
 

Szám:16/2015. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.július 9-én 14.30 

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 Bakonykarszt Zrt. által Ajka szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-

rendszerre készített Gördülő Fejlesztési Tervről készített Gördülő Fejlesztési Tervről 

 előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

2.) Előterjesztés vis maior támogatás egy részéről történő lemondásról 

 előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

3.) Előterjesztés Németbánya településsel falugondok helyettesítésére megállapodás 

megkötéséről 

 előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

4.) Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról 

 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 87/2015. (VII.9.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.július 9-i rendkívüli, 

nyilvános ülésének napirendje: 

 

1.) Előterjesztés a Bakonykarszt Zrt. által Farkasgyepű ívóvízellátó viziközmű-rendszerre 

készített Gördülő Fejlesztési Tervről 

 előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

2.) Előterjesztés a település külterületét érintő terep-rally verseny megszervezéséhez 

történő hozzájárulásról 

 előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

3.) Előterjesztés az autóbuszváró felújítása során felmerült pótmunkálatokról 

 előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

4.) Előterjesztés a Bakonykarszt Zrt. által Ajka szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-

rendszerre készített Gördülő Fejlesztési Tervről készített Gördülő Fejlesztési Tervről 

 előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

5.) Előterjesztés vis maior támogatás egy részéről történő lemondásról 

 előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

6.) Előterjesztés Németbánya településsel falugondok helyettesítésére megállapodás 

megkötéséről 

 előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

7.) Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról 

 előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1.) Napirend: Előterjesztés a Bakonykarszt Zrt. által Farkasgyepű ívóvízellátó viziközmű-

rendszerre készített Gördülő Fejlesztési Tervről 

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 88/2015. (VII.9.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonykarszt Zrt. által 

Farkasgyepű település vonatkozásában 2016-2030. évek közötti időszakra készített 

Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja. 

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: 2015. augusztus 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.) Napirend: Előterjesztés a település külterületét érintő terep-rally verseny 

megszervezéséhez történő hozzájárulásról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

(írásbeli anyag az előterjesztés mellékletét képezi) 

 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékozatta a képviselőket.  

A képviselők támogatták a rally szervezését és elmondták, hogy a település részére jó 

marketing lehetőség. Fontos, hogy a lakosság biztonságát garantálják. Jelen esetben azonban a 

szervező leveléből nem derül ki, hogy a települést hogyan fogják elhagyni az autók. A 

képviselők egyhangúan amellett foglaltak állást, hogy a polgármester kérjen további 

információt a szervezőktől és csak ezután döntsön a testület.  

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

testület az alábbi határozati javaslatot fogadja el: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2015. (VII.9.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 

hogy tárgyaljon a GarZone R.O.P. Kft.(8200 Veszprém, Eszterházy Antal u. 7-9. 

képviseli: Garamvölgyi Zoltán ügyvezető továbbiakban: Szervező) képviselőivel az 

Önkormányzat közigazgatási területét is érintően 2015.augusztus 15-16-án 

megszervezésre kerülő autós terep-rally bajnokság kapcsán.  

A képviselő-testület az autós terep-rally bajnoksághoz csak abban az esetben adja 

hozzájárulását, amennyiben a további információk meggyőzik a lakosság és az 

önkormányzati vagyon sértetlenségének biztosításáról. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: azonnal 

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 89/2015. (VII.9.) számú Kt. határozata: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 

hogy tárgyaljon a GarZone R.O.P. Kft.(8200 Veszprém, Eszterházy Antal u. 7-9. 

képviseli: Garamvölgyi Zoltán ügyvezető továbbiakban: Szervező) képviselőivel az 

Önkormányzat közigazgatási területét is érintően 2015.augusztus 15-16-án 

megszervezésre kerülő autós terep-rally bajnokság kapcsán.  

A képviselő-testület az autós terep-rally bajnoksághoz csak abban az esetben adja 

hozzájárulását, amennyiben a további információk meggyőzik a lakosság és az 

önkormányzati vagyon sértetlenségének biztosításáról. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 



3.) Napirend: Előterjesztés az autóbuszváró 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 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 90/2015. (VII.9.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete utólagos hozzájárulását 

adja a polgármester azon intézkedéséhez, miszerint a Farkasgyepű Petőfi Sándor 

utcában az Áfész bolttal szembeni oldalon lévő buszmegállónál pótmunkák (alap 

zsaluzása és betonozása) elvégzését megrendelte és egyben felhatalmazza arra, hogy 

az UHCP Mérnöki Iroda Kft. (8500 Pápa, Batthyány u. 1. fsz. 1. adószám: 

23117530-2-19) 201506/3 számú, bruttó 123.881,-Ft, azaz 

egyszázhuszonháromezer-nyolcszáznyolcvanegy forint összértékű 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 

 

 

4.) Napirend: Előterjesztés a Bakonykarszt Zrt. által Ajka szennyvízelvezető és -tisztító 

víziközmű-rendszerre készített Gördülő Fejlesztési Tervről készített Gördülő Fejlesztési 

Tervről 

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 91/2015. (VII.9.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonykarszt Zrt. által 

Ajka szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer vonatkozásában 2016-2030. 

évek közötti időszakra készített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja. 

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: 2015. augusztus 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.) Napirend: Előterjesztés vis maior támogatás egy részéről történő lemondásról 

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 92/2015. (VII.9.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete az általa 215734 

igénylésazonosítóval regisztráltan benyújtott és a Belügyminisztérium BMÖGF/85-

42/2014.iktatószámú támogatói okiratában megítélt 1.915.000,-Ft vis maior 

támogatásból -tekintettel arra, hogy a megvalósítás költsége alacsonyabb lett- 

46.569,-Ft, azaz negyvenhatezer-ötszázhatvankilenc forint összegről lemond.  

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: azonnal 

 

6.) Napirend: Előterjesztés Németbánya településsel falugondok helyettesítésére 

megállapodás megkötéséről 

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 93/2015. (VII.9.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a falugondnokok 

kölcsönös helyettesítése érdekében megköti a jelen határozat mellékletét 

képező megállapodást Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-

testületével. 



A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére és felhatalmazza a megállapodás képviselő-testület nevében 

történő aláírására.  

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.) Napirend: Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program 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 94/2015. (VII.9.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 73/2013.(VII.4.) számú 

határozatával elfogadott Helyi esélyegyenlőségi programját az egyenlő bánásmódról 

és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben 

foglaltaknak megfelelően áttekintette, és Farkasgyepű Község Helyi esélyegyenlőségi 

programját változatlan formában elfogadja. 

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: 2015. július 25. 

 

 

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

ülést 15.40 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 

 Takácsné Légrádi Edina dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

 

 


