
 

Szám:16/2016. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016.július 12-én 15.00 

órakor megtartott rendkívüli, nyilvános testületi ülésén 

 

Jelen voltak: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 Rujzam Antal alpolgármester és 

 Mayer Nándor önkormányzati képviselő. 

 

Távolmaradtak: Kocsis Tamás önkormányzati képviselő és 

 Kungl Melinda 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 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. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 81/2016. (VII.12.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.július 12-i rendkívüli, 

nyilvános ülésének napirendje: 

1.) Előterjesztés a Bakonyjákói Római Katolikus Plébániahivatal támogatási kérelméről 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

2.) Előterjesztés közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtásáról 

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 

 



3.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat költségvetési rendelete 

módosításáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

4.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat közművelődési rendelete 

megalkotásáról  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

5.) Előterjesztés a Farkasgyepű 03/24 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

6.) Előterjesztés egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló rendelet 

megalkotásáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1.) Napirend: Előterjesztés a Bakonyjákói Római Katolikus Plébániahivatal támogatási 

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 3 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 82/2016. (VII.12.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozat 

mellékletét képező támogatási szerződésben foglalt feltételek szerint 50.000,-Ft, 

azaz ötvenezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a Bakonyjákói Római 

Katolikus Plébánia Hivatal részére a farkasgyepűi római katolikus templom 

tetőfelújításához.   

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére 

és egyben felhatalmazza a támogatási szerződés képviselő-testület nevében 

történő aláírására.  

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester  

Határidő: 2016.augusztus 15. 

 

 

 

 



2.) Napirend: Előterjesztés közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtásáról  

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 83/2016. (VII.12.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a 

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015.évi C.törvény 

3.melléklet II.5. a) pontja szerint közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra.  

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a támogatásból az 

önkormányzat tulajdonában álló, közösségi színtérré nyilvánított 8582 

Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. szám alatti Faluházba 120 db széket kíván 

vásárolni.   

A Képviselő-testület a beruházás bruttó 1.493.520,-Ft összköltségéhez pályázati 

önrészként 2016. évi költségvetése terhére bruttó 166.000,-Ft, azaz 

egyszázhatvanhatezer forint önrészt biztosít.  

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére.  

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester  

Határidő: 2016.JÚLIUS 15. 

 

3.) Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat költségvetési rendelete 

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 3 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: 

 

 

 

 

 

 



4.) Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat közművelődési rendelete 

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-tervezetet fogadja el. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.) Napirend: Előterjesztés a Farkasgyepű 03/24 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről 

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 84/2016. (VII.12.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete Farkasgyepű Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete elidegenítésre jelöli az 1/1 hányadban 

tulajdonában lévő Farkasgyepű 03/23. helyrajzi szám alatt nyilvántartott kivett udvar 

megjelölésű 3791 m2 alapterületű ingatlant  a Bakonyerdő Erdészeti és Faipari 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített neve: Bakonyerdő Zrt., Cg.: 19-10-

500-227, adószám:11345161-2-19, statisztikai számjel: 11345161-0210-114-19, 

székhely:8500 Pápa, Jókai u. 46., képviseli: Varga László vezérigazgató) részére.  

 

Az ingatlan vételárát a képviselő-testület 600.000,-Ft, azaz hatszázezer forint 

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

köteles Farkasgyepű Község Önkormányzat B3 Takaréknál vezetett 73600015-

15569482 számú költségvetési számlájára megfizetni. 

 

Az adásvételi szerződés ügyvédi munkadíját a vevő köteles megfizetni.  

 

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: 2016.augusztus 15. 

 

6.) Napirend: Előterjesztés egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról 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 85/2016. (VII.12.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a jelen határozat 

mellékletét képező, Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

Farkasgyepű Község Önkormányzat egészségügyi alapellátás körzeteinek 



meghatározásáról szóló önkormányzati rendelettervezetében foglaltakkal és utasítja a 

jegyzőt, hogy azt véleményezésre küldje meg a háziorvos, a védőnő, valamint a 

Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet részére, majd a vélemények beérkezését követő 

képviselő-testületi ülésre terjessze elő a rendelettervezetet elfogadásra.  

Határidő: azonnal 

Felelős: dr.Ádám Renáta jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

ülést 16.40 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 

 Takácsné Légrádi Edina dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 


