
 

Szám:21/2014. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 19-én 

15.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános testületi ülésén 

 

Jelen voltak: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 Rujzam Antal alpolgármester 

 Kocsis Tamás és 

 Kungl Melinda és 

 Mayer Nándor önkormányzati képviselők 

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  

A lakosság részéről megjelent és az 1-8.napirendi pont tárgyalásánál jelen volt: 

Takács András veszprémi lakos  

 

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 azzal a kiegészítéssel, hogy a vegyes ügyek keretében az alábbi napirendi pontok 

megtárgyalására lenne még szükség: 

1.) Szóbeli előterjesztés a Flesower Kft-vel kötött szerződés felmondásáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

2.) Szóbeli előterjesztés a Raiffeisen Bankkal kötött szerződés felmondásáról 

 Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

3.) Szóbeli előterjesztés az önkormányzat tulajdonát képező Hyundai H1 típusú gépjármű 

megvásárlására pályázati hirdetmény közzétételéről 

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 

 



4.) Szóbeli előterjesztés az önkormányzat tulajdonát képező YGZ 223 forgalmi 

rendszámú traktor és a hozzá kapcsolódó első és hátsó tolólap és fűkasza 

megvásárlására pályázati hirdetmény közzétételéről  

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester  

5.) Szóbeli előterjesztés 2014.évi közmeghallgatás időpontjának meghatározásáról 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

6.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendeletének 

megalkotásáról 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 102/2014. (XI.19.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.november 19-i 

rendkívüli, nyilvános ülésének napirendje: 

1.) Előterjesztés a kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatár 

meghatározásának véleményezése tárgyában  

       Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester  

 

2.) 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 

 

3.) Szóbeli előterjesztés a 2014/2015-ös téli szezonban végzendő hóeltakarítási 

munkálatokra beérkezett ajánlatok elbírálásáról 

       Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester  

 

4.) Szóbeli előterjesztés az önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára 

szolgáló helyiségek bérleti díjának megállapításáról  

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester  

 

5.) Szóbeli előterjesztés az önkormányzat tulajdonát képező Farkasgyepű Csurgó utcai 

építési telkek eladási árának meghatározásáról 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester  

 

6.) Szóbeli előterjesztés a Farkasgyepű Fejlődéséért Egyesület részére visszatérítendő 

támogatás nyújtásáról  

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester  

 



7.) Szóbeli előterjesztés tűz- és munkavédelmi feladatok eseti ellátására érkezett 

ajánlatok elbírálásáról  

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

8.) Szóbeli előterjesztés 24 órás figyelőszolgálat szolgáltatás ellátására érkezett 

ajánlatok elbírálásáról  

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

9.) Szóbeli előterjesztés adventi és karácsonyi műsor időpontjának és programjának 

meghatározásáról 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

10.) Szóbeli előterjesztés a Flesower Kft-vel kötött szerződés felmondásáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

11.) Szóbeli előterjesztés a Raiffeisen Bankkal kötött szerződés felmondásáról 

 Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

           12.) Szóbeli előterjesztés az önkormányzat tulajdonát képező Hyundai H1 típusú  

                    gépjármű megvásárlására pályázati hirdetmény közzétételéről 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester  

13.) Szóbeli előterjesztés az önkormányzat tulajdonát képező YGZ 223 forgalmi 

rendszámú traktor és a hozzá kapcsolódó első és hátsó tolólap és fűkasza 

megvásárlására pályázati hirdetmény közzétételéről  

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester  

14.) Szóbeli előterjesztés 2014.évi közmeghallgatás időpontjának meghatározásáról 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

15.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendeletének 

megalkotásáról 

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

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1.) Napirend: Előterjesztés a kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi 

körzethatár meghatározásának véleményezése 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 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 103/2014. (XI.19.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete az nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VII.31.) EMMI 



rendelet 24.§ (1) bekezdése szerint a kötelező felvételt biztosító általános iskolák- a felvételi 

körzethatárok meghatározásának tárgyában véleményét az alábbiak szerint alakítja ki: 

elfogadja a Veszprém Megyei Kormányhivatal által a Farkasgyepűn lakóhellyel, ennek 

hiányában tartózkodási hellyel rendelkező diákok részére a Városlődi Német Nemzetiségi 

Nyelvoktató Általános Iskola 8445 Városlőd, Kossuth Lajos u. 58., mint kötelező felvételt 

biztosító általános iskola kijelölését.  

Farkasgyepű településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 

halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek száma: 0 fő 

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

megtételére. 

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 dr. Ádám Renáta jegyző 

Határidő: 2014. november 30. 

 

2.) 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 ismertette a rendelettervezetet. 

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 5 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.) Napirend: Szóbeli előterjesztés a 2014/2015-ös téli szezonban végzendő hóeltakarítási 

munkálatokra beérkezett ajánlatok elbírálásáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az előző testületei ülés döntése szerint 

megkereste a 3 vállalkozót hótolási ajánlatot kérve. Hegyi Árpád farkasgyepűi vállalkozó 

tájékoztatta a polgármestert, hogy nincsen megfelelő munkagépe, illetve tolólapja, ezért nem 

kíván árajánlatot adni. Polgármester ismertette a másik két ajánlatot. Az árajánlatok a 

jegyzőkönyv mellékletét képezik. Takácsné Légrádi Edina polgármester elmondta, hogy 

alacsonyabb ugyan Tóth Attila vállalkozó ajánlata, de az ő traktora nem alkalmas sózásra, így 

a síkosságmentesítést másképpen kellene megoldani.  

Rujzam Antal alpolgármester elmondta, hogy Tóth Attila vállalkozó a Bakonyerdő Zrt. 

részére is végez hótolást, megbízható, de mivel nem tud sózni, ezért jobb a Straub és Társai 

Kft.ajánlata, ő ezt támogatja. 

Kocsis Tamás önkormányzati képviselő megkérdezte, hogy a Straub és Társai Kft. 2 db 

hótolásra alkalmas járművel rendelkezik e.  

Takácsné Légrádi Edina polgármester telefonon felhívta az Straub Kft. Ügyvezetőjét, aki 

közölte, hogy két gépjárművük van a hótolásra és esetleg egy gépjárművet Farkasgyepűn is 

hagynának a hótolás megkönnyítésére. 

Mayer Nándor önkormányzati képviselő elmondta, hogy szükséges lenne olyan 

megállapodást kötni, mely szerint Farkasgyepű településen kezdi el a hótolást és a sózást a 

vállalkozó.  

Kungl Melinda önkormányzati képviselő is a Straub és Társai Kft. aánlatának elfogadását 

támogatta.  

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

testület az alábbi határozati javaslatokat fogadja el: 

1. Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2014. (XI.19.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete Farkasgyepű Község 

közigazgatási területen a 2014/2015-ös téli szezonban a hó eltakarítási és 

csúszásmentesítési munkákat a Straub és Társai Kft.-vel (székhely: 8445 Csehbánya, 

Fő u. 40.) végezteti. A munkadíjat a képviselő-testület a vállalkozó által benyújtott és 

jelen határozat mellékletét képező ajánlatban foglaltak alapján a következők szerint 

állapítja meg: 

- Hótolás, zúzalék, illetve só szórás: 8.500 forint + ÁFA/óra 

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

egyben felhatalmazza a vállalkozóval megkötendő szerződés képviselő-testület 

nevében történő aláírására, illetve a munkadíjak szerződés szerinti kifizetésére. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 Határidő 1.: szerződés megkötése: azonnal 

 Határidő 2.: munkadíjak kifizetése: folyamatos 2015. májusig 



2. Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2014. (XI.19.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete Farkasgyepű Község 

közigazgatási területen a 2014/2015-ös téli szezonban a hó eltakarítási és 

csúszásmentesítési munkákra a Tóth Attila egyéni vállalkozótól érkezett ajánlatot 

elutasítja, fenti munkálatokra nem az egyéni vállalkozót  kívánja megbízni. 

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 Határidő:azonnal 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatokat hozta: 

1.Farkasgyepű Község Önkormányzat 104/2014. (XI.19.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete Farkasgyepű Község 

közigazgatási területen a 2014/2015-ös téli szezonban a hó eltakarítási és 

csúszásmentesítési munkákat a Straub és Társai Kft.-vel (székhely: 8445 Csehbánya, 

Fő u. 40.) végezteti. A munkadíjat a képviselő-testület a vállalkozó által benyújtott és 

jelen határozat mellékletét képező ajánlatban foglaltak alapján a következők szerint 

állapítja meg: 

- Hótolás, zúzalék, illetve só szórás: 8.500 forint + ÁFA/óra 

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

egyben felhatalmazza a vállalkozóval megkötendő szerződés képviselő-testület 

nevében történő aláírására, illetve a munkadíjak szerződés szerinti kifizetésére. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 Határidő 1.: szerződés megkötése: azonnal 

 Határidő 2.: munkadíjak kifizetése: folyamatos 2015. májusig 

2.Farkasgyepű Község Önkormányzat 105/2014. (XI.19.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete Farkasgyepű Község 

közigazgatási területen a 2014/2015-ös téli szezonban a hó eltakarítási és 

csúszásmentesítési munkákra a Tóth Attila egyéni vállalkozótól érkezett ajánlatot 

elutasítja, fenti munkálatokra nem az egyéni vállalkozót  kívánja megbízni. 

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 Határidő:azonnal 

 

 

 

 



4.) Napirend: Szóbeli előterjesztés az önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára 

szolgáló helyiségek bérleti díjának megállapításáról  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy szükséges lenne a faluház nagyterme bérleti 

díjának meghatározása.  

Kocsis Tamás önkormányzati képviselő javasolta, hogy legyenek egységes óradíjak.  

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

testület az alábbi határozati javaslatot fogadja el: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2014. (XI.19.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát 

képező 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. szám alatti faluház nagyterme 

bérletétért a 2015.évben fizetendő díjakat az alábbiak szerint határozza meg: 

- vásár, előadás, konferencia, családi esemény (kivéve esküvő) céljára: bruttó 

2.500,-Ft/megkezdett óra  

- esküvő: bruttó 50.000,-Ft/alkalom 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi rendezvények 

esetében térítésmentesen bocsátja rendelkezésre a faluház nagytermét: 

- a lakosság egészségi állapotának javítását szolgáló nyilvános 

tornafoglalkozások céljára 

- Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet rendezvényei céljára 

- Bakonyerdő Zrt. Farkasgyepűi Erdészete rendezvényei céljára 

- Gyöngyvirág Tánccsoport próbái céljára 

- Farkasgyepű Község Önkormányzat, illetve Farkasgyepű Német Nemzetiségi 

Önkormányzat által szervezett rendezvények céljára.  

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

felhatalmazza az eseti bérleti szerződések képviselő-testület nevében történő aláírásra. 

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  polgármester 

Határidő: azonnal 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 106/2014. (XI.19.) számú Kt. határozata: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát 

képező 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. szám alatti faluház nagyterme 

bérletétért a 2015.évben fizetendő díjakat az alábbiak szerint határozza meg: 

- vásár, előadás, konferencia, családi esemény (kivéve esküvő) céljára: bruttó 

2.500,-Ft/megkezdett óra  

- esküvő: bruttó 50.000,-Ft/alkalom 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi rendezvények 

esetében térítésmentesen bocsátja rendelkezésre a faluház nagytermét: 



- a lakosság egészségi állapotának javítását szolgáló nyilvános 

tornafoglalkozások céljára 

- Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet rendezvényei céljára 

- Bakonyerdő Zrt. Farkasgyepűi Erdészete rendezvényei céljára 

- Gyöngyvirág Tánccsoport próbái céljára 

- Farkasgyepű Község Önkormányzat, illetve Farkasgyepű Német Nemzetiségi 

Önkormányzat által szervezett rendezvények céljára.  

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

felhatalmazza az eseti bérleti szerződések képviselő-testület nevében történő aláírásra. 

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

5.) Napirend: Szóbeli előterjesztés az önkormányzat tulajdonát képező Farkasgyepű Csurgó 

utcai építési telkek eladási árának meghatározásáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az önkormányzat tulajdonában van 14 db 

összközműves telek a Csurgó utcában. Fontos lenne egy irányár meghatározása, amennyiben 

valaki érdeklődne a telkek iránt. A telkek kb.1000 m
2
 nagyságúak, víz, gáz, 

szennyvízbekötéssel ellátottak. Polgármester javasolta, hogy 5 éves beépítési kötelezettséget 

rójon ki a vásárlókra az önkormányzat. 

Kungl Melinda önkormányzati képviselő megkérdezte, hogy mi történik 5 év után, 

amennyiben nem sikerül beépíteni a telket. 

Takácsné Légrádi Edina polgármester elmondta, hogy a szerződésben az önkormányzat 

kiköti, hogy amennyiben nem kap 5 éven belül használatbavételi engedélyt az ingatlanra és a 

beépítési kötelezettség meghosszabbítását sem kéri és semmilyen értéknövelő beruházás nem 

történt. úgy újra az önkormányzaté lesz az ingatlan. 

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

testület az alábbi határozati javaslatot fogadja el: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2014. (XI.19.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát 

képező Farkasgyepű belterület 

240/22;240/23;240/24;240/25;240/26;240/27;240/28;240/29;240/31; 

240/32;240/36;240/37;240/38;240/39 hrsz-ú Csurgó utcai összközműves beépítetlen 

területek eladási árát bruttó 1.500.000,-Ft/ingatlan értékben határozza meg, amelyet 

vevők kötelesek az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg Farkasgyepű Község 

Önkormányzat főszámlájára átutalni.  

A Képviselő-testület elrendeli, hogy az adásvételi szerződés megkötésének 

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

házzal beépítsék, illetőleg arra a használatbavételi engedélyt megkérjék. A beépítési 

kötelezettség biztosítására a Képviselő-testület elrendeli, hogy az ingatlan-



nyilvántartásban az Önkormányzat javára elidegenítési tilalom kerüljön bejegyzésre. 

Amennyiben a tulajdonosok a jelölt határidőre nem tesznek eleget a beépítési 

kötelezettségnek, az az adásvételi szerződés felbontását eredményezi. 

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

felhatalmazza az érdeklődőkkel való tárgyalásra. 

A képviselő-testület fenntartja azon jogát, hogy minden egyes ingatlan adásvételekor 

egyedi döntést hozzon az értékesítésről. 

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  polgármester 

Határidő: folyamatos 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 107/2014. (XI.19.) számú Kt. határozata: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát 

képező Farkasgyepű belterület 

240/22;240/23;240/24;240/25;240/26;240/27;240/28;240/29;240/31; 

240/32;240/36;240/37;240/38;240/39 hrsz-ú Csurgó utcai összközműves beépítetlen 

területek eladási árát bruttó 1.500.000,-Ft/ingatlan értékben határozza meg, amelyet 

vevők kötelesek az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg Farkasgyepű Község 

Önkormányzat főszámlájára átutalni.  

A Képviselő-testület elrendeli, hogy az adásvételi szerződés megkötésének 

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

házzal beépítsék, illetőleg arra a használatbavételi engedélyt megkérjék. A beépítési 

kötelezettség biztosítására a Képviselő-testület elrendeli, hogy az ingatlan-

nyilvántartásban az Önkormányzat javára elidegenítési tilalom kerüljön bejegyzésre. 

Amennyiben a tulajdonosok a jelölt határidőre nem tesznek eleget a beépítési 

kötelezettségnek, az az adásvételi szerződés felbontását eredményezi. 

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

felhatalmazza az érdeklődőkkel való tárgyalásra. 

A képviselő-testület fenntartja azon jogát, hogy minden egyes ingatlan adásvételekor 

egyedi döntést hozzon az értékesítésről. 

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  polgármester 

Határidő: folyamatos 

6.) Napirend: Szóbeli előterjesztés a Farkasgyepű Fejlődéséért Egyesület részére 

visszatérítendő támogatás nyújtásáról  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a Farkasgyepű Fejlődéséért Egyesület 

pályázati támogatással egészségnapokat, főzőklubot szeretne szervezni Farkasgyepűn. Az 



elnyert TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0046 pályázati támogatás azonban utófinanszírozásos, ezért 

lenne szüksége az egyesületnek 80.000,-Ft visszatérítendő támogatásra. 

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

tekintettel arra, hogy ő a Farkasgyepű Fejlődésért Egyesület elnöke, ezért kérte, hogy a 

döntéshozatalból a Képviselő-testület zárja ki. 

 

A Képviselő-testület Mayer Nándor önkormányzati képviselő kérésére 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett kizárta a döntéshozatalból.  

 

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

testület az alábbi határozati javaslatot fogadja el: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2014. (XI.19.) számú Kt. határozata: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 80.000,-Ft, azaz 

nyolcvanezer forint visszatérítendő támogatást nyújt a Farkasgyepű Fejlődéséért 

Egyesület (8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. képviselő: Mayer Nándor elnök) 

részére Farkasgyepű településen rendezvények szervezésének és lebonyolításának 

megelőlegezésére.  

 

Az Egyesület a támogatást köteles legkésőbb 2015.május 31-ig Farkasgyepű Község 

Önkormányzata részére visszafizetni.  

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

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A testület tagjai közül jelen volt 5 képviselő, szavazott 4 képviselő. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 108/2014. (XI.19.) számú Kt. határozata: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 80.000,-Ft, azaz 

nyolcvanezer forint visszatérítendő támogatást nyújt a Farkasgyepű Fejlődéséért 

Egyesület (8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. képviselő: Mayer Nándor elnök) 

részére Farkasgyepű településen rendezvények szervezésének és lebonyolításának 

megelőlegezésére.  

 

Az Egyesület a támogatást köteles legkésőbb 2015.május 31-ig Farkasgyepű Község 

Önkormányzata részére visszafizetni.  

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

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  polgármester 

Határidő: azonnal 



 

7.) Napirend: Szóbeli előterjesztés a tűz- és munkavédelmi feladatok eseti ellátására érkezett 

ajánlatok elbírálásáról  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a tűz- és munkavédelmi feladatok ellátásával 

kapcsolatosan beszélt egy szakértővel, aki elmondta, hogy amennyiben az önkormányzatnál 

foglalkoztatottak létszáma eléri az 5 főt, akkor kötelező állandó szerződéssel rendelkezni. 

Farkasgyepű Község Önkormányzat foglalkoztatottainak létszáma akkor éri el az öt főt, 

amennyiben közmunkásokat is alkalmazunk. Fentiek miatt újabb ajánlatok beszerzése 

szükséges, ezért javaslom, hogy halasszuk el a döntést a következő testületi ülésig.  

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így Polgármester javasolta, hogy a tűz- és 

munkavédelmi feladatok ellátására kötendő szerződésre érkezett ajánlatok elbírálását a 

képviselő-testület a következő üléséig halassza el. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a munkabiztonsági és tűzvédelmi feladatok ellátására 

kötendő szerződésre érkezett ajánlatok elbírálásának megtárgyalását a képviselő-testület a 

következő üléséig elhalasztotta. 

 

8.) Napirend: Szóbeli előterjesztés 24 órás figyelőszolgálat szolgáltatás ellátására érkezett 

ajánlatok elbírálásáról  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a riasztórendszer távfelügyeletére 3 árajánlat 

érkezett. Az árajánlatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

A képviselők hozzászólásaikban a Nyugalom Kft. GPRS alapú távfelügyeleti rendszer 

kiépítését támogatták.  

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

testület az alábbi határozati javaslatokat fogadja el: 

     1.Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2014. (XI.19.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Farkasgyepű, Petőfi 

Sándor u. 42. szám alatti faluház biztonságtechnikai rendszerének GPRS 

átjelzésen alapuló távfelügyeletére szerződést köt a Nyugalom Biztonsági és 

Vagyonvédelmi Kft. gazdasági társasággal (8200 Veszprém, Szabadság tér 2.). 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére és felhatalmazza a szerződés képviselő-testület nevében történő 

aláírására.  

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  

 



 Polgármester 

 

Határidő: azonnal 

     2.Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2014. (XI.19.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Farkasgyepű, Petőfi 

Sándor u. 42. szám alatti faluház biztonságtechnikai rendszerének 

távfelügyeletére nem az LH Patent Security Kft-vel (8500 Pápa, Kuruc u. 1.) 

kíván szerződést kötni.  

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  Polgármester 

 

Határidő: azonnal 

     3.Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2014. (XI.19.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Farkasgyepű, Petőfi 

Sándor u. 42. szám alatti faluház biztonságtechnikai rendszerének 

távfelügyeletére nem a PROSEC Kft-vel (1112 Budapest, Sasadi út 163.) kíván 

szerződést kötni.  

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  Polgármester 

 

Határidő: azonnal 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

     1.Farkasgyepű Község Önkormányzat 109/2014. (XI.19.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Farkasgyepű, Petőfi 

Sándor u. 42. szám alatti faluház biztonságtechnikai rendszerének GPRS 

átjelzésen alapuló távfelügyeletére szerződést köt a Nyugalom Biztonsági és 

Vagyonvédelmi Kft. gazdasági társasággal (8200 Veszprém, Szabadság tér 2.). 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére és felhatalmazza a szerződés képviselő-testület nevében történő 

aláírására.  

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  Polgármester 



 

Határidő: azonnal 

     2.Farkasgyepű Község Önkormányzat 110/2014. (XI.19.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Farkasgyepű, Petőfi 

Sándor u. 42. szám alatti faluház biztonságtechnikai rendszerének 

távfelügyeletére nem az LH Patent Security Kft-vel (8500 Pápa, Kuruc u. 1.) 

kíván szerződést kötni.  

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  Polgármester 

 

Határidő: azonnal 

     3.Farkasgyepű Község Önkormányzat 111/2014. (XI.19.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Farkasgyepű, Petőfi 

Sándor u. 42. szám alatti faluház biztonságtechnikai rendszerének 

távfelügyeletére nem a PROSEC Kft-vel (1112 Budapest, Sasadi út 163.) kíván 

szerződést kötni.  

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  Polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

9.) Napirend: Szóbeli előterjesztés adventi és karácsonyi műsor időpontjának és 

programjának meghatározásáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az adventi műsor tervezett időpontja 

2014.december 6. , a karácsonyi műsor tervezett időpontja 2014.december 19.Polgármester 

röviden ismertette a tervezett programot és kérte a képviselők együttműködését.  

A képviselők együttműködésükről biztosították a polgármestert.  

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

alábbi határozati javaslatokat fogadja el: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2014. (XI.19.) számú Kt. határozata: 



Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 6-án 

adventi forgatagot, 2014. december 19-én karácsonyi műsort szervez 

Farkasgyepű község lakossága részére. 

A képviselő-testület a rendezvények költségeit elsősorban pályázati, egyesületi 

és Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzattól átvett forrásból és 

legfeljebb 50.000,-Ft, azaz ötvenezer forint önerő felhasználásával fedezi.  

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  Polgármester 

 

Határidő: 2014.december 6; 2014. december 19. 

 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 112/2014. (XI.19.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 6-án 

adventi forgatagot, 2014. december 19-én karácsonyi műsort szervez 

Farkasgyepű község lakossága részére. 

A képviselő-testület a rendezvények költségeit elsősorban pályázati, egyesületi 

és Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzattól átvett forrásból és 

legfeljebb 50.000,-Ft, azaz ötvenezer forint önerő felhasználásával fedezi.  

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  Polgármester 

 

Határidő: 2014.december 6; 2014. december 19. 

 

10.) Napirend: Szóbeli előterjesztés a Flesower Kft-vel kötött szerződés felmondásáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy Farkasgyepű Község Önkormányzat 

polgármestere 2006. augusztus 23. napján szerződést kötött a Farkasgyepű Faluház épületébe 

telepített hagyományos tűzjelző berendezés karbantartására.  

A képviselők hozzászólásaikban a szerződés felmondását támogatták.  



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

testület az alábbi határozati javaslatot fogadja el: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2014. (XI.19.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Flesower Kft.-vel 

(8400 Ajka, Szent István u. 58/3.) a Farkasgyepű Faluház épületébe telepített 

hagyományos tűzjelző berendezés karbantartására 2006.augusztus 23-án kötött 

szerződést felmondja.  

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős:  Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: azonnal 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 113/2014. (XI.19.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Flesower Kft.-vel 

(8400 Ajka, Szent István u. 58/3.) a Farkasgyepű Faluház épületébe telepített 

hagyományos tűzjelző berendezés karbantartására 2006.augusztus 23-án kötött 

szerződést felmondja.  

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős:  Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: azonnal 

 

11.) Napirend: Szóbeli előterjesztés a Raiffeisen Bankkal kötött szerződés felmondásáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az önkormányzat jelenleg a Raiffeisen Banknál 

vezeti a számláit. Az éves számlavezetési díj közel kétszerese a Szentgál és Vidéke 

Takarékszövetkezetnél lévő, hasonló nagyságú önkormányzat díjához képest.  

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

alábbi határozati javaslatokat fogadja el: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2014. (XI.19.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.január 

31.napjával felmondja fa Raiffeisen Bank Zrt. és Farkasgyepű Község 

Önkormányzata között 2007. július 29. napján létrejött, azóta többször 

módosított 153584 számú költségvetési számlaszerződést.  

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 



Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  Polgármester 

 

Határidő: azonnal 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 114/2014. (XI.19.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.január 

31.napjával felmondja fa Raiffeisen Bank Zrt. és Farkasgyepű Község 

Önkormányzata között 2007. július 29. napján létrejött, azóta többször 

módosított 153584 számú költségvetési számlaszerződést.  

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  Polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

12.) Napirend: Szóbeli előterjesztés az önkormányzat tulajdonát képező Hyundai H1 típusú 

gépjármű megvásárlására pályázati hirdetmény közzétételéről 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az önkormányzat tulajdonát képező 

falugondnoki gépjármű értékesítésével anyagi forráshoz juthatna az önkormányzat. Ismertette 

a gépjármű műszaki állapotát.  

A képviselők kérték, hogy a pályázati hirdetmény a lakosság körében is kerüljön 

meghirdetésre.  

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

testület az alábbi határozati javaslatokat fogadja el: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2014. (XI.19.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozat 

mellékletét képező pályázati hirdetmény útján értékesíteni kívánja a tulajdonát 

képező Hyundai H1 típusú, HPA 213 forgalmi rendszámú gépjárművet.  

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  Polgármester 

 

Határidő: azonnal 



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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

   Farkasgyepű Község Önkormányzat 115/2014. (XI.19.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozat 

mellékletét képező pályázati hirdetmény útján értékesíteni kívánja a tulajdonát 

képező Hyundai H1 típusú, HPA 213 forgalmi rendszámú gépjárművet.  

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  Polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

13.) Napirend: Szóbeli előterjesztés az önkormányzat tulajdonát képező YGZ 223 forgalmi 

rendszámú traktor és a hozzá kapcsolódó első és hátsó tolólap és fűkasza megvásárlására 

pályázati hirdetmény közzétételéről  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az önkormányzat tulajdonát képező traktor és 

alkatrészei értékesítésével anyagi forráshoz juthatna az önkormányzat. Ismertette a traktor 

műszaki állapotát.  

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

alábbi határozati javaslatokat fogadja el: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2014. (XI.19.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozat 

mellékletét képező pályázati hirdetmény útján értékesíteni kívánja a tulajdonát 

képező VTZ 2048 típusú YGZ 223 forgalmi rendszámú traktort és a hozzá 

kapcsolódó első és hátsó tolólapot és fűkaszát. 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  Polgármester 

Határidő: azonnal 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

   Farkasgyepű Község Önkormányzat 116/2014. (XI.19.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozat 

mellékletét képező pályázati hirdetmény útján értékesíteni kívánja a tulajdonát 

képező VTZ 2048 típusú YGZ 223 forgalmi rendszámú traktort és a hozzá 

kapcsolódó első és hátsó tolólapot és fűkaszát. 



A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  Polgármester 

 

Határidő: azonnal 

14.) Napirend: Szóbeli előterjesztés 2014.évi közmeghallgatás időpontjának 

meghatározásáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. Törvény  54. §-a értelmében „a képviselő-testület évente legalább 

egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a helyben 

érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. 

Az elhangzott javaslatra, kérdésre a közmeghallgatáson vagy legkésőbb tizenöt napon belül 

választ kell adni.” 

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

alábbi határozati javaslatokat fogadja el: 

 Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2014. (XI.14.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi 

közmeghallgatását 2014. december 11-én (csütörtökön) 17.00 órai kezdettel a 

Farkasgyepűi Faluház (8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42.) nagytermében tartja.  

Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.   

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  Polgármester 

 

Határidő: azonnal 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 117/2014. (XI.19.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi 

közmeghallgatását 2014. december 11-én (csütörtökön) 17.00 órai kezdettel a 

Farkasgyepűi Faluház (8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42.) nagytermében tartja.  

Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.   

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  Polgármester 

 

Határidő: azonnal 



15.) Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendeletének 

megalkotásáról 

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

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint ismertette a rendelettervezetet. 

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 5 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Napirend után: 

Takácsné Légrádi Edina polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy dr. Fekets Róbert 

ügyvéd a képviselő-testület döntése ellenére 2014. március 31-e után is számlázza az 

ügyvédei költséget. A polgármester elmondta, hogy meglátása szerint a 2014.évben csak 3 

havi (januártól márciusig) számla jogos, melyek kifizetéséről szerződés és képviselő-testületi 

felhatalmazás alapján intézkedik. 

 

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

ülést 21.15 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 Takácsné Légrádi Edina dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 

 


