
 

Szám:17/2018. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018.augusztus 23-án 

15.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános testületi ülésén 

 

Jelen voltak: Takácsné Légrádi Edina polgármester és 

 Rujzam Antal alpolgármester és 

 Kocsis Tamás önkormányzati képviselő és  

 Kungl Melinda önkormányzati képviselő  

 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 teljes létszámban 

megjelentek, 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 5 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 71/2018. (VIII.23.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018.augusztus 23-i rendkívüli, 

nyilvános ülésének napirendje: 

1.) Előterjesztés szociális tüzelőanyag pályázat benyújtásáról  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

2.) Előterjesztés a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási 

Tanácsa által jóváhagyott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a fizetendő 

térítési díjakról szóló rendeletének jóváhagyásáról  

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 Képviselő-testületének a szociális 

igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi 

ellátásokról szóló 3/2015 (II.24.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

4.) Előterjesztés Farkasgyepű településen idősek napi rendezvény tartásáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

5.) Előterjesztés TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00009 azonosító számú Turizmusfejlesztés 

Farkasgyepű és Bakonyjákó településeken elnevezésű projekt kapcsán „Közös 

turisztikai honlap” tárgyban árajánlatok kéréséről  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

6.) Előterjesztés TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00009 azonosító számú Turizmusfejlesztés 

Farkasgyepű és Bakonyjákó településeken elnevezésű projekt kapcsán „Információs 

tábla kivitelezése” tárgyban árajánlatok kéréséről  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

7.) Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78.§ (1) 

bekezdése szerinti kötelező víziközmű-vagyon vagyonértékeléséről 

 Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

8.) Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78.§ (1) 

bekezdése szerinti kötelező víziközmű-vagyon (szennyvíz) vagyonértékeléséről 

 Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

9.) Előterjesztés Bakonykarszt Víz és Csatornamű Zrt. által készített gördülő fejlesztési 

terv előzetes véleményezéséről  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1.) Napirend: Előterjesztés szociális tüzelőanyag 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 5 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 72/2018. (VIII.23.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 68 erdei m3 kemény lombos 

fafajta mennyiségre nyújtja be pályázatát Magyarország 2018.évi központi 



költségvetéséről szóló 2017. évi C.törvény 3.melléklet I.9. pont szerinti települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására. 

 

A képviselő-testület 2018. évi költségvetésében a 68 m3 szociális tűzifavásárlás céljára 

benyújtott igényéhez 1000 Ft/erdei m3 + áfa, azaz összesen bruttó 86.360,-Ft, 

nyolcvanhatezer-háromszázhatvan forint önrészt biztosít.  

Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.   

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: 2018.augusztus 31. 

 

2.) Napirend: Előterjesztés a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási 

Tanácsa által jóváhagyott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a fizetendő térítési 

díjakról szóló rendeletének jóváhagyásáról  

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 73/2018. (VIII.23.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápakörnyéki 

Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 9/2018. (V. 23.) 

határozatával jóváhagyott intézményi térítési díj önkormányzati rendeletben történő 

megállapításával egyetért. 

Határidő: Folyamatos 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

 

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

szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi 

ellátásokról szóló 3/2015 (II.24.) számú önkormányzati rendelet 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 5 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta:  

 

 

 

 

 

 



4.) 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 5 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 74/2018. (VIII.23.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018.október 12-én 

Farkasgyepű településen idősek napi rendezvényt szervez. 

A képviselő-testület Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzatával 

együttműködve a rendezvény költségeinek fedezésére 2018.évi 

költségvetéséből legfeljebb 400.000,-Ft, azaz négyszázezer forint összeget 

biztosít.  

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  Polgármester 

 

Határidő: 2018.október 12. 

 

5.) Napirend: Előterjesztés TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00009 azonosító számú 

Turizmusfejlesztés Farkasgyepű és Bakonyjákó településeken elnevezésű projekt kapcsán 

„Közös turisztikai honlap” tárgyban 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 5 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 75/2018. (VIII.23.) számú Kt. határozata: 
Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bakonyjákó Község 

Önkormányzat Képviselő-testületével közösen a TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00009 

azonosító számú „Turizmusfejlesztés Farkasgyepű és Bakonyjákó településeken” 

elnevezésű projekt kapcsán „Közös turisztikai honlap” tárgyban a jelen határozat 

mellékletét képező ajánlatkérőben foglaltak szerint az alábbi gazdasági szereplők 

meghívásával versenyeztetési eljárást indít: 

▪ Bendes Norbert ev. (8595 Kup, Fő u. 143.) 

▪ ALL-FREE Bt. (8500 Pápa, Hunyadi u. 4/a.) 

▪ EXACT OFFICE Kft. (8500 Pápa, Korona u. 49.) 



 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére, különösen az ajánlatkérők megküldésére és egyben felkéri a 

beérkezett ajánlatok képviselő-testület elé történő terjesztésére.  

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.) Napirend: Előterjesztés TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00009 azonosító számú 

Turizmusfejlesztés Farkasgyepű és Bakonyjákó településeken elnevezésű projekt kapcsán 

„Információs tábla kivitelezése” tárgyban 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 5 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 76/2018. (VIII.23.) számú Kt. határozata: 
Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bakonyjákó Község 

Önkormányzat Képviselő-testületével közösen a TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00009 

azonosító számú „Turizmusfejlesztés Farkasgyepű és Bakonyjákó településeken” 

elnevezésű projekt kapcsán „Információs tábla kivitelezése” tárgyban a jelen határozat 

mellékletét képező ajánlatkérőben foglaltak szerint az alábbi gazdasági szereplők 

meghívásával versenyeztetési eljárást indít: 

▪ Bendes Norbert ev. (8595 Kup, Fő u. 143.) 

▪ ALL-FREE Bt. (8500 Pápa, Hunyadi u. 4/a.) 

▪ EXACT OFFICE Kft. (8500 Pápa, Korona u. 49.) 
 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére, különösen az ajánlatkérők megküldésére és egyben felkéri a 

beérkezett ajánlatok képviselő-testület elé történő terjesztésére.  

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.) Napirend: Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78.§ 

(1) bekezdése szerinti kötelező víziközmű-vagyon vagyonértékeléséről 

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 77/2018. (VIII.23.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 11-10250-1-001-00-

07 MEKH kóddal rendelkező 4. sorszámú Farkasgyepű ivóvízellátó víziközmű-

rendszer ellátásáért felelőse megtárgyalta a víziközmű-rendszer vagyonértékelésére 

vonatkozó napirendi pontot és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78.§ (1) bekezdése 

szerinti vagyonértékelési kötelezettség teljesítése érdekében a Képviselő-testület 

felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy  

a. az Önkormányazt nevében adjon megbízást a BAKONYKARSZT Víz- és 

Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére a 

vagyonértékelő közbeszerzési eljárásban történő kiválasztására- a 

szükséges meghatalmazással- és a vagyonértékelés lefolytatására.  

b. a határozat mellékletét képező együttműködési megállapodást, mely a 

vagyonértékelés költségeinek vagyoni érdekeltség arányában történő 

megosztását szabályozza, az Önkormányzat nevében írja alá. 

2. A vagyonértékelés költségeinek fedezetét biztosító 2018-2019.éveket illető 

víziközmű használati díjak, elszámolási kötelezettséggel a BAKONYKARSZT 

Zrt.-nél maradnak.  

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

      polgármester 

 

Határidő:2019. február 28. 

 

8.) Napirend: Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78.§ 

(1) bekezdése szerinti kötelező víziközmű-vagyon (szennyvíz) vagyonértékeléséről 

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 78/2018. (VIII.23.) számú Kt. határozata: 



Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 21-06673-1-007-01-

00 MEKH kóddal rendelkező 52. sorszámú Ajka szennyvízelvezető- és tiszító rendszer 

ellátásáért felelőse megtárgyalta a víziközmű-rendszer vagyonértékelésére vonatkozó 

napirendi pontot és az alábbi határozatot hozza: 

 

1.A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78.§ (1) bekezdése 

szerinti vagyonértékelési kötelezettség teljesítése érdekében a Képviselő-testület 

felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy  

a. az Önkormányazt nevében adjon megbízást a BAKONYKARSZT Víz- és 

Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére a 

vagyonértékelő közbeszerzési eljárásban történő kiválasztására- a 

szükséges meghatalmazással- és a vagyonértékelés lefolytatására.  

b. a határozat mellékletét képező együttműködési megállapodást, mely a 

vagyonértékelés költségeinek vagyoni érdekeltség arányában történő 

megosztását szabályozza, az Önkormányzat nevében írja alá. 

2.A vagyonértékelés költségeinek fedezetét biztosító 2018-2019.éveket illető 

víziközmű használati díjak, elszámolási kötelezettséggel a BAKONYKARSZT 

Zrt.-nél maradnak.  

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

      polgármester 

 

Határidő:2019.február 28. 

 

 

9.) Napirend: Előterjesztés Bakonykarszt Víz és Csatornamű Zrt. által készített gördülő 

fejlesztési terv előzetes véleményezéséről  

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 5 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatokat hozta: 

 

1.Farkasgyepű Község Önkormányzat 79/2018. (VIII.23.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonykarszt Víz- és 

Csatornamű Zrt. által a 11-10250-1-001-00-07 MEKH kóddal rendelkező 4. 

sorszámú Farkasgyepű ivóvízellátó víziközmű-rendszer vonatkozásában 2019-2033. 

évek közötti időszakra készített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja.  

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: 2018.szeptember 2. 



 

2.Farkasgyepű Község Önkormányzat 80/2018. (VIII.23.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonykarszt Zrt. által az 

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

szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer vonatkozásában 2019-2033. évek 

közötti időszakra készített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja. 

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: 2018.szeptember 2. 

 

 

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

ülést 16.30 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 

 Takácsné Légrádi Edina dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 


