
 

Szám:11/2016. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016.május 9-én 15.00 

órakor megtartott rendkívüli, nyilvános testületi ülésén 

 

Jelen voltak: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 Rujzam Antal alpolgármester  

 Kocsis Tamás önkormányzati képviselő és 

 Mayer Nándor önkormányzati képviselő 

  

Távolmaradt: 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 4 fő megjelent 

1 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 napirendi pontok 

megtárgyalása lenne szükséges: 

1.) Előterjesztés az Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodájának falugondnoki 

gépjármű igénybevételére vonatkozó kérelméről 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

2.) Előterjesztés a Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda falugondnoki gépjármű 

igénybevételére vonatkozó kérelméről 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

3.) Előterjesztés a Farkasgyepű 03/23 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi szándékról 

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 

 



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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 56/2016. (V.09.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.május 9-i rendkívüli, 

nyilvános ülésének napirendje: 

1.) Beszámoló Farkasgyepű Község Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről 

(zárszámadás) 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester  

 

2.) Előterjesztés a Veszprém Megyei Kormányhivatal falugondnoki szolgálat és szociális 

étkeztetés hatósági ellenőrzése során feltárt hiányosságokról 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester, dr. Ádám Renáta jegyző 

 

3.) Előterjesztés a szociális étkezés szakmai programjának módosításáról 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

4.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

falugondnoki szolgálatról szóló 5/2001.(XI.21.) önkormányzati rendelete 

felülvizsgálatáról 

 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.) Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi végrehajtásáról 

szóló átfogó értékeléséről. 

 előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester, dr. Ádám Renáta jegyző 

 

7.) Előterjesztés az Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodájának falugondnoki 

gépjármű igénybevételére vonatkozó kérelméről 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

8.) Előterjesztés a Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda falugondnoki gépjármű 

igénybevételére vonatkozó kérelméről 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

9.) Előterjesztés a Farkasgyepű 03/23 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi szándékról 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1.) Napirend: Beszámoló Farkasgyepű Község Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről 

(zárszámadás) 

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 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.) Napirend: Előterjesztés a Veszprém Megyei Kormányhivatal falugondnoki szolgálat és 

szociális étkeztetés hatósági ellenőrzése során feltárt hiányosságokról 

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 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatokat hozta: 

1.) Farkasgyepű Község Önkormányzat 57/2016. (V.09.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét 

képező szabályzatokat elfogadja.  

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

falugondok értesítésére. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2.) Farkasgyepű Község Önkormányzat 58/2016. (V.09.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete felmenti a 

falugondnokot a tevékenységi napló utolsó oszlopának- szolgáltatást igénybe 

vevő általi- aláíratási kötelezettsége alól. 

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

falugondok értesítésére. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.) Napirend: Előterjesztés a szociális étkezés szakmai programjának 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 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatokat hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 59/2016. (V.09.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális étkeztetés e 

határozat mellékletét képező módosított szakmai programját a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 5. § d) pontjában foglaltak alapján 

elfogadja és a korábban elfogadott szakmai programját hatályon kívül helyezi. 

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

falugondnoki szolgálatról szóló 5/2001.(XI.21.) önkormányzati rendelete 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 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 rendelet-tervezetet fogadja el. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.) Napirend: Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi 

végrehajtásáról szóló átfogó értékeléséről. 

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 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatokat hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 60/2016. (V.09.) számú Kt. határozata: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok 2015. évi végrehajtásáról szóló jelen határozat 

mellékletét képező átfogó értékelést elfogadja. 

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

megtételére. 

Felelős:   Takácsné Légrádi Edina polgármester 

  dr. Ádám Renáta  jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.) 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 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatokat hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 61/2016. (V.09.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adászteveli Óvoda 

Bakonyjákói Tagóvodájának vezetője kérésére nem tudja engedélyezni, hogy a 

Farkasgyepű Község Önkormányzat tulajdonában lévő falugondnoki gépjármű 

bábelőadás megtekintése céljából térítésmentesen 2016.június 3. napján 6 fő óvodást 

és 1 fő felnőtt kísérőt Bakonyjákó településről Városlődre majd vissza szállítson, 

mivel azon a héten a Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda óvodás korú gyermekiet 

szálítja Ajkára úsztótanfolyamra. 

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: 2016.június 3. 

 

8.) Napirend: Előterjesztés a Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda 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 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatokat hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 62/2016. (V.09.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Városlődi Német 

Nemzetiségi Óvoda vezetője kérésére engedélyezi, hogy a Farkasgyepű Község 

Önkormányzat tulajdonában lévő falugondnoki gépjármű úszásoktatás céljából 

2016.május 30-tól 2016. június 3-ig, illetve 2016. június 6-tól 2016. június 10-ig 

térítésmentesen 6 fő óvodást és 2 fő kísérőt Városlőd településről Ajkára majd vissza 

szállítson. 

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: 2016.május 30. 

 



9.) Napirend: Előterjesztés a Farkasgyepű 03/23 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi 

szándékról 

 

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 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatokat hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 63/2016. (V.09.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő 

Farkasgyepű 03/23 hrsz-ú kivett udvar művelési ágú, 3791 m
2
 nagyságú ingatlant a 

Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt. (8500 Pápa, Jókai u. 46. képviselő: Varga 

László vezérigazgató) részére értékesíteni kívánja.  

Az adásvétel előkészítése érdekében a képviselő-testület felkéri a polgármestert, 

hogy az ingatlan értékbecslését rendelje meg.  

Az értékbecslés költségét a képviselő-testület 2016.évi költségvetéséből 

megelőlegezi, majd az az ingatlan vételárába beépítésre kerül.  

 

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: 2016.június 30. 

 

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

ülést 16.00 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 

 Takácsné Légrádi Edina dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 


