
Szám:3/2018.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018.február 8-án 15.00
órakor megtartott rendkívüli, nyilvános testületi ülésén

Jelen voltak: Takácsné Légrádi Edina polgármester 
Rujzam Antal alpolgármester 
Kungl Melinda önkormányzati képviselő és
Mayer Nándor önkormányzati képviselő.

Távolmaradt: Kocsis Tamás 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 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  azzal  a  kiegészítéssel.  hogy  a  vegyes  ügyek  között  az  alábbi  napirend
megtárgyalása lenne szükséges:

1.) Szóbeli előterjesztés a farkasgyepűi templomtorony felújításához támogatás nyújtása
Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester

A  képviselő-testület  a  polgármester  javaslatával  egyetértett  és  4  szavazattal,  0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

Farkasgyepű Község Önkormányzat 18/2018. (II.8.) számú Kt. határozata:

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200
e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu



Farkasgyepű  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  2018.február  8-i  rendkívüli,
nyilvános ülésének napirendje:

1.) Előterjesztés  Farkasgyepű  Község  Önkormányzat  új  településrendezési  eszközei
készítésére érkezett árajánlatokról
Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester

1.) Szóbeli előterjesztés a farkasgyepűi templomtorony felújításához támogatás nyújtása
Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.)  Napirend:  Előterjesztés  Farkasgyepű  Község  Önkormányzat  új  településrendezési
eszközei készítésére érkezett árajánlatokról

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket és felbontásuk
után  ismertette  a  zárt  borítékban  érkezett  árajánlatokat.  Az  árajánlatok  másolata  a
jegyzőkönyv mellékletét képezi. A Város-Teampannon Kft. 5.900.000,-Ft+ÁFA összegért, a
VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervező Iroda Kft. 4.330.000,-Ft+ÁFA összegért, a City Pro
Ingatlanfejlesztő Kft. 4.300.000,-Ft összegért vállalná Farkasgyepű Község Önkormányzat új
településrendezési  eszközeinek  elkészítését.  Polgármester  megállapította,  hogy  a
legkedvezőbb árajánlatot a City Pro Ingatlanfejlesztő Kft. adta.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el azzal a kiegészítéssel, hogy a City
Pro Ingatlanfejlesztő Kft. (8300 Tapolca,  Deák Ferenc u. 6.) gazdasági társasággal kössön
szerződést  az  önkormányzat  és  a  4.300.000,-Ft+ÁFA  (bruttó:  5.461.000,-Ft)  összeget
2018.évi költségvetéséből fedezze. 

A  Képviselő-testület  a  polgármester  javaslatával  egyetértett,  és  4  szavazattal,  0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Farkasgyepű Község Önkormányzat 19/2018. (II.18.) számú Kt. határozata:

Farkasgyepű  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Farkasgyepű  Község
Önkormányzat új településrendezési eszközei készítésére  érdekében-tekintettel arra,
hogy a legkedvezőbb ajánlatot adta- a City Pro Ingatlanfejlesztő Kft. (8300 Tapolca,
Deák Ferenc u. 6.) gazdasági társasággal köt szerződést. 

A  képviselő-testület  a  dokumentumok  árajánlat  szerinti  készítésének  4.300.000,-
Ft+ÁFA,  bruttó:  5.461.000,-Ft,  azaz  bruttó  ötmillió-négyszázhatvanegyezer  forint
költségét 2018.évi költségvetéséből fedezi. 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések elvégzésére és
egyben felhatalmazza a szerződés képviselő-testület nevében történő aláírására. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 



 polgármester
Határidő: azonnal

2.) Napirend: Szóbeli előterjesztés a farkasgyepűi templomtorony felújításához támogatás 
nyújtása

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Polgármester  tájékoztatta  a  képviselőket,  hogy  a  farkasgyepűi  templomtorony  felújítása
folyamatban van, azonban a tetőfelújítást végző vállalkozó nem vállalta a torony felújítását,
ezért új árajánlatok beszerzése vált szükségessé. Az új ajánlatok mindegyike drágább, mint a
felújításra  rendelkezésre  álló  összeg,  ezért  szükséges  lenne  az  egyház  részére  újabb
támogatási összeg megállapítására. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
alábbi határozati javaslatot fogadja el:

Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2018. (II.8.) számú Kt. határozata:

Farkasgyepű  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  jelen  határozat
mellékletét képező támogatási szerződésben foglalt feltételek szerint 250.000,-Ft,
azaz  kettőszáz-ötvenezer  forint  vissza  nem  térítendő  támogatást  nyújt  a
Bakonyjákói  Római  Katolikus  Plébánia  Hivatal  részére  a  farkasgyepűi  római
katolikus templom tornyának felújításához.  

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére
és egyben felhatalmazza a támogatási szerződés képviselő-testület nevében 
történő aláírására. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester
Határidő: 2018.március 30.

A  Képviselő-testület  a  polgármester  javaslatával  egyetértett,  és  4  szavazattal,  0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Farkasgyepű Község Önkormányzat 20/2018. (II.8.) számú Kt. határozata:

Farkasgyepű  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  jelen  határozat
mellékletét képező támogatási szerződésben foglalt feltételek szerint 250.000,-Ft,
azaz  kettőszáz-ötvenezer  forint  vissza  nem  térítendő  támogatást  nyújt  a
Bakonyjákói  Római  Katolikus  Plébánia  Hivatal  részére  a  farkasgyepűi  római
katolikus templom tornyának felújításához.  

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére
és egyben felhatalmazza a támogatási szerződés képviselő-testület nevében 
történő aláírására. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester
Határidő: 2018.március 30.



NAPIREND UTÁN:
Kungl  Melinda  önkormányzati  képviselő kérte,  hogy  amennyiben  lehetséges  a
járdafelújítási  projekt  kapcsán  a  Boróka  betérőig  készüljön  el  a  járda,  illetve  kérte  a
polgármestert,  hogy  a  gyalogátkelőhely  ügyében  folytasson  újr  tárgyalásokat  az  illetékes
szervekkel. 

Takácsné Légrádi Edina polgármester elmondta, hogy a járdaépítési beruházás folytatása
pusztán költségvetési kérdés, költsége eléri a 6 mFt összeget, mely összeg azonban a jelenlegi
költségvetésből a törvényességi felhívások teljesítése mellett nem biztosítható. Polgármester
hozzátette, hogy a gyalogátkelőhely ügyében újra megkeresi a közút kezelőjét. 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester a nyilvános képviselő-testületi
ülést 15.50 órakor berekesztette.

K.m.f.

Takácsné Légrádi Edina dr. Ádám Renáta
polgármester jegyző
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