
 

Szám:17/2015. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.július 30-án 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 települést érintő terep-rally verseny megszervezéséhez történő 

hozzájárulásról 

 előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

2.) Előterjesztés a 45 hrsz-ú ingatlanra érkezett vételi ajánlatról  

 előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

3.) Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő, villamos vezeték biztonsági 

övezetét sértő fák gallyazásra megállapodás megkötéséről 

 előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

4.) Előterjesztés bírósági ülnökök jelölésének lehetőségéről  

 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 Füzi Jenőné  4 órás munkaviszonyban történő alkalmazásáról 

 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 95/2015. (VII.30.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.július 30-i rendkívüli, 

nyilvános ülésének napirendje: 

 

1.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat talajterhelési díjról szóló 

rendeletének megalkotásáról 

 előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

2.) Előterjesztés a települést érintő terep-rally verseny megszervezéséhez történő 

hozzájárulásról 

 előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

3.) Előterjesztés a 45 hrsz-ú ingatlanra érkezett vételi ajánlatról  

 előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

4.) Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő, villamos vezeték biztonsági övezetét 

sértő fák gallyazásra megállapodás megkötéséről 

 előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

5.) Előterjesztés bírósági ülnökök jelölésének lehetőségéről  

 előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

6.) Előterjesztés Füzi Jenőné  4 órás munkaviszonyban történő alkalmazásáról 

 előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1.) Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat talajterhelési díjról szóló 

rendeletének megalkotásáról 

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 96/2015. (VII.9.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a jelen határozat 

mellékletét képező, Farkasgyepű Község Önkormányzat talajterhelési díjról szóló 

önkormányzati rendelettervezetében foglaltakkal és utasítja a jegyzőt, hogy azt 

véleményezésre küldje meg a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztálya részére, valamint állásfoglalás kérése céljából a 

Veszprém Megyei Önkormányzat részére, majd a vélemény beérkezését követő 

képviselő-testületi ülésre terjessze elő a rendelettervezetet elfogadásra.  

Határidő: azonnal 

Felelős: dr.Ádám Renáta jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.) Napirend: Előterjesztés a települést 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.  

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 97/2015. (VII.30.) számú Kt. határozata: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a jelen határozat 

mellékletét képező megállapodásban foglaltak betartása mellett hozzájárul ahhoz, 

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

Garamvölgyi Zoltán ügyvezető továbbiakban: Szervező) az Önkormányzat 

közigazgatási területét is érintően 2015.augusztus 15-16-án autós terep-rally 

bajnokságot szervezzen. 

Jelen hozzájárulás feltétele többek között az is, hogy szervező teljes körű felelősséget 

vállal a verseny illetve az azon résztvevők (szervezők, versenyzők, nézők, stb.) 

biztonságáért, és tudomásul veszi, hogy kártérítéssel tartozik az önkormányzat és a 

helyi lakosok műtárgyaiban, épületeiben, köztereiben esetlegesen okozott károkért. 

Az autós futammal kapcsolatos összes bejelentési kötelezettség, illetve az esetlegesen 

szükséges engedélyek beszerzése a szervező kötelezettsége. 

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.) Napirend: Előterjesztés a 45 hrsz-ú ingatlanra érkezett vételi ajánlatról  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

(írásbeli anyag az előterjesztés mellékletét képezi) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékozatta a képviselőket.  

 

Képviselők elmondták, hogy már megtárgyalásra került egy korábbi ülésen is a Farkasgyepű 

45 hrsz-ú ingatlan adásvételének kérdése és ott is elzárkózott a testület az adásvételtől. 

Megemlítették továbbá, hogy a Csőbör Károly farkasgyepűi lakos által ajánlott vételárat 

alacsonynak tartják.  

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

elhangzottak miatt a Képviselő-testület az előterjesztésben szereplő b) jelű 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 98/2015. (VII.30.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csőbör Károly 8582 

Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 17. szám alatti lakos által ajánlott 350,-Ft/m2 

áron 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 

 

4.) Napirend: Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő, villamos vezeték biztonsági 

övezetét sértő fák gallyazásra 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 99/2015. (VII.30.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 

tulajdonában álló ingatlanokon található és a villamos vezetékek biztonsági övezetét 

sértő növényeknek, fáknak a 2/2013.(I.22.)NGM rendeletnek megfelelő 

eltávolítására, gallyazására megköti a Presidente OKISZ Kft. (1142 Budapest, 

Rákospatak u. 55.) gazdasági társasággal a jelen határozat mellékletét képező 

megállapodást. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására és 

utasítja a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.) Napirend: Előterjesztés bírósági ülnökök jelölésének lehetőségéről  

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 b) jelű 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 100/2015. (VII.30.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván élni a bírósági 

ülnökjelölés lehetőségével.  

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: 2015.augusztus 31. 

 

6.) Napirend: Előterjesztés Füzi Jenőné 4 órás munkaviszonyban történő alkalmazásáról 

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 101/2015. (VII.30.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete Füzi Jenőné 8582 

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

Városlődi Német Nemzetiségi Óvodába történő kísérésére, valamint Farkasgyepű 

Község Önkormányzatánál takarítói feladatok összesen napi 4 órában (heti 20 

órában) történő ellátására 2015.augusztus 1.napjától, munkabérként a mindenkor 

hatályos minimálbér 4 órás munkaviszonyra jutó összegének alkalmazásával 

határozatlan időre szóló munkaszerződést köt. 

A képviselő-testület a munkaszerződés megkötésével egyidejűleg a megbízott 

egyetértésével megszünteti a farkasgyepűi óvodás gyermekek Városlődi Német 



Nemzetiségi Óvodába történő kísérésére Füzi Jenőnével 2015.február 23-án kötött 

megbízási szerződést.  

 

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

felhatalmazza a munkaszerződés képviselő-testület nevében történő aláírására.  

 

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Napirend után: 

 

Takácsné Légrádi Edina polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy Tóth Józsefné 

budapesti lakos, mint a Boroszlán utcában üdülőingatlannal rendelkező tulajdonos jelezte, 

hogy az üdülőtulajdonosok hulladékának elhelyezésére fenntartott konténer folyton tele van 

és hiába fizetik a szemétszállítási díjat nem tudják igénybe venni a konténert. A polgármester 

kérte a képviselőket, hogy találjanak együtt megoldást a problémára. 

A képviselők javasolták, hogy az önkormányzat folytasson tárgyalásokat az AVAR AJKA 

Kft-vel a hulladékszállítási gondok megoldása érdekében, akár saját gyűjtőedények 

kihelyezésével, akár zárható konténer biztosítása mellett.  

 

 

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

ülést 16.40 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 

 Takácsné Légrádi Edina dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

 

 

 


