
 

Szám:14/2017. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017.július 17-én 15.00 

órakor megtartott rendkívüli, nyilvános testületi ülésén 

 

Jelen voltak: Takácsné Légrádi Edina polgármester  

 Kocsis Tamás önkormányzati képviselő és 

 Kungl Melinda önkormányzati képviselő. 

 

Távolmaradtak: Rujzam Antal alpolgármester és  

     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 3 fő megjelent, 

2 fő 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 3 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 74/2017. (VII.17.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017.július 17-i rendkívüli, 

nyilvános ülésének napirendje: 
1.) Előterjesztés „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című- TOP-2.1.3-15 

kódszámú projekthez kapcsolódóan „forgalomkorlátozási terv készítése” tárgyban beérkezett 

árajánlatokról 

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 „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című- TOP-

2.1.3-15 kódszámú projekthez kapcsolódóan „forgalomkorlátozási terv készítése” tárgyban beérkezett 

árajánlatokról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket. Polgármester 

ismertette az árajánlatokat. Az ajánlatok másolati példánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Szép Marianna közlekedéstervező bruttó 120 eFt összegért, a Speciál Bau-Terv Építőmérnöki 

Kft. nettó 150 eFt összegért, a Pannon-Gádor Mérnöki Iroda Kft. nettó 130 eFt összegért 

vállalná a tervek elkészítését.  

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

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el azzal a kiegészítéssel, hogy a testület 

Szép Marianna közlekedéstervező bruttó 120 eFt összegű ajánlatát fogadja el.   

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 75/2017. (VII.17.) számú Kt. határozata: 

 
Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Települési környezetvédelmi 

infrastruktúra-fejlesztések” című- TOP-2.1.3-15 kódszámú projekthez kapcsolódóan 

„forgalomkorlátozási terv készítése” tárgyban beérkezett 3 árajánlat közül, tekintettel arra, 

hogy a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásért, bruttó 120.000,-Ft, azaz 

egyszázhúszezer forint összegért vállalta a forgalomkorlátozási terv elkészítését Szép 

Marianna (8220 Balatonalmádi, Kilátóhegy u. 12.) közlekedéstervezővel köt szerződést.  
 

A képviselő-testület a tervezési kiadásokat 100 %-ban pályázati forrásból fedezi.  
 

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 

 

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

ülést 15.30 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 

 

 Takácsné Légrádi Edina dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 

 

 


