
 

Szám:23/2015. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.október 30-án 

17.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános testületi ülésén 

 

Jelen voltak: Takácsné Légrádi Edina polgármester és 

 Rujzam Antal alpolgármester  

 Kocsis Tamás önkormányzati képviselő és 

    Kungl Melinda önkormányzati képviselő  

 Mayer Nándor önkormányzati képviselő 

Meghívottak: dr. Ádám Renáta jegyző 

  Veisz Györgyné Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

A meghívottak közül megjelent és minden napirend tárgyalásánál jelen volt: 

 dr. Ádám Renáta jegyző  

Takácsné Légrádi Edina polgármester köszöntötte a nyilvános képviselő-testületi ülésen 

megjelenteket, és a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők teljes létszámban 

megjelentek, így a testület határozatképes. 

A rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi ülést megnyitotta. 

Polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi javaslatot 

fogadja el azzal a kiegészítéssel, hogy a vegyes ügyek között az alábbi napirendek 

megtárgyalására lenne még szükség: 

 

1.) Előterjesztés szociális célú tűzifa vásárlásáról és rászorultak részére történő 

kiszállításáról 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

2.) Előterjesztés helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

3.) Előterjesztés az Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodájának falugondnoki 

gépjármű igénybevételére vonatkozó kérelméről 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

4.) Előterjesztés a Kossuth utcai áteresz javításáról 

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 

 



5.) Előterjesztés a Bakonykarszt Zrt. által fizetendő vagyonkezelési díjak 2016. január 1-

ét követő elszámolásáról 

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 126/2015. (X.30.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 30-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.) Előterjesztés családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának 

felülvizsgálatáról 

       Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

4.) Szóbeli előterjesztés a 2015/2016-os téli szezonban végzendő hóeltakarítási 

munkálatokra érkezett árajánlatokról 
  előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

5.) Előterjesztés szociális célú tűzifa vásárlásáról és rászorultak részére történő 

kiszállításáról 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

6.) Előterjesztés helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

7.) Előterjesztés az Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodájának falugondnoki 

gépjármű igénybevételére vonatkozó kérelméről 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

8.) Előterjesztés a Kossuth utcai áteresz javításáról 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

9.) Előterjesztés a Bakonykarszt Zrt. által fizetendő vagyonkezelési díjak 2016. január 

1-ét követő elszámolásáról 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 



NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

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

körzethatár meghatározásának véleményezése tárgyában  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

(írásbeli anyag az előterjesztés mellékletét képezi) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékozatta a képviselőket. 

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

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el. 

Jelen volt 5 képviselő, szavazott 5 képviselő. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 127/2015. (X.30.) 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: 2015.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 

(írásbeli anyag az előterjesztés mellékletét képezi) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékozatta a képviselőket. 

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

előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet fogadja el. 

Jelen volt 5 képviselő, szavazott 5 képviselő. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: 



3.) Napirend: Előterjesztés családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának 

felülvizsgálatáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

(írásbeli anyag az előterjesztés mellékletét képezi) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékozatta a képviselőket. 

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

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el. 

Jelen volt 5 képviselő, szavazott 5 képviselő. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 128/2015. (X.30.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a Városlődi Közös 

Önkormányzati Hivatal tagtelepüléseként elfogadja, hogy a székhelytelepülés, 

Városlőd a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatokat Farkasgyepű 

település vonatkozásában 2016.január 1. napjától a Herend Környéki 

Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás 

tagjaként társulás keretében kívánja ellátni.  

Fentiek miatt Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a családsegítés 

és gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak ellátását 2015. december 31. napjával 

megszünteti a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásánál. 

Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt az érintettek tájékoztatására és 

egyben felhatalmazza a fenti feladatok megvalósítása miatti szerződésmódosítások 

aláírására. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 dr. Ádám Renáta jegyző 

Határidő: 2015. október 31. 

 

4.) Napirend: Szóbeli előterjesztés a 2015/2016-os téli szezonban végzendő hóeltakarítási 

munkálatokra érkezett árajánlatokról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

(írásbeli anyag az előterjesztés mellékletét képezi) 

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

megkereste a 3 vállalkozót hótolási ajánlatot kérve. Támton László farkasgyepűi vállalkozó 

tájékoztatta a polgármestert, hogy fővállalkozása miatt nem tudja elvállalni a hótolási 

feladatot, ezért nem kíván árajánlatot adni. Polgármester ismertette a másik két ajánlatot. A 

Tavárdivízió Kft 15.000,-Ft/óra+ÁFA összegért, míg a Stravis Kft. 8.500,-Ft/óra+ÁFA 

összegért vállalja a Farkasgyepű településen a gépi hóeltakarítást. Az árajánlatok a 

jegyzőkönyv mellékletét képezik.  

Takácsné Légrádi Edina polgármester elmondta, hogy a Stravis Kft. árajánlata a legolcsóbb, 

ezért javasolta annak elfogadását.  



A képviselők hozzászólásaikban a Stravis Kft. ajánlatának elfogadását támogatták.  

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

testület az alábbi határozati javaslatokat fogadja el: 

1. Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2015. (X.30.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete Farkasgyepű Község 

közigazgatási területen a 2015/2016-os téli szezonban a hó eltakarítási és 

csúszásmentesítési munkákat a Stravis Kft. gazdasági társasággal (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 2016. májusig 

2. Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2015. (X.30.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete Farkasgyepű Község 

közigazgatási területen a 2015/2016-os téli szezonban a hó eltakarítási és 

csúszásmentesítési munkákra a Tavárdivízió Kft.(8445 Városlőd, Kossuth u. 55.) 

gazdasági társaságtól érkezett ajánlatot elutasítja, fenti munkálatokra nem a 

gazdasági társaságot 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 129/2015. (X.30.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete Farkasgyepű Község 

közigazgatási területen a 2015/2016-os téli szezonban a hó eltakarítási és 

csúszásmentesítési munkákat a Stravis Kft. gazdasági társasággal (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 2016. májusig 

2. Farkasgyepű Község Önkormányzat 130/2015. (X.30.) számú Kt. 

határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete Farkasgyepű Község 

közigazgatási területen a 2015/2016-os téli szezonban a hó eltakarítási és 

csúszásmentesítési munkákra a Tavárdivízió Kft.(8445 Városlőd, Kossuth u. 55.) 

gazdasági társaságtól érkezett ajánlatot elutasítja, fenti munkálatokra nem a 

gazdasági társaságot kívánja megbízni. 

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 Határidő:azonnal 

 

 

5.) Napirend: Előterjesztés szociális célú tűzifa vásárlásáról és rászorultak részére történő 

kiszállításáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

(írásbeli anyag az előterjesztés mellékletét képezi) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékozatta a képviselőket. 

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

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el. 

Jelen volt 5 képviselő, szavazott 5 képviselő. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 131/2015. (X.30.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonyerdő Zrt. (8500 

Pápa, Jókai Mór u. 46.) gazdasági társaságtól a támogatott szociális 

tüzifaprogramban történő felhasználás céljából 12 m3 kemény lombos fát rendel meg 

15.000,-Ft/m3+ÁFA értékben. 

 

A Képviselő-testület a szociális célú tüzifa rászorulók részére történő szállításáról 

Hegyi Árpád (8582 Farkasgyepű, Ifjúság u. 5.) egyéni vállalkozóval kötött 

fuvarozási szerződés útján gondoskodik. 

 

A képviselő-testület a kiszállítás költségeit legfeljebb 100.000,-Ft, azaz egyszázezer 

forint összeghatárig 2015. évi költségvetéséből fedezi, valamint a tüzifa 



megvásárlásához az állami támogatás mellett összesen bruttó 15.240,-Ft, tizenötezer-

kettőszáznegyven forint önrészt biztosít.  

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: 2015.november 20. 

 

6.) Napirend: Előterjesztés helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

(írásbeli anyag az előterjesztés mellékletét képezi) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékozatta a képviselőket. 

 

A képviselők hozzászólásaikban támogatták a polgármester javaslatát és nem támogatták, 

hogy eltörölje a testület a házi-szakorvos iparűzési adóját.  

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

testület az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet fogadja el. 

Jelen volt 5 képviselő, szavazott 5 képviselő. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.) Napirend: Előterjesztés az Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodájának falugondnoki 

gépjármű igénybevételére vonatkozó kérelméről 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

(írásbeli anyag az előterjesztés mellékletét képezi) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékozatta a képviselőket. 

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

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el. 

Jelen volt 5 képviselő, szavazott 5 képviselő. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 132/2015. (X.30.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adászteveli Óvoda 

Bakonyjákói Tagóvodájának vezetője kérésére engedélyezi, hogy a Farkasgyepű 

Község Önkormányzat tulajdonában lévő falugondnoki gépjármű bábelőadás 

megtekintése céljából térítésmentesen 2015. november 6. napján 6 fő óvodást és 1 fő 

felnőtt kísérőt Bakonyjákó településről Városlődre majd vissza szállítson. 

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: 2015.november 6. 

 

8.) Napirend: Előterjesztés a Kossuth utcai áteresz javításáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

(írásbeli anyag az előterjesztés mellékletét képezi) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékozatta a képviselőket. 

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

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el. 

Jelen volt 5 képviselő, szavazott 5 képviselő. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 133/2015. (X.30.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Farkasgyepű 

Kossuth utca-83.számú útcsatlakozás delta alatti áteresz javítása érdekében 

beérkezett 3 árajánlat közül, tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb összegű 

ellenszolgáltatásért (bruttó 407.845,-Ft) vállalta a munkálatok elvégzését a 

Strabag Általános Építő Kft. (8200 Veszprém, Hrsz. 0224.) árajánlatát fogadja 

el és a gazdasági társasággal köti meg a jelen határozat mellékletét képező 

vállalkozási 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 



9.) Napirend: Előterjesztés a Bakonykarszt Zrt. által fizetendő vagyonkezelési díjak 2016. 

január 1-ét követő elszámolásáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

(írásbeli anyag az előterjesztés mellékletét képezi) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékozatta a képviselőket. 

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

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el. 

Jelen volt 5 képviselő, szavazott 5 képviselő. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 134/2015. (X.30.) számú Kt. határozata: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonykarszt Víz és 

Csatornamű Zrt. Igazgatóságának 28/2015.(X.01.) SZ. Ig, határozatában foglaltakkal 

egyetért és 2016. január 1-jét követően járó vagyonkezelési díjat, mint fejlesztési 

forrást a Bakonykarszt Zrt-nél hagyja, azzal a feltétellel, hogy a Társaság az így 

képződött forrást köteles a gördülő fejlesztési terv forrásai között szerepeltetni és a 

képviselő-testülettel történő egyeztetést követően az önkormányzat tulajdonában 

lévő, de a Társaság vagyonkezelésében lévő viziközmű fejlesztésére fordítani.   

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

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

ülést 18.00 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 

 Takácsné Légrádi Edina dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


