
 

47/2020. (VI.11.) számú polgármesteri határozat 

Magyarország Kormánya által a 40/2020. (III.11.) Kormányrendelettel elrendelt 

veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében a 

veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot 

hozom: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Glied-Berke 

Barbara fogászati alapellátást biztosító fogorvos kérése ellenére nem biztosít a 

fogorvos részére a közfinanszírozáson felül egyéb forrást.  

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Farkasgyepű, 2020.június 11. 

 Takácsné Légrádi Edina  

 polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

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

e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu 

 



 

48/2020. (VI.11.) számú polgármesteri határozat 

Magyarország Kormánya által a 40/2020. (III.11.) Kormányrendelettel elrendelt 

veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében a 

veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot 

hozom: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja, 

hogy a dr. Glied-Berke Barbara fogászati alapellátást biztosító fogorvossal kötött  

feladatátvállalási szerződés 10.b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„10.b) A fogászati alapellátást biztosító Dr. Glied-Berke Barbara egyéni 

vállalkozó mindenkori rendelési idejének aktuális módosítása az Önkormányzat 

részéről egy tudomásul vételt igényel, amely nem jár szerződésmódosítással, 

sem a szerződéses óraszám csökkenésével”. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére és egyben a szerződésmódosítás aláírására.  

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Farkasgyepű, 2020.június 11. 

 Takácsné Légrádi Edina  

 polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

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

e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu 

 



 

49/2020. (VI.11.) számú polgármesteri határozat 

Magyarország Kormánya által a 40/2020. (III.11.) Kormányrendelettel elrendelt 

veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében a 

veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot 

hozom: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét 

képező támogatási szerződésben foglalt feltételek szerint 25.000,-Ft, azaz huszonötezer 

forint vissza nem térítendő támogatást nyújt az Együtt Gyermekeinkért Alapítvány 

(8445 Városlőd, Kossuth Lajos u. 58. részére a 2020.évben nyári szabadidős táborok 

szervezési és lebonyolítási kiadásainak fedezése céljára történő felhasználásra. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére és egyben a támogatási szerződés képviselő-testület nevében történő 

aláírására.  

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: 2020.június 30. 

 

Farkasgyepű, 2020.június 11. 

 Takácsné Légrádi Edina  

 polgármester 

 

 

 

 

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

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

e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu 

 


