
 

Szám:22/2018. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. november 22-én 

17.00 órakor megtartott közmeghallgatásán 

 

Jelen voltak: Takácsné Légrádi Edina polgármester és 

 Kocsis Tamás önkormányzati képviselő és  

 Kungl Melinda önkormányzati képviselő. 

 

Távolmaradtak:Rujzam Antal alpolgármester 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  

Veisz Györgyné Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

A lakosság részéről megjelent és minden napirend tárgyalásánál jelen volt: 

12 fő a mellékelt jelenléti ív szerint 

Takácsné Légrádi Edina polgármester köszöntötte a közmeghallgatáson megjelenteket, és a 

jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők közül 3 fő megjelent, 2 fő távolmaradt, 

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 3 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 

0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 106/2018. (XI.22.) számú Kt. határozata 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018.november 22-i közmeghallgatásának 

napirendje: 

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 

e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu 

 



1.) Beszámoló az önkormányzat elmúlt évi munkájáról 

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 2018.januárjától a 

közmeghallgatás időpontjáig. Elmondta, hogy az idei évben az önkormányzatnak állami 

támogatásból 18 898 375,-Ft, adókból 15 974 947,-Ft, ingatlan értékesítésből 11 072 836,-Ft 

bevétele származott, illetve saját bevételként (közterület használat, bérleti díjak, fűnyírás, stb.) 

852 736,-Ft növelte a költségvetés bevételi oldalát. A 2018.évi bevételeket és kiadásokat a jelen 

jegyzőkönyv mellékletét képezőek szerint tételesen felsorolta.  

Végül elmondta, hogy az idei nyitó bankszámlaegyenlege 22 039 889,-Ft volt, míg a mai napon 

26 723 681,-Ft 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 107/2018. (XI.22.) 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. 

Kocsis László farkasgyepűi lakos megkérdezte, hogy a Petőfi utcai járda felújításának 

folytatása mikorra várható? 

Takácsné Légrádi Edina polgármester válaszában elmondta, hogy arra a szakaszra 2019-ben 

kerül majd sor. Jelenleg az oszlopok cseréje lenne a legfontosabb, melyre vonatkozóan már 

kéréssel fordult az önkormányzat az E.on felé.  

Újra felmerült a lakosok között a sebességkorlátozás szükségeségének kérdése, többen 

javasolták sebességmérő berendezés felszerelését, esetleg fekvőrendőr elhelyezését, illetve a 

településen található sebességtúllépésre figyelmeztető tábla javítását, valamint a 

gyalogátkelőhely megépítését.  



Takácsné Légrádi Edina polgármester elmondta, hogy a Tapolcafőre telepített sebességmérő 

berendezés miatt kisebb az esély, hogy Farkasgyepűre is telepítenek egyet, de folyamatos az 

egyeztetés az érintett szervekkel. A gyalogátkelőhely kapcsán megjegyezte, hogy már tett 

lépéseket az önkormányzat 2 gyalogátkelőhely kiépítésére, de tekintettel annak magas 

költségeire (nemcsak a felfestés, hanem terveztetés, engedélyeztetés, megvilágítás kiépítse) 

egyenlőre csak az elkövetkező évek tervek között szerepel.  

Ágh Magdolna farkasgyepűi lakos elmondta, hogy nagyon jól sikerült a Faluháztól a falu 

bejáratáig tartó járdaszakasz felújítása,  de mikor kerül sor a másik oldal felújítására? 

Takácsné Légrádi Edina polgármester válaszában elmondta, hogy annak a szakasznak a 

felújítására a következő 2 évben nem lát esélyt, ennek költségvetési okai vannak.  

Stilet József farkasgyepűi lakos megkérdezte, hogy urnafal építését tervezi-e az 

önkormányzat? 

Takácsné Légrádi Edina polgármester válaszában elmondta, hogy az önkormányzat szeretné 

felújítani az egész temetőt, új ravatalozó építését tervezzük 2020-ban. Jövőre a terveket 

készíttetjük el, hogy a Modern Falvak programban pályázni tudjunk akár önrész nélkül is.  

Ágh Magdolna farkasgyepűi lakos elmondta, hogy a falu elején található Szent Antal szobor 

is felújításra szorul. Elmondta azt is, hogy a Faluház nagytermében nagyon rossz a 

megvilágítás, a rendezvényeken nehezen készít csak fotókat.  

Takácsné Légrádi Edina polgármester válaszában elmondta, hogy a megvizsgálja az 

világítás javításának lehetőségét.  

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester a közmeghallgatást 17.40 

órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 

 Takácsné Légrádi Edina dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

 

 


