
 

Szám:23/2016. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 8-án 

16.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános testületi ülésén 

 

Jelen voltak: Takácsné Légrádi Edina polgármester és 

 Rujzam Antal alpolgármester és 

 Kocsis Tamás önkormányzati képviselő és  

 Mayer Nándor önkormányzati képviselő. 

 

Távolmaradt:  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 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 napirendek 

megtárgyalása lenne szükséges: 
 

1.) Előterjesztés a megszűnt Bakonyjákó, Farkasgyepű Németbánya Községek 

Körjegyzősége ingóvagyon felosztásáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

2.) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló 

helyiségek bérleti díjának megállapításáról szóló határozat módosításáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

3.) Szóbeli előterjesztés Farkasgyepű 014/4 hrsz-ú külterületi út felületrendezéséről 

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 133/2016. (XII.8.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.december 8-i rendkívüli, 

nyilvános ülésének napirendje: 

1.) Előterjesztés falugondok 2016.évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

2.) Előterjesztés ügysegédi feladatok ellátásáról szóló megállapodás módosításáról  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

3.) Előterjesztés a Megyei Jogú Városok Szövetsége kötelező betelepítési kvóta elleni 

tiltakozásához történő csatlakozásról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

4.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

parlagfűirtásról szóló 4/2003.(VI.17.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül 

helyezéséről   

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

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

szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 15/2014.(XI.20.) 

önkormányzati rendeletének módosításáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

6.) Előterjesztés 2017.évi munkaterv elfogadásáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

7.) Előterjesztés Farkasgyepű 03/24 hrsz-ú ingatlanon lévő kivágásköteles faállomány 

kivágásra szerződés megkötéséről 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

8.) Előterjesztés 2017.évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

9.) Előterjesztés a megszűnt Bakonyjákó, Farkasgyepű Németbánya Községek 

Körjegyzősége ingóvagyon felosztásáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

10.) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló 

helyiségek bérleti díjának megállapításáról szóló határozat módosításáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

11.) Szóbeli előterjesztés Farkasgyepű 014/4 hrsz-ú külterületi út 

felületrendezéséről 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 



NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1.) Napirend: Előterjesztés falugondok 2016.évi tevékenységéről szóló beszámoló 

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 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 134/2016. (XII.8.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a falugondok jelen 

határozat mellékletét képező 2016.évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.) Napirend: Előterjesztés ügysegédi feladatok ellátásáról szóló megállapodás 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 határozatot hozta: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 135/2016. (XII.8.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a 

polgármester által aláírt, Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete és 

a Veszprém Megyei Kormányhivatal között 2012. október 26.napján, ingó és 

ingatlan vagyon használatára, illetve a települési ügysegédi feladatok ellátására 

vonatkozóan megkötött megállapodást módosító jelen határozat mellékeltét képező 

megállapodást. 

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.) Napirend: Előterjesztés a Megyei Jogú Városok Szövetsége kötelező betelepítési kvóta 

elleni tiltakozásához történő csatlakozásról 

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 határozatot hozta: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 136/2016. (XII.8.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a Megyei Jogú 

Városok Szövetségének felhívásáshoz mellyel kéri az Európai Bizottság elnökét, 

hogy vonja vissza a kötelező betelepítési kvótákról szóló terveket és tegyen meg 

mindent a schengeni határok és az európai polgárok védelme érdekében. 

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

felhatalmazza a csatlakozási nyilatkozat képviselő-testület nevében történő 

aláírására. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

parlagfűirtásról szóló 4/2003.(VI.17.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül 

helyezéséről   

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 

települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 15/2014.(XI.20.) 

önkormányzati 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 határozati javaslatot fogadja el. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 137/2016. (XII.8.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a jelen határozat 

mellékletét képező, Farkasgyepű Község Önkormányzat települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 15/2014.(XI.20.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról szóló önkormányzati rendelettervezetében foglaltakkal és utasítja a 

jegyzőt, hogy azt véleményezésre küldje meg a Fejér Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya részére, valamint állásfoglalás 

céljára a Veszprém Megyei Önkormányzat részére, majd a vélemény, illetve 

állásfoglalás beérkezését követő képviselő-testületi ülésre terjessze elő a 

rendelettervezetet elfogadásra.  

Határidő: azonnal 

Felelős: dr.Ádám Renáta jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.) Napirend: Előterjesztés 2017.évi munkaterv 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 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 138/2016. (XII.8.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozat mellékletét 

képező terv szerint elfogadja 2017. évi munkatervét. 

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

megtételére. 

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

Határidő: folyamatos, 2017. december 31-ig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.) Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű 03/24 hrsz-ú ingatlanon lévő kivágásköteles 

faállomány kivágásra 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 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 139/2016. (XII.8.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete eleget téve a Veszprém 

Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztálya 

VEG/001/05343-2/2016.ügyiratszámú határozatában foglalt fakivágási 

kötelezettségének a tulajdonában lévő 03/24 hrsz-ú ingatlanon, a Farkasgyepű 41 A 

erdőrészletben található károsodott lucfenyők kitermelése érdekében 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 képviselő-testület a fa kivágás 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: 2016.december 31. 

 

8.) Napirend: Előterjesztés 2017.évi belső ellenőrzési terv 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 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 140/2016. (XII.8.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozat mellékletét 

képező terv szerint elfogadja 2017. évi belső ellenőrzési tervét. 

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

megtételére. 

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

Határidő: folyamatos, 2017. december 31-ig 



9.) Napirend: Előterjesztés a megszűnt Bakonyjákó, Farkasgyepű Németbánya Községek 

Körjegyzősége ingóvagyon felosztásáról 

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 határozatot hozta: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 141/2016. (XII.8.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. december 31. 

napjával megszűnt Bakonyjákó, Farkasgyepű Németbánya Községek Körjegyzősége 

ingóságainak vagyonfelosztását jelen határozat mellékletét képező megállapodás 

szerint elfogadja.  

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés képviselő-testület 

nevében történő aláírására.  

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.) Napirend: Előterjesztés az önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló 

helyiségek bérleti díjának megállapításáról szóló határozat 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 határozatot hozta: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 142/2016. (XII.8.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát 

képező nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának megállapításáról szóló 

110/2016. (IX.19.) számú Kt. hatályon kívül helyezi.  

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát 

képező Farkasgyepű 169 hrsz-ú, természetben a 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 

42. szám alatti, kivett faluház, udvar, adótorony művelési ágú ingatlan 8582 

Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. szám alatti faluház nagyterme bérletétért a 

2017.január 1.napjától fizetendő díjakat az alábbiak szerint határozza meg: 

- vásár, családi esemény (kivéve esküvő) céljára: bruttó 2.500,-Ft/megkezdett 

óra  

- esküvő: bruttó 50.000,-Ft/alkalom 

- előadás, konferencia 30.000,-Ft/alkalom 

 

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

felhatalmazza az eseti bérleti szerződések képviselő-testület nevében történő 

aláírásra. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

11.) Napirend: Szóbeli előterjesztés Farkasgyepű 014/4 hrsz-ú külterületi út 

felületrendezéséről 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy Támton László farkasgyepűi lakos jelezte, 

miszerint a Farlasgyepű 014/4 hrsz-ú külterületi út járhatatlan, balesetveszélyes, a gazdák nem 

tudják megközelíteni a földjüket, ezért kérte, hogy az önkormányzat felületrendezéssel 

biztosítson ideiglenes megoldást.   

Polgármester elmondta, hogy a probléma megoldása érdekében 3 árajánlatot kért, melyek a 

jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

Polgármester egyenként ismertette az ajánlatokat. Elmondta, hogy a Schultz 2002 Kft. (8500 

Pápa, Bakonyér u. 4.) bruttó 406.648,-Ft összegért, az I-nett 2008 Kft. (9500 Celldömölk, 

Sági u. 6-8.) bruttó 344.970,-Ft összegért, Kovács Tamás egyéni vállalkozó (8500 Pápa, 

Bánki Donát u. 25.) bruttó 314.674,-Ft összegért vállalná a felületrendezést.  

 

Polgármester megállapította, hogy fentiek miatt legkedvezőbb árajánlatot Kovács Tamás 

egyéni vállalkozó (8500 Pápa, Bánki Donát u. 25.) adta.  



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

alábbi határozati javaslatot fogadja el: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2016. (XII.8.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő 

Farkasgyepű 014/4 hrsz-ú ingatlan felületrendezése érdekében  -tekintettel arra, hogy 

a legalacsonyabb árajánlatot adta- Kovács Tamás egyéni vállalkozóval (8500 Pápa, 

Bánki Donát u. 25.) köt szerződést.  

A képviselő-testület az ingatlan felületrendezésének bruttó 314.674,-Ft, azaz 

háromszáztizennégyezer-hatszázhetvennégy forint költségét 2016.évi 

költségvetéséből 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 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 143/2016. (XII.8.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő 

Farkasgyepű 014/4 hrsz-ú ingatlan felületrendezése érdekében  -tekintettel arra, hogy 

a legalacsonyabb árajánlatot adta- Kovács Tamás egyéni vállalkozóval (8500 Pápa, 

Bánki Donát u. 25.) köt szerződést.  

A képviselő-testület az ingatlan felületrendezésének bruttó 314.674,-Ft, azaz 

háromszáztizennégyezer-hatszázhetvennégy forint költségét 2016.évi 

költségvetéséből 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 

 

 

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

ülést 17.30 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 

 Takácsné Légrádi Edina dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 

 

 


