
 

Szám:8/2017. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017.április 25-én 15.00 

órakor megtartott rendkívüli, nyilvános testületi ülésén 

 

Jelen voltak: Takácsné Légrádi Edina polgármester  

 Rujzam Antal alpolgármester és 

 Kocsis Tamás önkormányzati képviselő és 

 Mayer Nándor önkormányzati képviselő. 

 

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  

Takácsné Légrádi Edina polgármester köszöntötte a nyilvános képviselő-testületi ülésen 

megjelenteket, és a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők közül 4 fő megjelent, 

1 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 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 33/2017. (IV.25.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017.április 25-i rendkívüli, 

nyilvános ülésének napirendje: 

1.) Szóbeli előterjesztés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására kiírt pályázatról 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

2.) Szóbeli előterjesztés házi segítségnyújtás intézményi térítési díjához történő 

hozzájárulásról 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

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

e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu 

 



NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1.) Napirend: Szóbeli előterjesztés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására kiírt pályázatról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy megjelent egy pályázat Magyarország 2017. 

évi központi költségvetéséről szóló 2016.évi XC.törvény 3.melléklet II.2. pont szerint az 

önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására és ismertette a jegyzőkönyv 

mellékletét képező pályázati kiírást. Polgármester elmondta, hogy meglátása szerint a 

belterületi utak, járdák, hidak felújításának támogatására pályázhatna az önkormányzat. 

legfontosabb a Petőfi Sándor utcában a 2-42 házszámok közötti járdaszakasz felújítása lenne. 

Polgármester ismertette a tervezői költségbecslést.  

Képviselők hozzászólásaikban támogatták polgármester felvetését.  

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

testület az alábbi határozati javaslatot fogadja el: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2017. (IV.25.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja pályázatát 

a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016.évi XC.törvény 

3.melléklet II.2. pontja szerint az önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések, azon belül a belterületi utak, járdák, hidak felújításának támogatására 

kiírt pályázatra.  

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a támogatásból az 

önkormányzat tulajdonában lévő 126/3 hrsz-ú, Petőfi Sándor u. 2-42. házszám 

előtt található járdaszakaszt kívánja felújítani. 

A Képviselő-testület a beruházás bruttó 14.737.036,-Ft összköltségéhez pályázati 

önrészként 2017. évi költségvetése terhére 2.210.555,-Ft, azaz kettőmillió-

kettőszáztízezer-ötszázötvenötezer forint önrészt biztosít.  

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére.  

 

Határidő: 2017.MÁJUS 2. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 34/2017. (IV.25.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja pályázatát 

a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016.évi XC.törvény 

3.melléklet II.2. pontja szerint az önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések, azon belül a belterületi utak, járdák, hidak felújításának támogatására 

kiírt pályázatra.  



Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a támogatásból az 

önkormányzat tulajdonában lévő 126/3 hrsz-ú, Petőfi Sándor u. 2-42. házszám 

előtt található járdaszakaszt kívánja felújítani. 

A Képviselő-testület a beruházás bruttó 14.737.036,-Ft összköltségéhez pályázati 

önrészként 2017. évi költségvetése terhére 2.210.555,-Ft, azaz kettőmillió-

kettőszáztízezer-ötszázötvenötezer forint önrészt biztosít.  

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére.  

 

Határidő: 2017.MÁJUS 2. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

2.) Napirend: Szóbeli előterjesztés házi segítségnyújtás intézményi térítési díjához történő 

hozzájárulásról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó 

Társulás Társulási Tanácsa 2017. április 6-i ülésén elfogadta a 2017. július 1-től érvényes házi 

segítségnyújtás intézményi térítési díját 400 Ft/óra összegben. Az önkormányzatoknak 

lehetőségük van a térítési díjhoz támogatást nyújtani. Önkormányzatunk szociális 

feladatellátásra kapott állami támogatását teljes egészében felhasználja, amennyiben a 

képviselő-testület hozzájárulást kíván nyújtani azt a fejlesztési források terhére teheti meg. 

Meglátásom szerint az önkormányzatunk által tervezett fejlesztések az egész lakosság javát 

szolgálják, így azok nagyobb priorítást élveznek, ezért nem javaslom a támogatás nyújtását.  

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

testület az alábbi határozati javaslatot fogadja el: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2017. (IV.25.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván a 

községben házisegítségnyújtás keretében ellátottak részére további intézményi 

térítési díjkedvezményt biztosítani 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére.  

 

Határidő: 2017.április 30. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 35/2017. (IV.25.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván a 

községben házisegítségnyújtás keretében ellátottak részére további intézményi 

térítési díjkedvezményt biztosítani 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére.  



 

Határidő: 2017.április 30. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

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

ülést 15.50 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 

 

 Takácsné Légrádi Edina dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

 


