
 

Szám:22/2018. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. december 5-én 

17.00 órakor megtartott közmeghallgatásán 

 

Jelen voltak: Takácsné Légrádi Edina polgármester és 

 Rujzam Antal alpolgármester és 

 Kocsis Tamás önkormányzati képviselő és  

  

Távolmaradtak: 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  

Veisz Györgyné Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

A lakosság részéről megjelent és minden napirend tárgyalásánál jelen volt: 

23 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 117/2019. (XII.5.) számú Kt. határozata 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019.december 5-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 2019.januárjától a 

közmeghallgatás időpontjáig. Polgármester bemutatta az interneten már korábban közzétett 

települési imázsvideót. A videó megtekintése után a polgármester elmondta, hogy a tavalyi 

évről 28.925.413,-Ft pénzmaradvánnyal kezdett az önkormányzat.  

A legjelentősebb kiadások az idei évben az alábbiak voltak: 2360 eFt a falunap költsége, 

1.632 eFt Bakony vadjai gáz fűtés kialakítása, tervezése, engedélyeztetése, 3 db buszmegálló 

megvilágítása 262 eFt, Dísztó, illetve Temető felé vezető út felújítása 4.426 eFt, Petőfi S. u. 

132. hrsz-ú útszakasz felújítása 1 mFt, nagyterem megvilágításának javítása 90 eFt, Kossuth 

utca Borókáig tartó járdaszakaszának felújítása 8. 639.866,-Ft, fogathajtó verseny 583.046,-

Ft, nyugdíjasest 200 eFt, 150 db szék beszerzése 1.800 eFt, régi fodrászüzlet ifjúsági klubbá 

alakítása 1.500 eFt, mikulásünnepség 53 eFt. A Temető felújítására, új ravatalozó építésére 

pályázatot nyújtott be az önkormányzat a Magyar Falu programba, azonban jelenleg 

tartaléklistára került a pályázat, a tervezésre, engedélyeztetése 640 eFt-ba került. Az 

önkormányzat a Csurgó utca közvilágításának megterveztetésére 254 eFt összeget költött. A 

képviselő-testület támogatta a nyugdíjasok kirándulását is 50 eFt összeggel. Polgármester 

meghívta a lakosságot a templomban tartandó csellókoncertre.  

Polgármester összegezve az elhangzottakat elmondta, hogy az idei évben 18 mFt-ot költött az 

önkormányzat, 11.351 eFt maradt a számlán.  

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

beszámolót fogadja el. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 118/2019. (XII.5.) 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. 

Stribl László farkasgyepűi lakos megkérdezte, hogy a Hunyadi utca felújításának folytatása 

mikorra várható. mivel az ő háza felé vezető köz nem került felújításra. Elmondta, hogy annak 



az utcának a végén, ahol ő lakik sok az árokba dobott gally. Kérte, hogy egy munkagéppel 

tolassa le az önkormányzat. Megkérdezte, hogy a temetőben lévő nagy fenyőfák gallyazását 

nem tervezi-e az önkormányzat.  

Takácsné Légrádi Edina polgármester válaszában elmondta, hogy arra a szakaszra jövőre 

kerül majd sor. A munkagéppel kapcsolatban beszél egy vállalkozóval. A temetői 

fenyőgallyazást egyenlőre nem folytatja az önkormányzat, majd a ravatalozófelújításkor.  

Ágh Magdolna farkasgyepűi lakos elmondta, hogy az ő háza felé vezető út is nagyon rossz 

állapotú és a vízelvezetése sincs megoldva. Elmondta, hogy több ingatlannál a trágyatárolást 

is vizsgálni kellene. Megkérdezte, hogy a Bakony vadjai múzeum mikor látogatható. Lakos 

megköszönte az önkormányzatnak a vásárolt kényelmes székeket.  

Takácsné Légrádi Edina polgármester elmondta, hogy az út szélesítése a köz német 

tulajdonosának érdektelensége miatt húzódik. Hozzátette, hogy a Bakony vadjai múzeum 

látogatása csak vezetéssel történhet, Mayer Nándor gondokot kell hívni.  

Stribl József farkasgyepűi lakos elmondta, hogy az eladott Dísztó környéke nagyon 

elhanyagolt, ezt az arra járó turisták is folyton megjegyzik, mikorra kell beépíteni a 

tulajdonosnak. Hozzátette azt is, hogy a település belterületén is több helyen rálógnak az ágak 

a járdákra, fel kellene hívni a tulajdonosok figyelmét a gondozásukra.  

Takácsné Légrádi Edina polgármester elmondta, hogy a terület magánterület, oda nem 

járhatnak be turisták, illetve tekintettel az ingatlan külterületi jellegére nem szabott beépítési 

kötelezettséget az önkormányzat. Elmondta, hogy az önkormányzatnak jelenleg csak egy 

közfoglalkoztatottja van, aki nem győzi a közterületek kaszálását, ezért vállalkozót bízott meg 

az önkormányzat, mely költséghatékonyabb megoldás, éves szinten kb. 350 eFt a költsége.  

Nyári Ferenc farkasgyepűi lakos elmondta, hogy a Boroszlán mellett is sok ág van az 

árokban, azt is le kellene tolatni. Kérte, hogy a Petőfi utcáról a temető felé vezető köz bejárata 

is kerüljön felújításra. Felvetette újra a kukák telítettségének kérdését.  

Takácsné Légrádi Edina polgármester elmondta, hogy éppen a kérdező lakos kérésére  - az 

árok felújításakor, mert az az Ő térköve - került felszedésre a temetőbejáró térkő burkolata, 

ezért az folyton javításra szorul. Hozzátette, hogy az üdülősoron lakók hulladéktárolási 

kérdését újratárgyalja a testület, illetve az AVAR Kft. ügyintézőjét is meghívja egy fórumra.  

Újra felmerült a lakosok között a sebességkorlátozás szükségeségének kérdése, többen 

javasolták sebességmérő berendezés felszerelését, 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 tervei között szerepel. Polgármester elmondta, 

hogy a VÉDA lenne a legjobb megoldás, de annak költségei 50 %-át az önkormányzatnak kell 

fedeznie.  

 



Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester a közmeghallgatást 18.20 

órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 

 Takácsné Légrádi Edina dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

 

 


