
 

Szám:7/2016. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016.március 23-án 

15.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános testületi ülésén 

 

Jelen voltak: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 Kocsis Tamás önkormányzati képviselő 

 Mayer Nándor önkormányzati képviselő 

 

Távolmaradtak:Rujzam Antal alpolgármester 

     Kungl Melinda önkormányzati képviselő és 

 

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 3 fő megjelent 

2 fő 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 a vegyes ügyek között az alábbi napirend 

megtárgyalása lenne szükséges: 

1.) Szóbeli előterjesztés „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés” című- TOP-1.2.1-15 kódszámú projekthez kapcsolódóan 

pályázat benyújtásáról 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 35/2016. (III.23.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.március 23-i rendkívüli, 

nyilvános ülésének napirendje: 

1.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat 2016.évi közbeszerzési tervéről 

        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 

 



 

2.) Előterjesztés a Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot 

Fenntartó Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 

igénybevételének rendjéről szóló rendelet megalkotásáról 

        Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

3.) Előterjesztés a Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot 

Fenntartó Társulás Társulási megállapodásának módosítása tárgyában 

        Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

4.) Előterjesztés Gördülő Fejlesztési terv összeállítási kötelezettséggel kapcsolatosan 

        Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

5.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális 

igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi 

ellátásokról szóló 3/2015 (II.24.) számú rendeletének módosításáról 

        Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

6.) Szóbeli előterjesztés „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című- 

TOP-2.1.3-15 kódszámú projekthez kapcsolódóan „projektkivitelezés” tárgyban 

árajánlatok bekérésről 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

7.) Szóbeli előterjesztés „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés” című- TOP-1.2.1-15 kódszámú projekthez kapcsolódóan pályázat 

benyújtásáról 

      Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1.) Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat 2016.évi közbeszerzési 

tervéről 

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 3 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 36/2016. (III.23.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. 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: 2016.március 31. 



2.) Napirend: Előterjesztés a Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti 

Szolgálatot Fenntartó Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 

igénybevételének rendjéről 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 határozati javaslatot fogadja el. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 37/2016. (III.23.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Herend 

Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Társulási Megállapodásban 

rendeletalkotásra kijelölt települési önkormányzat „a Herend Környéki 

Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás által 

biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének 

rendjéről” szóló rendelet-tervezetét a jelen határozat mellékletét képező formában és 

tartalommal elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

3.) Napirend: Előterjesztés a Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti 

Szolgálatot Fenntartó Társulás Társulási megállapodásának módosítása tárgyában 

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 3 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 38/2016. (III.23.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Herend Környéki 

Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó 

Társulása Társulási Megállapodásának módosítását a melléklet szerint 

jóváhagyja.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodást 

módosító megállapodás és az egységes szerkezetbe foglalt megállapodás 

aláírására. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 



4.) Napirend: Előterjesztés Gördülő Fejlesztési terv összeállítási kötelezettséggel 

kapcsolatosan 

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. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatokat hozta: 

 

1.Farkasgyepű Község Önkormányzat 39/2016. (III.23.) 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 2017-2031. 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 2017-2031. évekre vonatkozó 

Gördülő Fejlesztési Tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz 

nyújtsa be és a jóváhagyásra irányuló eljárásban képviselje az Önkormányzatot. 

 

Felelős:Takácsné Légrádi Edina 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2.Farkasgyepű Község Önkormányzat 40/2016. (III.23.) 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 2017-2031. 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 2017-2031. évekre vonatkozó 



Gördülő Fejlesztési Tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz 

nyújtsa be és a jóváhagyásra irányuló eljárásban képviselje az Önkormányzatot. 

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és 

gyermekvédelmi ellátásokról szóló 3/2015 (II.24.) számú rendeletének 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 rendeletet fogadja el. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.) Napirend: Szóbeli előterjesztés „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” 

című- TOP-2.1.3-15 kódszámú projekthez kapcsolódóan „projektkivitelezés” tárgyban 

árajánlatok bekérésről 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a pályázat benyújtásához árajánlat szükséges. 

Polgármester tekintettel, arra, hogy jó referenciákkal rendelkeznek javasolta, hogy az alábbi 

gazdasági társaságoktól, vállalkozóktól kérjen ajánlatot az önkormányzat: 

- Környezetünkért Kft. (8500 Pápa, BARTÓK B. U. 19/4) 

- I-NETT 2008.Kft. (9500 Celldömölk, Koptik Odó u. 27.) 

- Kovács Tamás (8500 Pápa, Bánki Donát u. 25.) 

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

alábbi határozati javaslatot fogadja el: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2016. (III.23.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Települési 

környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című- TOP-2.1.3-15 kódszámú 

projekthez kapcsolódóan „projektkivitelezés” tárgyban a jelen határozat mellékletét 

képező ajánlatkérőben foglaltak szerint az alábbi vállalkozóktól, vállalkozásoktól kér 

árajánlatot: 

- Környezetünkért Kft. (8500 Pápa, Bartók B. u. 19/4.) 

- I-NETT 2008.Kft. (9500 Celldömölk, Koptik Odó u. 27.) 

- Kovács Tamás (8500 Pápa, Bánki Donát u. 25.) 

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

a beérkezett árajánlatok képviselő-testület elé történő terjesztésére.  

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: azonnal 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 41/2016. (III.23.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Települési 

környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című- TOP-2.1.3-15 kódszámú 

projekthez kapcsolódóan „projektkivitelezés” tárgyban a jelen határozat mellékletét 

képező ajánlatkérőben foglaltak szerint az alábbi vállalkozóktól, vállalkozásoktól kér 

árajánlatot: 

- Környezetünkért Kft. 8500 Pápa, Bartók B. u. 19/4. 

- I-NETT 2008.Kft. (9500 Celldömölk, Koptik Odó u. 27.) 

- Kovács Tamás (8500 Pápa, Bánki Donát u. 25.) 

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

a beérkezett árajánlatok képviselő-testület elé történő terjesztésére.  

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: azonnal 



7.) Napirend: Szóbeli előterjesztés „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés” című- TOP-1.2.1-15 kódszámú projekthez kapcsolódóan pályázat 

benyújtásáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az önkormányzatnak lehetősége lenne a 

településen turizmusfejlesztés céljára egy pályázat benyújtására. A pályázatból egy interaktív 

látogatóközpont készülhetne, a Bakony vadjai trófeakiállítással együtt és a falumúzeum is 

megújulhatna, valamint egyéb marketing eszközökre is pályázhatnánk. Polgármester 

elmondta, hogy előzetesen tárgyalásokat folytatott Bakonyjákó polgármesterével a 

konzorciumban történő pályázás lehetőségéről, aki támogatta a javaslatot. Kéri a képviselő-

testületet hogy hatalmazza fel a projekt előkészítésére. 

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

alábbi határozati javaslatot fogadja el: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2016. (III.23.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Társadalmi és környezeti 

szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című- TOP-1.2.1-15 kódszámú 

pályázaton - Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testületének támogató 

döntése esetén Bakonyjákó településsel konzorciumban - pályázatot kíván benyújtani.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére, elsősorban a projekt előkészítésére és az ehhez szükséges tárgyalások 

lefolytatására. 

  

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: azonnal 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 42/2016. (III.23.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Társadalmi és környezeti 

szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című- TOP-1.2.1-15 kódszámú 

pályázaton - Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testületének támogató 

döntése esetén Bakonyjákó településsel konzorciumban - pályázatot kíván benyújtani.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére, elsősorban a projekt előkészítésére és az ehhez szükséges tárgyalások 

lefolytatására. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

ülést 16.10 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 Takácsné Légrádi Edina dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 

 


