
 

Szám:16/2017. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017.szeptember 18-án 

15.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános testületi ülésén 

 

Jelen voltak: Takácsné Légrádi Edina polgármester  

 Rujzam Antal alpolgármester  

 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 az alábbi napirendek megtárgyalása lenne még 

szükséges: 

1.) Előterjesztés a kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatár 

meghatározásának véleményezése tárgyában 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

2.) Előterjesztés belső ellenőrzési jelentésről  

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

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 86/2017. (IX.18.) számú Kt. határozata: 

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 Képviselő-testülete 2017.szeptember 18-i rendkívüli, 

nyilvános ülésének napirendje: 

 

1.) Előterjesztés a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályázat 2018. évi 

fordulójához történő csatlakozásról  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

2.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat 2017.évi költségvetésének 

módosításáról   

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

3.) Előterjesztés Farkasgyepű településen idősek napi rendezvény tartásáról  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

4.) Előterjesztés helyi nyugdíjas klub kirándulásának támogatásáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

5.) Előterjesztés „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” 

című- TOP-1.2.1-15 kódszámú projekthez kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzésére, 

szolgáltatások megrendelésére árajánlatok kéréséről  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

6.) Előterjesztés Farkasgyepű 014/11 és 03/11 hrsz-ú ingatlanok kiméréséről és 

kitűzéséről  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

7.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi 

programjának módosításáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

8.) Szóbeli előterjesztés Farkasgyepű 03/24 hrsz-ú ingatlanra érkezett vételi ajánlatról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

9.) Előterjesztés a kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatár 

meghatározásának véleményezése tárgyában 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

10.) Előterjesztés belső ellenőrzési jelentésről  

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

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

 

1.) Napirend: Előterjesztés a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályázat 2018. évi 

fordulójához 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 b) jelű 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 87/2017. (IX.18.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem csatlakozik az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2018.évi fordulójához.  

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2.) Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat 2017.évi költségvetésének 

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 rendelet-tervezetet fogadja el. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.) Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű településen idősek napi rendezvény tartásáról  

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 88/2017. (IX.18.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. október 27-én 

Farkasgyepű településen idősek napi rendezvényt szervez. 

A képviselő-testület Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzatával 

együttműködve a rendezvény költségeinek fedezésére 2017.évi 

költségvetéséből legfeljebb 200.000,-Ft, azaz kettőszázezer forint összeget 

biztosít.  

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  Polgármester 

 

Határidő: 2017.október 27. 

 

4.) Napirend: Előterjesztés helyi nyugdíjas klub kirándulásának támogatásáról 

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 89/2017. (IX.18.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozat 

mellékletét képező támogatási szerződésben foglalt feltételek szerint 30.000,-Ft, 

azaz harmincezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a Farkasgyepűi 

Nyugdíjas klub 2017.évi kirándulásához.   

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére 

és egyben felhatalmazza a támogatási szerződés képviselő-testület nevében 

történő aláírására.  

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester  

Határidő: 2017.szeptember 30. 



 

5.) Napirend: Előterjesztés „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés” című- TOP-1.2.1-15 kódszámú projekthez kapcsolódó tárgyi eszközök 

beszerzésére, szolgáltatások megrendelésére árajánlatok kéréséről  

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 90/2017. (IX.18.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Társadalmi és környezeti 

szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című- TOP-1.2.1-15 kódszámú 

projekthez kapcsolódóan „tárgyi eszközök beszerzése, szolgáltatások megrendelése” 

tárgyban a jelen határozat mellékletét képező ajánlatkérőben foglaltak szerint az alábbi 

vállalkozásoktól kér árajánlatot: 
- CENTER.HU KFT. (1094 BUDAPEST, TOMPA U. 13. office@center.hu) 

- GEANAT KFT. (1114 BUDAPEST. BARTÓK BÉLKA ÚT 35. 5.EM 1/C iroda@geanat.hu) 

- TÓ-ART ,EDIC KFT. (1215 BUDAPEST, ÁRPÁD U. 8/A. toart@t-online.hu)  

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.szeptember 30. 
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6.) Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű 014/11 és 03/11 hrsz-ú ingatlanok kiméréséről és 

kitűzéséről  

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 91/2017. (IX.18.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a 

polgármester Farkasgyepű Község Önkormányzat tulajdonát képező Farkasgyepű 

03/11 és 014/11 hrsz-ú utak kiméretésére és kitűzetésére tett intézkedését és 

engedélyezi a Berkiné Módos Krisztina (8500 Pápa, Kővirág u. 16.) földmérő 

vállalkozó által kiállított legfeljebb bruttó 70.000,-Ft, azaz hetvenezer forint 

végösszegű számla 2017.évi költségvetés terhére történő kifizetését.  

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: azonnal 

7.) Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi 

programjának 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 92/2017. (IX.18.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 73/2013.(VII.4.) számú 

határozatával elfogadott és 145/2015. (XII.10.) számú Kt. határozattal módosított 

Helyi esélyegyenlőségi programját az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglaltaknak megfelelően 

áttekintette, és arra a következtetésre jutott, hogy annak felülvizsgálata nem szükséges.  

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: azonnal 



8.) Napirend: Szóbeli előterjesztés Farkasgyepű 03/24 hrsz-ú ingatlanra érkezett vételi 

ajánlatról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a vételi ajánlat érkezett az önkormányzat 

tulajdonát képező Farkasgyepű 03/24 hrsz-ú ingatlanra. Az Önkormányzat már régóta 

értékesíteni kívánja a tavat, azonban eddig nem jelentkezett komoly vevő. Sandl Zsuzsa 

diósdi lakos vételi ajánlata másolatban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

Farkasgyepű Önkormányzat Képviselő-testületének Farkasgyepű Önkormányzat vagyonáról, 

és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2012.(II.24) önkormányzati rendelete 5.§ (1) 

bekezdése szerint „Az önkormányzati vagyont 2.000.000 Ft értékhatár felett értékesíteni, a 

vagyon használatát, illetve a hasznosítás jogát átengedni csak nyilvános (indokolt esetben 

zártkörű) versenytárgyalás útján a legjobb ajánlatot tevő részére lehet.” A hivatkozott helyi 

rendelet 6.§ (2) b) pontja értelmében értékesítéskor az ingatlan vagyon értékét értékbecslés 

alapján kell megállapítani.  

 

Képviselő-testületünk előző ülésén felhatalmazott, hogy kérjek ajánlatot a Pannon-Justitia 

igazságügyi Szakértői Kft. gazdasági társaságtól a kérdéses ingatlan értékbecslésére. A bruttó 

331.200,-Ft összegű árajánlat másolata jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

Meglátásom szerint fontos lenne egy közjegyző megbízása, aki a versenytárgyalást levezetné, 

illetve a szerződés megkötésével is megbízható lenne.  

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

alábbi határozati javaslatot fogadja el: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2017. (IX.18.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező 

Farkasgyepű 03/24 hrsz-ú szántó, rét, községi mintatér, erdő művelési ágú, összesen 

6.8184 m2 nagyságú ingatlant elidegenítésre jelöli.  

 

A képviselő-testület az ingatlan értékének megállapításával a Pannon-Justitia 

Igazságügyi Szakértői Kft.(8200 Veszprém, Rákóczi u. 5.) gazdasági társaságot bízza 

meg és a 260.000,-Ft+27 % ÁFA +1000,-Ft kamarai költségáltalány vállalási árat 

2017.évi költségvetéséből fedezi.  

 

A képviselő-testület az ingatlant versenytárgyalás útján kívánja értékesíteni, melynek 

bonyolításával Dr. Klempa Éva (8500 Pápa, Ady Endre sétány 2.) közjegyzőt bízza 

meg.  

 

A közjegyző munkadíját, illetve az esetlegesen felmerülő egyéb díjakat a képviselő-

testület 2017.évi költségvetéséből fedezi.  

 

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

megtételére. 

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 dr. Ádám Renáta jegyző 

Határidő: 2017. október 31. 



 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 93/2017. (IX.18.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező 

Farkasgyepű 03/24 hrsz-ú szántó, rét, községi mintatér, erdő művelési ágú, összesen 

6.8184 m2 nagyságú ingatlant elidegenítésre jelöli.  

 

A képviselő-testület az ingatlan értékének megállapításával a Pannon-Justitia 

Igazságügyi Szakértői Kft.(8200 Veszprém, Rákóczi u. 5.) gazdasági társaságot bízza 

meg és a 260.000,-Ft+27 % ÁFA +1000,-Ft kamarai költségáltalány vállalási árat 

2017.évi költségvetéséből fedezi.  

 

A képviselő-testület az ingatlant versenytárgyalás útján kívánja értékesíteni, melynek 

bonyolításával Dr. Klempa Éva (8500 Pápa, Ady Endre sétány 2.) közjegyzőt bízza 

meg.  

 

A közjegyző munkadíját, illetve az esetlegesen felmerülő egyéb díjakat a képviselő-

testület 2017.évi költségvetéséből fedezi.  

 

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

megtételére. 

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 dr. Ádám Renáta jegyző 

Határidő: 2017. október 31. 

9.) Napirend: Előterjesztés a kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi 

körzethatár meghatározásának véleményezése 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 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 94/2017. (IX.18.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete az nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012.(VII.31.) EMMI rendelet 24.§ (1) bekezdése szerint a kötelező felvételt 

biztosító általános iskolák- a felvételi körzethatárok meghatározásának tárgyában 

véleményét az alábbiak szerint alakítja ki: elfogadja a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal által a Farkasgyepűn lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási 

hellyel rendelkező diákok részére a Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató 

Általános Iskola 8445 Városlőd, Kossuth Lajos u. 58., mint kötelező felvételt 

biztosító általános iskola kijelölését.  



Farkasgyepű településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 

rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek száma: 0 fő 

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

megtételére. 

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 dr. Ádám Renáta jegyző 

Határidő: 2017. október 31. 

 

10.) Napirend: Előterjesztés belső ellenőrzési jelentésről  

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

 

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 95/2017. (IX.18.) számú Kt. határozata: 

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

belső ellenőrei által Farkasgyepű Község Önkormányzatánál 2017.augusztus 28-án 

lefolytatott  utóellenőrzés során feltárt, jelen határozat mellékletét képező jelentésben 

foglalt megállapításokat megismerte, azokat tudomásul vette és elfogadja. 

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

mellékletét képező Intézkedési tervben foglaltakat elfogadja és az Önkormányzat és 

intézményei 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

ülést 16.20 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 

 

 Takácsné Légrádi Edina dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 

 

 


