
 

Szám:17/2017. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017.október 12-én 

14.30 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános testületi ülésén 

 

Jelen voltak: Takácsné Légrádi Edina polgármester  

 Kocsis Tamás önkormányzati képviselő és 

 Mayer Nándor önkormányzati képviselő. 

 

Távolmaradt: Rujzam Antal alpolgármester és 

 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 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. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 96/2017. (X.12.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017.október 12-i rendkívüli, 

nyilvános ülésének napirendje: 

1.) Előterjesztés az Invitel Zrt. SZIP fejlesztés, Ajkai járás Csehbánya-Farkasgyepű 

közötti optikai kábel kivitelezéséhez hozzájárulások kéréséről    

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

2.) Előterjesztés a 2017/2018-as téli szezonban végzendő hóeltakarítási munkálatokra 

meghívásos pályázat kiírásáról 

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 

 

3.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

az Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014.(XI.4.) 

önkormányzati rendeletének módosításáról 

  előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

4.) Előterjesztés a Bakonykarszt Zrt-vel az Ajka szennyvízelvezető és tisztító viziközmű-

rendszer vagyonkezelésre kötött szerződés módosításáról  

  előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

5.) Előterjesztés Farkasgyepű Petőfi Sándor utca 64-86. házszámok közötti ívóvíz 

gerincvezeték építésére érkezett árajánlatokról  

  előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

6.) Előterjesztés új települési rendezési eszközök készítésére árajánlatok kéréséről 

  előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

7.) Előterjesztés a Bakonyjákói Római Katolikus Plébániahivatallal kötött támogatási 

szerződés módosításáról   

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

8.) Előterjesztés Farkasgyepű 65 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett elidegenítési és terhelési 

tilalom törléséhez történő hozzájáruláshoz 

  előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

 

1.) Napirend: Előterjesztés az Invitel Zrt. SZIP fejlesztés, Ajkai járás Csehbánya-

Farkasgyepű közötti optikai kábel kivitelezéséhez hozzájárulások 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 3 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 97/2017. (X.12.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a BAUEX-M Kft.  (6050 

Lajosmizse, Dózsa Gy.u .86.) kérelmére az Invitel Zrt. SZIP fejlesztés, Ajkai járás 

Csehbánya-Farkasgyepű közötti optikai kábel kivitelezése során érintett Farkasgyepű 

Község Önkormányzat tulajdonát képező 126/1 hrsz-ú kivett közterület művelési ágú 

ingatlan kapcsán tulajdonosi hozzájárulást a SZIP12/2017.tervszámú dokumentáció 

szerint megadja.  

A kivitelezés során a felbontott közterületet legalább az eredeti burkolat minőséggel 

kell helyreállítani.  



A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen határozatban megjelölt 

tulajdonosi nyilatkozat kiadásra.  

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2.) Napirend:  Előterjesztés a 2017/2018-as téli szezonban végzendő hóeltakarítási 

munkálatokra meghívásos pályázat kiírásáról 

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 98/2017. (X.12.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017/2018-as téli 

szezonban, Farkasgyepű közigazgatási területén végzendő hóeltakarítási munkákra az 

alábbi vállalkozóktól, vállalkozásoktól kér árajánlatot: 
 

Stravis Kft. 8445 Csehbánya, Fő u. 40. 

Ram Trans Kft. 8445 Csehbánya, Fő u. 21. 

Tavárdivízió Kft. 8445 Városlőd, Kossuth Lajos u. 55. 

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

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  polgármester 

Határidő: 2017.november 10. 

 

3.) Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 

Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014.(XI.4.) önkormányzati 

rendeletének 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 rendelettervezetet fogadja el. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: 

 

 



 

4.) Napirend:  Előterjesztés a Bakonykarszt Zrt-vel az Ajka szennyvízelvezető és tisztító 

viziközmű-rendszer vagyonkezelésre kötött 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 99/2017. (X.12.) 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, tulajdonosa a víziközműszolgáltatásról szóló 

2011.évi CCIX. törvény 83.§ (3a) bekezdésében foglaltaknak történő megfelelés 

érdekében az 1999. augusztus 10-én a Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt-vel (8200 

Veszprém, Pápai út 41.) kötött üzemeltetési szerződés módosításaként megköti a jelen 

határozat mellékletét képező egységes szerkezetbe foglalt vagyonkezelési szerződést.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés képviselő-testület 

nevében történő aláírására.  

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5.) Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű Petőfi Sándor utca 64-86. házszámok közötti ívóvíz 

gerincvezeték építésére érkezett árajánlatokról  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket. Polgármester 

felbontotta a zárt borítékokat és ismertette az ajánlatokat. Az ajánlatok másolatban a 

jegyzőkönyv mellékletét képezik. Az I-nett Kft. (9500 Celldömölk, Sági u. 6-8.) nettó 

1.550.000,-Ft összegért, Kovács Tamás egyéni vállalkozó (8500 Pápa, Bánki D u. 25.) nettó 

1.420.000,-Ft összegért, a „Környezetünkért” Kft. (8500 Pápa, Bartók B. u. 19/4.) nettó 

1.265.656,-Ft összegért vállalná a Farkasgyepű Petőfi Sándor utca 64-86. házszámok közötti 

ívóvíz gerincvezeték építését. Polgármester megállapította, hogy a legalacsonyabb összegű 

ajánlatot a „Környezetünkért” Kft. (8500 Pápa, Bartók B. u. 19/4.) adta.  

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

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el azzal a kiegészítéssel, hogy a 

„Környezetünkért” Kft. (8500 Pápa, Bartók B. u. 19/4.) gazdasági társasággal kössön 

szerződést az önkormányzat nettó 1.265.656,-Ft összegben.  

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 100/2017. (X.12.) számú Kt. határozata: 



Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Farkasgyepű Petőfi Sándor 

utca 64-86. házszámok közötti ívóvíz gerincvezeték építése” tárgyban beérkezett 3 

árajánlat közül, tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásért, nettó 

1.265.656,-Ft+27 % ÁFA, azaz nettó egymillió-kettőszázhatvanötezer-hatszázötvenhat 

forint plusz huszonhét százalék általános forgalmi adó, összesen bruttó 1.607.383,-Ft, 

azaz bruttó egymillió-hatszázhétezer-háromszáznyolcvanhárom forint összegért vállalta 

a munkálatokat „Környezetünkért” Kft. (8500 Pápa, Bartók B. u. 19/4.) gazdasági 

társasággal köt szerződést.  
 

A képviselő-testület a beruházás költségét 2017.évi költségvetéséből fedezi.  
 

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

felhatalmazza a szerződés képviselő-testület nevében történő aláírására.  

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester  

Határidő: azonnal 

 

 

6.) Napirend:  Előterjesztés új települési rendezési eszközök készítésére 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 3 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 101/2017. (X.12.) számú Kt. határozata: 

1. Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy új 

településfejlesztési koncepciót és új településrendezési eszközöket dolgoz ki a 

magasabb rendű jogszabályoknak történő megfelelés, valamint az önkormányzat, a 

lakosság és a fejlesztők részéről felmerült változtatási igények megvizsgálása, szükség 

esetén tervekbe történő beépítése érdekében. 

2. A képviselő-testület az új településfejlesztési koncepció és új településrendezési 

eszközök kidolgozása érdekében felkéri a polgármestert, hogy kérjen 3 ajánlatot 

tervezésre, illetve önkormányzati főépítészi tevékenyég ellátására, majd azokat 

terjessze a képviselő-testület elé.  

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: 2017.december 15. 

 



7.) Napirend:  Előterjesztés a Bakonyjákói Római Katolikus Plébániahivatallal kötött 

támogatási 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 102/2017. (X.12.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bakonyjákói Római 

Katolikus Plébánia Hivatal részére a farkasgyepűi római katolikus templom 

tetőfelújításához. nyújtott támogatásáról szóló támogatási szerződést a jelen 

határozat mellékletét képező módosító szerződés szerint módosítja.  

 

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: azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.) Napirend:  Előterjesztés Farkasgyepű 65 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett elidegenítési és 

terhelési tilalom törléséhez történő hozzájáruláshoz 

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 103/2017. (X.12.) számú Kt. határozata: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Farkasgyepű 65 hrsz-ú 

kivett beépítetlen terület művelési ágú 180 m
2 

nagyságú ingatlanra a Bakonyjákói 

Közös Tanács megszűnését követően vélhetően tévesen nem a közigazgatási terület 

szerint illetékes jogutód, hanem Bakonyjákó Község Önkormányzata részére a 

beépítési kötelezettség biztosítására bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom 

további fenntartására nem tart igényt, annak töröltetéséhez hozzájárul.  

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

ülést 16.40 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 

 

 Takácsné Légrádi Edina dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 

 

 

 


