
 

Szám:9/2017. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017.május 11-én 15.00 

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  

 

Távolmaradt:  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 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 36/2017. (V.11.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017.május 11-i rendkívüli, 

nyilvános ülésének napirendje: 

1.) Előterjesztés a közös tulajdonban lévő bakonyjákói iskola bérbeadásáról 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

2.) Előterjesztés pályázat megvalósítása érdekében alszámla nyitásáról, illetve alszámla 

átnevezéséről 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

3.) Előterjesztés Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagság megszüntetéséről 

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

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

e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu 

 



előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

4.) Előterjesztés DE-NÉ Szolgáltató Bt.-vel kötött megbízási szerződés felmondásáról 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

5.) Előterjesztés megállapodás megkötésére a 21-06673-1-007-01-00 MEKH kóddal 

rendelkező 52. sorszámú Ajka szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer 

ellátásának biztonsága érdekében 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

6.) Előterjesztés „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című- TOP-

2.1.3-15 kódszámú projekthez kapcsolódóan „projektkivitelezés” tárgyban árajánlatok 

bekéréséről 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

7.) Előterjesztés „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című- TOP-

2.1.3-15 kódszámú projekthez kapcsolódóan „műszaki ellenőri feladatok ellátása” 

tárgyban árajánlatok bekéréséről 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

8.) Előterjesztés polgármester felhatalmazására TOP pályázatok támogatási 

szerződéseinek aláírására 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1.) 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 javaslatokat fogadja el. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatokat hozta: 

1.) Farkasgyepű Község Önkormányzat 37/2017. (V.11.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozat mellékletét 

képező szerződés szerint a 2/12. részben tulajdonát képező Bakonyjákó, Rákóczi 

utca 26. szám alatti 378/2 helyrajzi számú általános iskola, tornaterem, udvar 

megnevezésű ingatlan régi szárnyát Flórián Zoltán 9836 Csipkerek, Rákóczi u. 17. 

szám alatti lakos részére. 

 

A képviselő-testület a bérleti szerződés elkészítésével Dr, Klempa Éva közjegyzőt 

(8500 Pápa, Ady sétány 2.A. lh. 1/3.) bízza meg.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés Farkasgyepű 

Község Önkormányzat képviseletében történő aláírására.  



Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: 2017.május 30. 

2.) Farkasgyepű Község Önkormányzat 38/2017. (V.11.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/12. részben tulajdonát 

képező Bakonyjákó, Rákóczi utca 26. szám alatti 378/2 helyrajzi számú általános 

iskola, tornaterem, udvar megnevezésű ingatlan régi szárnya bérbeadása kapcsán 

megköti Bakonyjákó Község Önkormányzatával és Németbánya Község 

Önkormányzatával, mint a társtulajdonos önkormányzatokkal a jelen határozat 

mellékletét képező megállapodást.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás Farkasgyepű 

Község Önkormányzat képviseletében történő aláírására.  

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: 2017.május 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.) Napirend: Előterjesztés pályázat megvalósítása érdekében alszámla nyitásáról, illetve 

alszámla átnevezéséről 

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 39/2017. (V.11.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a B3 Takarék 

Szövetkezetnél vezetett 73600015-15569499 számú, TÁMOP 6.1.2-II/3-

2012.megnevezésű alszámláját „TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi 

infrastruktúra-fejl.”elnevezésűre kívánja módosítani, illetve egy „TOP-1.2.1-15 

fenntartható turizmusfejlesztés” elnevezésű alszámlát kíván nyitni.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt fenti ügyben a 

számlavezető pénzintézetnél történő eljárásra és egyben a bankszámlaszerződés 

Farkasgyepű Község Önkormányzat képviseletében történő aláírására.  

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 dr.Ádám Renáta jegyző 

Határidő: 2017.május 20. 

3.) Napirend: Előterjesztés Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagság megszüntetéséről 

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 40/2017. (V.11.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete Farkasgyepű Község 

Önkormányzat tagsági jogviszonyát a Magyar Önkormányzatok Szövetségében 

(nyilvántartási szám: 01-02-0003350) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény 3:68. § (2) bekezdése alapján megszünteti. 

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: 2017.május 30. 



4.) Napirend: Előterjesztés DE-NÉ Szolgáltató Bt.-vel kötött megbízási szerződés 

felmondásáról 

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 41/2017. (V.11.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a DE-NÉ Szolgáltató Bt.-vel 

2008.április 11-én az önkormányzat ingatlanvagyon-kataszter és az ehhez 

kapcsolódó eszköznyilvántartó program negyedévenkénti karbantartására és 

statisztikai beszámoló jelentés készítésére kötött megbízási szerződést, hivatkozva 

annak 4.pontjára, a 6 hónapos felmondási idő betartás amellett 2017.december 

31.napjával felmondja.    

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: 2017.május 30. 

 

5.) Napirend: Előterjesztés megállapodás megkötésére a 21-06673-1-007-01-00 MEKH 

kóddal rendelkező 52. sorszámú Ajka szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer 

ellátásának biztonsága érdekében 

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 42/2017. (V.11.) számú Kt. határozata: 

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

szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszeren lévő ellátásért felelősök 

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól kapott 

VKEFFO_2017/1978-1 (2017) ügyiratszámú levél és a Vksztv. 61/B. § 

valamint az 5/G. § előírásainak megfelelően létrehozták a "Megállapodás az 

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

szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer ellátásának biztonsága 

érdekében" című megállapodást. 

 



Farkasgyepű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja, hogy 

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

szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer ellátásért felelőseinek 

képviseletét Ajka Város Önkormányzata lássa el. 

Az ellátásért felelősök az 52. sorszámú 21-06673-1-007-01-00 MEKH 

kóddal rendelkező Ajka szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-

rendszeren fennálló tulajdoni érdekeltségének nettó könyv szerinti értékét és 

tulajdoni arányát az alábbiak szerint rögzítik: 

Ajka város nettó könyv szerinti értéke: 1.844.579.541 Ft 60,69 % 

Magyarpolány község nettó könyv szerinti értéke: 31.128.322 Ft 1,02 % 

Kislőd község nettó könyv szerinti értéke: 248.886.079 Ft 8,19 % 

Városlőd község nettó könyv szerinti értéke: 310.903.528 Ft 10,23 % 

Farkasgyepű község nettó könyv szerinti értéke: 163 609 522Ft 5,38 % 

Csehbánya község nettó könyv szerinti értéke: 98.175.806Ft 3,23 % 

Halimba község nettó könyv szerinti értéke: 342.230.907Ft 11,26 % 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzatának képviselő-testülete a fentiek alapján 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a mellékelt "Megállapodás az 52. 

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

szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer ellátásának biztonsága 

érdekében" című megállapodásban Ajka Város Önkormányzatát nevezze meg 

az ellátásért felelősök közös képviselőjének és a Megállapodást írja alá. 

 

Az ellátásért felelősök a fentieknek megfelelően a csatolt mellékletben 

található "Megállapodás az 52. sorszámú 21-06673-1-007-01-00 MEKH 

kóddal rendelkező Ajka szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer 

ellátásának biztonsága érdekében" című megállapodást hozták létre. 

 

 

Határidő: 2017. május 30. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.) Napirend: Előterjesztés „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című- 

TOP-2.1.3-15 kódszámú projekthez kapcsolódóan „projektkivitelezés” tárgyban árajánlatok 

bekéréséről 

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 43/2017. (V.11.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Települési 

környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című- TOP-2.1.3-15 kódszámú 

projekthez kapcsolódóan „projektkivitelezés” tárgyban a jelen határozat mellékletét 

képező ajánlatkérőben foglaltak szerint az alábbi vállalkozóktól, vállalkozásoktól kér 

árajánlatot: 

- Környezetünkért Kft. (8500 Pápa, Bartók B. u. 19/4.) 

- I-NETT 2008.Kft. (9500 Celldömölk, Koptik Odó u. 27.) 

- Kovács Tamás (8500 Pápa, Bánki Donát u. 25.) 

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

a beérkezett árajánlatok képviselő-testület elé történő terjesztésére.  

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: 2017.május 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.) Napirend: Előterjesztés „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című- 

TOP-2.1.3-15 kódszámú projekthez kapcsolódóan „műszaki ellenőri feladatok ellátása” 

tárgyban árajánlatok bekéréséről 

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 44/2017. (V.11.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Települési 

környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című- TOP-2.1.3-15 kódszámú 

projekthez kapcsolódóan „műszaki ellenőri feladatok ellátása” tárgyban a jelen 

határozat mellékletét képező ajánlatkérőben foglaltak szerint az alábbi vállalkozóktól, 

vállalkozásoktól kér árajánlatot: 

- Horváth Ferenc ev. 8200 Veszprém, Sarló u. 10. 

- Petrőcz Bálint 9026 Győr, Irinyi János u. 20. 

- Győri Vizitársulat 9028 Győr, Dohánypajta u. 14. 

 

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

a beérkezett árajánlatok képviselő-testület elé történő terjesztésére.  

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: 2017.május 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.) Napirend: Előterjesztés polgármester felhatalmazására TOP pályázatok támogatási 

szerződéseinek aláírására 

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: 

1.) Farkasgyepű Község Önkormányzat 45/2017. (V.11.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 

a „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című- TOP-2.1.3-15 

kódszámú projekthez kapcsolódó, jelen határozat mellékletét képező támogatási 

szerződés képviselő-testület nevében történő aláírására, valamint annak Támogató, 

illetve Közreműködő Szervezet részére történő továbbítására. 

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: azonnal 
 

2.) Farkasgyepű Község Önkormányzat 46/2017. (V.11.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 

a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című- TOP-

1.2.1-15 kódszámú projekthez kapcsolódó, jelen határozat mellékletét képező 

támogatási szerződés, valamint vonatkozó konzorciumi szerződés képviselő-testület 

nevében történő aláírására, valamint annak Támogató, illetve Közreműködő Szervezet 

részére történő továbbítására. 

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

ülést 16.50 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 

 

 Takácsné Légrádi Edina dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

 

 


