
 

12/2021. (II.15.) 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 06/1 hrsz-ú út és árok esőkár miatti útburkolat és árok felújítása (VIS 

MAIOR) tárgyában a jelen határozat mellékletét képező műszaki tartalommal 

versenyeztetési eljárást indít, melyben ajánlattételre az alábbi vállalkozásokat kéri fel: 

- SD-BAU Mérnöki Iroda Kft. (8200 Veszprém, Ibolya u. 6. A/FSZ/1.) 

- VEMÉV-SZER KFT. (8200 Veszprém, Pillér u. 11.) 

- GÓTIKA Balatonfüred és Környéke Építőipari Kft. (8230 Balatonfüred, 

Fürdő u. 20.) 

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 

 



 

13/2021. (II.15.) 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 Kossuth Lajos utcai csapadékvíz elvezetési munkálatai tárgyában a jelen 

határozat mellékletét képező műszaki tartalommal versenyeztetési eljárást indít, 

melyben ajánlattételre az alábbi vállalkozásokat kéri fel: 

- SD-BAU Mérnöki Iroda Kft. (8200 Veszprém, Ibolya u. 6. A/FSZ/1.) 

- VEMÉV-SZER KFT. (8200 Veszprém, Pillér u. 11.) 

- GÓTIKA Balatonfüred és Környéke Építőipari Kft. (8230 Balatonfüred, 

Fürdő u. 20.) 

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 

 



 

 

14/2021. (II.15.) 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 Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja pályázatát 

a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020.évi XC.törvény 

3.melléklet 3.5. 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 195; 238 és 239/4 hrsz-ú, Farkasgyepű belterületi 

utcákat (Kossuth utca, Ifjúság utca) kívánja felújítani. 

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

adta – a STRABAG Általános Építő Kft.  (8200 Veszprém, Hrsz.00224) gazdasági 

társaság árajánlata alapján bruttó 13 797 170,-Ft azaz tizenhárommillió-

hétszázkilencvenhétezer-egyszázhetven forint támogatási összegre nyújtja be a 

pályázatát, melyhez önrészként 2022.évi költségvetése terhére 2 434 795,-Ft, azaz 

kettőmillió-négyszázharmincnégyezer-hétszázkilencvenöt forint önrészt biztosít.  

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére.  

Határidő: 2021.március 12. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Farkasgyepű, 2021.február 15.  

 Takácsné Légrádi Edina  

 polgármester 

 

 

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

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

e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu 

 



 

15/2021. (II.15.) 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 dr. Glied-Berke 

Barbara fogászati alapellátást biztosító fogorvos kérésére az 

alulfinanszírozottság csökkentése érdekében egyszeri 50.000,-Ft, azaz ötvenezer 

forint finanszírozási támogatást nyújt. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Farkasgyepű, 2021.február 15.  

 Takácsné Légrádi Edina  

 polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

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

e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu 

 



 

16/2021. (II.15.) 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 

Mayer Lilla 8400 AJKA, Szent István út 59.B. lph. 2/6. szám alatti lakos tulajdonát 

képező Farkasgyepű belterület 240/23 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület művelési ágú,  

969 m2 nagyságú ingatlan vonatkozásában, melyre a beépítési kötelezettség 

biztosítására Farkasgyepű Község Önkormányzat  Képviselő-testülete elidegenítési és 

terhelési tilalmat jegyeztetett be a Magyar Állam részére Családok Otthonteremtési 

Kedvezmény mértékéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre. 

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

egyben felhatalmazza a bejegyzési engedély képviselő-testület nevében történő 

aláírására. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Farkasgyepű, 2021.február 15.  

 Takácsné Légrádi Edina  

 polgármester 

           

 

 

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

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

e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu 

 


