
 

Szám:14/2015. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 28-án 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 74/2015. (V.28.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.május 28-i rendkívüli, 

nyilvános ülésének napirendje: 
1.) Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2014. évi végrehajtásáról szóló 

átfogó értékeléséről. 

 előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester, dr. Ádám Renáta jegyző 

 

2.) Előterjesztés a szociális étkezés szakmai programjának módosításáról 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

3.) Előterjesztés falugondnoki szolgálat szakmai programjának módosításáról 

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

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

e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu 

 



előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

4.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat belső ellenőrzéséről szóló összefoglaló 

jelentés elfogadásáról 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

5.) Előterjesztés Simara János Pál telekcsere kérelme ügyében 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

6.)  Előterjesztés a bakonyjákói iskolás táborozás támogatásáról  

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

7.) Előterjesztés a Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda Szülői Szervezetének támogatási 

kérelméről  

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester  

 

8.) Előterjesztés a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa által 

jóváhagyott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a fizetendő térítési díjakról szóló 

rendeletének jóváhagyásáról  

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester  

 

9.) Szóbeli előterjesztés a pályázat során felújítani tervezett önkormányzati utak felújítására 

érkezett árajánlatok elbírálásáról 

előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1.) Napirend: Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2014. évi 

végrehajtásáról szóló átfogó értékeléséről. 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.  

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az 

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el. 

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 75/2015. (V.28.) számú Kt. határozata: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok 2014. évi végrehajtásáról szóló jelen határozat 

mellékletét képező átfogó értékelést elfogadja. 

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

megtételére. 

Felelős:   Takácsné Légrádi Edina polgármester 

  dr. Ádám Renáta  jegyző 

Határidő: azonnal 



2.) Napirend: Előterjesztés a szociális étkezés szakmai programjának módosításáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.  

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az 

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el. 

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 76/2015. (V.28.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális étkeztetés e 

határozat mellékletét képező módosított szakmai programját a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 5. § d) pontjában foglaltak alapján 

elfogadja és a korábban elfogadott szakmai programját hatályon kívül helyezi. 

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.) Napirend: Előterjesztés falugondnoki szolgálat szakmai programjának módosításáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.  

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az 

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el. 

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 77/2015. (V.28.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a falugondnoki szolgálat e 

határozat mellékletét képező módosított szakmai programját a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 5. § d) pontjában foglaltak alapján 

elfogadja és a korábban elfogadott szakmai programját hatályon kívül helyezi. 

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.) Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat belső ellenőrzéséről szóló 

összefoglaló jelentés elfogadásáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.  

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az 

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el. 

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 78/2015. (V.28.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzatnál a 2014. évben 

lefolytatott belső ellenőrzésekről készített jelentés tartalmát megismerte, azt elfogadja. 

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

megtételére. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

dr.Ádám Renáta 

jegyző 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.) Napirend: Előterjesztés Simara János Pál telekcsere kérelme ügyében 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.  

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az 

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el. 

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 79/2015. (V.28.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem cseréli a tulajdonában 

álló ingatlanok egyikére sem a Simara János Pál 1118 Budapest, Rahó u. 2-8/B. 3/15. 

szám alatti lakos tulajdonában lévő 239/19 hrsz-ú ingatlanra. 

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: azonnal 

 

6.) Napirend: Előterjesztés a bakonyjákói iskolás táborozás támogatásáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.  

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az 

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el. 

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 80/2015. (V.28.) számú Kt. határozata: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetése 

terhére a jelen határozat mellékletét képező támogatási szerződésben foglalt 

feltételek szerint 15.000,-Ft, azaz tizenötezer forint támogatást nyújt a bakonyjákói 

iskolás táborozás céljára, ezentúl a jelentkező farkasgyepűi gyerekeket a 

falugondnoki autó szállítja naponta 7.30 órakor Bakonyjákóra, illetve onnan 15.30 

órakor vissza Farkasgyepűre. 

 

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

felhatalmazza a szerződés képviselő-testület nevében történő aláírására. 

 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: azonnal 



 

7.) Napirend: Előterjesztés a Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda Szülői Szervezetének 

támogatási kérelméről  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket. Hozzátette, 

hogy beszélt Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökével, aki elmondta, hogy 

az ő képviselő-testületük már előzetesen tárgyalt az óvoda támogatásának lehetőségéről és 

amennyiben a községi önkormányzat költségvetésében nincs elegendő forrás a támogatásra, 

úgy a nemzetiségi önkormányzat átvállalja a támogatási feladatot.  

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az 

alábbi határozati javaslatot fogadja el: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2015. (V.28.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem részesíti támogatásban 

a Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda Szülői Szervezetét.  

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: azonnal 

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 81/2015. (V.28.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem részesíti támogatásban 

a Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda Szülői Szervezetét.  

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

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: azonnal 

 

8.) Napirend: Előterjesztés a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási 

Tanácsa által jóváhagyott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a fizetendő térítési 

díjakról szóló rendeletének jóváhagyásáról  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.  



Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az 

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el. 

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 82/2015. (V.28.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápakörnyéki Önkormányzatok 

Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 13/2015. (V. 27.) határozatával jóváhagyott 

intézményi térítési díj önkormányzati rendeletben történő megállapításával egyetért. 

 

Határidő: Folyamatos 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

9.) Napirend: Szóbeli előterjesztés a pályázat során felújítani tervezett önkormányzati utak 

felújítására érkezett árajánlatok elbírálásáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a határidőre megérkezetek a korábban kért 

árajánlatok Farkasgyepű belterületi utjai egy részének felújítására. Az árajánlatok a 

jegyzőkönyv mellékletét képezik.  

A Colas Út Zrt. ajánlata bruttó 16.867.823,-Ft. A Baumeister Kft. árajánlata nettó 

13.568.516,-Ft (bruttó: 17. 232.015,-Ft). A VÉP-MESTER Építőipari Kft. ajánlata nettó 

12.980.695,-Ft (bruttó:16.485.482,-Ft). 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

13/2014.(XI.4.) számú rendelet 32.§ (1) bekezdése szerint név szerinti szavazást kell 

elrendelni, többek között, ha azt törvény írja elő. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi 

CVIII.törvény 22.§ (5) bekezdése kimondja, hogy Testületi döntéshozatal esetében név 

szerinti szavazást kell alkalmazni. 

 

Fentiek miatt a polgármester kérte, név szerinti szavazás tartását. Polgármester elmondta, 

hogy a  név szerinti szavazás úgy történik, hogy a polgármester felolvassa a tagok nevét, a 

jelenlevő tagok pedig a nevük elhangzása után „igen”-el, vagy „ nem „-el vagy tartozkodás”-

sal szavazhatnak, mely a jegyzőkönyvben rögzítésre kerül.  

 

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

testület az alábbi határozati javaslatot fogadja el: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2015. (V.28.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát 

képező 39, 63, 88, 240/11 és 238 hrsz-ú belterületi utak felújítása érdekében kiírt 

előzetes 3 ajánlatos egyszerűsített közbeszerzési eljárását eredményesnek tekinti és 

név szerinti szavazással az alábbi az alábbi eljárást lezáró döntést fogadta el: 



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

érvényes. 

 

COLAS Út Zrt. 9545 Jánosháza, 068/2 hrsz. ajánlattevő ajánlata érvényes. 

 

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

érvényes. 

 

A nyertes ajánlattevő:.Vép-Mester Építőipari Kft. 8200 Veszprém, Eötvös K. u. 4, 

mert a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást vállalta. 

A nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés szükséges és elengedhetetlen feltétele, 

hogy az önkormányzat támogatásban részesüljön 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 kiírt pályázaton. 

Amennyiben az önkormányzat fenti pályázaton a 2015-2016.évben nem nyer 

támogatást, vagy csak csökkent összegben kerül sor a támogatására, úgy a felek 

megállapodása szerint a szerződés megkötésére nem vagy csak csökkentett műszaki 

tartalommal kerül sor.  

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

felhatalmazza a szerződés képviselő-testület nevében történő aláírására.  

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

Név szerinti szavazás következett. 

 Takácsné Légrádi Edina polgármester „igen” 

Rujzam Antal alpolgármester „igen” 

 Kocsis Tamás önkormányzati képviselő „igen” 

 Kungl Melinda önkormányzati képviselő „igen” 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és név szerinti szavazással 4 

szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 83/2015. (V.28.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát 

képező 39, 63, 88, 240/11 és 238 hrsz-ú belterületi utak felújítása érdekében kiírt 

előzetes 3 ajánlatos egyszerűsített közbeszerzési eljárását eredményesnek tekinti és 

név szerinti szavazással az alábbi az alábbi eljárást lezáró döntést fogadta el: 

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

érvényes. 

 

COLAS Út Zrt. 9545 Jánosháza, 068/2 hrsz. ajánlattevő ajánlata érvényes. 

 



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

érvényes. 

 

A nyertes ajánlattevő:.Vép-Mester Építőipari Kft. 8200 Veszprém, Eötvös K. u. 4, 

mert a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást vállalta. 

A nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés szükséges és elengedhetetlen feltétele, 

hogy az önkormányzat támogatásban részesüljön 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 kiírt pályázaton. 

Amennyiben az önkormányzat fenti pályázaton a 2015-2016.évben nem nyer 

támogatást, vagy csak csökkent összegben kerül sor a támogatására, úgy a felek 

megállapodása szerint a szerződés megkötésére nem vagy csak csökkentett műszaki 

tartalommal kerül sor.  

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

felhatalmazza a szerződés képviselő-testület nevében történő aláírására.  

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

Polgármester jelezte, hogy a pályázat benyújtása érdekében szükséges az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet 75.§ (4) bekezdése 

szerinti saját forrás biztosítására vonatkozó döntés meghozatala. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az 

alábbi határozati javaslatot fogadja el: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2015. (V.28.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a 

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 

kiírt pályázatra.  

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a támogatásból az 

önkormányzat tulajdonában lévő 39, 63, 88, 240/11 és 238 hrsz-ú belterületi 

utakat kívánja felújítani. 

A Képviselő-testület a beruházás bruttó 16.485.482,-Ft összköltségéhez pályázati 

önrészként 2015. évi költségvetése terhére 2.472.822,-Ft, azaz kettőmillió-

négyszázhetvenkettőezer- nyolcszázhuszonkettő forint önrészt biztosít.  

 
Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

        Határidő: 2015.június 9.  

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 84/2015. (V.28.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a 

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 

kiírt pályázatra.  

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a támogatásból az 

önkormányzat tulajdonában lévő 39, 63, 88, 240/11 és 238 hrsz-ú belterületi 

utakat kívánja felújítani. 

A Képviselő-testület a beruházás bruttó 16.485.482,-Ft összköltségéhez pályázati 

önrészként 2015. évi költségvetése terhére 2.472.822,-Ft, azaz kettőmillió-

négyszázhetvenkettőezer- nyolcszázhuszonkettő forint önrészt biztosít.  

 
Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

        Határidő: 2015.június 9.  

 

 

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

ülést 17.20 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 

 Takácsné Légrádi Edina dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 


