
 

Szám:23/2014. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én 

17.00 órakor megtartott közmeghallgatásán 

 

Jelen voltak: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 Rujzam Antal alpolgármester 

 Kocsis Tamás és 

 Mayer Nándor önkormányzati képviselők 

Távolmaradt: 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  

A lakosság részéről megjelent és minden napirendi pont tárgyalásánál jelen volt: 

18 fő a melléklet jelenléti ív szerint 

Takácsné Légrádi Edina polgármester köszöntötte a közmeghallgatáson megjelenteket, és a 

jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők közül 4 fő megjelent, 1 pedig 

távolmaradt, így a testület határozatképes. 

A közmeghallgatást megnyitotta. 

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

fogadja el. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 138/2014. (XII.11.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.december 11-i 

közmeghallgatásának napirendje: 

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

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

e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu 

 



1.) Beszámoló az Önkormányzat elmúlt évi munkájáról. Jövő évi tervek 

ismertetése. 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

2.) Közérdekű kérdések, javaslatok. 

 Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

1.)Napirend: Beszámoló az Önkormányzat elmúlt évi munkájáról. Jövő évi tervek 

ismertetése. 

  Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Polgármester elmondta, hogy a képviselő-testület megalakulását követően átvizsgálta a 

meglévő önkormányzati szerződéseket, melyek közül felmondta az önkormányzat részére 

nem előnyös, illetve olcsóbban megoldható szolgáltatásokra vonatkozókat. Ilyen volt többek 

között a távőr szolgáltatásra vonatkozó, illetve a tűz- és munkavédelemre vonatkozó 

szerződés is. Polgármester megemlítette, hogy az önkormányzat 2015.február 1. napjától 

bankot is vált, tekintettel arra, hogy a Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet előnyösebb 

kondíciókkal vállalja a költségvetési számla vezetését, mint a jelenlegi Raiffeisen Bank. 

Takácsné Légrádi Edina felhívta a lakosság figyelmét, hogy a helyi adókat is már az új 

számlára kell befizetni, ezért figyeljenek erre. Polgármester beszámolt arról is, hogy az 

önkormányzatnak 2010. december 10-től általány díjas szerződése volt egy ügyvéddel, mely 

szintén felmondásra került már az előző testület által, de döntés végrehajtásának elmaradása 

miatt az ügyvéd tovább számlázott. A jelenlegi képviselő-testület a felmondás előtti 

időszakban keletkezett számlák kifizetéséről döntött, de az utána, 2014.március 31-én 

keletkezett számlák jogosságát vitatja, azokat nem egyenlíti ki.  

Polgármester elmondta, hogy Markovits Kálmán munkaszerződése 2014.november 30-án 

közös megegyezéssel megszüntetésre került. Ezt nem személyes, hanem költségvetési okok 

indokolták, hiszen a foglalkoztatása közel 2,5 mFt-jába került az önkormányzatnak.  

Takácsné Légrádi Edina ismertette, hogy az önkormányzat pályázaton nyert 10 mFt 

támogatást egy falugondnoki gépjármű beszerzésére, mely pályázat még az előző testület 

munkájához kötődik. Az autó árának finanszírozására az önkormányzat kölcsönszerződést 

kötött a Porsche Bankkal, aki felé a március 31-ig kell visszatörleszteni a gépjármű bruttó 

vételárát.(10 mFt+ÁFA) 

 

A beszámoló után polgármester ismertette a képviselő-testület jövőbeni terveit. Elmondta, 

hogy szeretné a köszöntőtáblákat és az utcanév táblákat is új, messziről látható, 

időjárásállókra cserélni. 

Tervei között szerepel a buszmegállók cseréje is, hiszen a 83-as főút mellett és a szanatórium 

előtt is megújultak a buszvárók csak a község belterületén vannak még mindig régi 

buszmegállók.  

Fontos feladat lenne még a falumúzeum rendbetétele, illetve Koszorú István hagyatékának 

méltó helyre helyezése, hiszen a jelenlegi helyén, a házasságkötő teremben nem maradhat. A 



régi hivatalban a régi posta nem került felújításra, oda lehet tenni a hírközlési múzeumot, így 

a falumúzeummal együtt egy helyen lehetne látogatni 

Polgármester megemlítette, hogy a község járdái nagyon rossz állapotban vannak, azok 

felújítása is időszerű lenne. Jó lenne, ha lenne rá pályázat, ha nem lesz, akkor önerőből 

igyekszik majd beruházni a testület. Tervben van a Boroszlán, Páfrány, Hunyadi utcák, majd 

ezt követően a Csurgó és a Petőfi köz aszfaltozás is. Fontos feladat a Gyümölcsösi út 

rendbetétele is.Megoldást igényelő probléma az önkormányzati irattár hiánya, mely csak az 

IFI klub feláldozásával oldható meg.  A költségvetési hiány csökkentése érdekében egy 

vegyes tüzelésű kazán beállításával sokat spórolhatnánk.  

Polgármester szólt arról is, hogy a képviselő-testület célja a helyi hagyományok további 

fenntartása, közösségi rendezvények szervezése.  

Polgármester elmondta, hogy a képviselő-testület elsősorban azon Csurgó utcai telkeket 

kívánja értékesíteni, amelyek összközművesek. A testület által meghatározott irányár 1,5 

mFt/telek. Jelenleg 3 ingatlanra van érdeklődő.  

Polgármester megemlítette, hogy a régi önkormányzati traktort pályázat útján értékesítette a 

képviselő-testület, mely során befolyt összegből a falugondnoki gépjárműre felvett 

kölcsönösszeg törleszthető. 

Takácsné Légrádi Edina polgármester elmondta, hogy a hóeltakarítást a községben pályázat 

útján a Straub és Társai Kft. nyerte el.  

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-

testület a beszámolót fogadja el. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az Önkormányzat elmúlt évi munkájáról és a jövő évi 

tervekről szóló beszámolót elfogadta. 

 

2.)Napirend: Közérdekű kérdések, javaslatok 

  Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Polgármester kérte a megjelent személyeket, hogy amennyiben közérdekű kérdésük, 

észrevételük van, közöljék a Képviselő-testülettel. 

Nagy László farkasgyepűi lakos megkérdezte, hogy nem lehetne-e minden házra egységes 

házszámtáblát is vásárolni. Megemlítette azt is, hogy az utcájuk végén van egy nagy 

betonhenger, aminek funkciója nincs, csak csúfítja a környezetet.  

Takácsné Légrádi Edina polgármester válaszában elmondta, hogy valóban szép lenne egy 

egységes településkép, azonban jelenleg költségvetési forrás nincs rá, de árajánlatot kérhet rá 

a testület és utána megvizsgálja az egységes házszámtáblák felszerelésének lehetőségét is. Az 

Ifjúság  utcában lévő betonhenger probléma kivizsgálását ígérte.  

Takács András veszprémi lakos megkérdezte, hogy mikor lesz rendben a település 

internetes oldala. Kérte, hogy az önkormányzat jövőre is pályázzon térfigyelő kamerákra. 

Megkérdezte, hogy a képviselő-testület milyen anyagból szeretné készíttetni az utcanév 

táblákat.  

Takácsné Légrádi Edina polgármester elmondta, hogy az internetes oldalt 2015.január 20-

ig törvényességi felhívás alapján is rendbe kell tenni. Az utcanév táblákat fémből tervezi.  

Szívós Ferencné farkasgyepűi lakos véleménye szerint a fa táblák is nagyon jók lettek 

volna, ha le lettek volna kezelve, annál nincs is szebb.  

Szabadics Károlyné farkasgyepűi lakos szerint is szépek a fatáblák, de drága a gondozásuk.  



Takácsné Légrádi Edina polgármester elmondta, hogy a hirdetőtáblákat és a szemeteseket 

is rendbe kell tenni.  

Hanis Mihály farkasgyepűi lakos megkérdezte, hogy nem lehetne-e a szelektív 

hulladékgyűjtő konténereket behozni a faluközpontba.  

Takácsné Légrádi Edina polgármester elmondta, hogy a legjobb helyen a bolt udvarán 

lennének vagy a Nimród udvarán, de ehhez az ÁFÉSZ hozzájárulás szükséges.  

Vincze István farkasgyepűi lakos megkérdezte, hogy mi lesz a könyvtárral.   

Takácsné Légrádi Edina polgármester elmondta, hogy hetente két alkalommal kétszer két 

órában lesz nyitva a könyvtár, természetesen alkalmazkodva a helyi igényekhez. A 

könyvtáros személyét pályázati úton választja majd ki a képviselő-testület. A könyvtárban 

megtörtént a leltározás, az elszámolás. Nem akarjuk bezárni a könyvtárat.  

Rujzam György farkasgyepűi lakos rákérdezett, hogy mi a helyzet a korábban beígért 

Wellness központ és Dísztó projekttel.  

Takácsné Légrádi Edina polgármester válaszában elmondta, hogy a vállalkozónak nem 

volt az építkezésre pénzügyi kerete, így nem tudod a projekt megvalósulni.  

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester a közmeghallgatást 17.35 

órakor berekesztette. 

 

K.m.f. 

 Takácsné Légrádi Edina dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 


