
 

41/2020. (V.5.) 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 Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok 2019. évi végrehajtásáról szóló jelen határozat 

mellékletét képező átfogó értékelést elfogadja. 

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

megtételére. 

Felelős:   Takácsné Légrádi Edina polgármester 

  dr. Ádám Renáta  jegyző 

Határidő: 2020.május 31. 

 

Farkasgyepű, 2020.május 5. 

 Takácsné Légrádi Edina  

 polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

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

e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu 

 



 

42/2020. (V.5.) 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 – mint fenntartó – a Városlődi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetéséről szóló 12/2020.(I.24.) számú Kt. határozatát 

módosítja, melynek során a határozat 1.) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 

  „1.) A 2020. évi költségvetési évben a Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal  

a) bevételi főösszege: 39 817 772 forint; 

melyből 

    aa) átvett pénzeszköz 39 794 528 forint 

    ab) pénzmaradvány 23 244  forint 

b) kiadási főösszege: 39 817 772 forint,  

melyből 

 ba) személyi juttatások: 30 778 760 forint, 

  bb) munkaadókat terhelő járulékok: 5 366 641 forint, 

 bc) dologi, és egyéb folyó kiadások: 1 272 371 forint, 

bd) támogatás:2 400 000 forint.” 

A 12/2020.(I.24.) számú Kt. határozat 1. melléklete helyébe jelen határozat 1.melléklete, 2. 

melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép. 

A Képviselő-testület 12/2020. (I.24.) számú Kt. határozatának e határozattal nem érintett 

rendelkezései változatlan formában és tartalommal hatályukban fennmaradnak. 

A képviselő-testületek megbízzák Városlőd Község Polgármesterét, hogy a Közös Hivatal 

költségvetésének Városlőd Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésébe való beépítéséről 

gondoskodjon. 

 

A Képviselő-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról 

gondoskodjon. 

Határidő: azonnal 

 Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

  dr. Ádám Renáta jegyző 

Farkasgyepű, 2020.május 5. 

 Takácsné Légrádi Edina  

 polgármester 

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

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

e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu 

 



 

43/2020. (V.5.) 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 Városlődi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetéséről szóló beszámolót  

 

43 998 469 Ft azaz negyvenhárommillió-kilencszázkilencvennyolcezer-

négyszázhatvankilenc forint tényleges bevétellel és  

43 975 225 Ft azaz negyvenhárommillió-kilencszázhetvenötezer-kettőszázhuszonöt 

forint teljesített kiadással és  

23 244,- Ft azaz huszonháromezer-kettőszáznegyvennégy forint pénzmaradvánnyal 

elfogadja.  

 

Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi tényleges bevételeit és teljesített 

kiadásait jelent határozat melléklete tartalmazza. 

 

Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évben adósság és hitelállománnyal 

nem rendelkezett. 

A képviselő-testület a Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal létszám-előirányzatát 

6 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal, és 6 fő, az év utolsó napján 

foglalkoztatható zárólétszámmal jóváhagyja. 

 
Határidő: azonnal 

 Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

  dr. Ádám Renáta jegyző 

 

Farkasgyepű, 2020.május 5. 

 Takácsné Légrádi Edina  

 polgármester 

 

 

 

 

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

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

e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu 

 



 

44/2020. (V.5.) 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 Városlődi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2019.évi tevékenységéről szóló, jelen határozat mellékletét 

képező beszámolót elfogadja.  

 

Farkasgyepű, 2020.május 5. 

 Takácsné Légrádi Edina  

 polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

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

e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu 

 


