
 

Szám:1/2017. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017.január 5-én 15.00 

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.  

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 1/2017. (I.5.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017.január 5-i rendkívüli, nyilvános 

ülésének napirendje: 

1.) Előterjesztés Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 

együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina  polgármester 

2.) Előterjesztés a polgármester 2017.január 1.napjától megváltozott összegű 

illetményének rögzítéséről 

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

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

e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu 

 



Előadó: Rujzam Antal alpolgármester 

3.) Előterjesztés az alpolgármester illetményéről 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

4.) Előterjesztés a polgármester 2017.évi szabadságolási tervének elfogadásáról  

 Előadó: Rujzam Antal alpolgármester  

 

5.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete által alkotott a 

helyi építési szabályzatról szóló 5/2004.(VI.23.) önkormányzati rendeletével szemben 

érkezett törvényességi felhívásról 

  Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

6.) Vegyes ügyek 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1.) Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 

együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról 

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 2/2017. (I.5.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Farkasgyepű Német 

Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével kötött és a 130/2014.(XII.11.) 

számú Kt. határozattal jóváhagyott Együttműködési Megállapodást változatlan 

formában jóváhagyja. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: 2017.január 31. 

 

 

2.) Napirend: Előterjesztés a polgármester 2017.január 1.napjától megváltozott összegű 

illetményének rögzítéséről 

Előadó: Rujzam Antal alpolgármester 

Alpolgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.  

 



Takácsné Légrádi Edina polgármester jelezte, hogy az ügyben személyesen érintett, 

tekintettel arra, hogy az ő béréről van, ezért kérte, hogy a döntéshozatalból a Képviselő-

testület zárja ki. 

 

A Képviselő-testület Takácsné Légrádi Edina polgármester kérésére 3 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett kizárta a döntéshozatalból.  

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így alpolgármester javasolta, hogy a Képviselő-

testület az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el. 

A Képviselő-testület az alpolgármester javaslatával egyetértett, és 3 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 3/2017. (I.5.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete Takácsné Légrádi Edina 

főállású polgármester illetményét 2017.január 1. napjától a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (4) bekezdés a) pontja 

szerint 299.151,- Ft-, azaz kettőszázkilencvenkilencezer-egyszázötvenegy forint 

összegben állapítja meg. 

A polgármester az illetményalap 60 %-ában meghatározott összegű nyelvpótlékra 

jogosult.  

A főállású polgármester havonta az illetményének 15%-ában meghatározott 

összegű költségtérítésre és jogosult. 

A polgármester választása szerinti, de havonta nettó 12.700,-Ft, azaz tizenkettőezer-

hétszáz forint összegű béren kívüli juttatásra jogosult. 

A polgármester illetményéhez kapcsolódó – a munkáltatót terhelő – járulékfizetési 

kötelezettség a képviselő-testületet terheli. 

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

Felelős: dr.Ádám Renáta 

 jegyző 

Határidő: azonnal 

 

3.) Napirend: Előterjesztés az alpolgármester illetményéről 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.  

 

Rujzam Antal alpolgármester jelezte, hogy az ügyben személyesen érintett, tekintettel 

arra, hogy az ő béréről van, ezért kérte, hogy a döntéshozatalból a Képviselő-testület zárja 

ki. 

 

A Képviselő-testület Rujzam Antal alpolgármester kérésére 3 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 

1 tartózkodás mellett kizárta a döntéshozatalból.  



Egyéb 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 4/2017. (I.5.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete Rujzam Antal 

alpolgármester tiszteletdíját 2017.január 1.napjától a társadalmi megbízatású 

polgármester tiszteletdíja 90 %-ában, azaz 134.618,-Ft összegben állapítja meg. 

Tekintettel arra, hogy alpolgármester tiszteletdíja egy részéről (121.000,-Ft 

összegről) az önkormányzat javára írásban lemondott havi bruttó 13.618,-Ft, azaz 

havonta bruttó tizenháromezer-hatszáztizennyolc forint összeg kerül részére 

kifizetésre.  

A társadalmi megbízatású alpolgármester havonta az illetményének 15%-ában 

meghatározott összegű költségtérítésre és jogosult. 

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

Felelős: Takácné Légrádi Edina 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4.) Napirend: Előterjesztés a polgármester 2017.évi szabadságolási tervének elfogadásáról  

Előadó: Rujzam Antal alpolgármester 

Alpolgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.  

 

Takácsné Légrádi Edina polgármester jelezte, hogy az ügyben személyesen érintett, 

tekintettel arra, hogy az ő szabadságáról van szó, ezért kérte, hogy a döntéshozatalból a 

Képviselő-testület zárja ki. 

 

A Képviselő-testület Takácsné Légrádi Edina polgármester kérésére 3 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett kizárta a döntéshozatalból.  

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így alpolgármester javasolta, hogy a Képviselő-

testület az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el. 

A Képviselő-testület az alpolgármester javaslatával egyetértett, és 3 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 5/2017. (I.5.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 2017.évi szabadságának ütemezését e határozat mellékletét képező 

ütemezési rend szerint elfogadja 



5.) Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete által 

alkotott a helyi építési szabályzatról szóló 5/2004.(VI.23.) önkormányzati rendeletével 

szemben érkezett törvényességi felhívásról 

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 6/2017. (I.5.) számú Kt. határozata: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Veszprém 

Megyei Kormányhivatal VEB/005/2919/2016. ügyszámú törvényességi 

felhívását és utasítja a jegyzőt, valamint a polgármestert, hogy a Farkasgyepű 

Község Önkormányzat Képviselő-testülete által alkotott a helyi építési 

szabályzatról szóló 5/2004.(VI.23.) önkormányzati rendeletének módosítása 

érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.  

Határidő: 2018.december 31. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

dr. Ádám Renáta jegyző 

 

 

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

ülést 16.00 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 

 

 Takácsné Légrádi Edina dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 

 

 

 


