
 

Szám:16/2018. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018.augusztus 13-án 

18.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános testületi ülésén 

 

Jelen voltak: Takácsné Légrádi Edina polgármester és 

 Rujzam Antal alpolgármester és 

 Kocsis Tamás önkormányzati képviselő és  

 Kungl Melinda önkormányzati képviselő  

 Mayer Nándor 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 teljes létszámban 

megjelentek, 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 5 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 

0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 69/2018. (VIII.13.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018.augusztus 13-i rendkívüli, 

nyilvános ülésének napirendje: 

1.) Szóbeli előterjesztés Farkasgyepű, Petőfi Sándor utcai járdafelújítás során érkezett 

lakossági észrevételek kivizsgálásáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1.) Napirend: Szóbeli előterjesztés Farkasgyepű, Petőfi Sándor utcai járdafelújítás során 

érkezett lakossági észrevételek kivizsgálásáról 

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 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket, hogy Kovács 

Tamás egyéni vállalkozó az önkormányzattal kötött szerződésben foglaltak szerint megkezdte 

a Farkasgyepű 126/3 hrsz-ú ingatlanon a járdafelújítási munkálatokat. A Petőfi Sándor utca 4, 

6, illetve 8. házszámú ingatlanok tulajdonosai azonban kifogásolták, hogy az elvégzett 

szegélyépítési munkák magassági vonalvezetését az ingatlanok bejárataihoz történő 

csatlakozásokat. A lakosok kérték, hogy a kivitelező bontsa vissza az elkészült szegélysorokat 

és azokat az általuk kért magasságban építse újra. Fentiek miatt a elmúlt héten csütörtökön a 

képviselő-testület tagjai és a kivitelező részvételével helyszíni szemle keretében tekintettük 

meg a kérdéses járdaszakaszt és hallgattuk meg a lakosokat. Polgármester felolvasta a jelen 

jegyzőkönyv mellékletét képező, a helyszíni szemléről készült jegyzőkönyvet.  

 

A képviselő-testület tagjai hozzászólásaikban a lakossági javaslatok figyelembevételét és a 

felújítás ezen észrevételek figyelembevételével történő folytatását javasolták.  

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

testület az alábbi határozati javaslatot fogadja el: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2018. (VIII.13.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Kovács Tamás 

egyéni vállalkozót, hogy a Farkasgyepű, Petőfi Sándor utcai járdafelújítás során 

érkezett és jelen határozat mellékletét képező jegyzőkönyvben foglalt lakossági 

igények teljes körű figyelembevételével folytassa a felújítást.  

 

A képviselő-testület a lakossági igények figyelembevétele miatt szükségessé vált 

pótmunkálatok költségét 2018.évi költségvetéséből fedezi.  

 

A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a kivitelező indokok figyelmen kívül 

hagyása miatt a vállalkozó felé az érintett szakasz vonatkozásában garanciát nem 

érvényesíthet.  

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 5 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 

0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 70/2018. (VIII.13.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Kovács Tamás 

egyéni vállalkozót, hogy a Farkasgyepű, Petőfi Sándor utcai járdafelújítás során 

érkezett és jelen határozat mellékletét képező jegyzőkönyvben foglalt lakossági 

igények teljes körű figyelembevételével folytassa a felújítást.  

 

A képviselő-testület a lakossági igények figyelembevétele miatt szükségessé vált 

pótmunkálatok költségét 2018.évi költségvetéséből fedezi.  

 



A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a kivitelező indokok figyelmen kívül 

hagyása miatt a vállalkozó felé az érintett szakasz vonatkozásában garanciát nem 

érvényesíthet.  

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

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

ülést 19.20 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 

 Takácsné Légrádi Edina dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 

 

 

 


