
 

Szám:11/2015. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 21-én 15.00 

órakor megtartott rendkívüli, nyilvános testületi ülésén 

 

Jelen voltak: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 Rujzam Antal alpolgármester  

 Kocsis Tamás és 

 Kungl Melinda önkormányzati képviselők 

 

Távolmaradt::Mayer Nándor 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 pedig 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 65/2015. (V.21.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.május 21-i rendkívüli, 

nyilvános ülésének napirendje: 
1.) Előterjesztés Kungl Zoltán által bérelt ingatlan felújításának engedélyezéséről 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester  

 

2.) Szóbeli előterjesztés önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések céljára kiírt 

pályázaton történő részvételhez farkasgyepűi közutak felújítására árajánlatok 

beszerzéséhez  

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 Kungl Zoltán által bérelt ingatlan felújításának engedélyezéséről 

 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.  

 

Kungl Melinda önkormányzati képviselő jelezte, hogy az ügyben személyesen érintett, 

ezért kérte, hogy a döntéshozatalból a Képviselő-testület zárja ki. 

A Képviselő-testület az önkormányzati képviselő kérésére 3 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 

tartózkodás mellett kizárta a döntéshozatalból.   

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

testület az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el. 

Jelen volt 4 képviselő, szavazott 3 képviselő. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 3 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 66/2015. (V.21.) számú Kt. határozata: 

 
Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kungl Zoltán 8582 Farkasgyepű, 

Petőfi Sándor u. 2/A.szám alatti lakos (a továbbiakban: bérlő) kérelmére engedélyezi, hogy 

az általa bérelt 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 13. szám alatti nem lakás céljára szolgáló 

ingatlanon 52.350,-Ft, azaz ötvenkettőezer-háromszázötven forint összértékben 

korszerűsítési munkálatokat hajtson végre.  

 

Képviselő-testület kötelezi bérlőt, hogy a felújítási munkálatokat követően az arról szóló 

számlát Farkasgyepű Község Önkormányzatánál mutass be. 

 

Tekintettel arra, hogy bérlő az ingatlanon értéknövelő beruházást hajt végre Képviselő-

testület a felújításról szóló számla végösszege értékének megtérüléséig a bérleti díj 

megfizetésétől eltekint.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

2.) Napirend: Szóbeli előterjesztés önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések céljára kiírt 

pályázaton történő részvételhez farkasgyepűi közutak felújítására árajánlatok beszerzéséhez  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az 

államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdetett Magyarország 2015. évi 

központi költségvetéséről szóló 2014.évi C.törvény 3.melléklet II.4. pontja szerint az 

önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, azon belül a belterületi utak, járdák, hidak 

felújításának támogatására. A támogatás maximális mértéke a pályázó adóerő-képességének 

függvénye, esetünkben a fejlesztési költségek 85 %-a, de maximum 15 mFt. 

Önkormányzatunk már régóta tervezi és gazdasági programjában is szerepel a belterületi utak 

felújítása, melyre most pályázhatnánk. A pályázat benyújtásához szükséges többek között egy 



árajánlat vagy tervezői költségbecslés benyújtása. Meglátásom szerint az lenne a legjobb, ha 

több vállalkozótól kérnénk ajánlatot és közülük a legalacsonyabb vállalási árral dolgozót 

bíznánk meg a munkálatok elvégzésére.  

A képviselők egyhangúlag a pályázat benyújtása mellett érveltek.  

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

testület az alábbi határozati javaslatot fogadja el: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2015. (V.21.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 

tulajdonát képező 39, 63, 88, 240/11 és 238 hrsz-ú belterületi utak pályázatból 

történő felújítása érdekében a jelen határozat mellékletét képező műszaki tartalom 

szerint az alábbi vállalkozásoktól kér árajánlatot: 

Baumeister Kft. 8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky u. 8. 

COLAS Út Zrt. 9545 Jánosháza, 068/2 hrsz. 

Vép-Mester Építőipari Kft. 8200 Veszprém, Eötvös K. u. 4. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az árajánlatokat kérje 

meg és azokat terjessze a képviselő-testület elé.  

Határidő: 2015. május 28. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Jelen volt 4 képviselő, szavazott 4 képviselő. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 67/2015. (V.21.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 

tulajdonát képező 39, 63, 88, 240/11 és 238 hrsz-ú belterületi utak pályázatból 

történő felújítása érdekében a jelen határozat mellékletét képező műszaki tartalom 

szerint az alábbi vállalkozásoktól kér árajánlatot: 

Baumeister Kft. 8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky u. 8. 

COLAS Út Zrt. 9545 Jánosháza, 068/2 hrsz. 

Vép-Mester Építőipari Kft. 8200 Veszprém, Eötvös K. u. 4. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az árajánlatokat kérje 

meg és azokat terjessze a képviselő-testület elé.  

Határidő: 2015. május 28. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 



 

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

ülést 16.00 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 

 Takácsné Légrádi Edina dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 

 

 


