
 

Szám:6/2017. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017.március 9-én 14.30 

órakor megtartott rendkívüli, nyilvános testületi ülésén 

 

Jelen voltak: Takácsné Légrádi Edina polgármester  

 Rujzam Antal alpolgármester és 

 Kocsis Tamás önkormányzati képviselő. 

  

Távolmaradt:  Kungl Melinda önkormányzati képviselő és 

 Mayer Nándor 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 azzal a kiegészítéssel, hogy a vegyes ügyek között az alábbi napirendek 

megtárgyalása lenne szükséges: 

1.) Előterjesztés Szeibertné Kocsis Veronikával kötött megbízási szerződés módosításáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

2.) Előterjesztés Füzi Jenővel kötött megbízási szerződés módosításáról 

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 

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

0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 

e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu 

 



Farkasgyepű Község Önkormányzat 20/2017. (III.9.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017.március 9-i rendkívüli, 

nyilvános ülésének napirendje: 

1.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat 2017.évi közbeszerzési tervéről 

        Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

2.) Előterjesztés Gördülő Fejlesztési terv összeállítási kötelezettséggel kapcsolatosan 

        Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

3.) Előterjesztés az Önkormányzatnál lefolytatott belső ellenőrzés megállapításainak, 

és a megállapításokra készített intézkedési terv elfogadásáról.        

Előadó: dr.Ádám Renáta jegyző  

4.) Előterjesztés lomtalanítás időpontjának meghatározásáról 

      előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

5.) Előterjesztés Szeibertné Kocsis Veronikával kötött megbízási szerződés 

módosításáról 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

6.) Előterjesztés Füzi Jenővel kötött megbízási szerződés módosításáról 

      előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

7.) Előterjesztés a Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti 

Szolgálatot Fenntartó Társulás Társulási megállapodásának módosítása tárgyában 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1.) Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat 2017.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 21/2017. (III.9.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. 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: 2017.március 31. 



2.) 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 22/2017. (III.9.) 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 2018-2032. 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 2018-2032. évekre vonatkozó 

Gördülő Fejlesztési Tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz 

nyújtsa be és a jóváhagyásra irányuló eljárásban képviselje az Önkormányzatot. 

 

A meghatalmazás visszavonásig érvényes, így a elkövetkező években készítendő 

Gördülő Fejlesztési Tervek elkészítésére, benyújtására és a jóváhagyási eljárásban való 

képviseletre szól. 

 

Egyúttal a Képviselő-testület elfogadja, hogy a mindenkor érvényes igazgatási és 

szolgáltatási díjakat a Bakonykarszt Zrt. a jóváhagyási eljárás megindítása érdekében 

befizeti és amennyiben lehetséges, akkor a használati díjak terhére elszámolja. 

Amennyiben ez nem áll rendelkezésre, akkor az Önkormányzat a Bakonykarszt Zrt. 

részére az igazgatási és szolgáltatási díjat megfizeti.  

 

Felelős:Takácsné Légrádi Edina 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2.Farkasgyepű Község Önkormányzat 23/2017. (III.9.) 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 2018-2032. évekre vonatkozó 

Gördülő Fejlesztési Tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz 

nyújtsa be és a jóváhagyásra irányuló eljárásban képviselje az Önkormányzatot. 

 

A meghatalmazás visszavonásig érvényes, így a elkövetkező években készítendő 

Gördülő Fejlesztési Tervek elkészítésére, benyújtására és a jóváhagyási eljárásban való 

képviseletre szól. 

 

Egyúttal a Képviselő-testület elfogadja, hogy a mindenkor érvényes igazgatási és 

szolgáltatási díjakat a Bakonykarszt Zrt. a jóváhagyási eljárás megindítása érdekében 

befizeti és amennyiben lehetséges, akkor a használati díjak terhére elszámolja. 

Amennyiben ez nem áll rendelkezésre, akkor az Önkormányzat a Bakonykarszt Zrt. 

részére az igazgatási és szolgáltatási díjat megfizeti.  

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

3.) Napirend: Előterjesztés az Önkormányzatnál lefolytatott belső ellenőrzés 

megállapításainak, és a megállapításokra készített intézkedési 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 3 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 

0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 24/2017. (III.9.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bocskay és Társa Bt.  

belső ellenőrei által Farkasgyepű Község Önkormányzatnál 2016.október 17-én 

lefolytatott ellenőrzések során feltárt Jelentésekben foglalt megállapításokat 

megismerte, azokat tudomásul vette és elfogadja. 

A képviselő-testület a fenti Jelentések megállapításaira készített, jelen határozat 

mellékletét képező Intézkedési tervben foglaltakat elfogadja és az Önkormányzat 

jogszerű működése érdekében utasítja a polgármestert és a jegyzőt az abban 

foglaltak maradéktalan megvalósítására. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 dr.Ádám Renáta jegyző 

 Határidő: folyamatos 

 



4.) Napirend: Előterjesztés lomtalanítás időpontjának meghatározásáról 

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 25/2017. (III.9.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete Farkasgyepű településen 

lomtalanítást szervez, melynek költségeit legfeljebb 200.000,-Ft, azaz kettőszázezer 

forint erejéig 2017. évi költségvetéséből fedezi. 

A lomok elszállításának tervezett időpontja: 2017. május 2. 

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

különösen az elszállítás megszervezésére és a lakosság tájékoztatására. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: 2017.május 2. 

5.) Napirend: Előterjesztés Szeibertné Kocsis Veronikával kötött megbízási szerződés 

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 3 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 

0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 26/2017. (III.9.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szeibertné Kocsis Veronika 

8582 Farkasgyepű, Iharkút u. 19. szám alatti lakossal 2015.február 6. napján 

Farkasgyepű Község Önkormányzat könyvtárában és teleházában teleház és könyvtár 

vezetői feladatkör ellátására létrejött megbízási szerződést (a továbbiakban Szerződés) 

közös megegyezéssel, a jelen határozat mellékletét képező megbízási szerződést 

módosító szerződés szerint módosítja.  

A módosítás szerint a Megbízott megbízási díja 2017.március 1.napjától bruttó 

31.750,-Ft/hó, azaz havonta bruttó harmincegyezer-hétszázötven forint. 

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

egyben felhatalmazza a szerződésmódosítás képviselő-testület nevében történő 

aláírására.  

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 



Határidő: azonnal 

6.) Napirend: Előterjesztés Füzi Jenővel kötött megbízási szerződés 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 3 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 

0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 27/2017. (III.9.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Füzi Jenőné 8582 

Farkasgyepű, Jókai u. 1. szám alatti lakossal 2016.szeptember 19. napján Farkasgyepű 

településről a Városlődi Német Nemzetiségi Óvodába (8445 Városlőd, Kolostor u. 

43.) menetrendszerinti autóbusszal járó gyermekek kísérésére létrejött megbízási 

szerződést (a továbbiakban Szerződés) közös megegyezéssel, a jelen határozat 

mellékletét képező megbízási szerződést módosító szerződés szerint módosítja. 

A módosítás szerint a Megbízott megbízási díja 2017.március 1.napjától bruttó 

31.750,-Ft/hó, azaz havonta bruttó harmincegyezer-hétszázötven forint. 

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

egyben felhatalmazza a szerződésmódosítás képviselő-testület nevében történő 

aláírására.  

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.) 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 28/2017. (III.9.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a jelen határozat 

1. mellékletét képező Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti 

Szolgálatot Fenntartó Társulása módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

Társulási Megállapodását a módosítás törzskönyvi bejegyzése napjának hatályával 

és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

ülést 15.15 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 

 

 Takácsné Légrádi Edina dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

 

 


