjessze 

azt a képviselő-testület elé. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina            

     polgármester 

   dr.Ádám Renáta 

     jegyző 

Határidő: 2015.április 12. 



9.) Napirend: Előterjesztés bírósági ülnökök jelölésének lehetőségéről 

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 b.) 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 39/2015. (III.12.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván élni a bírósági 

ülnökjelölés lehetőségével.  

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: 2015.március 27. 

10.) Napirend: Előterjesztés könyvvizsgálói állás meghirdetéséről 

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 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 40/2015. (III.12.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TÁMOP-6.1.2/11/3 

egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségben című 

pályázaton elnyert támogatás felhasználásának könyvvizsgálói ellenőrzésére a 

melléklet hirdetménnyel árajánlatot kér az alábbi vállalkozásoktól: 

HÁRS Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (8500 Pápa, Ady Endre sétány 2/C) 

Tömpe és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Bt. (8200 

Veszprém, Jutasi út 91. Fsz.3.) 

Horváth és Társai Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (8200 Veszprém, Ady Endre u. 

3.) 

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: azonnal 



11.) Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

növényi hulladék égetéséről szóló önkormányzati rendeletének 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 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 41/2015. (III.12.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a jelen határozat 

mellékletét képező, növényi hulladék égetéséről szóló önkormányzati 

rendelettervezetében foglaltakkal és utasítja a jegyzőt, hogy azt véleményezésre küldje 

meg a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, 

valamint a állásfoglalás kérése céljából a Veszprém Megyei Önkormányzat részére, 

majd a vélemény beérkezését követő képviselő-testületi ülésre terjessze elő a 

rendelettervezetet elfogadásra.  

Határidő: azonnal 

Felelős: dr.Ádám Renáta jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12.) Napirend: Előterjesztés könyvtár nyitvatartási idejének módosításáról 

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 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 42/2015. (III.12.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Farkasgyepűi Teleház és 

Könyvtár nyitvatartási idejét az alábbiak szerint alakítja ki: 

kedden: 16.00-18.00 óráig 

csütörtökön:  17.00-18.00 óráig 

szombaton:      8.00-9.00 óráig 

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13.) Napirend: Szóbeli előterjesztés a polgármester nyelvpótlékának megállapításáról 

Előadó: Rujzam Antal alpolgármester 

Alpolgármester elmondta, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX 

törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/L. § (1) bekezdése értelmében a polgármester díjazásakor 

alkalmazni kell a Kttv. 141.§ (1)-(9) bekezdését, azaz az angol, francia, német, arab, kínai és 

orosz nyelvek tekintetében alanyi jogon nyelvvizsga pótlékra jogosult, amelynek mértéke 

komplex középfokú (B2) nyelvvizsga esetében az illetményalap 60%-a. Farkasgyepű Község 

Önkormányzat polgármestere, Takácsné Légrádi Edina polgármester angol nyelvből komplex 

középfokú nyelvvizsgával rendelkezik, azonban a fenti jogszabály szerint járó illetménypótlék 

nem került részére a KIR bérszámfejtő rendszerben rögzítésre. A hivatkozott jogszabály 

szerint a polgármester részére 2014. október 12. napi visszamenőleges hatállyal jár az 

illetményalap 60%-ának megfelelő (23.190 Ft) nyelvpótlék.  

  

Takácsné Légrádi Edina polgármester 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 a polgármester kérésére 3 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodás 

mellett kizárta a döntéshozatalból.  

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

testület az alábbi határozati javaslatot fogadja el: 

 

Farkasgyepű  Község Önkormányzat …/2015. (III.12.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 

illetményének rögzítéséről szóló 89/2014. (X.15.) számú Kt. határozatát az 

alábbiakkal egészíti ki: 

 

„A főállású polgármester havonta az illetményalap 60%-ának megfelelő 

nyelvpótlékra jogosult.” 

 

A képviselő-testület 89/2014. (X.15.) számú Kt. határozata egyebekben nem 

változik.  

A képviselő-testület utasítja az alpolgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére.  

Felelős: Rujzam Antal 

 alpolgármester 

Határidő: azonnal 

Jelen volt 4 képviselő, szavazott 3 képviselő. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 3 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű  Község Önkormányzat 43/2015. (III.12.) számú Kt. határozata: 



Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 

illetményének rögzítéséről szóló 89/2014. (X.15.) számú Kt. határozatát az 

alábbiakkal egészíti ki: 

 

„A főállású polgármester havonta az illetményalap 60%-ának megfelelő 

nyelvpótlékra jogosult.” 

 

A képviselő-testület 89/2014. (X.15.) számú Kt. határozata egyebekben nem 

változik.  

A képviselő-testület utasítja az alpolgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére.  

Felelős: Rujzam Antal 

 alpolgármester 

Határidő: azonnal 

 

14.) Napirend: Szóbeli előterjesztés Kungl Melinda önkormányzati épület bérletére 

vonatkozó szerződés felmondási kérelméről 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Polgármester tájékoztatta a képviselőket, miszerint Kungl Melinda önkormányzati képviselő 

írásban jelezte, hogy nem kívánja tovább bérelni az önkormányzat tulajdonát képező régi 

orvosi rendelő helyén lévő, 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 13. szám alatti helyiséget és 

2015. március 31.napjával fel kívánja mondani a bérleti szerződést.   

  

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 3 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. (III.12.) 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 Melinda 8582 Farkasgyepű, 

Jókai u. 2. szám alatti lakossal kötött bérleti szerződést közös megegyezéssel 

2015.március 31. napjával felbontja. 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyben hatályon kívül 

helyezi a Kungl Melinda bérlő részére a fenti ingatlan felújítási költségeinek 

finanszírozása tárgyában hozott 53/2014. (VIII.26.) számú Kt. határozatát.  

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

 polgármester 



Határidő: 2015.március 31. 

Jelen volt 4 képviselő, szavazott 3 képviselő. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 3 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű  Község Önkormányzat 44/2015. (III.12.) 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 Melinda 8582 Farkasgyepű, 

Jókai u. 2. szám alatti lakossal kötött bérleti szerződést közös megegyezéssel 

2015.március 31. napjával felbontja. 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyben hatályon kívül 

helyezi a Kungl Melinda bérlő részére a fenti ingatlan felújítási költségeinek 

finanszírozása tárgyában hozott 53/2014. (VIII.26.) számú Kt. határozatát.  

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

 polgármester 

Határidő: 2015.március 31. 

 

15.) Napirend: Szóbeli előterjesztés Kungl Zoltán önkormányzati épület bérletére vonatkozó 

kérelméről 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Polgármester tájékoztatta a képviselőket, miszerint Kungl Zoltán farkasgyepűi lakos írásban 

jelezte, hogy 2015.április 1.napjától bérelni szeretné  az önkormányzat tulajdonát képező régi 

orvosi rendelő helyén lévő, 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 13. szám alatti helyiséget.  

  

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 3 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. (III.12.) 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.április 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.március 31. 

Jelen volt 4 képviselő, szavazott 3 képviselő. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 3 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű  Község Önkormányzat 45/2015. (III.12.) 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.április 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

 

 

 

 

 

 


