
 

 

8/2021. (II.11.) számú Kt.határozat 

Farkasgyepű Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Farkasgyepű Község Önkormányzat polgármestere a 

veszélyhelyzet kihirdetéséról és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:  

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 

Csigó Tamás 8582 Farkasgyepű, Csurgó utca 13.szám alatti lakos tulajdonát képező 

Farkasgyepű 240/37 hrsz-ú ingatlanon a Farkasgyepű Község Önkormányzata (8582 

Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42.) javára a beépítési kötelezettség biztosítására 

bejegyzett elidegenítési tilalom törlésre kerüljön.  

Az elidegenítési tilalom törlésével kapcsolatban felmerülő összes költség az ingatlan 

tulajdonosát terheli.  

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Farkasgyepű, 2021.február 11.  

 Takácsné Légrádi Edina  

 polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

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

e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu 

 



 

 

9/2021. (II.11.) számú Kt.határozat 

Farkasgyepű Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Farkasgyepű Község Önkormányzat polgármestere a 

veszélyhelyzet kihirdetéséról és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:  

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete -tekintettel arra, hogy a 

legalacsonyabb összegű árajánlatot adta- a Környezetünkért Kft. (8500 Pápa, 

Bartók B. u. 19/4.) gazdasági társasággal köt szerződést az önkormányzat 

tulajdonát képező Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 126/1 hrsz-ú járdafelújítási 

munkálatok elvégzésére. 

A Képviselő-testület a vállalkozó árajánlata alapján bruttó 6 200 000,-Ft azaz 

hatmillió-kettőszázezer forint összeget a Belügyminisztériumtól a 

BMÖGF/1130-1/2020.iktatószámú támogatói okirat alapján nyújtott támogatási 

összegből, a fennmaradó 2 030 807,-Ft, azaz kétmillió-harmincezer-

nyolcszázhét forint összeget 2021.évi költségvetéséből fedezi.   

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére és egyben a megrendelés, illetve a szerződés képviselő-testület 

nevében történő aláírására.  

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Farkasgyepű, 2021.február 11.  

 Takácsné Légrádi Edina  

 polgármester 

 

 

 

 

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

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

e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu 

 



 

10/2021. (II.11.) számú Kt.határozat 

Farkasgyepű Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Farkasgyepű Község Önkormányzat polgármestere a 

veszélyhelyzet kihirdetéséról és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:  

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a  

Vizi Norbert és a Viziné Patyi Csilla 8582 FARKASGYEPŰ, Csurgó utca 9.szám 

alatti lakosok tulajdonát képező Farkasgyepű 240/36 hrsz-ú ingatlanra Farkasgyepű 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2016.(II.29.) számú Kt. 

határozatával elrendelt beépítési kötelezettség- tekintettel arra, hogy tulajdonosok az 

építkezést megkezdték- további 5 évvel meghosszabbításra kerüljön.  

A beépítési kötelezettség meghosszabbításával kapcsolatban felmerülő összes költség 

az ingatlan tulajdonosát terheli.  

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Farkasgyepű, 2021.február 11.  

 Takácsné Légrádi Edina  

 polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

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

e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu 

 



 

11/2021. (II.11.) számú Kt.határozat 

Farkasgyepű Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Farkasgyepű Község Önkormányzat polgármestere a 

veszélyhelyzet kihirdetéséról és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:  

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező 

Farkasgyepű belterületi utcák (Kossuth utca, Ifjúság utca) felújítása tárgyában a jelen 

határozat mellékletét képező műszaki tartalommal versenyeztetési eljárást indít, 

melyben ajánlattételre az alábbi vállalkozásokat kéri fel: 

- STRABAG Általános Építő Kft. (8200 Veszprém, Litéri keverőtelep 0224 

hrsz.) 

- Kazamata Bau Kft. (8200 Veszprém, Kopácsi u. 2.) 

- Via Vomito Kft. (8200 Veszprém, Kádártai út 27.) 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, 

különösen az ajánlati felhívás vállalkozók részére történő megküldésére és a 

beérkezett ajánlatok képviselő-testület elé terjesztésére.  

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Farkasgyepű, 2021.február 11.  

 Takácsné Légrádi Edina  

 polgármester 

 

 

 

 

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

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

e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu 

 


