
 

Szám:13/2018. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018.június 5-én 15.00 

órakor megtartott rendkívüli, nyilvános testületi ülésén 

 

Jelen voltak: Takácsné Légrádi Edina polgármester  

 Kocsis Tamás és 

 Mayer Nándor önkormányzati képviselő. 

 

Távolmaradt:  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 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 3 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 59/2018. (VI.5.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018.június 5-i rendkívüli, nyilvános 

ülésének napirendje: 
 

1.) Szóbeli előterjesztés Farkasgyepű templom mellett épület parkoló fennmaradási engedélyezési 

eljárásáról   

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 Farkasgyepű templom mellett épület parkoló fennmaradási 

engedélyezési eljárásáról   

Előadó: Takácsné Légrádi Edina 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  

 

Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a farkasgyepűi templom mellett épület parkoló 

építése előtt az önkormányzatnak építési engedélyezési eljárást kellett volna lefolytatnia. 

Tekintettel arra, hogy a parkolóra építési engedéllyel nem rendelkezünk, most fennmaradási 

engedélyt kell kérnünk a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal 

Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztályától. 

Az engedélyhez tervek szükségesek, ezért kért három árajánlatot. Az árajánlatok másolata az 

előterjesztés mellékletét képezik.  

Polgármester ismertette az árajánlatokat. A Kreatívterv Kft. (8200 Veszprém, Boksa tér 1/b. 

fsz.1.) 120.000,-Ft+ÁFA összegért, a Konstruktív Mérnöki iroda Kft (8200 Veszprém, 

Radnóti tér 2. III.em. 76.) 325.000,-Ft+ÁFA összegért, a VIA FUTURA Kft. (8200 

Veszprém, Hoffer Á. sétány 2.) 280.000,-Ft+ÁFA összegért vállalná a fennmaradási 

engedélyezési eljárás lefolytatását.  

 

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

alábbi határozattervezetet fogadja el: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2018. (VI.5.) számú Kt. határozata: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Farkasgyepű település 

belterületén a templom mellett lévő parkoló fennmaradási engedélyezési 

dokumentációjának elkészítésre – tekintettel arra, hogy a legkedvezőbb árajánlatot 

adta- a Kreatívterv Kft. (8200 Veszprém, Boksa tér 1/b. fsz.1.) gazdasági társasággal 

köt szerződést.  

 

A megbízás 120.000,-Ft+ÁFA költségét a képviselő-testület 2018.évi 

költségvetéséből fedezi.  

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és 

egyben felhatalmazza a szerződés képviselő-testület nevében történő aláírására. 

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  polgármester 

Határidő: azonnal  

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:  

Farkasgyepű Község Önkormányzat 60/2018. (VI.5.) számú Kt. határozata: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Farkasgyepű település 

belterületén a templom mellett lévő parkoló fennmaradási engedélyezési 

dokumentációjának elkészítésre – tekintettel arra, hogy a legkedvezőbb árajánlatot 



adta- a Kreatívterv Kft. (8200 Veszprém, Boksa tér 1/b. fsz.1.) gazdasági társasággal 

köt szerződést.  

 

A megbízás 120.000,-Ft+ÁFA költségét a képviselő-testület 2018.évi 

költségvetéséből fedezi.  

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és 

egyben felhatalmazza a szerződés képviselő-testület nevében történő aláírására. 

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

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

ülést 15.40 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 

 Takácsné Légrádi Edina dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

 


