
 

39/2021. (V.27.) 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 a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok 2020. 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: 2021.május 31. 

 

Farkasgyepű, 2021.május 27. 

 

 Takácsné Légrádi Edina  

 polgármester 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

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

e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu 

 



 

40/2021. (V.27.) 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 a Városlődi Közös 

Önkormányzati Hivatal jegyzőjének jelen határozat mellékletét képező, 2020.évről 

szóló beszámolóját elfogadja. 

 

Farkasgyepű, 2021.május 27. 

 

 Takácsné Légrádi Edina  

 polgármester 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

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

e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu 

 



 

41/2021. (V.27.) 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 a Városlődi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetéséről szóló beszámolót  

41 648 101 Ft azaz negyvenegymillió-hatszáznegyvennyolcezer-egyszázegy forint 

tényleges bevétellel és  

41 609 935 Ft azaz negyvenegymillió-hatszázkilencezer-kilencszázharmincöt forint 

teljesített kiadással és  

38 166,- Ft azaz harmincnyolcezer-egyszázhatvanhat forint pénzmaradvánnyal 

elfogadja.  

Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi tényleges bevételeit és teljesített 

kiadásait jelent határozat melléklete tartalmazza. 

Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. 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: 2021.05.31. 

 Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

  dr. Ádám Renáta jegyző 

 

Farkasgyepű, 2021.május 27. 

 

 Takácsné Légrádi Edina  

 polgármester 

          

 

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

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

e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu 

 



 

42/2021. (V.27.) 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 az 1/1 részben 

tulajdonát képező Farkasgyepű belterület 240/7 hrsz-ú ingatlan művelési ágát a 

jelenlegi „kivett beépítetlen terület” művelési ágról „kivett játszótér” művelési 

ágra kívánja módosítani, mivel ezen ingatlan funkciója a valóságban is 

játszótér.  

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Farkasgyepű, 2021.május 27. 

 

 Takácsné Légrádi Edina  

 polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

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

e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu 

 



 

 

43/2021. (V.27.) 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 az 1/1 részben 

tulajdonát képező Farkasgyepű belterület 240/2 hrsz-ú ingatlan művelési ágát a 

jelenlegi „kivett beépítetlen terület” művelési ágról „kivett közpark” művelési 

ágra kívánja módosítani, mivel ezen ingatlan funkciója a valóságban is 

közpark.  

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Farkasgyepű, 2021.május 27. 

 

 Takácsné Légrádi Edina  

 polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

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

e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu 

 



 

44/2021. (V.27.) 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 az 1/1 részben 

tulajdonát képező Farkasgyepű belterület 240/3 hrsz-ú ingatlan művelési ágát a 

jelenlegi „kivett beépítetlen terület” művelési ágról „kivett közpark” művelési 

ágra kívánja módosítani, mivel ezen ingatlan funkciója a valóságban is 

közpark.  

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Farkasgyepű, 2021.május 27. 

 

 Takácsné Légrádi Edina  

 polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

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

e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu 

 



 

45/2021. (V.27.) 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 az 1/1 részben 

tulajdonát képező Farkasgyepű belterület 240/4 hrsz-ú ingatlan művelési ágát a 

jelenlegi „kivett beépítetlen terület” művelési ágról „kivett közpark” művelési 

ágra kívánja módosítani, mivel ezen ingatlan funkciója a valóságban is 

közpark.  

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Farkasgyepű, 2021.május 27. 

 

 Takácsné Légrádi Edina  

 polgármester 

 

 

 

 

 

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

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

e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu 

 



 

46/2021. (V.27.) 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 az 1/1 részben 

tulajdonát képező Farkasgyepű belterület 240/5 hrsz-ú ingatlan művelési ágát a 

jelenlegi „kivett beépítetlen terület” művelési ágról „kivett közpark” művelési 

ágra kívánja módosítani, mivel ezen ingatlan funkciója a valóságban is 

közpark.  

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Farkasgyepű, 2021.május 27. 

 

 Takácsné Légrádi Edina  

 polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

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

e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu 

 



 

47/2021. (V.27.) 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 az 1/1 részben 

tulajdonát képező Farkasgyepű belterület 240/6 hrsz-ú ingatlan művelési ágát a 

jelenlegi „kivett beépítetlen terület” művelési ágról „kivett közpark” művelési 

ágra kívánja módosítani, mivel ezen ingatlan funkciója a valóságban is 

közpark.  

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Farkasgyepű, 2021.május 27. 

 

 Takácsné Légrádi Edina  

 polgármester 

 

 

 

 

 

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

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

e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu 

 



 

48/2021. (V.27.) 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 az 1/1 részben 

tulajdonát képező Farkasgyepű belterület 240/9 hrsz-ú ingatlan művelési ágát a 

jelenlegi „kivett beépítetlen terület” művelési ágról „kivett közpark” művelési 

ágra kívánja módosítani, mivel ezen ingatlan funkciója a valóságban is 

közpark.  

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Farkasgyepű, 2021.május 27. 

 

 Takácsné Légrádi Edina  

 polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

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

e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu 

 



 

49/2021. (V.27.) 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 az 1/1 részben 

tulajdonát képező Farkasgyepű belterület 240/10 hrsz-ú ingatlan művelési ágát 

a jelenlegi „kivett beépítetlen terület” művelési ágról „kivett közpark” 

művelési ágra kívánja módosítani, mivel ezen ingatlan funkciója a valóságban 

is közpark.  

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Farkasgyepű, 2021.május 27. 

 

 Takácsné Légrádi Edina  

 polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

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

e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu 

 



 

50/2021. (V.27.) 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 a jelen határozat mellékletét 

képező támogatási szerződésben foglalt feltételek szerint 500.000,-Ft, azaz ötszázezer 

forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a Farkasgyepű Fejlődéséért Egyesület 

(8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42.) részére a 2021.évben Farkasgyepű 

településen a támogató által szervezett nyilvános programok 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: 2021.június 30. 

 

Farkasgyepű, 2021.május 27. 

 

 Takácsné Légrádi Edina  

 polgármester 

 

 

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

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

e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu 

 


