
 

Szám:7/2015. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.április 1-jén 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  

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 

megtárgyalása lenne szükséges: 

1.) Előterjesztés a közös tulajdonban lévő Bakonyjákó 378/2 hrsz-ú iskola megnevezésű 

ingatlan értékesítésre jelöléséről 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

2.) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

bérleti díjának megállapításáról szóló határozat módosításáról 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

3.) Előterjesztés Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével 

kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

4.) Előterjesztés Füzi Jenőné farkasgyepűi lakossal kötött megbízási szerződés 

módosításáról 

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 

 



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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 46/2015. (IV.1.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.április 1-jei 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 Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének a növényi     

 hulladék égetéséről szóló önkormányzati rendeletének megalkotásáról 

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

3.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 

államháztartáson kívüli forrás átadásának és átvételének szabályairól szóló 

rendeletének megalkotásáról 

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

4.) Előterjesztés a Veszprém Megyei Falugondnokok Egyesületének támogatási 

kérelméről 

      előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

5.) Előterjesztés a könyvvizsgálói állásra érkezett ajánlatokról 

      előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

6.) Előterjesztés a közös tulajdonban lévő Bakonyjákó 378/2 hrsz-ú iskola megnevezésű 

ingatlan értékesítésre jelöléséről 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

7.) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló 

helyiségek bérleti díjának megállapításáról szóló határozat módosításáról 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

8.) Előterjesztés Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével 

kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

9.) Előterjesztés Füzi Jenőné farkasgyepűi lakossal kötött megbízási szerződés 

módosításáról 

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 



Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

növényi hulladék égetéséről szóló önkormányzati rendeletének megalkotásáról 

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 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 Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 

államháztartáson kívüli forrás átadásának és átvételének szabályairól szóló rendeletének 

megalkotásáról 

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 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.) Napirend: Előterjesztés a Veszprém Megyei Falugondnokok Egyesületének támogatási 

kérelméről 

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. 

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 47/2015. (IV.1.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évben 5.000,-Ft, 

azaz ötezer forint támogatásban részesíti a Veszprém Megyei Falugondnokok 

Egyesületét (8247 Hidegkút, Fő u. 67/A, adószám: 18931312-1-19, 

bankszámlaszám: Kinizsi Bank 73200189-11203616 ).  

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: azonnal 

5.) Napirend: Előterjesztés a könyvvizsgálói állásra érkezett ajánlatokról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket. Elmondta, hogy 

határidőre megérkezett mind a három ajánlat. Az árajánlatok a jegyzőkönyv mellékletét 

képezik.  

A Tömpe és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Kft. ajánlata bruttó 

190.500,-Ft. A Hárs Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. árajánlata bruttó 292.100,-Ft, a 

Horváth és Társai Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. árajánlata bruttó 393.700,-Ft.  

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

13/2014.(XI.4.) számú rendelet 32.§ (1) bekezdése szerint név szerinti szavazást kell 

elrendelni, többek között, ha azt törvény írja elő. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi 

CVIII.törvény 22.§ (5) bekezdése kimondja, hogy Testületi döntéshozatal esetében név 

szerinti szavazást kell alkalmazni. 

 

Fentiek miatt a polgármester kérte, név szerinti szavazás tartását. Polgármester elmondta, 

hogy a  név szerinti szavazás úgy történik, hogy a polgármester felolvassa a tagok nevét, a 

jelenlevő tagok pedig a nevük elhangzása után „igen”-el, vagy „ nem „-el vagy tartozkodás”-

sal szavazhatnak, mely a jegyzőkönyvben rögzítésre kerül.  

 

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

testület az alábbi határozati javaslatot fogadja el: 



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

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TÁMOP-6.1.2/11/3 

egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségben című 

pályázaton elnyert támogatás felhasználásának könyvvizsgálói ellenőrzésére kiírt 3 

ajánlatos egyszerűsített közbeszerzési eljárását eredményesnek tekinti és név szerinti 

szavazással az alábbi az alábbi eljárást lezáró döntést fogadta el: 

 

Tömpe és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Kft (8200 

Veszprém, Jutasi u. 91. Fsz.3.) ajánlattevő ajánlata érvényes. 

 

Hárs Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (8500 Pápa, Ady Endre sétány 2.C lph.Fsz. 

1.) ajánlattevő ajánlata érvényes. 

 

Horváth és Társai Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (8200 Veszprém, Ady Endre u. 

3.) ajánlattevő ajánlata érvényes. 

 

A nyertes ajánlattevő: Tömpe és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági és Pénzügyi 

Tanácsadó Kft (8200 Veszprém, Jutasi u. 91. Fsz.3., mert a legalacsonyabb összegű 

ellenszolgáltatást vállalta. 

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 

Név szerinti szavazás következett. 

 Takácsné Légrádi Edina polgármester „igen” 

Rujzam Antal alpolgármester „igen” 

 Kocsis Tamás önkormányzati képviselő „igen” 

 Kungl Melinda önkormányzati képviselő „igen” 

 Mayer Nándor önkormányzati képviselő „igen” 

  

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és név szerinti szavazással 5 

szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 48/2015. (IV.1.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TÁMOP-6.1.2/11/3 

egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségben című 

pályázaton elnyert támogatás felhasználásának könyvvizsgálói ellenőrzésére kiírt 3 

ajánlatos egyszerűsített közbeszerzési eljárását eredményesnek tekinti és név szerinti 

szavazással az alábbi az alábbi eljárást lezáró döntést fogadta el: 

 



Tömpe és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Kft (8200 

Veszprém, Jutasi u. 91. Fsz.3.) ajánlattevő ajánlata érvényes. 

 

Hárs Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (8500 Pápa, Ady Endre sétány 2.C lph.Fsz. 

1.) ajánlattevő ajánlata érvényes. 

 

Horváth és Társai Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (8200 Veszprém, Ady Endre u. 

3.) ajánlattevő ajánlata érvényes. 

 

A nyertes ajánlattevő: Tömpe és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági és Pénzügyi 

Tanácsadó Kft (8200 Veszprém, Jutasi u. 91. Fsz.3., mert a legalacsonyabb összegű 

ellenszolgáltatást vállalta. 

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 

 

6.) Napirend: Előterjesztés a közös tulajdonban lévő Bakonyjákó 378/2 hrsz-ú iskola 

megnevezésű ingatlan értékesítésre jelöléséről 

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. 

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 49/2015. (IV.1.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete értékesítésre jelöli a 

Bakonyjákó, Rákóczi utca 26. szám alatti 378/2 helyrajzi számú iskola megnevezésű 

ingatlanból a tulajdonát képező 2/12 részt. 

Amennyiben az elővásárlási joggal rendelkező tulajdonostársak az ingatlanrészt 

megvásárolni nem kívánják, úgy a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az ingatlan értékesítése érdekében azt az értékbecslés során megállapított áron 

meghirdesse vagy mielőbbi bérbeadásáról intézkedjen.  

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: 2015.április 30. 

 



7.) Napirend: Előterjesztés az önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló 

helyiségek bérleti díjának megállapításáról szóló határozat 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. 

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 50/2015. (IV.1.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát 

képező nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának megállapításáról szóló 

106/2014. (XI.19.) számú Kt. határozatát módosítja, melynek során a határozat 1. 

bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép: 

„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, családi esemény (kivéve esküvő) céljára: bruttó 2.500,-Ft/megkezdett 

óra  

- esküvő: bruttó 50.000,-Ft/alkalom 

- előadás, konferencia 30.000,-Ft/alkalom” 

A Képviselő-testület 106/2014. (XI.19.) számú Kt.  számú határozatának e 

határozattal nem érintett rendelkezései változatlan formában és tartalommal 

hatályukban fennmaradnak. 

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: azonnal 

 

8.) Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testületével kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról 

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. 

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 51/2015. (IV.1.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Farkasgyepű Német 

Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével kötött és a 

130/2014.(XII.11.) számú Kt. határozattal jóváhagyott Együttműködési 

Megállapodást változatlan formában jóváhagyja. 

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: azonnal 

 

9.) Napirend: Előterjesztés Füzi Jenőné farkasgyepűi lakossal kötött megbízási szerződés 

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. 

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 52/2015. (IV.1.) számú Kt. határozata: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Füzi Jenőné 8582 

Farkasgyepű, Jókai u. 1. szám alatti lakossal a farkasgyepűi óvodás gyermekek 

Városlődi Német Nemzetiségi Óvodába történő kísérésére megkötött és 

23/105.(II.23.) számú Kt. határozattal jóváhagyott megbízási szerződést a jelen 

határozat mellékletét képező módosítási megállapodás szerint 2015. április 

1.napjától kezdődően módosítja.  

 

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

felhatalmazza a módosítási szerződés képviselő-testület nevében történő aláírására.  

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

ülést 16.10 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 Takácsné Légrádi Edina dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 


