
  

Szám:7/2020. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020.július 2-én 14.30 

órakor megtartott rendkívüli, nyilvános testületi ülésén 

 

Jelen voltak: Takácsné Légrádi Edina polgármester és 

 Rujzam Antal alpolgármester és 

 Kungl Melinda és 

 Mayer Nándor önkormányzati képviselők. 

 

Távolmaradt: Kocsis Tamás 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 52/2020. (VII.2.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020.július 2-i rendkívüli, nyilvános 

ülésének napirendje: 

1.) Előterjesztés Farkasgyepű Petőfi Sándor utcában lévő 126/1 hrsz-ú járda felújítására 

pályázat benyújtásáról  

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

2.) Előterjesztés Farkasgyepű 013 hrsz-ú külterületi ingatlan elnevezéséről és jellegének 

meghatározásáról   
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: Előterjesztés Farkasgyepű Petőfi Sándor utcában lévő 126/1 hrsz-ú járda 

felújítására pályázat benyújtásáról  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket. Polgármester 

felbontotta a zárt borítékban érkezett árajánlatokat -melyek másolati példánya a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi- és ismertette azokat. A Környezetünkért Kft. (8500 Pápa, Bartók B. u. 19/4.) 

bruttó 8.230.807,-Ft összegért, Lengyel Oszkár Balázs ev. (9326 Szil, Dózsa u. 25.) bruttó 

8.787.511,-Ft összegért, Kovács Tamás ev. (8500 Pápa, Bánki D. u. 25.) bruttó 8.511.477,-Ft 

összegért vállalná a járdafelújítást.  

 

Polgármester megállapította, hogy Környezetünkért Kft. (8500 Pápa, Bartók B. u. 19/4.) bruttó 

8.230.807,-Ft összegű árajánlata a legolcsóbb.   

 

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

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el azzal a kiegészítéssel, hogy a 

Környezetünkért Kft. (8500 Pápa, Bartók B. u. 19/4.) gazdasági társasággal kössön szerződést 

az önkormányzat és az általa kért ár 25 %-át biztosítsa önerőként a pályázatban.  

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

0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 53/2020. (VII.2.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja pályázatát 

a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019.évi LXXI.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 126/1 hrsz-ú, Petőfi Sándor u. 1-9.házszám előtt 

található járdaszakaszt kívánja felújítani. 

A Képviselő-testület – tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb összegű árajánlatot 

adta – a „Környezetünkért” Kft. (8500 Pápa, Bartók Béla út 19/4.) árajánlata alapján 

bruttó 6 173 105,-Ft azaz hatmillió-egyszázhetvenháromezer-egyszázöt forint 

támogatási összegre nyújtja be a pályázatát, melyhez önrészként 2021.évi 

költségvetése terhére 2 057 702,-Ft, azaz kétmillió-ötvenhétezer-hétszázkettő forint 

önrészt biztosít.  

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

 

Határidő: 2020.július 10. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

2. Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű 013 hrsz-ú külterületi ingatlan elnevezéséről és 

jellegének meghatározásáról   



Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.  

 

A képviselők hozzászólásaikban egyetértettek a polgármester javaslatával.  

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

0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 54/2020. (VII.2.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a tulajdonában lévő 

Farkasgyepű 013 hrsz-ú külterületi ingatlant „Gyümölcsös utca” névre nevezi el.  

A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a változást a települési 

címnyílvántartáson vezesse át, a képviselő-testület döntéséről tájékoztassa a 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatalát, a települési 

közszolgáltatókat, az érintett lakosokat, valamint hirdetmény közzétételével a 

község teljes lakosságát is.  

 

Határidő: 2020.július 30. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

  dr.Ádám Renáta jegyző 

 

 

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

ülést 16.10 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 

 Takácsné Légrádi Edina dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

 

 


