
 

Szám:15/2019. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019.augusztus 15-én 

15.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános testületi ülésén 

 

Jelen voltak: Takácsné Légrádi Edina polgármester és 

 Rujzam Antal alpolgármester  

 Kocsis Tamás önkormányzati képviselő és  

 Kungl Melinda önkormányzati képviselő 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 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 73/2019. (VIII.15.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019.augusztus 15-i rendkívüli, 

nyilvános ülésének napirendje: 

1.) Előterjesztés a Farkasgyepű Csurgó utcában közvilágítás kiépítéséhez tulajdonosi és 

közútkezelői hozzájárulás kéréséről  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

2.) Előterjesztés Farkasgyepű 175 hrsz-ú ingatlanon építendő ravatalozó tervének 

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 a Magyar Falu Program keretében „temető fejlesztése” című alprogramra 

pályázat benyújtásáról  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

4.) Előterjesztés helyi választási bizottsági tagok, póttagok megválasztásáról 

   Előadó: dr. Ádám Renáta jegyző 

5.) Tájékoztatás Magyar Államkincstár ellenőrzéséről a szociális étkeztetés szakfeladaton 

igényelt támogatás megalapozottságának vizsgálata kapcsán 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

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

előzetes véleményezéséről  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1.) Napirend: Előterjesztés a Farkasgyepű Csurgó utcában közvilágítás kiépítéséhez 

tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás 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 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 74/2019. (VIII.15.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Elektro-Csali 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8311 Nemesvita, Kossuth L. út 59.), mint 

tervező kérelmére, Farkasgyepű Község Önkormányzata (8582 Farkasgyepű, 

Petőfi Sándor u. 42.) megbízása alapján a Farkasgyepű Csurgó utcában 

közvilágítás kiépítése során érintett  Farkasgyepű Község Önkormányzat 

tulajdonát képező 240/11 hrsz-ú kivett út művelési ágú ingatlan kapcsán 

tulajdonosi hozzájárulást a benyújtott 2019/022. munkaszámú tervdokumentáció 

szerint megadja.  

A kivitelezés során az esetlegesen 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.Farkasgyepű Község Önkormányzat 75/2019. (VIII.15.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Elektro-Csali Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. (8311 Nemesvita, Kossuth L. út 59.), mint tervező kérelmére, Farkasgyepű 

Község Önkormányzata (8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42.) megbízása alapján a 

Farkasgyepű Csurgó utcában közvilágítás kiépítése során érintett  Farkasgyepű Község 

Önkormányzat tulajdonát képező 240/11 hrsz-ú kivett út művelési ágú ingatlan kapcsán 

közútkezelői hozzájárulást a benyújtott 2019/022. munkaszámú tervdokumentáció alapján az 

alábbi feltételekkel adja meg: 
1. A közúton lévő vagy ahhoz tartozó létesítmény, műtárgy, illetőleg úttartozék a 

hozzájárulás alapján végzett munkálatokból /tevékenységből eredően történő 

megrongálódásából származó károkért az anyagi és büntetőjogi felelősség a 

jogosultat/ és kivitelezőt egyetemlegesen terheli.  

2. Kivitelező köteles gondoskodni az érintett közterületeken a gyalogosforgalom 

folyamatosságának biztosításáról, illetve köteles gondoskodni az ingatlanok 

gépjárművel történő megközelítésének biztosításáról.  

3. A közutakat és tartozékait föld, gép, szerszám és anyag tárolásra felhasználni nem 

szabad. Az érintett közúton a csapadékvíz elfolyását folyamatosan biztosítani kell.  

4. Kivitelező a munkálatok ideje alatt folyamatosan köteles gondoskodni az útra került 

szennyeződés, illetve idegen anyag eltávolításáról.  

5. Jogosult köteles az érintett közműveket fenntartó szervek külön engedélyét, illetőleg 

a munka kivitelezéséhez szükséges egyéb engedélyeket (hozzájárulásokat) 

megkérni.  

6. A kivitelezés során a felbontott közterületeket legalább az eredeti burkolat 

minőséggel kell helyreállítani. Jelen hozzájárulás alapján végeztt munkálatokból 

származó bármilyen utólagos burkolatsüllyedés, burkolat meghibásodás 

helyreállításáért a jogosult felelős. 

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

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2.) Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű 175 hrsz-ú ingatlanon építendő ravatalozó tervének 

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 76/2019. (VIII.15.) számú Kt. határozata: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Gáncs Attila Tibor 

(8500 Pápa, Huszár ltp. 2. ép. 4/4.) tervező által készített, a Farkasgyepű 175 hrsz-

ú ingatlanon építendő új ravatalozó előterjesztés mellékeltét képező terveit 

jóváhagyja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az engedélyezési eljárás 

megindítására. 

Az engedélyezési eljárás költségeit a képviselő-testület 2019.évi költségvetéséből 

fedezi.  

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: azonnal 

3.) Napirend: Előterjesztés a Magyar Falu Program keretében „temető fejlesztése” című 

alprogramra 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 77/2019. (VIII.15.) számú Kt. határozata: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program 

keretében „temető fejlesztése” című, MFP-FFT/2019.kódszámú alprogramra a 

Farkasgyepű 175 hrsz-ú temető fejlesztésére, új ravatalozó építésére adja be 

pályázatát. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a 

szükséges nyilatkozatok képviselő-testület nevében történő megtételére. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: 2019.szeptember 5. 



4.) Napirend: Előterjesztés helyi választási bizottsági tagok, póttagok megválasztásáról 

Előadó: dr.Ádám Renáta jegyző 

 

Polgármester kérésére 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 5 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 

0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 78/2019. (VIII.15.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 

2013. évi XXXVI. törvény 23. §-ában biztosított jogkörében eljárva a helyi választási 

bizottság tagjainak és póttagjainak az alábbi farkasgyepűi lakosokat választja meg: 

 Lakcím 

Fodor Krisztina 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 74. 

Füzi Jenőné 8582 Farkasgyepű, Jókai Mór u. 1. 

Horváth Zoltánné  8582 Farkasgyepű, Ifjúság u. 4. 

Leimeiszter Szilvia 8582 Farkasgyepű, Iharkút u. 7. 

Támtonné Tollár Zsuzsanna 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 70. 

Támton László póttag 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 70. 

Heffler Mária póttag 8582 Farkasgyepű, Hunyadi u. 1. 

Felelős: dr. Ádám Renáta jegyző 

Határidő: azonnal 

 

5.) Napirend: Tájékoztatás Magyar Államkincstár ellenőrzéséről a szociális étkeztetés 

szakfeladaton igényelt támogatás megalapozottságának vizsgálata kapcsán 

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 79/2019. (VIII.15.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester beszámolóját 

a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságának a Magyarország 2019.évi 

központi költségvetéséről szóló 2018.évi L.törvény 2.melléklet III. 3. c) Szociális 

étkeztetés jogcímen az Önkormányazt által igényelt, a 2019.évi központi költségvetés 

IX.fejezetéből származó támogatásai évközi módosításának megalapozottságára 

irányuló felülvizsgálatáról elfogadja.  



Tekintettel arra, hogy a felülvizsgálat az igénylés megalapozottságát állapította meg, 

az további intézkedést nem igényel.  

 

6.) 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 javaslatot fogadja el.  

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 5 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 

0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

1.Farkasgyepű Község Önkormányzat 80/2019. (VIII.15.) 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 2020-2034. évek 

közötti időszakra készített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja.  

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: 2019.szeptember 1. 

 

2.Farkasgyepű Község Önkormányzat 81/2019. (VIII.15.) 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 2020-2034. évek 

közötti időszakra készített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja. 

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: 2019.szeptember 1. 

 

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

ülést 16.50 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 

 Takácsné Légrádi Edina dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 


