
 

Szám:22/2016. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 17-én 

16.00 órakor megtartott közmeghallgatásán 

 

Jelen voltak: Takácsné Légrádi Edina polgármester és 

 Rujzam Antal alpolgármester és 

 Kocsis Tamás önkormányzati képviselő és  

 Kungl Melinda önkormányzati képviselő és 

 Mayer Nándor önkormányzati képviselő. 

  

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  

A lakosság részéről megjelent és minden napirend tárgyalásánál jelen volt: 

15 fő a mellékelt jelenléti ív szerint 

Takácsné Légrádi Edina polgármester köszöntötte a közmeghallgatáson megjelenteket, és a 

jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők teljes létszámban megjelentek, így a 

testület határozatképes. 

A közmeghallgatást megnyitotta. 

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

fogadja el.  

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 131/2016. (XI.17.) számú Kt. határozata 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.november 17-i közmeghallgatásának 

napirendje: 

1.) Beszámoló az önkormányzat elmúlt évi munkájáról 

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 

2.) Közérdekű kérdések, javaslatok. 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

1.) Napirend: Beszámoló az önkormányzat elmúlt évi munkájáról. 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Polgármester összefoglalta, hogy mit tett a képviselő-testület 2016.januárjától a 

közmeghallgatás időpontjáig. Elmondta, tekintettel arra, hogy a korábbi fénymásológép 2007-

es beszerzésű volt, egy új, korszerű gépet vásárolt az önkormányzat 357 119,- Ft összegért. A 

települési utcanévtáblák cseréjére 474 233,-Ft-ot költöttünk. A Munkaügyi Központtal 

együttműködve a települési közmunkaprogram keretében 100 %-os finanszírozásban 198 eFt 

összegért egy fűkaszát vásároltunk és 116 eFt összegért munkaruhát a dolgozóknak. Fontos 

beruházásunk volt még egy vegyestüzelésű kazán beszerzése 389.710,-Ft összegért, melynek 

haszna már most is mutatkozik, sokkal kevesebb gázt fogyasztunk, amióta beüzemeltük ezt az 

új kazánt. A temető felé vezető útra és a temetőben történt új vízvételi hely kialakítására 1 013 

714,- Ft összeget költöttünk. Polgármester elmondta, hogy a jövő évben lecserélik a 

hulladékgyűjtő edényeket, korszerű fém edényekre, melynek településkép javító hatása is 

várható.  

Polgármester felsorolta az önkormányzat főbb bevételi forrásait is. (Általános működési 

támogatás:5 273 247,- Ft, szociális támogatás:4 253 261,-Ft, kulturális támogatás: 1 008 800,- 

Ft, közfoglalk. támogatás: 2 015 984,- Ft,HIPA bevétel: 7 301 550,, építményadó bevétel: 2 

008 800,-Ft, magánszemélyek kommunális adó bevétel: 2 329 805,-Ft, idegenforgalmi adó 

bevétel: 86 600,-Ft, gépjárműadó bevétel: 1 070 110,-Ft). 

Polgármester az önkormányzat legfontosabb kiadásai között megemlítette a Pápa Környéki 

Önkormányzatok Feladatellátó Társulása felé fizetendő hozzájárulás összegét (179.216,-Ft), a 

szociális tüzifa pályázat keretében elköltött 228 600,-Ft összeget, a beiskolázási 

támogatásként kifizetett 198 000,-Ft-ot, a lomtalanítás 198.000,-Ft-os költségét is. 

Polgármester elmondta, hogy az önkormányzat kulturális feladatai ellátására 1.341 eFt 

összeget költött, mely tartalmazza a teleház és könyvtár vezetőjének megbízási díját, valamint 

a falunap és az idősek napja költségeit is.  

Polgármester elmondta, hogy az önkormányzat a fentebb felsoroltakon kívül 3 pályázatot 

nyújtott be. A faluház székeinek pótlására benyújtott pályázat forráshiány miatt nem nyert 

támogatást, a Települési Operatív Program keretében benyújtott települési árok és 

járdafelújítási pályázat és a turisztikai pályázat eredményéről még nem kapott tájékoztatást. 

Polgármester elmondtam, hogy mely utca érintett a felszíni vízelevezetés felújítása érdekében 

benyújtott pályázatban, illetve ismertette a pályázat megvalósításának menetét. Polgármester 

elmondta, hogy a turisztikai pályázatot Bakonyjákó önkormányzatával közösen nyújtotta be 

Farkasgyepű, melynek keretében az iskolamúzeum és a régi önkormányzati épület újul meg, 

valamint térköves lesz a Templom melletti terület, Bakonyjákón pedig pajtaszínház kerül 

kialakításra.  

Polgármester megemlítette, hogy míg a tavalyi évben 8,5 millió forint, az idei évben 14 mFt 

van az önkormányzat bankszámláján.  



Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester kérte a Képviselő-testületet, hogy a 

beszámolót fogadja el. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 132/2016. (XI.17.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat elmúlt 

évi munkájáról szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. 

2.) Napirend: Közérdekű kérdések, javaslatok  

Polgármester kérte, hogy amennyiben valakinek közérdekű javaslata vagy kérdése van, adja 

elő. 

Ágh Magdolna farkasgyepűi lakos megkérdezte, hogy a polgármesteri beszámolóban 

említett járdaszakaszon felül a Templomtól a falu bejáratáig tartó szakasz felújítására mikor 

kerül sor? 

Takácsné Légrádi Edina polgármester válaszában elmondta, hogy arra a szakaszra 2018-

ban kerül majd sor.  

Kiss István farkasgyepűi lakos elmondta, hogy a jelenlegi útszegély és járda mellett 

befolyik az ingatlanukba a víz, szerinte meg kellene emelni a szegélyt. Kérte, hogy a 

járdafelújítás során figyeljen majd erre a kivitelező.  

Takácsné Légrádi Edina polgármester válaszában elmondta, hogy tud a problémáról, 

nyertes pályázat esetén először az árok kerül felújításra, majd utána ahhoz igazítják a járdát. 

Ágh Magdolna farkasgyepűi lakos megkérdezte, hogy befejeződtek-e már a közvilágítási 

oszlopállítási, illetve szerelési munkálatok, mert sok helyen maradtak lógó kábeldarabok. 

Megkérdezte továbbá, a templom tető felújítása befejeződhet-e már, mert tudomása szerint a 

villanyoszlop közelsége miatt nem engedtek felállványozni. Elmondta továbbá, hogy a nagy 

esőzések miatt sok kátyú alakult ki az ő háza felé vezető murvás közben, jó lenne azt is 

megszüntetni. 

Takácsné Légrádi Edina polgármester válaszában elmondta, hogy a közvilágítási 

beruházás még nem fejeződött be, talán az idei év végére átadják a területet. Elmondta 

továbbá, hogy a a templomtető felújításnak már nem akadálya az oszlop közelsége, így az 

folytatódhat. Polgármester ígéretet tett a lakos által említett út murvázására.  

Vitai Zoltán farkasgyepűi lakos megkérdezte, hogy mikor kezdődik meg a kapubejárók és a 

járdák felújítása. 

Takácsné Légrádi Edina polgármester válaszában elmondta, hogy amennyiben a benyújtott 

pályázat pozitív elbírálásban részesül és a közbeszerzési eljárásban nyertest hirdet a bizottság 

elkezdődhet a beruházás. Hozzátette, hogy a felújítás a Petőfi utca páros oldalán lévő 

ingatlanok előtti árkokra és járdákra vonatkozik, Vitai Zoltán azonban a páratlan oldalon 

lakik, ahol nem lesz felújítás 2017-ben.  



Ágh Péterné és Vitai Zoltán lakosok is elmondták, hogy jó lett volna, ha a páratlan oldalon 

is legalább a kapubejárók felújítása megtörténik.  

Ágh Péterné megköszönte a képviselő-testületnek a temetőben végzett beruházásokat, 

elmondta, hogy nagyon szép volt a temető mindenszentekkor.  

Takácsné Légrádi Edina polgármester megköszönte az elismerő szavakat.  

Kiss István farkasgyepűi lakos elmondta, hogy az Bakonyerdő Zrt. területe fölött 

területjelző karók vannak, melyek egy része az ő ingatlanára is átlóg. 

Takácsné Légrádi Edina polgármester válaszában elmondta, hogy az önkormányzat 

tulajdonában lévő tó és környéke kimérésre került és ennek az ingatlannak a telekhatárát 

jelölő karókat látta az érdeklődő lakos.  

Ágh Magdolna farkasgyepűi lakos megkérdezte, hogy van-e érdeklődő a tóra. 

Takácsné Légrádi Edina polgármester válaszában elmondta, hogy egy fiatal pár szeretne 

családjával letelepedni Farkasgyepűn és idegenforgalommal, gazdálkodással foglalkozni, 

egyenlőre folynak a tárgyalások az értékesítés kapcsán.  

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester a közmeghallgatást 17.30 

órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 

 Takácsné Légrádi Edina dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

 


