
 

Szám:13/2019. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019.július 25-én 15.00 

órakor megtartott rendkívüli, nyilvános testületi ülésén 

 

Jelen voltak: Takácsné Légrádi Edina polgármester és 

 Kocsis Tamás önkormányzati képviselő és  

 Kungl Melinda önkormányzati képviselő  

 

Távolmaradtak:Rujzam Antal alpolgármester és  

 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 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 67/2019. (VII.25.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019.július 25-i rendkívüli, 

nyilvános ülésének napirendje: 

1.) Előterjesztés szociális tüzelőanyag pályázat benyújtásáról  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

2.) 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, dr. Ádám Renáta jegyző 

 

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

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

e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu 

 



3.) Előterjesztés Csigó Tamás  pápai lakos által a részére értékesített Farkasgyepű 240/37 

hrsz-ú ingatlan megterheléséhez történő hozzájárulás érdekében benyújtott kérelemről 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

4.) Előterjesztés HunGarian Baja elnevezésű terep-rally bajnoksághoz történő 

hozzájárulás kérése tárgyában  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

5.) Előterjesztés az Önkormányzatnál lefolytatott belső ellenőrzés megállapításainak, és a 

megállapításokra készített intézkedési terv elfogadásáról       

Előadó: dr.Ádám Renáta jegyző 

 

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 3 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 68/2019. (VIII.25.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 40 erdei m3 kemény lombos 

fafajta mennyiségre nyújtja be pályázatát Magyarország 2019.évi központi 

költségvetéséről szóló 2018. évi L.törvény 3.melléklet I.9. pont szerinti települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására. 

 

A képviselő-testület 2019. évi költségvetésében a 40 m3 szociális tűzifavásárlás céljára 

benyújtott igényéhez 1000 Ft/erdei m3 + áfa, azaz összesen bruttó 50.800,-Ft, azaz 

ötvenezer-nyolcszáz forint önrészt biztosít.  

 

A képviselő-testület vállalja, hogy a szociális célú tüzelőanyagban részesülőktől 

semmilyen ellenszolgálattást nem kér.  

 

Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.   

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: 2019.augusztus 1. 

 

2.) 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, 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 rendelet-tervezetet fogadja el.  

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.) Napirend: Előterjesztés Csigó Tamás  pápai lakos által a részére értékesített Farkasgyepű 

240/37 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 3 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 69/2019. (VII.25.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 

Csigó Tamás 8500 Pápa, Celli út 52. szám alatti lakos tulajdonát képező 

Farkasgyepű belterület 240/37 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület művelési ágú,  938 

m2 nagyságú ingatlan vonatkozásában, melyre a beépítési kötelezettség biztosítására 

Farkasgyepű Község Önkormányzat  Képviselő-testülete elidegenítési és terhelési 

tilalmat jegyeztetett be az OTP BANK Nyrt.javára jelzálogjog kerüljön bejegyzésre. 

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

egyben felhatalmazza a bejegyzési engedély képviselő-testület nevében történő 

aláírására. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4.) Napirend: Előterjesztés HunGarian Baja elnevezésű terep-rally bajnoksághoz történő 

hozzájárulás kérése 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 a) jelű 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 70/2019. (VII.25.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 

GarZone Events Kft. (8200 Veszprém, Budapest út 89/b.) Farkasgyepű település 

önkormányzati tulajdonban lévő, a jelen határozat mellékletét képező térképen 

megjelölt külterületi útjait a HunGarian Baja elnevezésű terep-rally bajnokság 

lebonyolítása érdekében 2019.augusztus 8-tól 2019.augusztus 11-ig használja.  

Jelen hozzájárulás feltétele, hogy szervező teljes körű felelősséget vállal a verseny 

illetve az azon résztvevők (szervezők, versenyzők, nézők, stb.) biztonságáért, és 

tudomásul veszi, hogy kártérítéssel tartozik az önkormányzat és a helyi lakosok 

műtárgyaiban, épületeiben, köztereiben esetlegesen okozott károkért, valamint az, 



hogy a használt utakban okozott károkat, legalább eredeti állapotuknak megfelelően 

helyreállítani köteles. 

A bajnoksággal kapcsolatos összes bejelentési kötelezettség, illetve az esetlegesen 

szükséges engedélyek beszerzése, lakosság értesítése a szervező kötelezettsége. 

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: 2019.augusztus 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.) Napirend: Előterjesztés az Önkormányzatnál lefolytatott belső ellenőrzés 

megállapításainak, és a megállapításokra készített intézkedési terv elfogadásáról       

Előadó: dr.Ádám Renáta jegyző 

Polgármester kérésre jegyző 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 71/2019. (VII.25.) számú Kt. határozata: 

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

belső ellenőrei által Farkasgyepű Község Önkormányzatnál 2019.május 21-én 

lefolytatott ellenőrzések során feltárt Jelentésekben foglalt megállapításokat 

megismerte, azokat tudomásul vette és elfogadja. 

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

mellékletét képező Intézkedési tervben foglaltakat elfogadja és az Önkormányzat 

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 16.30 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 

 Takácsné Légrádi Edina dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

 


