
 

Szám:6/2018. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018.március 19-én 

14.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános testületi ülésén 

 

Jelen voltak: Takácsné Légrádi Edina polgármester  

 Rujzam Antal alpolgármester és 

 Mayer Nándor és  

 Kocsis Tamás önkormányzati képviselők. 

 

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 27/2018. (III.19.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018.március 19-i rendkívüli, 

nyilvános ülésének napirendje: 
1.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat 2018.évi közbeszerzési tervéről 

        Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

2.) Előterjesztés lomtalanítás időpontjának meghatározásáról 

      előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

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

e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu 

 



3.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat településképi rendeletének 

elfogadásáról 

      előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

4.) Előterjesztés értékkel bíró helyi rendezvény megvalósítása érdekében pályázat 

benyújtásáról  

            előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

5.) Előterjesztés Baumgartner János és Baumgartner Renáta városlődi lakosok által a részükre 

értékesített Farkasgyepű 240/39 hrsz-ú ingatlan megterheléséhez történő hozzájárulás 

érdekében benyújtott kérelemről  

            előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

 

1.) Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat 2018.évi közbeszerzési tervéről 

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 28/2018. (III.19.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi 

közbeszerzési tervét elfogadja. 

A közbeszerzési terv e határozat mellékletét képezi. 

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: 2018.március 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.) Napirend: Előterjesztés lomtalanítás időpontjának meghatározásáról 

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 29/2018. (III.19.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete Farkasgyepű településen 

lomtalanítást szervez, melynek költségeit legfeljebb 200.000,-Ft, azaz kettőszázezer 

forint erejéig 2018. évi költségvetéséből fedezi. 

A lomok elszállításának tervezett időpontja: 2018.május 2. 

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

különösen az elszállítás megszervezésére és a lakosság tájékoztatására. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: 2018.május 2. 

 

3.) Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat településképi rendeletének 

elfogadásáról 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.) Napirend: Előterjesztés értékkel bíró helyi rendezvény megvalósítása érdekében pályázat 

benyújtásáról  

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 30/2018. (III.19.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Kormánya 

által a Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport illetékességi területén 

működő önkormányzatok részére is kiírt értékkel bíró helyi vagy térségi 

rendezvények támogatására vonatkozó felhívásra benyújtja pályázatát és a 

támogatásból 2018. július 7-én egy rendezvényt kíván megvalósítani.  

A képviselő-testület a megpályázható 693.800,-Ft támogatás mellé 2018.évi 

költségvetése terhére 231.267,-Ft önrészt biztosít.  

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

egyben felhatalmazza a pályázat kiírási szempontokra megfelelő összeállítására, 

valamint képviselő-testület nevében történő benyújtására. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: 2018.március 31. 

 

 

5.) Napirend: Előterjesztés Baumgartner János és Baumgartner Renáta városlődi lakosok által a 

részükre értékesített Farkasgyepű 240/39 hrsz-ú ingatlan megterheléséhez történő hozzájárulás 

érdekében benyújtott kérelemről  

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 a) 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 31/2018. (III.19.) számú Kt. határozata: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az ½ 

részben Baumgartner János 8445 Városlőd, Mohácsi u. 2.szám alatti lakos és ½ 

részben Baumgartner Renáta (születési név:Pék Renáta) 8445 Városlőd, Vasút u. 2. 



szám alatti lakos tulajdonát képező Farkasgyepű belterület 240/39 hrsz-ú, kivett 

beépítetlen terület művelési ágú,  935 m
2 

nagyságú ingatlan vonatkozásában, melyre 

a beépítési kötelezettség biztosítására Farkasgyepű Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztetett be az ERSTE 

BANK HUNGARY Zrt. javára jelzálogjog kerüljön bejegyzésre. 

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

egyben felhatalmazza a jelen határozat mellékletét képező bejegyzési engedély 

képviselő-testület nevében történő aláírására. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

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

ülést 14.40 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 

 Takácsné Légrádi Edina dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 

 

 


