
 

Szám:7/2017. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017.április 13-án 17.00 

órakor megtartott rendkívüli, nyilvános testületi ülésén 

 

Jelen voltak: Takácsné Légrádi Edina polgármester  

 Rujzam Antal alpolgármester és 

 Kocsis Tamás önkormányzati képviselő és 

 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 teljes létszámban 

megjelentek, 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 5 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 29/2017. (IV.13.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017.április 13-i rendkívüli, 

nyilvános ülésének napirendje: 

1.) Előterjesztés a közös tulajdonban lévő bakonyjákói iskola 2015.évi 

költségelszámolásáról 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

2.) Előterjesztés a közös tulajdonban lévő bakonyjákói iskola 2016.évi 

költségelszámolásáról 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

3.) Előterjesztés a közös tulajdonban lévő bakonyjákói iskola bérbeadásáról 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1.) Napirend: Előterjesztés a közös tulajdonban lévő bakonyjákói iskola 2015.évi 

költségelszámolásáról 

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 5 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 30/2017. (IV.13.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét 

képező kimutatás szerint elfogadja a Bakonyjákó, Rákóczi utca 26. szám alatti 378/2 

helyrajzi számú iskola megnevezésű ingatlan vonatkozásában, Bakonyjákó Község 

Önkormányzata által készített 2015.évi beszámolót.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat 

tulajdonrész aranyának megfelelően 389.298,-Ft, azaz 

háromszáznyolcvankilencezer-kettőszázkilencvennyolc forint összeget fenntartási 

hozzájárulás címen Bakonyjákó Község Önkormányzat 73600046-10000001 számú 

főszámlájára utaljon át.  

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2.) Napirend: Előterjesztés a közös tulajdonban lévő bakonyjákói iskola 2016.évi 

költségelszámolásáról 

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 5 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 31/2017. (IV.13.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét 

képező kimutatás szerint elfogadja a Bakonyjákó, Rákóczi utca 26. szám alatti 378/2 

helyrajzi számú iskola megnevezésű ingatlan vonatkozásában, Bakonyjákó Község 

Önkormányzata által készített 2016.évi beszámolót.  



A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat 

tulajdonrész aranyának megfelelően 117.952,-Ft, azaz egyszáztizenhétezer-

kilencszázötvenkettő forint összeget fenntartási hozzájárulás címen Bakonyjákó 

Község Önkormányzat 73600046-10000001 számú főszámlájára utaljon át.  

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3.) Napirend: Előterjesztés a közös tulajdonban lévő bakonyjákói iskola bérbeadásáról 

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 5 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 32/2017. (IV.13.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete bérbe kívánja adni a 

Bakonyjákó, Rákóczi utca 26. szám alatti 378/2 helyrajzi szám alatti, iskola 

megnevezésű ingatlanból tulajdonát képező 2/12 részt.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződés 

megkötése érdekében az ajánlatot adó bérbevevővel, illetve a tulajdonostárs 

önkormányzatokkal a szerződés előkészítése érdekében tárgyalásokat folytasson, 

majd az így elkészült szerződéstervezet a képviselő-testület elé terjessze.  

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

ülést 17.28 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 

 

 Takácsné Légrádi Edina dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 


