
 

17/2021. (II.22.) 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 az útfelújításra pályázat 

benyújtásáról szóló 14/2021. (II.15.) számú Kt. határozatát módosítja, melynek során 

a határozat 3. bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép: 

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 12 173 973,-Ft azaz tizenkettőmillió-

egyszázhetvenháromezer-kilencszázhetvenhárom forint támogatási összegre 

nyújtja be a pályázatát, melyhez önrészként 2022.évi költségvetése terhére 4 057 

992,-Ft, azaz négymillió-ötvenhétezer-kilencszázkilencvenkettő forint önrészt 

biztosít.  

A Képviselő-testület 14/2021. (II.15.) számú Kt. határozatának e határozattal nem 

érintett rendelkezései változatlan formában és tartalommal hatályukban 

fennmaradnak. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Farkasgyepű, 2021.február 22.  

 Takácsné Légrádi Edina  

 polgármester 

           

 

 

 

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

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

e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu 

 



 

18/2021. (II.22.) 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 VEMÉV-SZER Építő- és 

Szerelőipari Kft. (8200 Veszprém, Pillér u. 11.) gazdasági társasággal köt 

szerződést az önkormányzat tulajdonát képező Farkasgyepű 06/1 hrsz-ú út és 

árok esőkár miatti útburkolat és árok felújítása (VIS MAIOR) munkálatok 

elvégzésére. 

A Képviselő-testület a vállalkozó árajánlata alapján bruttó 1 953 000,-Ft azaz 

egymillió-kilencszázötvenháromezer forint összeget VIS MAIOR támogatási 

összegből, a fennmaradó 1 035 012,-Ft, azaz egymillió-harmincötezer-tizenkettő 

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: 2021.április 15. 

 

Farkasgyepű, 2021.február 22.  

 Takácsné Légrádi Edina  

 polgármester 

           

 

 

 

 

 

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

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

e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu 

 



 

19/2021. (II.22.) 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 VEMÉV-SZER Építő- és 

Szerelőipari Kft. (8200 Veszprém, Pillér u. 11.) gazdasági társasággal köt 

szerződést az önkormányzat tulajdonát képező Farkasgyepű Kossuth Lajos utcai 

csapadékvíz elvezetési munkálatok elvégzésére. 

A Képviselő-testület a vállalkozó árajánlata alapján a munkálatok bruttó 2 858 

174,-Ft, azaz kétmillió-nyolcszázötvennyolcezeregyszázhetvennégy forint 

költségét 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: 2021.április 15. 

 

Farkasgyepű, 2021.február 22.  

 Takácsné Légrádi Edina  

 polgármester 

           

 

 

 

 

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
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