
 

Szám:24/2015. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.november 19-én 

16.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános testületi ülésén 

 

Jelen voltak: Takácsné Légrádi Edina polgármester és 

 Kocsis Tamás önkormányzati képviselő és 

    Kungl Melinda önkormányzati képviselő és 

 Mayer Nándor önkormányzati képviselő 

 

Távolmaradt: Rujzam Antal alpolgármester 

Meghívottak: dr. Ádám Renáta jegyző 

  Veisz Györgyné Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

A meghívottak közül megjelent és minden napirend tárgyalásánál jelen volt: 

 dr. Ádám Renáta jegyző  

Takácsné Légrádi Edina polgármester köszöntötte a nyilvános képviselő-testületi ülésen 

megjelenteket, és a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők közül 4 fő megjelent, 

1 fő távolmaradt, így a testület határozatképes. 

A rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi ülést megnyitotta. 

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

fogadja el. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 135/2015. (XI.19.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.november 19-i 

rendkívüli, nyilvános ülésének napirendje: 

 

1.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselőtestületének Farkasgyepű 

Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletének 

felülvizsgálatáról  

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

 

2.) Előterjesztés a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat társulási megállapodásának módosítása tárgyában 

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 

e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu 

 



       Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

3.) Előterjesztés a Farkasgyepű 03/20 hrsz-ú ingatlan megosztásáról  

       Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

4.) Előterjesztés a Kossuth utcai áteresz felújítása során felmerült pótmunkálatokról  

       Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 
 

5.) Vegyes ügyek 

  előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1.) Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselőtestületének 

Farkasgyepű Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletének 

felülvizsgálatáról  

      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 4 képviselő, szavazott 4 képviselő. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.) Napirend: Előterjesztés a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat társulási megállapodásának módosítása 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 4 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 136/2015. (XI.19.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozni kíván 

2016. január 1. hatállyal a Herend Környéki Önkormányzatok Család és 

Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társuláshoz. 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 

mellékletét képező 2016. január 1. napjától hatályos Társulási 

megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el. A társulás 

működésével, a feladatellátással kapcsolatos költségek, pénzügyi hozzájárulás 

teljesítését vállalja. 

A testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

   Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.) Napirend: Előterjesztés a Farkasgyepű 03/20 hrsz-ú ingatlan megosztásáról  

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 4 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 137/2015. (XI.19.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal Járási Földhivatali Osztályánál a jelen határozat 

mellékletét képező változási vázrajz szerint telekalakítási eljárást kezdeményez a 

tulajdonában lévő Farkasgyepű 03/20 hrsz-ú 7 ha 2028 m2 nagyságú ingatlan 03/23 

hrsz-ú 3791 m2 nagyságú és 03/24 hrsz-ú 6 ha 8184 m2 nagyságú ingatlanokra 

történő megosztása érdekében.  

A képviselő-testület a telekalakítási eljárással összefüggő költségek kifizetéséről az 

önkormányzat 2015. évi költségvetése terhére gondoskodik. 

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

   Határidő: 2015.november 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.) Napirend: Előterjesztés a Kossuth utcai áteresz felújítása során felmerült 

pótmunkálatokról 

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 4 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 138/2015. (XI.19.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete utólagos hozzájárulását 

adja a polgármester azon intézkedéséhez, miszerint a Farkasgyepű Kossuth utcai 

áteresz felújítása során felmerült pótmunkák (földmunkák, ároktisztás) elvégzését 

megrendelte és egyben felhatalmazza arra, hogy a Strabag Általános Építő Kft. 

(8200 Veszprém, Hrsz. 0224.) bruttó 140.399,-Ft, azaz egyszáznegyvenezer-

háromszázkilencvenkilenc forint értéket tartalmazó Farkasgyepű Község 

Önkormányzata felé benyújtott számláját az önkormányzat 2015.évi 

költségvetéséből kiegyenlítse.  

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 16.55 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 

 Takácsné Légrádi Edina dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


