
 

  

Szám:10/2020. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020.szeptember 16-án 

18.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános testületi ülésén 

 

Jelen voltak: Takácsné Légrádi Edina polgármester  

 Rujzam Antal alpolgármester 

 Kocsis Tamás és 

 Kungl Melinda és 

 Mayer Nándor önkormányzati képviselők. 

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 73/2020. (IX.16.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020.szeptember 16-i rendkívüli, 

nyilvános ülésének napirendje: 

 

1.) Előterjesztés Farkasgyepű 06/1 hrsz-ú út helyreállítására vis maior pályázat 

benyújtásáról   

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

2.) Előterjesztés Farkasgyepű településen gyalogátkelőhelyek tervezésére versenyeztetési 

eljárás indításáról    

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 06/1 hrsz-ú út helyreállítására vis maior pályázat 

benyújtásáról   

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.  

 

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

testület az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 74/2020. (IX.16.) számú Kt. határozata: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020.augusztus 18-án 

településre hullott nagy mennyiségű csapadék miatt 250 fm hosszan rongálódott 

tulajdonát képező Farkasgyepű 06/1 hrsz-ú kivett saját használatú út művelési ágú, 

lakott külterület, a Gyümölcsös utca felé vezető ingatlan helyreállítása érdekében a 

Belügyminisztérium felé vis maior támogatás címen pályázatot nyújt be. 

 

A károk helyreállításának összköltsége Szabó Zoltán Lehelné igazságügyi szakértő 

(szám:007361) szakvéleménye szerint 4 430.000,-Ft+ÁFA, bruttó 5 626 100,-Ft, azaz 

ötmillió-hatszázhuszonhatezer-egyszáz forint, mely összeg fedezetét az önkormányzat 

csak részben tudja biztosítani. 

  

A képviselő-testület a káresemény forrásösszetételét (bruttó összeg Ft-ban) az alábbiak 

szerint állapítja meg: 
Megnevezés 2020.év % 

saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 1 687 930,-Ft 30 

biztosító kártérítése  - - 

egyéb forrás - - 

vis maior támogatási igény 3 938 170,-Ft 70 

források összesen  5 626 100,-Ft 100 

 

A Képviselő-testület a saját forrás összegét Farkasgyepű Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020.évi költségvetéséről és az éves 

gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2020.(II.4.) önkormányzati rendeletében a 

tartalék terhére biztosítja.  

 

A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a tulajdonát képező káreseménnyel érintett 

Farkasgyepű 06/1 hrsz-ú kivett saját használatú út 1/1 tulajdoni arányban tulajdonát 

képezi, mely a településüzemeltetési, illetve helyi közösségi közlekedés biztosítása 

kötelező feladatellátását szolgálja.  

 



 

A képviselő-testület tekintettel arra, hogy a bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban 

biztosítással nem rendelkezett, az adott káreseményre biztosítási összeget nem 

igényelt.  

 

A képviselő-testület vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a 

megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 

 

A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a Gyümölcsös utca elnevezésű lakott külterületi 

ingatlanok megközelítése kizárólag a megrongálódott Farkasgyepű 06/1 hrsz-ú 

külterületi úton keresztül történik, az önkormányzat más -tulajdonában lévő – 

vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni.  

 

A képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges költségeket 2020.évi 

költségvetése terhére fedezi.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére, különösen a pályázat benyújtására.  

 

                        Határidő: 2020.szeptember 28.  

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

2. Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű településen gyalogátkelőhelyek tervezésére 

versenyeztetési eljárás indításáról    

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.  

 

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

testület az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 75/2020. (IX.16.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete Farkasgyepű településen 

gyalogátkelőhelyek építéséhez szükséges tervek elkészítése érdekében az alábbi 

egyéni vállalkozóktól, gazdasági társaságoktól kér árajánlatot: 

- Szép Marianna 8220 Balatonalmádi, Park utca 10. 

- Speciál BAUTerv Építőmérnöki Kft. Székesfehérvár, Pozsonyi utca, 99. A. ép. 1. 

em. 2, 8000 

- Demény Zoltán 8200 Veszprém Boksa tér 1/b-fsz-1. 

 

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

a beérkezett árajánlatok képviselő-testület elé történő terjesztésére.  

 

                        Határidő: 2020.október 15.  

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 



 

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

ülést 18.50 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 

 Takácsné Légrádi Edina dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


