
 

 

97/2020. (XII.10.) számú Kt.határozat 

Farkasgyepű Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Farkasgyepű Község Önkormányzat polgármestere a 

veszélyhelyzet kihirdetéséról szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:  

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete-tekintettel arra, hogy a 

legalacsonyabb összegű árajánlatot adta- az Exact Office Kft. (8500 Pápa, Korona u. 

49.) gazdasági társaságtól rendeli meg jelen határozat mellékletét képező árajánlat 

szerint a tulajdonát képező Farkasgyepű Faluház közösségi színtér informatikai 

eszközeit, illetve információs felületének megújítását.  

A képviselő-testület a tárgyi eszköz vásárlás, illetve szolgáltatás rendelés 

1.099.901,-Ft, azaz egymillió-kilencvenkilencezer-kilencszázegy forint összegű 

költségét 2020.évi költségvetéséből fedezi.  

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  polgármester 

Határidő: 2020.december 20. 

 

Farkasgyepű, 2020.december 10.  

 Takácsné Légrádi Edina  

 polgármester 

 

 

 

 

 

 

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

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

e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu 

 



 

 

98/2020. (XII.10.) számú Kt.határozat 

Farkasgyepű Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Farkasgyepű Község Önkormányzat polgármestere a 

veszélyhelyzet kihirdetéséról szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:  

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozat mellékletét 

képező terv szerint elfogadja 2021. évi belső ellenőrzési tervét. 

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

megtételére. 

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

Határidő: folyamatos, 2021. december 31-ig 

 

Farkasgyepű, 2020.december 10.  

 Takácsné Légrádi Edina  

 polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

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

e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu 

 



 

 

99/2020. (XII.10.) számú Kt.határozat 

Farkasgyepű Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Farkasgyepű Község Önkormányzat polgármestere a 

veszélyhelyzet kihirdetéséról szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:  

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozat mellékletét 

képező terv szerint elfogadja 2021. évi munkatervét. 

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

megtételére. 

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

Határidő: folyamatos, 2021. december 31-ig 

 

 

Farkasgyepű, 2020.december 10.  

 Takácsné Légrádi Edina  

 polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

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

e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu 

 



 

 

100/2020. (XII.10.) számú Kt.határozat 

Farkasgyepű Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Farkasgyepű Község Önkormányzat polgármestere a 

veszélyhelyzet kihirdetéséról szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:  

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete elidegenítésre jelöli a tulajdonában 

lévő Farkasgyepű belterület 240/29 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület művelési ágú, 979 m2 

nagyságú ingatlant ½ részben Szokol Marianna és ½ részben Guba Péter 2132 Göd, Erzsébet 

u. 17. szám alatti lakosok részére. 

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

összegben állapítja meg, mely összeget vevők a szerződés aláírásával egyidejűleg kötelesek 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Takarékbanknál vezetett 73600015-15569482 számú 

költségvetési számlájára megfizetni. 

A Képviselő-testület elrendeli, hogy az adásvételi szerződés megkötésének időpontjától 

számított 5 éven belül az ingatlan megvásárlói az építési telket családi házzal beépítsék, 

illetőleg arra a használatbavételi engedélyt megkérjék. 

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 tesz eleget a beépítési kötelezettségnek, 

az az adásvételi szerződés felbontását eredményezi.  

Amennyiben az adásvételi szerződés a tulajdonosok érdekkörében felmerülő ok miatt 

felbontásra kerül, úgy felek a visszavásárlási árat az eredeti vételár 50 %--ában állapítják 

meg.   

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

Attila (8200 Veszprém, Horgos u. 8.) ügyvédet bízza meg.  

Az adásvételi szerződés ügyvédi munkadíját vevők kötelesek megfizetni.  

Amennyiben a megkötött adásvételi szerződés felbontásra, illetőleg módosításra kerül az 

ügyvédi 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: 2020.december 30. 

Farkasgyepű, 2020.december 10.  

 Takácsné Légrádi Edina  

 polgármester 

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

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

e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu 

 



 

 

101/2020. (XII.10.) számú Kt.határozat 

Farkasgyepű Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Farkasgyepű Község Önkormányzat polgármestere a 

veszélyhelyzet kihirdetéséról szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:  

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a jelen 

határozat 1. mellékletét képező Herend Környéki Önkormányzatok Család és 

Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását a törzskönyvi bejegyzés napjának 

hatályával és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Farkasgyepű, 2020.december 10.  

 Takácsné Légrádi Edina  

 polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

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

e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu 

 



 

 

102/2020. (XII.10.) számú Kt.határozat 

Farkasgyepű Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Farkasgyepű Község Önkormányzat polgármestere a 

veszélyhelyzet kihirdetéséról szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:  

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakony vadjai 

múzeumban történő elhelyezésre a Gémesi Preparátor Kft. (8800 Nagykanizsa, 

Levente u. 20.)  gazdasági társaságtól 2 db aranysakál preparálását (diorámával 

együtt) rendeli meg. 

A képviselő-testület a munkálatok bruttó 317.500,-Ft, azaz 

háromszáztizenhétezer-ötszáz forint költségét 2020.évi költségvetéséből fedezi.  

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére.  

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Farkasgyepű, 2020.december 10.  

 Takácsné Légrádi Edina  

 polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

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

e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu 

 



 

 

103/2020. (XII.10.) számú Kt.határozat 

Farkasgyepű Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Farkasgyepű Község Önkormányzat polgármestere a 

veszélyhelyzet kihirdetéséról szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:  

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester jelen 

határozat mellékletét képező 2020.évről szóló beszámolóját elfogadja és felkéri a 

polgármestert, hogy azt, mint a képviselő-testület 2020.évi közmeghallgatási 

beszámolóját Farkasgyepű község weboldalán tegye közzé.  

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére.  

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Farkasgyepű, 2020.december 10.  

 Takácsné Légrádi Edina  

 polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

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

e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu 

 



 

 

104/2020. (XII.10.) számú Kt.határozat 

Farkasgyepű Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Farkasgyepű Község Önkormányzat polgármestere a 

veszélyhelyzet kihirdetéséról szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:  

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete az nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 24.§ (1A) bekezdése szerint a kötelező felvételt 

biztosító általános iskolák- a felvételi körzethatárok meghatározásának tárgyában 

véleményét az alábbiak szerint alakítja ki: elfogadja a Farkasgyepű településen 

lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező diákok részére a 

Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 8445 Városlőd, Kossuth 

Lajos u. 58., mint kötelező felvételt biztosító általános iskola kijelölését.  

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

megtételére. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 dr. Ádám Renáta jegyző 

Határidő: 2021.február 15. 

 

Farkasgyepű, 2020.december 10.  

 Takácsné Légrádi Edina  

 polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

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

e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu 

 


