
 

Szám:25/2015. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.november 19-én 

17.00 órakor megtartott közmeghallgatásán 

 

Jelen voltak: Takácsné Légrádi Edina polgármester és 

 Kocsis Tamás önkormányzati képviselő és 

    Kungl Melinda önkormányzati képviselő és 

 Mayer Nándor önkormányzati képviselő 

 

Távolmaradt: Rujzam Antal alpolgármester 

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  

  Veisz Györgyné Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

 

A lakosság részéről megjelent és minden napirend tárgyalásánál jelen  volt 17 fő a 

mellékelt 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 fő 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 139/2015. (XI.19.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.november 19-i 

közmeghallgatásának napirendje: 

1.) Beszámoló az Önkormányzat elmúlt évi munkájáról.  

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 

2.) Közérdekű kérdések, javaslatok. 

 Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

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

  Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

Takácsné Légrádi Edina polgármester ismertette a település költségvetését. Elmondta, 

hogy a bevételként említett 104 mFt soknak hangzik, azonban ez tartalmazza a 

Tüdőgyógyintézettel együtt megvalósított TÁMOP pályázaton nyert, a falugondnoki autó 

megvásárlására kapott, valamint az utak felújítására nyert támogatást is. A pályázati 

támogatáson kívül a bevétel legnagyobb részt az állam által a kötelező feladatok ellátásra 

biztosított források teszik ki. Polgármester számszerűsítve részletezte a bevételeket. A saját 

bevételek közül megemlítette a fűnyírásból származó, az utánfutó, a vásárok, illetve a 

fodrászüzlet bérbeadása során képződő bevételt, valamint az áramkimaradás miatt kapott 

kompenzációt is. Megemlítette, hogy 2 ingatlant értékesített az önkormányzat a 2015. évben, 

az eladásra került traktor, illetve falugondnoki autó ára is idén realizálódott. Megköszönte a 

német állampolgároktól virágosításra kapott támogatást.  

Polgármester az összesen 100 mFt összegű kiadásokat is részletezte, melynek nagy része a 

pályázaton nyert bevételek kiadási része. Megemlítette, hogy az önkormányzat kifizette a 

2010.évig visszamenőleg a szerzői jogvédő irodának a falunapok és egyéb rendezvények után 

fizetendő jogdíjakat összesen 137 eFt összegben. Elmondta, hogy a bakonyjákói iskola 

állagmegóvásához 143 eFt-al járult hozzá az önkormányzat. A képviselő-testület saját 

forrásból újította fel a települési buszmegállókat és jelenleg is zajlik az átereszek felújítása. 

Beszámolt arról is, hogy a képviselő-testület 20 eFt összeggel támogatta a helyi körzeti 

megbízott költségeit. Végül elmondta, hogy az önkormányzat bankszámláján a mai napon 8,5 

mFt van, nincs tartozása községnek és minden beérkezett számla kifizetésre került.  

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 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. 

Szeibert Antal farkasgyepűi lakos megkérdezte, hogy mi az a szerző jogvédői díj? 

Takácsné Légrádi Edina polgármester elmondta, hogy az Artisjus Szerzői Jogvédő Iroda 

felé minden nyilvános rendezvényt jelezni kell egy nyomtatványon, ami alapján kiszámolja, 

hogy a rendezvényen elhangzott zeneszámok után mekkora díj illeti meg a számok szerzőit. 

Ez az összeg kb. 20.000,-Ft körül mozog. A jogvédő iroda figyeli a honlapokat, plakátokat.  

Stribl József farkasgyepűi lakos megkérdezte, hogy mi a terve az önkormányzatnak a 

múzeummal, illetve a tó körüli területtel? Hozzátette, hogy a településre kirándulók nem 

tudják megnézni a múzeumot, mert sosincs nyitva. 

Takácsné Légrádi Edina polgármester elmondta, hogy fontos lenne a múzeumot is 

felújítani, csakúgy mint a régi önkormányzat TÁMOP pályázatból fel nem újított részét. 

Legsürgetőbb a tetőfelújítás lenne a beázások megakadályozása érdekében. Célszerű lenne 

egy többfunkciós épületet létrehozni. A múzeumba már többször jöttek csoportok előzetes 

bejelentkezés alapján, őket tudjuk jelenleg fogadni, mert az önkormányzatnál van a kulcs. 

Tervezzük, hogy Kocsis Tamás önkormányzati képviselő is kap egy kulcsot, hiszen hozzá is 

sok szállóvendég érkezik, akik meg szeretnék nézni a helyi gyűjteményt. A tóra eddig 3 

jelentkező volt, de szerződést kötni kívánó vevő még nem keresett.  

Ágh Magdolna farkasgyepűi lakos megkérdezte, hogy van-e esély a jobb oldali járda 

felújítására?  

Takácsné Légrádi Edina polgármester reméli, hogy lesz a megyei önkormányzatnál erre 

vonatkozó pályázat. Meglátása szerint lehet, hogy választani kell majd a falumúzeum 

felújítása és a járda között, de remélhetőleg nem. Meglátása szerint az önerő nem okoz majd 

gondot.  

Ágh Péterné farkasgyepűi lakos megkérdezte, hogy a temető bekerítésére sor kerül-e? 

Takácsné Légrádi Edina polgármester elmondta, hogy ez jogszabályi kötelezettsége az 

önkormányzatnak és tervben van, csakúgy mint egy a hősi halottak emlékét őrző emléktábla 

felállítása, a ravatalozó felújítása, valamint a jelenlegi kúttól kicsit távolabbra még egy kút 

létesítése. 

Hellebrandt Rozália farkasgyepűi lakos a Jókai utca 13.szám előtti közvilágítás 

hiányosságaira hívta fel a figyelmet és kérte új lámpatest felszerelését. Megemlítette továbbá, 

hogy az ő utcájukban nincs árok és a pocsolyák megakadályozása érdekében sódert szokott 

kiszórni, de azt hamar betapossák az ott megforduló autók. Kérte, hogy az önkormányzat 

szórjon a kérdéses területre murvát.  

Takácsné Légrádi Edina polgármester elmondta, hogy kb. 8 hónap múlva elkezdi az E.on a 

közvilágítás felújítását a községben az egész falu területén lévő oszlopok bevonásával. A 

murvázással kapcsolatosan önkormányzati segítséget ígért. 



Szeibert Antal farkasgyepűi lakos nehezményezte, hogy az Iharkút utca végére hordják a 

lakosok a szemetet s nemcsak a lebomló kerti hulladékot, hanem műanyag dolgokat is. 

Jelezte, hogy a szomszédjában lévő telek rendkívül gazos, embermagasságú a fű ott. Kérte az 

önkormányzat segítségét a probléma megoldása érdekében. 

Takácsné Légrádi Edina polgármester jelezte, hogy ismeri a problémát, hiszen évek óta 

jelentkezik és meglátása szerint egy szemét lerakása tilos táblával nem oldható meg a 

probléma, valami mást kell kitalálni. A szomszéd telek tulajdonosát már többször 

felszólítottuk, de sajnos eredménytelenül. Kényszerkaszálást csak parlagfű jelenléte esetén 

végeztethetünk.  

Hellebrandt Rozália farkasgyepűi lakos megkérdezte, hogy a szemétszállításhoz 

komposztzsák igényelhető-e?  

Takácsné Légrádi Edina polgármester megígérte, hogy rákérdez az AVAR Ajka Kft-nél.  

Vitai Zoltán farkasgyepűi lakos az elszaporodott rókaállomány miatt panaszkodott. 

Tapasztalása szerint az állatok bejárnak az udvarokba, pusztítják a macskákat, kikaparják a 

magokat. Megkérdezte továbbá, hogy kijelölt gyalogos átkelőhely lesz-e? 

Vitai Zoltán és Ágh Péter farkasgyepűi lakosok is panaszkodtak a pótkocsis kamionok 

szabálytalan közlekedése, illetve a túlzottan gyorsan közlekedő autók miatt. Jelezték azt is, 

hogy jó lenne egy másik telepített sebességmérő.  

Takácsné Légrádi Edina polgármester ígérte, hogy jelzi a problémát a Bakonyerdő Zrt. 

felé. Hozzátette, hogy a fíx telepített sebességmérőket most elsősorban a frekventáltabb 

területekre telepítik, de reméljük hamarosan kerül hozzánk is. Polgármester jelezte, hogy a 

gyalogátkelőhelyek kijelölésére, felfestésére majd a járdákkal együtt kerül sor.  

Szeibert Antal farkasgyepűi lakos megjegyezte, hogy nem tudnak vezetékes internetre 

csatlakozni, mivel nincs előttük oszlop. Ezt hogyan lehetne megoldani.  

Takácsné Légrádi Edina polgármester kérte, hogy a problémát a lakos jelezze közvetlenül 

a szolgáltató felé.  

Ágh Magdolna farkasgyepűi lakos kérdezte, hogy sikerül-e az út kérdésében megegyezni a 

Bartl úrral? 

Takácsné Légrádi Edina polgármester jelezte, hogy folyamatban vannak a tárgyalások és 

várhatóan többször jön majd decemberben, akkor személyesen is tudunk majd vele beszélni.  

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester a közmeghallgatást 17.45 

órakor berekesztette. 

 

K.m.f. 

 Takácsné Légrádi Edina dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 


