
 

Szám:18/2015. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.augusztus 27-én 

15.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános testületi ülésén 

 

Jelen voltak: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 Rujzam Antal alpolgármester  

 Kocsis Tamás önkormányzati képviselő 

 

Távolmaradtak: 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 közül 3 fő megjelent 

2 fő pedig 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 3 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 102/2015. (VIII.27.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.augusztus 27-i 

rendkívüli, nyilvános ülésének napirendje: 
1.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat talajterhelési díjról szóló rendeletének 

megalkotásáról 

 előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

2.) Előterjesztés a viziközmű vagyonértékelésre adott meghatalmazás visszavonásáról 
 előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

3.) Előterjesztés beiskolázási támogatás nyújtásáról 

 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 

 



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 rendelet-tervezetet fogadja el. 

Jelen volt 3 képviselő, szavazott 3 képviselő. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 3 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



2.) Napirend: Előterjesztés a viziközmű vagyonértékelésre adott meghatalmazás 

visszavonásáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

(írásos 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 javaslatokat fogadja el. 

Jelen volt 3 képviselő, szavazott 3 képviselő. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 3 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatokat hozta: 

1. Farkasgyepű Község Önkormányzat 103/2015. (VIII.27.) számú Kt. 

határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 11-10250-1-001-00-

07 MEKH kóddal rendelkező 4. sorszámú Farkasgyepű ivóvízellátó víziközmű-

rendszer ellátásért felelőse a viziközmű vagyonértékelését tekintettel a víziközmű-

szolgáltatással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi CXIX. 

törvényben foglaltakra el kívánja halasztani és a 29/2015.(III.12.) számú Kt. 

határozatában, valamint az annak mellékletét képező egyetértési nyilatkozatban 

foglaltaknak megfelelően, az új véghatáridőhöz igazodva, a BAKONYKARSZT 

Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársasággal ismét egy egységes 

közbeszerzési eljárást kíván indítani.  

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2. Farkasgyepű Község Önkormányzat 104/2015. (VIII.27.) számú Kt. 

határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 21-06673-1-007-01-

00 MEKH kóddal rendelkező 52. sorszámú Ajka szennyvízelvezető és -tisztító 

víziközmű-rendszer ellátásért felelőse a viziközmű vagyonértékelését tekintettel a 

víziközmű-szolgáltatással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi 

CXIX. törvényben foglaltakra el kívánja halasztani és a 30/2015.(III.12.) számú Kt. 

határozatában, valamint az annak mellékletét képező együttműködési 

megállapodásban foglaltaknak megfelelően, az új véghatáridőhöz igazodva, a 

BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 

ismét egy egységes közbeszerzési eljárást kíván indítani.  

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: azonnal 

 



3.) Napirend: Előterjesztés beiskolázási támogatás nyújtásáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

(írásos 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 3 képviselő, szavazott 3 képviselő. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 3 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

ülést 15.35 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 

 Takácsné Légrádi Edina dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 


