
 

22/2021. (III.16.) 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 és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:  

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete- mint a nevezett ingatlanra 

elidegenítési és terhelési tilalmat bejegyzett fél- hozzájárul ahhoz, hogy a Mayer Lilla 

8400 AJKA, Szent István út 59.B. lph. 2/6. szám alatti lakos tulajdonát képező 

Farkasgyepű belterület 240/23 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület művelési ágú,  969 m2 

nagyságú ingatlan ½ részét tulajdonos férje, Mesterházi Béla  8400 AJKA, Szent 

István út 59.B. lph. 2/6. szám alatti lakos részére ajándékozza.  

A Képviselő-testület az ajándékozási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulás 

feltételeként szabja, hogy az új tulajdonos vonatkozásában is a tulajdonostárssal kötött 

adásvételi szerződésben, illetve Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-

testületének 86/2020. (X.22.) számú Kt. határozatában foglalt feltételek kikötésre és 

elfogadásra kerüljenek.  

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Farkasgyepű, 2021.március 16. 

 Takácsné Légrádi Edina  

 polgármester 
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23/2021. (III.16.) 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 és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:  

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az ½ 

részben Mayer Lilla 8400 AJKA, Szent István út 59.B. lph. 2/6. szám alatti lakos és 

az ½ részben Mesterházi Béla 8400 AJKA, Szent István út 59.B. lph. 2/6. szám alatti 

lakos tulajdonát képező Farkasgyepű belterület 240/23 hrsz-ú, kivett beépítetlen 

terület művelési ágú,  969 m2 nagyságú ingatlan vonatkozásában, melyre a beépítési 

kötelezettség biztosítására Farkasgyepű Község Önkormányzat  Képviselő-testülete 

elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztetett be a Magyar Állam részére Családok 

Otthonteremtési Kedvezmény mértékéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre. 

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

egyben felhatalmazza a bejegyzési engedély képviselő-testület nevében történő 

aláírására. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Farkasgyepű, 2021.március 16. 

 Takácsné Légrádi Edina  

 polgármester 

           

 

 

 

 

 

 

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

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

e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu 

 



 

24/2021. (III.16.) 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 és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:  

Farkasgyepű Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 21-06673-1-007-01-

00 MEKH kóddal rendelkező 52. sorszámú Ajka szennyvízelvezető és -tisztító 

víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi 

CCIX. törvény 11. § (2) bekezdése szerinti, a 2022-2036. évekre vonatkozó Gördülő 

Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása érdekében felhatalmazza a 

Polgármestert arra, hogy hatalmazza meg a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű 

Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos 

önkormányzati kötelezettségek teljesítésével. 

A meghatalmazás terjedjen ki arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a vonatkozó 

Terveket készítse el és a Vksztv. valamint az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet által 

megállapított véleményezés átvételét követően, a 2022-2036. évekre vonatkozó 

Gördülő Fejlesztési Tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz 

nyújtsa be és a jóváhagyásra irányuló eljárásban képviselje az Önkormányzatot. 

A meghatalmazás visszavonásig érvényes, így a elkövetkező években készítendő 

Gördülő Fejlesztési Tervek elkészítésére, benyújtására és a jóváhagyási eljárásban való 

képviseletre szól. 

Egyúttal a Képviselő-testület elfogadja, hogy a mindenkor érvényes igazgatási és 

szolgáltatási díjakat a Bakonykarszt Zrt. a jóváhagyási eljárás megindítása érdekében 

befizeti és amennyiben lehetséges, akkor a használati díjak terhére elszámolja. 

Amennyiben ez nem áll rendelkezésre, akkor az Önkormányzat a Bakonykarszt Zrt. 

részére az igazgatási és szolgáltatási díjat megfizeti.  

Felelős:Takácsné Légrádi Edina 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

Farkasgyepű, 2021.március 16. 

 Takácsné Légrádi Edina  

 polgármester 

           

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

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

e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu 

 



 

25/2021. (III.16.) 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 és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:  

Farkasgyepű Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 11-10250-1-001-00-

07 MEKH kóddal rendelkező 4. sorszámú Farkasgyepű ivóvízellátó víziközmű-

rendszer Ellátásért Felelőse, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 

11. § (2) bekezdése szerinti, a 2022-2036. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervvel 

kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása érdekében felhatalmazza a Polgármestert arra, 

hogy hatalmazza meg a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő 

Részvénytársaságot a Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos önkormányzati 

kötelezettségek teljesítésével. 

A meghatalmazás terjedjen ki arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a vonatkozó 

Terveket készítse el és a Vksztv. valamint az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet által 

megállapított véleményezés átvételét követően, a 2022-2036. évekre vonatkozó 

Gördülő Fejlesztési Tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz 

nyújtsa be és a jóváhagyásra irányuló eljárásban képviselje az Önkormányzatot. 

A meghatalmazás visszavonásig érvényes, így a elkövetkező években készítendő 

Gördülő Fejlesztési Tervek elkészítésére, benyújtására és a jóváhagyási eljárásban való 

képviseletre szól. 

Egyúttal a Képviselő-testület elfogadja, hogy a mindenkor érvényes igazgatási és 

szolgáltatási díjakat a Bakonykarszt Zrt. a jóváhagyási eljárás megindítása érdekében 

befizeti és amennyiben lehetséges, akkor a használati díjak terhére elszámolja. 

Amennyiben ez nem áll rendelkezésre, akkor az Önkormányzat a Bakonykarszt Zrt. 

részére az igazgatási és szolgáltatási díjat megfizeti.  

Felelős:Takácsné Légrádi Edina 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

Farkasgyepű, 2021.március 16. 

 Takácsné Légrádi Edina  

 polgármester 

           

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

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

e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu 

 


