
 

Szám:22/2014. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.december 11-én 

16.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános testületi ülésén 

 

Jelen voltak: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 Rujzam Antal alpolgármester 

 Kocsis Tamás és 

 Mayer Nándor önkormányzati képviselők 

 

Távolmaradt: Kungl Melinda 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 4 fő megjelent, 

1 fő pedig 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 keretében az alábbi napirendi pontok 

megtárgyalására lenne még szükség: 

1.) Szóbeli előterjesztés a tűzjelző berendezések karbantartására érkezett ajánlatok 

elbírálásáról 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

2.) Szóbeli előterjesztés a Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzattal között 

együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

3.) Szóbeli előterjesztés 2015.évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

4.) Szóbeli előterjesztés Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezettel költségvetési 

bankszámlaszerződés megkötéséről 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

5.) Szóbeli előterjesztés ÁFA körből történő kilépésről 
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előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

6.) Szóbeli előterjesztés Farkasgyepű 45 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

7.) Szóbeli előterjesztés Farkasgyepű 47 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

8.) Szóbeli előterjesztés Pápa Város Önkormányzatával a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtási feladatokra vonatkozó 2015. évi feladat-ellátási megállapodás 

megkötéséről 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

9.) Szóbeli előterjesztés települési adó bevezetésének lehetőségéről 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

10.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi 

szabályairól szóló rendeletének megalkotásáról 
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 118/2014. (XII.11.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.december 11-i 

rendkívüli, nyilvános ülésének napirendje: 
1.) Előterjesztés a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa által 

jóváhagyott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a fizetendő térítési díjakról szóló 

rendeletének jóváhagyásáról  

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester  

 

2.) Előterjesztés a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás társulási 

megállapodásának módosításáról  

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester  

 

3.) Előterjesztés a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás társulási 

megállapodásának 2014. november 20-i ülésen történt módosításáról 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester  

 

4.) Előterjesztés a közérdekű adatok közzétételére vonatkozó törvényességi felhívásról 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester  

 

5.) Szóbeli előterjesztés az az önkormányzat tulajdonát képező traktor és alkatrészei 

megvásárlására beérkezett ajánlatokról 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester  

6.) Szóbeli előterjesztés munka- és tűzvédelmi feladatok eseti ellátására érkezett ajánlatok 

elbírálásáról  

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

7.) Szóbeli előterjesztés a tűzjelző berendezések karbantartására érkezett ajánlatok 

elbírálásáról 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 



8.) Szóbeli előterjesztés a Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzattal között 

együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

9.) Szóbeli előterjesztés 2015.évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

11.) Szóbeli előterjesztés Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezettel költségvetési 

bankszámlaszerződés megkötéséről 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

12.) Szóbeli előterjesztés ÁFA körből történő kilépésről 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

13.) Szóbeli előterjesztés Farkasgyepű 45 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

14.) Szóbeli előterjesztés Farkasgyepű 47 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

15.) Szóbeli előterjesztés Pápa Város Önkormányzatával a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtási feladatokra vonatkozó 2015. évi feladat-ellátási megállapodás 

megkötéséről 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

16.) Szóbeli előterjesztés települési adó bevezetésének lehetőségéről 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

17.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi 

szabályairól szóló rendeletének megalkotásáról 
előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1.) Napirend: Előterjesztés a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási 

Tanácsa által jóváhagyott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a fizetendő térítési díjakról 

szóló rendeletének 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 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 119/2014. (XII.11.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápakörnyéki 

Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 14/2014.(IX.25.) 

határozatával jóváhagyott intézményi térítési díj önkormányzati rendeletben történő 

megállapításával egyetért.  

Határidő: Folyamatos  

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 



2.) Napirend: Előterjesztés a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás társulási 

megállapodásának módosításáról  

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 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 120/2014. (XII.11.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápakörnyéki 

Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Megállapodás módosítását és 

annak egységes szerkezetét – az előterjesztés 1. és 2. mellékletében foglaltaknak 

megfelelően – jóváhagyja 

A társulási megállapodás módosítása az azt utolsóként elfogadó képviselő-testület 

határozatának meghozatala napján, a társulási megállapodás 2/a. melléklet 1.pontja, 

2/b. melléklet, 2/e. melléklet vonatkozásában 2015. január 1-én lép hatályba. 

Határidő: Folyamatos 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

3.) Napirend: Előterjesztés a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás társulási 

megállapodásának 2014. november 20-i ülésen történt módosításáról 

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 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 121/2014. (XII.11.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápakörnyéki 

Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Megállapodás módosítását és 

annak egységes szerkezetét – az előterjesztés 1. és 2. mellékletében foglaltaknak 

megfelelően – jóváhagyja 

A társulási megállapodás módosítása 2015. január 1-én lép hatályba. 

Határidő: Folyamatos 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármest 

 

4.) Napirend: Előterjesztés a közérdekű adatok közzétételére vonatkozó törvényességi felhívásról 

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 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 122/2014. (XII.11.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Veszprém 

Megyei Kormányhivatal VEB/004/1369/2014. ügyszámú törvényességi javaslatát 

és utasítja a jegyzőt, hogy tegyen intézkedéseket a mulasztásban megnyilvánuló 

törvénysértés megszüntetése érdekében.  

Határidő: 2015.január 20. 

Felelős: dr. Ádám Renáta jegyző 

 

5.) Napirend: Szóbeli előterjesztés az az önkormányzat tulajdonát képező traktor és alkatrészei 

megvásárlására beérkezett ajánlatokról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az YGZ 223 forgalmi rendszámú, VTZ típusú 

traktor és tartozékai megvásárlására egy ajánlat érkezett. Az ajánlattevő „R-Traffic” Kft. 

(9021 Győr, Zechmeister u. 9.) bruttó 3.175.000,-Ft összeget, azaz az ajánlati felhívásban 

szereplő árat hajlandó megfizetni a traktorért és tartozékaiért. 

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 VTZ 2048 típusú YGZ 223 forgalmi rendszámú traktort és a 

hozzá kapcsolódó első és hátsó tolólapot és fűkaszát bruttó 3.175.000,-Ft, azaz 

hárommillió-egyszázhetvenötezer forint összegért értékesíti az „R-Traffic” Kft. 

(9021 Győr, Zechmeister u. 9. cégjegyzékszáma:08-09-005397, képviselő: 

dr.Rózsa Gábor) részére.  

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére és felhatalmazza az adásvételi szerződés képviselő-testület 

nevében történő aláírásra. 

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  polgármester 

Határidő: 2014.december 31. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 123/2014. (XII.11.) számú Kt. határozata: 



Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 

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

hozzá kapcsolódó első és hátsó tolólapot és fűkaszát bruttó 3.175.000,-Ft, azaz 

hárommillió-egyszázhetvenötezer forint összegért értékesíti az „R-Traffic” Kft. 

(9021 Győr, Zechmeister u. 9. cégjegyzékszáma:08-09-005397, képviselő: 

dr.Rózsa Gábor) részére.  

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére és felhatalmazza az adásvételi szerződés képviselő-testület 

nevében történő aláírásra. 

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  polgármester 

Határidő: 2014.december 31. 

 

 

6.) Napirend: Szóbeli előterjesztés munka- és tűzvédelmi feladatok eseti ellátására érkezett ajánlatok 

elbírálásáról  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a munka- és tűzvédelmi feladatok ellátására 3 

árajánlat érkezett. A 3 árajánlat a szolgáltatás tartalmában megegyezik, de az árban nagy 

különbségek vannak. Az Ihász és Társa kft. (8200 Veszprém, Esze Tamás u. 13.) ajánlatában 

a tűz – és munkavédelmi szolgáltatásért 25.000,-Ft/félév, Németh Ferenc egyéni vállalkozó 

(8200Veszprém, Jutasi u. 63/A) nettó 25.000,-Ft/negyedév, Fazekas György egyéni 

vállalkozó (8230 Balatonfüred, Ady Endre u. 42/A) nettó 120.000,-Ft/év díjazást kért. Az 

árajánlatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.  

A képviselők egyhangúan a legolcsóbb árajánlat elfogadását javasolták.  

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

testület az alábbi határozati javaslatokat fogadja el: 

     1.Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2014. (XII.11.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tűz- 

és munkavédelmi feladatainak ellátására az Ihász és Társa Kft. (8200 

Veszprém, Esze Tamás u. 13.adószám: 12479045-3-19) gazdasági társasággal 

köt szerződést. 

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. (XII.11.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tűz- 

és munkavédelmi feladatainak ellátására nem Németh Ferenc egyéni 

vállalkozóval (8200Veszprém, Jutasi u. 63/A) 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. (XII.11.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tűz- 

és munkavédelmi feladatainak ellátására nem Fazekas György egyéni 

vállalkozóval (8230 Balatonfüred, Ady Endre u. 42/A) 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 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

     1.Farkasgyepű Község Önkormányzat 124/2014. (XII.11.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tűz- 

és munkavédelmi feladatainak ellátására az Ihász és Társa Kft. (8200 

Veszprém, Esze Tamás u. 13.adószám: 12479045-3-19) gazdasági társasággal 

köt szerződést. 

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 125/2014. (XII.11.) számú Kt. határozata: 



Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tűz- 

és munkavédelmi feladatainak ellátására nem Németh Ferenc egyéni 

vállalkozóval (8200Veszprém, Jutasi u. 63/A) kíván szerződést kötni.  

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  Polgármester 

 

Határidő: azonnal 

     3.Farkasgyepű Község Önkormányzat 126/2014. (XII.11.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tűz- 

és munkavédelmi feladatainak ellátására nem Fazekas György egyéni 

vállalkozóval (8230 Balatonfüred, Ady Endre u. 42/A) kíván szerződést kötni.  

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  Polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

7.) Napirend: Szóbeli előterjesztés a tűzjelző berendezések karbantartására érkezett ajánlatok 

elbírálásáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a Faluház épületében található tűzjelző 

berendezés karbantartására 3 db árajánlat érkezett. A Sidera Bt. (8200 Veszprém, Jutasi u.89.) 

az éves karbantartást évi nettó 60.000,-Ft összegért, Novák Gábor egyéni vállalkozó (8200 

Veszprém, Haszkovó u. 18/L.) félévente nettó 25.000,-Ft-ért, a Vermester Kft. (8200 

Veszprém, Kodály Zoltán u. 9.) félévente nettó 20.000,-Ft-ért vállalná. 

A képviselők egyhangúan a legolcsóbb árajánlat elfogadását javasolták.  

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

testület az alábbi határozati javaslatokat fogadja el: 

1.Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2014. (XII.11.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Farkasgyepű 

Faluház épületébe telepített hagyományos tűzjelző berendezés karbantartására 

a Vermester Kft. (8200 Veszprém, Kodály Zoltán u. 9. adószám:14649251-2-

19) gazdasági társasággal köt szerződést.  

 



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. (XII.11.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Farkasgyepű 

Faluház épületébe telepített hagyományos tűzjelző berendezés karbantartására 

nem a Sidera Bt. (8200 Veszprém, Jutasi u.89.) gazdasági társasággal 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. (XII.11.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Farkasgyepű 

Faluház épületébe telepített hagyományos tűzjelző berendezés karbantartására 

nem Novák Gábor egyéni vállalkozóval (8200 Veszprém, Haszkovó u. 18/L.) 

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 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatokat hozta: 

1.Farkasgyepű Község Önkormányzat 127/2014. (XII.11.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Farkasgyepű 

Faluház épületébe telepített hagyományos tűzjelző berendezés karbantartására 

a Vermester Kft. (8200 Veszprém, Kodály Zoltán u. 9. adószám:14649251-2-

19) gazdasági társasággal köt szerződést.  

 



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 128/2014. (XII.11.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Farkasgyepű 

Faluház épületébe telepített hagyományos tűzjelző berendezés karbantartására 

nem a Sidera Bt. (8200 Veszprém, Jutasi u.89.) gazdasági társasággal kíván 

szerződést kötni.  

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  Polgármester 

 

Határidő: azonnal 

     3.Farkasgyepű Község Önkormányzat 129/2014. (XII.11.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Farkasgyepű 

Faluház épületébe telepített hagyományos tűzjelző berendezés karbantartására 

nem Novák Gábor egyéni vállalkozóval (8200 Veszprém, Haszkovó u. 18/L.) 

kíván szerződést kötni.  

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  Polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

8.) Napirend: Szóbeli előterjesztés a Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzattal 

között együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy Farkasgyepű Község Önkormányzata 

együttműködési megállapodást kötött Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzattal. A 

nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 80. § (2) 

bekezdésének második mondata és az együttműködési megállapodás záró rendelkezéseiben 

foglaltak szerint a megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi 



választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni. Jogszabályi 

változások indokoltá teszik egy új együttműködési megállapodás készítését.  

Polgármester kérésére jegyző ismertette az együttműködési megállapodás tervezetet. 

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

testület az alábbi határozati javaslatot fogadja el: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2014. (XII.11.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Farkasgyepű Német 

Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével kötendő, e határozat 

mellékletét képező Együttműködési Megállapodást jóváhagyja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési 

megállapodás képviselő-testület nevében történő aláírására. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: azonnal 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 130/2014. (XII.11.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Farkasgyepű Német 

Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével kötendő, e határozat 

mellékletét képező Együttműködési Megállapodást jóváhagyja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési 

megállapodás képviselő-testület nevében történő aláírására. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.) Napirend: Szóbeli előterjesztés 2015.évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról 

 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Az Önkormányzat éves ellenőrzési kötelezettségét jogszabály írja elő. Az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 70. § (1) bekezdése szerint a belső ellenőrzés kialakításáról, 

megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője 

köteles gondoskodni, emellett köteles a belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrásokat 

biztosítani. 

Az éves ellenőrzési terv elkészítésére vonatkozó szabályokat a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ber.) 
tartalmazza. 
A belső ellenőrzési vezető feladata, hogy stratégiai ellenőrzési tervet és kockázatelemzés 

alapján éves ellenőrzési tervet készítsen. A tervnek a kockázatelemzés alapján felállított 

prioritásokon és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell alapulnia. 

A kockázatelemzésre vonatkozó feladatok a Belső ellenőrzési kézikönyvben meghatározott 

szabályok szerint kerültek végrehajtásra. 

Az éves ellenőrzési tervjavaslat – a jogszabályban meghatározott szerkezetben, tartalommal 

készült, azaz – tartalmazza a következőket: 

- a tervezett ellenőrzések tárgyát, 

- az ellenőrzések célját, 

- az ellenőrizendő időszakot, 

- a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását, 

- az ellenőrzések típusát és módszereit, 

- az ellenőrzések ütemezését, 

- az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését, 

- a tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitást, 

- a soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitást, 

- a képzésekre tervezett kapacitást, 

- az egyéb tevékenységeket. 

 

Az ellenőrzést a 2015. évben a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás látja el 

a Tömpe és Kiss Belső Ellenőrzési Bt-vel.  

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

alábbi határozati javaslatot fogadja el: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat     /2014. (XII.11.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozat mellékletét 

képező terv szerint elfogadja 2015. évi belső ellenőrzési tervét. 

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

megtételére. 

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

Határidő: folyamatos, 2015. december 31-ig 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 



Farkasgyepű Község Önkormányzat 131/2014. (XII.11.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozat mellékletét 

képező terv szerint elfogadja 2015. évi belső ellenőrzési tervét. 

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

megtételére. 

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

Határidő: folyamatos, 2015. december 31-ig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.) Napirend: Szóbeli előterjesztés Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezettel költségvetési 

bankszámlaszerződés megkötéséről 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy több pénzintézet ajánlatát átvizsgálta, ám 

legkedvezőbb a Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet ajánlata.  

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

alábbi határozati javaslatot fogadja el: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2014. (XII.11.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.február 

1.napjával költségvetési számlaszerződést köt a Szentgál és Vidéke 

Takarékszövetkezettel.  

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 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 132/2014. (XII.11.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.február 

1.napjával költségvetési számlaszerződést köt a Szentgál és Vidéke 

Takarékszövetkezettel.  

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 

 

11.) Napirend: Szóbeli előterjesztés ÁFA körből történő kilépésről 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy tekintettel arra, hogy az önkormányzat 

kizárólag közérdekű tevékenységet végez, adómentes tevékenységet folytat, nem szükséges 

ÁFA alanynak maradnia,erről a szándékról tárgyév december 20-ig kell tájékoztatni az 

adóhatóságot. 

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

alábbi határozati javaslatot fogadja el: 



Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2014. (XII.11.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete tekintettel arra, hogy 

kizárólag közérdekű tevékenységet végez, adómentes tevékenységet folytat 

2015.január 1. napjától kilép az ÁFA körből.  

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  Polgármester 

Határidő: 2014.december 20. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 133/2014. (XII.11.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete tekintettel arra, hogy 

kizárólag közérdekű tevékenységet végez, adómentes tevékenységet folytat 

2015.január 1. napjától kilép az ÁFA körből.  

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  Polgármester 

Határidő: 2014.december 20. 

 

12.) Napirend: Szóbeli előterjesztés Farkasgyepű 45 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az előző képviselő-testület 2014.október 1-jei 

ülésén döntött arról, hogy a Farkasgyepű 45 hrsz-ú ingatlan értékének megállapítása 

érdekében ingatlan értékbecslési eljárás lefolytatását kezdeményezi. Az értékbecslői 

szakvélemény megérkezett, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

A képviselők egyhangúan ellenezték az adásvételt. 

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

testület az alábbi határozati javaslatot fogadja el: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2014. (XII.11.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem kívánja 

értékesíteni az önkormányzat tulajdonát képező Farkasgyepű belterület 45 

hrsz-ú, kivett beépítetlen terület művelési ágú ingatlant.  

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 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 134/2014. (XII.11.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem kívánja 

értékesíteni az önkormányzat tulajdonát képező Farkasgyepű belterület 45 

hrsz-ú, kivett beépítetlen terület művelési ágú ingatlant.  

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

13.) Napirend: Szóbeli előterjesztés Farkasgyepű 47 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy megérkezett a Farkasgyepű belterület 47 hrsz-

ú ingatlan értékbecslése is. Az értékbecslői szakvélemény megérkezett, mely a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi.  

A képviselők egyhangúan ellenezték az adásvételt. 

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

testület az alábbi határozati javaslatot fogadja el: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2014. (XII.11.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem kívánja 

értékesíteni az önkormányzat tulajdonát képező Farkasgyepű belterület 47 

hrsz-ú ingatlant.  

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 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 135/2014. (XII.11.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem kívánja 

értékesíteni az önkormányzat tulajdonát képező Farkasgyepű belterület 47 

hrsz-ú ingatlant.  



A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

14.) Napirend: Szóbeli előterjesztés Pápa Város Önkormányzatával a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtási feladatokra vonatkozó 2015. évi feladat-ellátási megállapodás megkötéséről 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Polgármester tájékoztatta a képviselőket, Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2011. 06.28-án megállapodást kötött Pápa Város Önkormányzatával, hogy a házi segítségnyújtás, 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatot az Egyesített 

Szociális Intézmény ( Pápa, Barát u. 9.) keretében látja el. Képviselő-testületünk már a több döntést 

hozott arról, hogy 2013. július 1. napjától a házi segítségnyújtás, családsegítés és gyermekjóléti 

szolgáltatás feladatot a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás keretében látja el és döntöttünk arról is, 

hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatot 2013. július 1. napjától Pápa Város 

Önkormányzatával kötött feladat-ellátási megállapodás keretében kívánjuk ellátni.  A szociális és 

gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról, 

valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi XXVII. törvény 17. § (3) bekezdése alapján 

2013. július 1. napjától a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása állami feladat. 
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI.13.) Kormányrendelet 4/A. §-a 

szerint – amely 2013. július 1-jén lép hatályba – a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a 

Főigazgatóság biztosítja az Szt. 91. § (2) bekezdése szerint: „Az állam fenntartói feladatainak 

ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv ellátási kötelezettségének a szociális szolgáltatást 

nyújtó  

a) szolgáltató, intézmény fenntartásával, vagy 

b) szolgáltatót, intézményt működtető fenntartóval létrejött - a szociális szolgáltatás nyújtásának 

átvállalásáról szóló - 90. § (4) bekezdése szerinti megállapodás, illetve ellátási szerződés megkötésével 

tehet eleget.” 

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

alábbi határozati javaslatot fogadja el: 
 

Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2014. (XII.11.) számú Kt. határozata: 

 Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás feladatot 2015. évben is Pápa Város Önkormányzatával kötött feladat-

ellátási megállapodás keretében kívánja ellátni. 

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

megállapodás képviselő-testület nevében történő aláírására. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: azonnal 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 136/2014. (XII.11.) számú Kt. határozata: 



 Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás feladatot 2015. évben is Pápa Város Önkormányzatával kötött feladat-

ellátási megállapodás keretében kívánja ellátni. 

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

megállapodás képviselő-testület nevében történő aláírására. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: azonnal 

 

15.) Napirend: Szóbeli előterjesztés települési adó bevezetésének lehetőségéről 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

  

Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény az 

önkormányzatok jogát a helyi adók tekintetében eddig két területre korlátozta: arra, hogy 

kivetik-e a parlament által elfogadott helyi adó törvényben szereplő valamelyik helyi adót, 

illetve, ha igen, milyen adómértékkel. A jogszabály 2015. január 1-től hatályba lépő 

módosítása szerint azonban a települési önkormányzat képviselő-testülete már nem csak helyi 

adókat, hanem ún. települési adókat is bevezethet. Az önkormányzat az illetékességi területén 

rendelettel olyan települési adót, települési adókat vezethet be, amelyet, vagy amelyeket más 

törvény nem tilt. Az önkormányzat települési adót bármely adótárgyra megállapíthat, feltéve, 

hogy arra nem terjed ki törvényben szabályozott közteher hatálya. A települési adónak nem 

lehet alanya állam, önkormányzat, szervezet, továbbá - e minőségére tekintettel - vállalkozó 

(egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő, jogi személy, egyéni cég, egyéb szervezet). A 

települési adóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az önkormányzati adóhatóság látja el. A 

települési adóval kapcsolatos eljárási kérdésekben az adózás rendjéről szóló törvény 

rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az önkormányzat települési adót 

önadózással megállapítandó adóként is bevezethet. A települési adóból származó bevétel az 

azt megállapító önkormányzat bevétele. A települési adó valamely formájának bevezetését 

indokolhatja a saját bevétel növekedés, megnövekedett szociális kiadások fedezése, illetve 

forrása lehet egy, a településen magvalósulandó fejlesztésnek. 

A települési adó bevezetése ellen szólhat, hogy a lakosság jelentős része már jelenleg is 

elszegényedett, fizetésképtelen, csökken a település lélekszáma, nő az elvándorlás. 

 

A képviselők egyhangúan azt támogatták, hogy ne vezesse be a község a települési adót.  

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

testület az alábbi határozati javaslatot fogadja el. 

Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2014. (XII.11.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete Farkasgyepű településen 

2015.január 1. napjától települési adót nem vezet be.  

 

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

 polgármester 



Határidő: azonnal 

Jelen volt 4 képviselő. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 137/2014. (XII.11.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete Farkasgyepű településen 

2015.január 1. napjától települési adót nem vezet be.  

 

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 

helyi szabályairól szóló rendeletének megalkotásáról 

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

Polgármester a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés 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 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Napirend után: 

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

ügyvéd levelet intézett az önkormányzathoz, miszerint küldje vissza a polgármester a 2014.év 

április hónapjától keletkezett számlákat, valamint egyenlítse is ki az első három hónapra szóló 

számlák összegét 2014.december 15-ig és ekkor eltekint a peres eljárás megindításától. A 

polgármester felolvasta a teljes levelet és elmondta, hogy 2014.december 15-ig dr. Fekets 

Róbert ügyvéd úr részére 190.500,-Ft-ot (2014.I.negyedévére szóló számlák összege) utalt és 

az április hónaptól keletkezett számlákat visszapostázta az ügyvéd úr részére. 

 

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

ülést 16.55 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 Takácsné Légrádi Edina dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 

 

 


