
 

Szám:1/2018. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. január 11-én 

14.30 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános testületi ülésén 

 

Jelen voltak: Takácsné Légrádi Edina polgármester  

 Kocsis Tamás önkormányzati képviselő és 

 Mayer Nándor önkormányzati képviselő. 

 

Távolmaradtak: Rujzam Antal alpolgármester és 

     Kungl Melinda 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  

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 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 azzal a kiegészítéssel, hogy a vegyes ügyek között az alábbi napirendek 

megtárgyalása lenne szükséges: 

 

1.) Szóbeli előterjesztés a Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 13. szám alatti önkormányzati 

ingatlan Hunyadi utca felőli kerítésére árajánlatok kéréséről   

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

2.) Szóbeli előterjesztés Városlőd-Csehbánya-Farkasgyepű települések közös 

önkormányzati újságáról  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

3.) Szóbeli előterjesztés falugondoki gépjármű igénybevételére érkezett kérelemről  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

4.) Szóbeli előterjesztés településképi rendelet hiánya miatt érkezett törvényességi 

felhívásról  

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 
 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 1/2018. (I.11.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018.január 11-i rendkívüli, 

nyilvános ülésének napirendje: 

1.) Előterjesztés Farkasgyepű 014/14 hrsz-ú külterületi út felújítására érkezett 

árajánlatokról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

2.) Előterjesztés a Farkasgyepű belterület 240/37 hrsz-ú ingatlan Vizi Norbert és Neje 

részére történő értékesítéséről  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

3.) Előterjesztés Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 

együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

4.) Előterjesztés a 2018.évi falunapról, költségvetési keretösszeg meghatározása 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina  polgármester 

 

5.) Előterjesztés elnyert pályázati támogatás miatt Farkasgyepű, Petőfi utcai járda 

felújítására árajánlatok kéréséről  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina  polgármester 

6.) Szóbeli előterjesztés a Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 13. szám alatti önkormányzati 

ingatlan Hunyadi utca felőli kerítésére árajánlatok kéréséről   

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

7.) Szóbeli előterjesztés Városlőd-Csehbánya-Farkasgyepű települések közös 

önkormányzati újságáról  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

8.) Szóbeli előterjesztés falugondoki gépjármű igénybevételére érkezett kérelemről  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

9.) Szóbeli előterjesztés településképi rendelet hiánya miatt érkezett törvényességi 

felhívásról  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1.) Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű 014/14 hrsz-ú külterületi út felújítására érkezett 

árajánlatokról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  



Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket és felbontotta a 

zárt borítékban érkezett árajánlatokat. Polgármester elmondta, hogy Kovács Tamás 

magánvállalkozó nettó 2 736 880,-Ft, a Környezetünkért Kft. nettó 2 485 000,-Ft, a Schlucz 

2002 Kft. nettó 2 992 135,-Ft összegért vállalná az út felújítását. Az árajánlatok másolata a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

Polgármester megállapította, hogy a Környezetünkért Kft. árajánlata a legkedvezőbb.  

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az 

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el azzal a kiegészítéssel, hogy a 

Környezetünkért Kft. (8500 Pápa, Bartók B. u. 19/4.) gazdasági társasággal kössön szerződést 

az önkormányzat nettó 2 485 000,-Ft +27% ÁFA összegért.  

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 2/2018. (I.11.) számú Kt. határozata: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező 

Farkasgyepű 014/14 hrsz-ú külterületi út felújítására -tekintettel arra, hogy a 

munkálatok elvégzésére a legkedvezőbb ajánlatot adta- a Környezetünkért Kft. (8500 

Pápa, Bartók B. u. 19/4.) gazdasági társasággal köt szerződést.  

A képviselő-testület a felújítás nettó 2 485 000,-Ft+ÁFA, bruttó 3.155.950,-Ft azaz 

bruttó hárommillió-egszázötvenötezer-kilencszázötven forint költségét 2017.évi 

pénzmaradványából fedezi.  

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések elvégzésére és 

egyben felhatalmazza a szerződés képviselő-testület nevében történő aláírására.  

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  polgármester 

Határidő: 2018.április 30. 

 

 

2.) Napirend: Előterjesztés a Farkasgyepű belterület 240/37 hrsz-ú ingatlan Vizi Norbert és 

Neje részére történő értékesítéséről  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  

 

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. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 3/2018. (I.11.) számú Kt. határozata: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete elidegenítésre jelöli a 

tulajdonában lévő Farkasgyepű belterület 240/37 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület 

művelési ágú, 938 m
2 

nagyságú ingatlant ½ részben Vizi Norbert (Pápa, 1979.12.02. 



an.:Tóth Éva. szsz: 1 791202 5468, adóaz:8412421884) és ½ részben Viziné Patyi 

Csilla (Veszprém, 1985.07.26. an.:Takács Ilona, szsz: 2 850726 3264 

adóaz.:8433052837) 8582 Farkasgyepű, Csurgó utca 9. szám alatti lakosok részére.  

Az ingatlan vételárát a képviselő-testület 1.500.000,-Ft, azaz egymillió-ötszázezer 

forint összegben állapítja meg, mely összeget a vevő a szerződés aláírásával 

egyidejűleg köteles Farkasgyepű Község Önkormányzat B3 Takaréknál vezetett 

73600015-15569482 számú költségvetési számlájára megfizetni. 

A Képviselő-testület elrendeli, hogy az adásvételi szerződés megkötésének 

időpontjától számított 2, azaz két éven belül az ingatlan megvásárlói az építési telket 

lakóházzal beépítsék, illetőleg arra a használatbavételi engedélyt megkérjék. A 

beépítési határidő nem hosszabbítható meg és az ingatlan beépítéséig más ingatlannal 

nem vonható össze.  

A beépítési kötelezettség biztosítására a Képviselő-testület elrendeli, hogy az 

ingatlan-nyilvántartásban az Önkormányzat javára elidegenítési tilalom kerüljön 

bejegyzésre. Amennyiben a tulajdonosok a jelölt határidőre nem tesznek eleget a 

beépítési kötelezettségnek, az az adásvételi szerződés felbontását eredményezi. 

Az ingatlanon bárminemű épület, építmény, kerítés létesítése kizárólag a képviselő-

testület előzetes engedélyével történhet.  

 

A képviselő-testület az adásvételi szerződés megkötésével és bonyolításával dr. 

Klempa Éva közjegyzőt (8500 Pápa, Ady Endre sétány 2.) bízza meg.  

Az adásvételi szerződés közjegyzői munkadíját a vevők kötelesek megfizetni.  

Amennyiben a megkötött adásvételi szerződés felbontásra, illetőleg módosításra 

kerül a közjegyzői munkadíj megfizetésére az ingatlan tulajdonosai kötelesek. 

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és 

egyben felhatalmazza az adásvételi szerződés képviselő-testület nevében történő 

aláírására. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  polgármester 

Határidő: 2016.március 31. 

 

3.) Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 

együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  

 

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. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 4/2018. (I.11.) 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: 2018.január 31. 

 

4.) Napirend: Előterjesztés a 2018.évi falunapról, költségvetési keretösszeg meghatározása 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  

 

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. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 5/2018. (I.11.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete Farkasgyepű Község 2018. 

évi Falunapját 2018.július 7-én (szombaton) tartja. 

A képviselő-testület a Falunap költségvetését legfeljebb 1.500.000,-Ft, azaz 

egymillió-ötszázezer forintban határozza meg 2018. évi költségvetése terhére.                                                                 

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

különösen a rendezvény előkészítésére, és egyben felhatalmazza a rendezvény 

megszervezésével kapcsolatos előzetes szerződések megkötésére. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: 2018.július 7. 

 

5.) Napirend: Előterjesztés elnyert pályázati támogatás miatt Farkasgyepű, Petőfi utcai járda 

felújítására árajánlatok kéréséről  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  

 

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. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 6/2018. (I.11.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2017. 

évi központi költségvetéséről szóló 2016.évi XC.törvény 3.melléklet II.2. pontja 

szerint az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, azon belül a 

belterületi utak, járdák, hidak felújításának támogatására kiírt pályázaton elnyert 

támogatásból történő, az önkormányzat tulajdonában lévő 126/3 hrsz-ú, Petőfi 



Sándor u. 2-42. házszám előtt található járdaszakasz felújítása érdekében felkéri a 

polgármestert, hogy a munkálatok megvalósítása érdekében három vállalkozótól, 

vállalkozástól kérjen árajánlatot és terjessze azokat a képviselő-testület elé.  

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére.  

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: 2018.február 28. 

 

Kocsis Tamás önkormányzati képviselő megjegyezte, hogy nagyon fontos lenne a Petőfi 

utcai járda felújítását teljes hosszban elvégezni.  

 

6.) Napirend: Szóbeli előterjesztés a Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 13. szám alatti 

önkormányzati ingatlan Hunyadi utca felőli kerítésére árajánlatok kéréséről   

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 13.szám alatti 

ingatlan kerítésének egy része megújult, fontos lenne a Hunyadi utcai részt is kicserélni. 

Ennek érdekében szükséges 3 árajánlatot kérni.  

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az 

alábbi határozati javaslatot fogadja el: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2018. (I.11.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező 

Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 13. szám alatti önkormányzati ingatlan Hunyadi 

utca felőli kerítésére az alábbi vállalkozóktól, vállalkozásoktól kér árajánlatot: 

Nívó-Baum Kft. 8582 Farkasgyepű, Iharkút u. 13. 

Axxiant Kft. 8200 Veszprém, Almádi út 15. 

Plechinger Dániel 8582 Farkasgyepű, Kossuth L. u. 3. 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére 

és felkéri a beérkezett árajánlatok képviselő-testület elő történő terjesztésére.  

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: 2018.február 28. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 7/2018. (I.11.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező 

Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 13. szám alatti önkormányzati ingatlan Hunyadi 

utca felőli kerítésére az alábbi vállalkozóktól, vállalkozásoktól kér árajánlatot: 

Nívó-Baum Kft. 8582 Farkasgyepű, Iharkút u. 13. 



Axxiant Kft. 8200 Veszprém, Almádi út 15. 

Plechinger Dániel 8582 Farkasgyepű, Kossuth L. u. 3. 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére 

és felkéri a beérkezett árajánlatok képviselő-testület elő történő terjesztésére.  

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: 2018.február 28. 

 

7.) Napirend: Szóbeli előterjesztés Városlőd-Csehbánya-Farkasgyepű települések közös 

önkormányzati újságáról  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  

 

Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy Városlőd Község Polgármestere árajánlatot 

kért Városlőd-Csehbánya-Farkasgyepű települések közös önkormányzati újságára. Az ajánlat 

a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az 

alábbi  határozati javaslatot fogadja el: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2018. (I.11.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete Városlőd és Csehbánya 

községekkel együttműködve Berkecz Dávid nyomdagrafikus részére megbízást ad 

Városlőd-Csehbánya-Farkasgyepű települések közös önkormányzati újságának 

elkészítésére, szerkesztésére, nyomtatására. 

A képviselő-testület az önkormányzatra jutó költségeket 2018.évi 

költségvetéséből fedezi.  

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: 2018.február 28. 

 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 8/2018. (I.11.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete Városlőd és Csehbánya 

községekkel együttműködve Berkecz Dávid nyomdagrafikus részére megbízást ad 

Városlőd-Csehbánya-Farkasgyepű települések közös önkormányzati újságának 

elkészítésére, szerkesztésére, nyomtatására. 



A képviselő-testület az önkormányzatra jutó költségeket 2018.évi 

költségvetéséből fedezi.  

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: 2018.február 28. 

 

8.) Napirend: Szóbeli előterjesztés falugondoki gépjármű igénybevételére érkezett 

kérelemről  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  

 

Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az Adászteveli Óvoda Bakonyjákói 

Tagóvodája bábszínházi előadásokra történő szállítás érdekében igénybe kívánjam venni az 

önkormányzat falugondnoki gépjárművét. Az intézményvezető kérelme a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi.  

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az 

alábbi határozati javaslatot fogadja el: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2018. (I.11.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Farkasgyepű Község 

Önkormányzat üzemeltetésében lévő falugondnoki gépjárművet az Adászteveli 

Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája intézményvezetőjének kérelmére 2018.február 2. 

napján bábszínházba történő szállítás érdekében térítésmentesen rendelkezésre 

bocsátja.  

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: 2018.február 2. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 9/2018. (I.11.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Farkasgyepű Község 

Önkormányzat üzemeltetésében lévő falugondnoki gépjárművet az Adászteveli 

Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája intézményvezetőjének kérelmére 2018.február 2. 

napján bábszínházba történő szállítás érdekében térítésmentesen rendelkezésre 

bocsátja.  

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 



Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: 2018.február 2. 

 

9.) Napirend: Szóbeli előterjesztés településképi rendelet hiánya miatt érkezett törvényességi 

felhívásról  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  

 

Polgármester tájékoztatta a képviselőket,  hogy a településképi rendelet megalkotásának 

hiánya miatt a Veszprém Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja törvényességi 

felhívást intézett az önkormányzathoz. A felhívás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az 

alábbi határozati javaslatot fogadja el: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2018. (I.11.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Veszprém 

Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottjának VEB/005/281/2018. ügyszámú 

törvényességi felhívását és utasítja a jegyzőt, valamint a polgármestert, hogy a 

településképi rendelet megalkotása érdekében szükséges intézkedéseket tegye 

meg.  

Határidő: 2018.március 30. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester és dr. Ádám Renáta jegyző 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az 

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 10/2018. (I.11.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Veszprém 

Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottjának VEB/005/281/2018. ügyszámú 

törvényességi felhívását és utasítja a jegyzőt, valamint a polgármestert, hogy a 

településképi rendelet megalkotása érdekében szükséges intézkedéseket tegye 

meg.  

Határidő: 2018.március 30. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester és dr. Ádám Renáta jegyző 

 

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 

 


