
  

Szám:16/2021. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021.augusztus 10-én 

14.30 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános testületi ülésén 

 

Jelen voltak: Takácsné Légrádi Edina polgármester  

 Kocsis Tamás önkormányzati képviselő és 

 Mayer Nándor önkormányzati képviselő 

Távolmaradtak: Rujzam Antal alpolgármester és 

 Kungl Melinda önkormányzati képviselő 

Meghívottak: dr. Ádám Renáta jegyző 

  Veisz Györgyné Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

 

A meghívottak közül megjelent és minden napirend tárgyalásánál jelen volt: 

dr. Ádám Renáta jegyző 

Takácsné Légrádi Edina polgármester köszöntötte a nyilvános képviselő-testületi ülésen 

megjelenteket, és a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők közül 3 fő megjelent, 

2 fő távolmaradt, így a testület határozatképes. 

A rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi ülést megnyitotta. 

 

Polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi javaslatot 

fogadja el. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 3 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 64/2021. (VIII.10.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021.augusztus 10-i rendkívüli, 

nyilvános ülésének napirendje: 

 

1.) Előterjesztés Farkasgyepű 06/1 és 013 hrsz-ú külterületi utak felújítása kapcsán hozott 

határozat módosításáról  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

2.) Előterjesztés Bakonykarszt Víz és Csatornamű Zrt. által készített gördülő fejlesztési 

terv előzetes véleményezéséről  

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

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

e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu 

 



Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

3.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

településkép védelméről szóló 7/2019. (VIII.9.) önkormányzati rendelete 

módosításáról 

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

4.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 

egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 8/2016 (VIII.16.) 

önkormányzati rendelete módosításáról 

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

 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1. Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű 06/1 és 013 hrsz-ú külterületi utak felújítása kapcsán 

hozott határozat módosításáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Takácsné Légrádi Edina polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a 

képviselőket.  

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az 

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el.  

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 3 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 65/2021. (VIII.10.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Farkasgyepű 06/1 és 013 

hrsz-ú külterületi utak felújítása kapcsán hozott 60/2021.(VII.22.) számú Kt. 

határozatát módosítja, melynek során a határozat 2.bekezdése helyébe az alábbi 

szövegrész lép:  

 

„A képviselő-testület a fenti felújítás céljára benyújtott igényéhez 2021. évi 

költségvetésében összesen bruttó 2 284 418,-Ft, azaz kettőmillió-

kettőszáznyolcvannégyezer-négyszáztizennyolc forint önrészt biztosít.”  

A Képviselő-testület a 60/2021.(VII.22.) számú határozatának e határozattal nem 

érintett rendelkezései változatlan formában és tartalommal hatályukban 

fennmaradnak. 

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

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: azonnal 

 



2. Napirend: Előterjesztés Bakonykarszt Víz és Csatornamű Zrt. által készített gördülő 

fejlesztési terv előzetes véleményezéséről  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

Takácsné Légrádi Edina polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a 

képviselőket.  

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az 

előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat fogadja el.  

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 3 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatokat hozta: 

 

1.Farkasgyepű Község Önkormányzat 66/2021. (VIII.10.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonykarszt Víz- és 

Csatornamű Zrt. által a 11-10250-1-001-00-07 MEKH kóddal rendelkező 4. 

sorszámú Farkasgyepű ivóvízellátó víziközmű-rendszer vonatkozásában 2022-2036. 

évek közötti időszakra készített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja.  

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: 2021.augusztus 29. 

 

2.Farkasgyepű Község Önkormányzat 67/2021. (VIII.10.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonykarszt Zrt. által az 

52.sorszámú 21-06673-1-007-01-00 MEKH kóddal rendelkező Ajka 

szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer vonatkozásában 2022-2036. évek 

közötti időszakra készített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja. 

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: 2021.augusztus 29. 

3. Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

településkép védelméről szóló 7/2019. (VIII.9.) önkormányzati rendelete módosításáról 

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

 

Takácsné Légrádi Edina polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a 

képviselőket.  

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az 

előterjesztésben szereplő rendelettervezetet fogadja el.  

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 3 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: 



 

4. Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 

egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 8/2016 (VIII.16.) önkormányzati 

rendelete módosításáról 

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

 

Takácsné Légrádi Edina polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a 

képviselőket.  

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az 

előterjesztésben szereplő rendelettervezetet fogadja el.  

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 3 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester a nyilvános képviselő-testületi 

ülést 15.30 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 

 Takácsné Légrádi Edina dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 

 


