
  

Szám:21/2018. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018.október 25-én 

15.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános testületi ülésén 

 

Jelen voltak: Takácsné Légrádi Edina polgármester és 

 Rujzam Antal alpolgármester és  

 Mayer Nándor önkormányzati képviselő 

 

Távolmaradtak:Kocsis Tamás önkormányzati képviselő 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 azzal a különbséggel, hogy az 1.napirendi pont tárgyalását a meghívott vendég 

kérésére ne tárgyalja a testület és a vegyes ügyek között az alábbi napirend megtárgyalása lenne 

szükséges:  

 

1.)  Előterjesztés karácsonyi díszkivilágítás megrendeléséről 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

2.) Szóbeli előterjesztés Farkasgyepű Ifjúság utca vízelvezetése során felmerült 

problémák megoldásáról  

Előadó: Rujzam Antal alpolgármester 

 

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

0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

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 102/2018. (X.25.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018.október 25-i rendkívüli, 

nyilvános ülésének napirendje: 

1.)Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselőtestületének a 

természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló 

rendeletének megalkotásáról 

 
2.) Előterjesztés szociális célú tűzifa vásárlásáról és rászorultak részére történő kiszállításáról  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

3.) Előterjesztés karácsonyi díszkivilágítás megrendeléséről 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

4.) Szóbeli előterjesztés Farkasgyepű Ifjúság utca vízelvezetése során felmerült 

problémák megoldásáról  

Előadó: Rujzam Antal alpolgármester 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1.) Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselőtestületének a 

természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló 

rendeletének megalkotásáról 

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 rendelettervezetet fogadja el  

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

0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.) Napirend: Előterjesztés szociális célú tűzifa vásárlásáról és rászorultak részére történő 

kiszállításáról  

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 3 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 

0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 103/2018. (X.25.) számú Kt. határozata: 
 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonyerdő Zrt. (8500 

Pápa, Jókai Mór u. 46.) gazdasági társaságtól a támogatott szociális tüzifaprogramban 

történő felhasználás céljából 50 m3 kemény lombos fát rendel meg 15.000,-

Ft/m3+ÁFA értékben. 

 

A Képviselő-testület a szociális célú tüzifa rászorulók részére történő szállításáról 

Hegyi Árpád (8582 Farkasgyepű, Ifjúság u. 5.) egyéni vállalkozóval kötött fuvarozási 

szerződés útján gondoskodik. 

 

A képviselő-testület a kiszállítás költségeit legfeljebb 500.000,-Ft, azaz ötszázezer 

forint összeghatárig 2018. évi költségvetéséből fedezi, valamint a tüzifa 

megvásárlásához megállapított 889.000,-Ft állami támogatás mellett összesen bruttó 

63.500,-Ft, tizenkettőezer-nyolcszáz forint önrészt biztosít.  

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

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: 2019.február 15. 
 

3.) Napirend: Előterjesztés karácsonyi díszkivilágítás megrendeléséről 

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 3 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 

0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 104/2018. (X.25.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község Petőfi Sándor 

utcájában található villanyoszlopok egy részére karácsonyi díszvilágítást helyez el.  

 

A Képviselő-testület a díszvilágítás megvalósítása érdekében az oszlopdíszek, 

tartószerkezetek, szerelődobozok, illetve egyéb szerelési munkálatok költségét 



2018.évi költségvetése terhére legfeljebb 1.500.000,-Ft, azaz egymillió-ötszázezer 

forint összértékben fedezi.  

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére 

különösen a szükséges engedélyek beszerzésére, díszek beszerzésére és a szerelési 

munkálatok megrendelésére.  

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: 2018.december 24. 
 

 

4.) Napirend: Szóbeli előterjesztés Farkasgyepű Ifjúság utca vízelvezetése során felmerült 

problémák megoldásáról  

Előadó: Rujzam Antal alpolgármester 

Polgármester kérésére az alpolgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy Takács Szabolcs az 

kérdéses 239/15 hrsz-ú ingatlan résztulajdonosa válaszolt a képviselő-testület levelére. 

Alpolgármester ismertette a levelet, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Alpolgármester 

elmondta, hogy a tulajdonosok független attól, hogy a cserébe kapott ingatlan 75 

négyeztméterrel kisebb, mint a cserébe adott ingatlan az önkormányzat érdekeit szem előtt 

tartva hajlandóak a cserére.  

 

Takácsné Légrádi Edina polgármester jelezte, hogy az ügyben személyesen érintett, 

tekintettel arra, hogy a Farkasgyepű 239/15 hrsz-ú ingatlan egyik tulajdonosa, ezért kérte, hogy 

a döntéshozatalból a Képviselő-testület zárja ki. 

 

A Képviselő-testület Takácsné Légrádi Edina polgármester kérésére 2 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett kizárta a döntéshozatalból.  

 

Képviselők hozzászólásaikban támogatták, hogy az Ifjúság utcai vízelvezetés megoldása 

érdekében szülessen egyezség a tulajdonosokkal.   

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így alpolgármester javasolta, hogy a Képviselő-

testület az alábbi  határozati javaslatot fogadja el: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2018. (X.25.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Farkasgyepű Ifjúság utcában 

keletkező csapadékvíz elvezetésének megoldása érdekében a tulajdonosokkal 

egyeztetve a Farkasgyepű 239/15 hrsz-ú ingatlanra megosztási vázrajzot készíttet és 

kitűzeti a kialakult ingatlanokat.  

A képviselő-testület az ingatlan megosztás és kitűzés költségét 2018.évi 

költségvetéséből fedezi. 

A Képviselő-testület a Farkasgyepű Ifjúság utcában keletkező csapadékvíz 

elvezetésének megoldását szolgáló, telekosztás során kialakuló 1000 m2 nagyságú 

ingatlant elcseréli a tulajdonát képező 240/31 hrsz-ú 925 m2 nagyságú,kivett beépítetlen 

terület ingatlanra.  



A képviselő-testület a csereszerződés megkötésével és bonyolításával dr. Herczeg Attila 

közjegyzőt (8200 Veszprém, Horgos u. 8.) bízza meg.  

A csereszerződés ügyvédi munkadíját a képviselő-testület 2018.évi költségvetéséből  

téríti meg. 

Képviselő-testület utasítja az alpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére, 

felkéri a csereügylet intézésére és egyben felhatalmazza a csereszerződés képviselő-

testület nevében történő aláírására.  

Felelős: Rujzam Antal alpolgármester 

Határidő: 2018.december 31. 

A Képviselő-testület az alpolgármester javaslatával egyetértett és 2 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 105/2018. (X.25.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Farkasgyepű Ifjúság utcában 

keletkező csapadékvíz elvezetésének megoldása érdekében a tulajdonosokkal 

egyeztetve a Farkasgyepű 239/15 hrsz-ú ingatlanra megosztási vázrajzot készíttet és 

kitűzeti a kialakult ingatlanokat.  

A képviselő-testület az ingatlan megosztás és kitűzés költségét 2018.évi 

költségvetéséből fedezi. 

A Képviselő-testület a Farkasgyepű Ifjúság utcában keletkező csapadékvíz 

elvezetésének megoldását szolgáló, telekosztás során kialakuló 1000 m2 nagyságú 

ingatlant elcseréli a tulajdonát képező 240/31 hrsz-ú 925 m2 nagyságú,kivett beépítetlen 

terület ingatlanra.  

A képviselő-testület a csereszerződés megkötésével és bonyolításával dr. Herczeg Attila 

közjegyzőt (8200 Veszprém, Horgos u. 8.) bízza meg.  

A csereszerződés ügyvédi munkadíját a képviselő-testület 2018.évi költségvetéséből  

téríti meg. 

Képviselő-testület utasítja az alpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére, 

felkéri a csereügylet intézésére és egyben felhatalmazza a csereszerződés képviselő-

testület nevében történő aláírására.  

Felelős: Rujzam Antal alpolgármester 

Határidő: 2018.december 31. 

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

ülést 15.40 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 

 Takácsné Légrádi Edina dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 


