
 

Szám:16/2016. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016.augusztus 15-én 

15.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános testületi ülésén 

 

Jelen voltak: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 Rujzam Antal alpolgármester és 

 Kocsis Tamás önkormányzati képviselő  

 

Távolmaradtak: Mayer Nándor 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 86/2016. (VIII.15.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.augusztus 15-i rendkívüli, 

nyilvános ülésének napirendje: 

1.) Előterjesztés a Farkasgyepű 03/24 hrsz-ú ingatlan kitűzésére érkezett árajánlatok 

elbírásáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

2.) Előterjesztés egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló rendelet 

megalkotásáról 

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 fa kivágásra, aprítására szerződés megkötéséről 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

4.) Előterjesztés a Bakonykarszt Zrt. által Farkasgyepű ívóvízellátó viziközmű-rendszerre 

készített Gördülő Fejlesztési Tervről 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

5.) Előterjesztés a Bakonykarszt Zrt. által Ajka szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-

rendszerre készített Gördülő Fejlesztési Tervről  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1.) Napirend: Előterjesztés a Farkasgyepű 03/24 hrsz-ú ingatlan kitűzésére érkezett 

árajánlatok elbírásáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket. A polgármester 

felbontotta a zárt borítékban érkezett árajánlatokat és ismertette azokat.  

Berkiné Módos Krisztina (8500 Pápa, Kővirág u. 16.) bruttó 160.000,-Ft összegért, Bordás 

Ferenc (8500 Pápa, Ady sétány 7/a) bruttó 152.400,-Ft összegért, Rózsás Attila (8500 Pápa, 

Vásártér 1.) bruttó 165.000,-Ft összegért vállalná az ingatlan határainak kitűzését. Az 

árajánlatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.  

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

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el azzal a kiegészítéssel, hogy Bordás 

Ferenc (8500 Pápa, Ady sétány 7/a) egyéni vállalkozóval köti meg a testület a szerződést a 

kitűzésére.  

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

0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 87/2016. (VIII.15.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő 03/24 

hrsz-ú ingatlan elidegenítése érdekében az ingatlan kitűzését -tekintettel arra, hogy a 

legalacsonyabb árajánlatot adta- megrendeli Bordás Ferenc (8500 Pápa, Ady Endre 

sétány 7/A) egyéni vállalkozó földmérőtől. 

A képviselő-testület az ingatlan kitűzésének bruttó 152.400,-Ft, azaz 

egyszázötvenkettőezer-négyszáz forint költségét 2016.évi költségvetéséből fedezi. 

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: azonnal 



2.) 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 rendelet-tervezetet fogadja el. 

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

0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.) Napirend: Előterjesztés fa kivágásra, aprítására 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 3 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 

0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 88/2016. (VIII.15.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő 03/24 

hrsz-ú beerdősült külterületi ingatlanon található fa kivágására, majd aprítására 

Lőrincz Géza (8581 Bakonyjákó, Rákóczi u. 68. adószám:63300817-1-39, egyéni 

vállalkozói nyilvántartási szám: 5759498) egyéni vállalkozóval megköti a jelen 

határozat mellékletét képező vállalkozási szerződést.  

 

A fa mennyiségének hivatalos felmérésével a képviselő-testület Rujzam Antal erdészt 

bízza meg.  

 

A képviselő-testület a fa kivágása, aprítása költségeit 2016.évi költségvetése terhére 

legfeljebb 500.000,-Ft, azaz ötszázezer forint erejéig fedezi. 

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

felhatalmazza a szerződés képviselő-testület nevében történő aláírására. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.) Napirend: Előterjesztés a Bakonykarszt Zrt. által Farkasgyepű ívóvízellátó viziközmű-

rendszerre készített Gördülő Fejlesztési Tervről 

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 89/2016. (VIII.15.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonykarszt Zrt. által a 

4.sorszámú 11-10250-1-001-00-07 MEKH kóddal rendelkező Farkasgyepű 

ivóvízellátó víziközmű-rendszer vonatkozásában 2017-2031. évek közötti időszakra 

készített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja. 

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: 2016.augusztus 31. 

 

5.) Napirend: Előterjesztés a Bakonykarszt Zrt. által Ajka szennyvízelvezető és -tisztító 

víziközmű-rendszerre készített Gördülő Fejlesztési Tervről 

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 90/2016. (VIII.15.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonykarszt Zrt. által a a 

21-06673-1-007-01-00 MEKH kóddal rendelkező 52. sorszámú Ajka 

szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer vonatkozásában 2017-2031. évek 

közötti időszakra készített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja. 

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: 2016.augusztus 31. 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


