
  

Szám:17/2021. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021.SZEPTEMBER 

16-án 15.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános testületi ülésén 

 

Jelen voltak: Takácsné Légrádi Edina polgármester  

 Rujzam Antal alpolgármester és 

 Kocsis Tamás önkormányzati képviselő  

 

Távolmaradtak: 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 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 kiegészítéssel, hogy a vegyes ügyek között az alábbi napirendek 

megtárgyalása szükséges: 

1.) Előterjesztés a „Veszprém megye szíve-java” című kötetben való megjelenés 

lehetőségéről 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

2.) Előterjesztés Magyarpolány község településrendezési tervének módosításával 

kapcsolatos véleménykérés 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

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

0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 68/2021. (IX.16.) 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 2021.szeptember 16-i rendkívüli, 

nyilvános ülésének napirendje: 

1.) Előterjesztés Farkasgyepű 83-as főút mellé trafibox elhelyezéséről  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

2.) Előterjesztés Digi Kft. gazdasági társasággal bázisállomás létesítésére irányuló bérleti 

szerződés kötéséről   

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

3.) Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

4.) Előterjesztés idősek napi rendezvény szervezéséről  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

5.) Előterjesztés Mikulás napi rendezvény szervezéséről  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

6.) Előterjesztés a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályázat 2022. évi 

fordulójához történő csatlakozásról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

7.) Előterjesztés a „Veszprém megye szíve-java” című kötetben való megjelenés 

lehetőségéről 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

8.) Előterjesztés Magyarpolány község településrendezési tervének módosításával 

kapcsolatos véleménykérés 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1. Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű 83-as főút mellé trafibox elhelyezéséről  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Takácsné Légrádi Edina polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a 

képviselőket.  

A képviselők hozzászólásaikban támogatták a javaslatot. 

 

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 69/2021. (IX.16.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a település 

közbiztonsága javítása céljából, egy Trafibox 83-as főúton, a Farkasgyepű Petőfi 

Sándor u. 42. szám mellé történő kihelyezése érdekében beszerzi a szükséges 



engedélyeket és 2021.évi költségvetéséből fedezi a kivitelezés megközelítőleg 

3.500.000,-Ft, azaz hárommillió-ötszázezer forint költségeit.  

A képviselő-testület a készülék üzemeltetése érdekében a Veszprém Megyei 

Rendőr-főkapitánysággal haszonkölcsönszerződést köt.  

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére és egyben felhatalmazza a szerződés képviselő-testület nevében 

történő aláírására.  

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  Polgármester 

 

Határidő: 2021.december 31. 

 

2. Napirend: Előterjesztés Digi Kft. gazdasági társasággal bázisállomás létesítésére irányuló 

bérleti szerződés kötéséről   

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Takácsné Légrádi Edina polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a 

képviselőket.  

A képviselők hozzászólásaikban támogatták a javaslatot. 

 

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 70/2021. (IX.16.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozat 

mellékletét képező szerződés szerint bérbead az önkormányzat tulajdonát 

képező Farkasgyepű 169 hrsz-ú faluház, udvar és adótorony művelési ágú 

ingatlan területéből 150 négyzetméter nagyságú területét a Digi Kft. részére. 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére és egyben felhatalmazza a szerződés képviselő-testület nevében 

történő aláírására.  

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  Polgármester 

 

Határidő: 2021.szeptember 30. 

3. Napirend: Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Takácsné Légrádi Edina polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a 

képviselőket.  

A képviselők hozzászólásaikban támogatták a javaslatot. 



 

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

testület az előterjesztésben szereplő b) 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 71/2021. (IX.16.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete Helyi Esélyegyenlőségi 

Programját felülvizsgálta és az elektronikus úton tartott fórumon elhangzott 

javaslatok alapján intézkedési tervét a jelen határozat mellékletét képező intézkedési 

terv szerint módosítja.  

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Napirend: Előterjesztés idősek napi rendezvény szervezéséről  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Takácsné Légrádi Edina polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a 

képviselőket.  

A képviselők hozzászólásaikban támogatták a javaslatot. 

 

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 72/2021. (IX.16.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021.október 8-án 

Farkasgyepű településen idősek napi rendezvényt szervez. 

A képviselő-testület a rendezvény költségeinek fedezésére 2021.évi 

költségvetéséből legfeljebb 250.000,-Ft, azaz kettőszázötvenezer 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: 2021.október 8. 

 

5. Napirend: Előterjesztés Mikulás napi rendezvény szervezéséről  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Takácsné Légrádi Edina polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a 

képviselőket.  

A képviselők hozzászólásaikban támogatták a javaslatot. 

 

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 73/2021. (IX.16.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021.december 4-én 

Farkasgyepű településen Mikulás napi rendezvényt szervez. 



A képviselő-testület a rendezvény költségeinek fedezésére 2021.évi 

költségvetéséből legfeljebb 250.000,-Ft, azaz kettőszázötvenezer 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: 2021.december 4. 

 

6. Napirend: Előterjesztés a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályázat 2022. évi 

fordulójához történő csatlakozásról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Takácsné Légrádi Edina polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a 

képviselőket.  

A képviselők hozzászólásaikban támogatták a javaslatot. 

 

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

testület az előterjesztésben szereplő b) 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 74/2021. (IX.16.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem csatlakozik az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2022.évi fordulójához.  

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

 

7. Napirend: Előterjesztés a „Veszprém megye szíve-java” című kötetben való megjelenés 

lehetőségéről 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Takácsné Légrádi Edina polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a 

képviselőket.  

A képviselők hozzászólásaikban támogatták a javaslatot. 

 

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 75/2021. (IX.16.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete meg kívánja jelenteni a 

község értékeit a Dono Te Libro Kiadó által „Veszprém megye szíve-java” című 

kiadványban.  

 

A képviselő-testület a 4 oldalon keresztül történő megjelenés bruttó 135.000,-Ft, azaz 

egyszázharmincötezer forint költségét 2021.évi költségvetéséből fedezi.  

 

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

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

 polgármester 

Határidő: 2021.november 30. 

 

8. Napirend: Előterjesztés Magyarpolány község településrendezési tervének módosításával 

kapcsolatos véleménykérés 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Takácsné Légrádi Edina polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a 

képviselőket.  

A képviselők hozzászólásaikban támogatták a javaslatot. 

 

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 76/2021. (IX.16.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének véleménye szerint 

Magyarpolány község 23/2021.(III.3.) számú határozatával 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 

 

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

ülést 16.20 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 

 Takácsné Légrádi Edina dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 


