
 

Szám:2/2016. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016.január 27-én 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 a vegyes ügyek között az alábbi napirendek 

megtárgyalása lenne szükséges: 

1.) Előterjesztés közvilágítási aktív berendezések üzemeltetésére vonatkozó szerződés 

megkötéséről 

      előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

2.)  Előterjesztés a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat 2016.évi költségvetéséről 

       előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

3.) Előterjesztés a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás társulási 

megállapodásának módosításáról  

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 

 



4.) Előterjesztés az Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodájának falugondnoki 

gépjármű igénybevételére vonatkozó kérelméről 

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 6/2016. (I.27.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.január 27-i rendkívüli, 

nyilvános ülésének napirendje: 

1.) Előterjesztés az Első Magyar Önkormányzati Vagyon és Adósságkezelő Kft-vel általános 

pályázatfigyelésre, projektgenerálásra, valamint ezzel kapcsolatos tanácsadási tevékenységre 

együttműködési megállapodás megkötéséről. 

      előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

2.) Előterjesztés Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési 

megállapodás felülvizsgálatáról 

      előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

3.) Előterjesztés Helyi Értéktár Bizottság létrehozásáról 

      előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

4.) Előterjesztés 2016.évi falunap költségkeretének meghatározásáról 

      előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

5.) Előterjesztés a polgármester 2016.évi szabadságolási tervének elfogadásáról 

      előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

6.) Előterjesztés lomtalanítás időpontjának meghatározásáról 

      előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

7.) Előterjesztés közvilágítási aktív berendezések üzemeltetésére vonatkozó szerződés 

megkötéséről 

      előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

8.)  Előterjesztés a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat 2016.évi költségvetéséről 

       előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

9.) Előterjesztés a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás társulási 

megállapodásának módosításáról  

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester  

10.) Előterjesztés az Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodájának falugondnoki 

gépjármű igénybevételére vonatkozó kérelméről 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 



NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1.) Napirend: Előterjesztés az Első Magyar Önkormányzati Vagyon és Adósságkezelő Kft-vel 

általános pályázatfigyelésre, projektgenerálásra, valamint ezzel kapcsolatos tanácsadási tevékenységre 

együttműködési megállapodás megkötéséről. 

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 7/2016. (I.27.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Első Magyar 

Önkormányzati Vagyon és Adósságkezelő Kft-vel általános pályázatfigyelésre, 

projektgenerálásra, valamint ezzel kapcsolatos tanácsadási tevékenységre megköti a 

jelen határozat mellékletét képező együttműködési megállapodást.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás 

képviselő-testület nevében történő aláírására.  

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.) Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 

együttműködési megállapodás 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 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 8/2016. (I.27.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Farkasgyepű Német 

Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével kötött és a 

130/2014.(XII.11.) számú Kt. határozattal jóváhagyott Együttműködési 

Megállapodást változatlan formában jóváhagyja. 

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: 2016.január 31. 

 

3.) Napirend: Előterjesztés Helyi Értéktár Bizottság létrehozásáról 

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 9/2016. (I.27.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a magyar nemzeti 

értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, és a 

magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. 

(IV.16.) kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján úgy dönt, hogy 

a települési értéktárat létre kívánja hozni.   

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt hogy a Települési 

Értéktár Bizottság létrehozására, valamint szervezeti és működési 

szabályzatára vonatkozó előterjesztést a Képviselő-testület 2016. február 

hónapban tartandó testületi ülésére készítse el, valamint a döntésről 

tájékoztassa a Veszprém Megyei Közgyűlés elnökét. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

          dr. Ádám Renáta jegyző 

Határidő: 2016.február 29. 

 



4.) Napirend: Előterjesztés 2016.évi falunap költségkeretének meghatározásáról 

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 10/2016. (I.27.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete Farkasgyepű Község 2016. 

évi Falunapját 2016.július 2-án (szombaton) tartja. 

A képviselő-testület a Falunap költségvetését legfeljebb 1.000.000,-Ft, azaz 

egymillió forintban határozza meg 2016. 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: 2016.július 2. 

 

5.) Napirend: Előterjesztés a polgármester 2016.évi szabadságolási 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. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 11/2016. (I.27.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 2016.évi szabadságának ütemezését e határozat mellékletét képező 

ütemezési rend szerint elfogadja. 

 

 

 

 



6.) Napirend: Előterjesztés lomtalanítás időpontjának meghatározásáról 

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 12/2016. (I.27.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete Farkasgyepű településen 

lomtalanítást szervez, melynek költségeit legfeljebb 200.000,-Ft, azaz kettőszázezer 

forint erejéig 2016. évi költségvetéséből fedezi. 

A lomok elszállításának tervezett időpontja: 2016. május 17. 

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

különösen az elszállítás megszervezésére és a lakosság tájékoztatására. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: 2016.május 17. 

 

7.) Napirend: Előterjesztés közvilágítási aktív berendezések üzemeltetésére vonatkozó 

szerződés megkötéséről 

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 13/2016. (I.27.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete megköti az E.ON Észak-

dunántúli Áramhálózati Zrt. gazdasági társasággal a közvilágítási aktív 

berendezések üzemeltetésére vonatkozó jelen határozat mellékletét képező 

szerződést.  
Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 



8.) Napirend: Előterjesztés a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat 2016.évi költségvetéséről 

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 14/2016. (I.27.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja, hogy a 

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot 

Fenntartó Társulás a 2016.évben a hatályos jogszabályi rendelkezések által a 

családsegítő és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok megvalósításához elvárt 

és finanszírozott létszámon felül munkavállalót foglalkoztasson.  

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

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: azonnal 

 

9.) Napirend: Előterjesztés a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás társulási 

megállapodásának 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. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 15/2016. (I.27.) számú Kt. határozata: 
Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápakörnyéki Önkormányzatok 

Feladatellátó Társulása Társulási Megállapodásának 15. módosítását, valamint azt egységes 

szerkezetben az előterjesztés 1. és 2. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

 

 

 

 

 

 



10.) Napirend: Előterjesztés az Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodájának 

falugondnoki gépjármű igénybevételére vonatkozó kérelméről 

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 16/2016. (I.27.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adászteveli Óvoda 

Bakonyjákói Tagóvodájának vezetője kérésére engedélyezi, hogy a Farkasgyepű 

Község Önkormányzat tulajdonában lévő falugondnoki gépjármű bábelőadás 

megtekintése céljából térítésmentesen 2016.február 12. napján 6 fő óvodást és 1 fő 

felnőtt kísérőt Bakonyjákó településről Városlődre majd vissza szállítson. 

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: 2016.február 12. 

 

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

ülést 16.05 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 

 Takácsné Légrádi Edina dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 

 


