
 

  

Szám:8/2020. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020.augusztus 13-án 

15.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános testületi ülésén 

 

Jelen voltak: Takácsné Légrádi Edina polgármester  

 Kocsis Tamás és 

 Kungl Melinda és 

 Mayer Nándor önkormányzati képviselők. 

 

Távolmaradt: Rujzam Antal alpolgármester  

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 azzal a kiegészítéssel, hogy a Vegyes ügyek között az alábbi napirendek 

megtárgyalása lenne szükséges: 

 

1.) Szóbeli előterjesztés Németbánya Község Önkormányzatának a bakonyjákói 

iskolaépületben lévő vagyonrésze értékesítéséről  

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

2.) Szóbeli előterjesztés Farkasgyepű Kossuth utcai vízelvezető árok tisztítási és 

hosszabbítási munkálatainak megrendelésére 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 55/2020. (VIII.13.) számú Kt. határozata: 

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 Képviselő-testülete 2020.augusztus 13-i rendkívüli, 

nyilvános ülésének napirendje: 

 

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

terv előzetes véleményezéséről  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

2.) Előterjesztés Bakonyjákó és Németbánya Község Önkormányzatával falugondnok 

helyettesítésére megállapodás kötéséről   

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

3.) Előterjesztés Sámpár Péter veszprémi lakos Farkasgyepű 240/38 hrsz-ú ingatlan 

vásárlására vonatkozó kérelméről 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

4.) Előterjesztés Bódi Tamás és Nagy Attila Gyula farkasgyepűi lakosok Farkasgyepű 

105 hrsz-ú ingatlan vásárlására vonatkozó kérelméről  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

5.) Előterjesztés Csehbánya Község Önkormányzat településrendezési eszközei 

módosításáról  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

6.) Előterjesztés szociális tüzelőanyag pályázat benyújtásáról  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

7.) 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 

 

8.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

zajvédelem helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletének megalkotásáról  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester, dr. Ádám Renáta jegyző 

 

9.) Előterjesztés idősek napi rendezvény szervezéséről  

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

10.) Előterjesztés Bakony vadjai kiállítóhely tárlatvezetői és gondnoki feladataira 

megbízási szerződés kötéséről  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

11.) Szóbeli előterjesztés Németbánya Község Önkormányzatának a bakonyjákói 

iskolaépületben lévő vagyonrésze értékesítéséről  

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

12.) Szóbeli előterjesztés Farkasgyepű Kossuth utcai vízelvezető árok tisztítási és 

hosszabbítási munkálatainak megrendelésére 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 



 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1. 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.  

 

A képviselők hozzászólásaikban egyetértettek a polgármester javaslatával.  

 

Egyéb 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 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatokat hozta: 

 

1.Farkasgyepű Község Önkormányzat 56/2020. (VIII.13.) 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 2021-2035. 

évek közötti időszakra készített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja.  

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: 2020.szeptember 1. 

 

2.Farkasgyepű Község Önkormányzat 57/2020. (VIII.13.) 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 2021-2035. évek 

közötti időszakra készített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja. 

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: 2020.szeptember 1. 

 

2. Napirend: Előterjesztés Bakonyjákó és Németbánya Község Önkormányzatával 

falugondnok helyettesítésére megállapodás kötéséről   

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.  

 

A képviselők hozzászólásaikban egyetértettek a polgármester javaslatával.  



 

 

Egyéb 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 58/2020. (VIII.13.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bakonyjákó és 

Németbánya községekben működő falugondnoki szolgáltatások zavartalan 

működtetése az adott község falugondnokának távolléte esetén, annak 

szakszerű helyettesítése érdekében Bakonyjákó Község Önkormányzatával és 

Németbánya Község Önkormányaztával megköti a jelen határozat mellékletét 

képező megállapodást.  

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Napirend: Előterjesztés Sámpár Péter veszprémi lakos Farkasgyepű 240/38 hrsz-ú ingatlan 

vásárlására vonatkozó kérelméről 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.  

 

A képviselők hozzászólásaikban egyetértettek a polgármester javaslatával.  

 

Egyéb 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 59/2020. (VIII.13.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete elidegenítésre jelöli a 

tulajdonában lévő Farkasgyepű belterület 240/38 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület 

művelési ágú, 936 m2 nagyságú ingatlant Sámpár Péter 8200 Veszprém, Török Ignác 

utca 20/e. szám alatti lakos részére.  

Az ingatlan vételárát a képviselő-testület 1.500.000,-Ft, azaz egymillió-ötszázezer 

forint összegben állapítja meg, mely összeget a vevő a szerződés aláírásával 

egyidejűleg köteles Farkasgyepű Község Önkormányzat Takarékbanknál vezetett 

73600015-15569482 számú költségvetési számlájára megfizetni. 

A Képviselő-testület elrendeli, hogy az adásvételi szerződés megkötésének 

időpontjától számított 5 éven belül az ingatlan megvásárlója az építési telket családi 

házzal beépítse, illetőleg arra a használatbavételi engedélyt megkérje. 

A beépítési kötelezettség biztosítására a Képviselő-testület elrendeli, hogy az 

ingatlan-nyilvántartásban az Önkormányzat javára elidegenítési tilalom kerüljön 

bejegyzésre. Amennyiben a tulajdonos a jelölt határidőre nem tesz eleget a beépítési 

kötelezettségnek, az az adásvételi szerződés felbontását eredményezi.  

Amennyiben az adásvételi szerződés a tulajdonos érdekkörében felmerülő ok miatt 

felbontásra kerül, úgy felek a visszavásárlási árat az eredeti vételár 50 %--ában 

állapítják meg.   

A képviselő-testület az adásvételi szerződés megkötésével és bonyolításával a Dr. 

Keskeny és Dr. Lukács Ügyvédi Irodát, Dr. Lukács Imre ügyvédet (8200 Veszprém, 

Ady Endre utca 7/B. 1/7.) bízza meg.  

Az adásvételi szerződés ügyvédi munkadíját vevő köteles megfizetni.  

Amennyiben a megkötött adásvételi szerződés felbontásra, illetőleg módosításra 

kerül az ügyvédi munkadíj megfizetésére az ingatlan tulajdonosa köteles. 

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

egyben felhatalmazza az adásvételi szerződés képviselő-testület nevében történő 

aláírására. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  polgármester 

Határidő: 2020.szeptember 15. 

 

 



 

4. Napirend: Előterjesztés Bódi Tamás és Nagy Attila Gyula farkasgyepűi lakosok 

Farkasgyepű 105 hrsz-ú ingatlan vásárlására vonatkozó kérelméről  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.  

 

A képviselők hozzászólásaikban egyetértettek a polgármester javaslatával. A képviselők 

hozzászólásaikban 400,-Ft-os négyeztméterárat javasoltak az ingatlan vételáraként 

meghatározni.  

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

testület az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el azzal a kiegészítéssel, 

hogy az ingatlan vételára 400,-Ft/m2, azaz négyzetméterenként négyszáz forint összegben 

kerüljön meghatározásra, így 706.420,-Ft összeg legyen az önkormányzati rész vételára.  

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 60/2020. (VIII.13.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete elidegenítésre jelöli a 

4620/8400 részben tulajdonában lévő Farkasgyepű belterület 105 hrsz-ú, kivett 

beépítetlen terület művelési ágú, 3211 m2 nagyságú ingatlant ½ részben Bódi Tamás 

8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 27. és ½ részben Nagy Attila Gyula 8582 

Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 25. szám alatti lakosok részére.  

 

Az önkormányzati ingatlanrész vételárát a képviselő-testület 706.420,-Ft, azaz 

hétszázhatezer-négyszázhúsz forint összegben állapítja meg, mely összeget vevők a 

szerződés aláírásával egyidejűleg kötelesek Farkasgyepű Község Önkormányzat 

Takarékbanknál vezetett 73600015-15569482 számú költségvetési számlájára 

megfizetni. 

A képviselő-testület az adásvételi szerződés megkötésével és bonyolításával Dr. 

Herceg Attila ügyvédet (8200 Veszprém, Horgos u. 8.) bízza meg. 

Az adásvételi szerződés ügyvédi munkadíját vevők kötelesek megfizetni.  

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

egyben felhatalmazza az adásvételi szerződés képviselő-testület nevében történő 

aláírására. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  polgármester 

Határidő: 2020.szeptember 15. 

 

5. Napirend: Előterjesztés Csehbánya Község Önkormányzat településrendezési eszközei 

módosításáról  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.  

 

A képviselők hozzászólásaikban egyetértettek a polgármester javaslatával.  

 



 

Egyéb 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 61/2020. (VIII.13.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének véleménye szerint 

Csehbánya község 3 részterületre vonatkozóan indított településrendezési 

eszköz módosítása Farkasgyepű Község Önkormányzat érdekeit hátrányosan 

nem érinti, az eljárásban a továbbiakban nem kíván részt venni.   

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: azonnal 

 

6. Napirend: Előterjesztés szociális tüzelőanyag pályázat benyújtásáról  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.  

 

A képviselők hozzászólásaikban egyetértettek a polgármester javaslatával.  

 

Egyéb 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 62/2020. (VIII.13.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 36 erdei m3 kemény lombos 

fafajta mennyiségre nyújtja be pályázatát Magyarország 2020.évi központi 

költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI.törvény 3.melléklet I.8. pont szerinti települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására. 

 

A képviselő-testület 2020. évi költségvetésében a 36 m3 szociális tűzifavásárlás céljára 

benyújtott igényéhez 1000 Ft/erdei m3 + áfa, azaz összesen bruttó 45.720,-Ft, 

negyvenötezer-hétszázhúsz 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: 2020.augusztus 31. 



 

 

7. 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.  

 

A képviselők hozzászólásaikban egyetértettek a polgármester javaslatával.  

 

Egyéb 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 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

zajvédelem helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletének megalkotásáról  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.  

 

A képviselők hozzászólásaikban egyetértettek a polgármester javaslatával.  

 

Egyéb 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 63/2020. (VIII.13.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a jelen határozat 

mellékletét képező zajvédelem helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet-

tervezetet és felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy azt a környezet védelmének 

általános szabályairól szóló 1995.évi LIII.törvény 48.§ (3) bekezdése alapján küldjék 

meg véleményezésre a Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Osztálya felé, valamint a vélemény megérkezését követően 

terjesszék újra a rendeletet a képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

dr.Ádám Renáta jegyző 

Határidő: 2020.augusztus 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9. Napirend: Előterjesztés idősek napi rendezvény szervezéséről 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.  

 

A képviselők hozzászólásaikban egyetértettek a polgármester javaslatával.  

 

Egyéb 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 64/2020. (VIII.13.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020.október 2-án 

Farkasgyepű településen idősek napi rendezvényt szervez. 

A képviselő-testület a rendezvény költségeinek fedezésére 2020.évi 

költségvetéséből legfeljebb 300.000,-Ft, azaz háromszázezer forint összeget 

biztosít.  

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére és egyben felhatalmazza a szerződések képviselő-testület nevében 

történő aláírására.  

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  Polgármester 

 

Határidő: 2020.október 2. 

 

10.) Napirend: Előterjesztés Bakony vadjai kiállítóhely tárlatvezetői és gondnoki feladataira 

megbízási szerződés kötéséről  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.  

 

Mayer Nándor önkormányzati képviselő jelezte, hogy az ügyben személyesen érintett, 

tekintettel arra, hogy az ő megbízásáról van szó, ezért kérte, hogy a döntéshozatalból a 

Képviselő-testület zárja ki. 

A Képviselő-testület Mayer Nándor önkormányzati képviselő kérésére 3 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett kizárta a döntéshozatalból.  

 

Egyéb 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 65/2020. (VIII.13.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete Mayer Nándor 8582 

Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. szám alatti lakossal a Bakony vadjai kiállítóhely 

tárlatvezetői és gondnoki feladatainak ellátására megköti a jelen előterjesztés 

mellékletét képező megbízási szerződést. 

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

egyben felhatalmazza a megbízási szerződés képviselő-testület nevében történő 

aláírására. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11. Napirend: Szóbeli előterjesztés Németbánya Község Önkormányzatának a bakonyjákói 

iskolaépületben lévő vagyonrésze értékesítéséről  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy Németbánya Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 2020.augusztus 5-i képviselő-testületi ülésén 65/2020.(VIII.5.) számú 

határozatában döntött arról, hogy a Bakonyjákó 378/2 hrsz-ú, 6251 négyeztméter nagyságú 

iskolaépületben lévő 1/12 tulajdoni hányadát zártkörű versenytárgyalás keretében – melyre az 

ingatlanban résztulajdonnal rendelkező helyi önkormányzatok kapnak meghívást- értékesíteni 

kívánja. Polgármester elmondta, hogy a versenytárgyalás feltételiről és időpontjáról még 

nincs tudomása, de meglátása szerint fontos lenne azon részt venni.  

 

A képviselők hozzászólásaikban egyetértettek a polgármester javaslatával.  

 

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

testület az alábbi határozati javaslatot fogadja el: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2020. (VIII.13.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete részt kíván venni a 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete által az 1/12 tulajdoni 

hányadban tulajdonát képező Bakonyjákó 378/2 hrsz-ú, 6251 négyzetméter 

nagyságú iskolaépület értékesítésre kiírásra kerülő zártkörű 

versenytárgyaláson. 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére és egyben a tulajdonostárs tájékoztatására.  

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  Polgármester 

 

Határidő: 2020.augusztus 30. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 66/2020. (VIII.13.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete részt kíván venni a 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete által az 1/12 tulajdoni 

hányadban tulajdonát képező Bakonyjákó 378/2 hrsz-ú, 6251 négyzetméter 

nagyságú iskolaépület értékesítésre kiírásra kerülő zártkörű 

versenytárgyaláson. 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére és egyben a tulajdonostárs tájékoztatására.  

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  Polgármester 

 

Határidő: 2020.augusztus 30. 



 

 

12. Napirend: Szóbeli előterjesztés Farkasgyepű Kossuth utcai vízelvezető árok tisztítási és 

hosszabbítási munkálatainak megrendelésére 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy Kossuth utcában a vízelvezető árok a nagy 

esőzések hatásásra eltömődött, illetve hosszabbításra szorul. A munkálatok elvégzése 

érdekében kért három árajánlatokat. Polgármester ismertette a zárt borítékban érkezett 

árajánlatokat, melyek másolata a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A Stravis Kft. (8445 

Csehbánya, Fő u. 40.) 390.000,-Ft+ÁFA (bruttó: 495.300,-Ft), a RamTrans Kft. (8445 

Csehbánya, Fő u. 21.) 440.000,-Ft+ÁFA (bruttó: 558.800,-Ft), az ALLE-3 Kereskedelmi Kft. 

(8445 Csehbánya, Fő u. 40.) 425.000,-Ft+ÁFA (bruttó: 539.750,-Ft)összegért vállalná 

Farkasgyepű Kossuth utcai vízelvezető árok tisztítási és hosszabbítási munkálatait. 

 

Polgármester megállapította, hogy a Stravis Kft. (8445 Csehbánya, Fő u. 40.) 390.000,-

Ft+ÁFA (bruttó: 495.300,-Ft) árajánlata a legolcsóbb.   

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az 

alábbi határozati javaslatot fogadja el: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2020. (VIII.13.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Farkasgyepű Kossuth 

utcai vízelvezető árok tisztítási és hosszabbítási munkálataira –tekintettel arra, hogy 

a legalacsonyabb árajánlatot adta- a Stravis Kft. (8445 Csehbánya, Fő u. 40.) 

gazdasági társasággal köt szerződést.  

A képviselő-testület a munkálatok 390.000,-Ft+ÁFA, bruttó: 495.300,-Ft, azaz 

bruttó négyszázkilencvenötezer-háromszáz forint költségét 2020.évi költségvetésből 

fedezi.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére és egyben a szerződés képviselő-testület nevében történő aláírására.  

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: 2020.szeptember 30. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 67/2020. (VIII.13.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Farkasgyepű Kossuth 

utcai vízelvezető árok tisztítási és hosszabbítási munkálataira –tekintettel arra, hogy 

a legalacsonyabb árajánlatot adta- a Stravis Kft. (8445 Csehbánya, Fő u. 40.) 

gazdasági társasággal köt szerződést.  

A képviselő-testület a munkálatok 390.000,-Ft+ÁFA, bruttó: 495.300,-Ft, azaz 

bruttó négyszázkilencvenötezer-háromszáz forint költségét 2020.évi költségvetésből 

fedezi.  



 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére és egyben a szerződés képviselő-testület nevében történő aláírására.  

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: 2020.szeptember 30. 

 

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

ülést 16.10 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 

 Takácsné Légrádi Edina dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

 

 

 


