
Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat  

Képviselő-testülete  

8582 Farkasgyepű, Petőfi S.u.42. 

 

Szám:8/2015. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

  

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 

december 28-án 16.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

 

Jelen voltak:  

Veisz Györgyné  elnök 

Farkas-Rujzam Anikó  elnökhelyettes 

 

Távolmaradt: Hock Attila  nemzetiségi képviselő 

Meghívottak: 

Takácsné Légrádi Edina polgármester 

dr. Ádám Renáta   jegyző 

A meghívottak közül megjelent és a napirend tárgyalásánál jelen volt: 

 

dr. Ádám Renáta   jegyző 

Veisz Györgyné elnök köszöntötte a nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelenteket. A 

jelenléti ív alapján megállapította, hogy a nemzetiségi képviselők közül 2 fő megjelent, 1 fő 

távolmaradt, így a testület határozatképes. 

Az elnök a nyilvános ülést megnyitotta. 

 

Elnök javasolta, hogy a magyar nyelven készült jegyzőkönyv hitelesítésére a testület Farkas-

Rujzam Anikó elnökhelyettest jelölje ki.  A képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett 

és 2 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett Farkas-Rujzam Anikó 

elnökhelyettest jelölte ki a testületi ülésről készített magyar nyelvű jegyzőkönyv 

hitelesítésére. 

Elnök javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi javaslatot fogadja 

el. 

A testület tagjai közül jelen volt 2 képviselő. 

A képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett és 2 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 

tartózkodás mellett a meghozta a következő határozatot: 

48/2015. (XII.28.) NN.Ökh. sz. határozat 

Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. 

december 28-i nyilvános ülésének napirendje: 



1.) Előterjesztés a Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda 2015/2016.nevelési évre 

vonatkozó munkaterve elfogadásával kapcsolatos egyetértési jog gyakorlásáról 

  Előadó: Veisz Györgyné elnök  

2.) Előterjesztés a német nemzetiségi parlamenti szószóló beszámolójának 

ismertetéséről 

Előadó: Veisz Györgyné elnök  

 

3.) Előterjesztés nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2016.évi költségvetési 

támogatására kiírt pályázaton történő részvételről 

Előadó: Veisz Györgyné elnök  

 

4.) Előterjesztés elnökhelyettes üzemanyagköltségének megtérítéséről 

Előadó: Veisz Györgyné elnök  

 

5.) Előterjesztés tonerek vásárlásáról 

Előadó: Veisz Györgyné elnök 

  

6.) Előterjesztés tisztítószerek vásárlásáról 

Előadó: Veisz Györgyné elnök  

 

7.) Előterjesztés farkasgyepűi gyermekek részére Mikulás csomag készítéséről és 

ajándékozásáról szóló határozat módosításáról 

Előadó: Veisz Györgyné elnök 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

1.) Napirend: Előterjesztés a Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda 2015/2016.nevelési évre 

vonatkozó munkaterve elfogadásával kapcsolatos egyetértési jog gyakorlásáról 

Előadó: Veisz Györgyné elnök 

Veisz Györgyné elnök az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.  

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így elnök javasolta, hogy a képviselő-testület az 

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el. 

A testület tagjai közül jelen volt 2 képviselő. 

A képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett, és 2 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 

tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

49/2015. (XII.28.) NN.Ökh.sz. határozat: 

Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Városlődi 

Német Nemzetiségi Óvoda 2015/2016. évre vonatkozó munkaterve elfogadásával 

egyetért. 

A képviselő-testület utasítja az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Veisz Györgyné            

elnök 

Határidő: azonnal 



2.) Napirend: Előterjesztés a német nemzetiségi parlamenti szószóló beszámolójának 

ismertetéséről 

Előadó: Veisz Györgyné elnök 

Veisz Györgyné elnök az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.  

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így elnök javasolta, hogy a képviselő-testület az 

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el. 

A testület tagjai közül jelen volt 2 képviselő. 

A képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett, és 2 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 

tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

50/2015. (XII.28.) NN.Ökh.sz. határozat: 

Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

áttekintette a jelen határozat mellékletét képező, Ritter Imre a német 

nemzetiségi parlamenti szószóló 2014.05.06-2015.09.15-i időszak 

eseményeiről szóló beszámolóját, a hazai nemzetiségek érdekében tett 

intézkedéseit fontosnak, az elért eredményeket hasznosnak tartja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.) Napirend: Előterjesztés nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2016.évi költségvetési 

támogatására kiírt pályázaton történő részvételről 

Előadó: Veisz Györgyné elnök 

Veisz Györgyné elnök az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.  

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így elnök javasolta, hogy a képviselő-testület az 

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el. 

A testület tagjai közül jelen volt 2 képviselő. 

A képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett, és 2 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 

tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

51/2015. (XII.28.) NN.Ökh.sz. határozat: 

Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza az 

elnököt, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő által nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2016.évi költségvetési 

támogatására kiírt pályázatára az alábbi témakörben a pályázati kiírásnak megfelelően 

készítsen két pályázati dokumentációt, majd azokat terjessze a képviselő-testület elé: 

- a nemzetiség kulturális identitásának és hitéletének közösségben történő 

elmélyítését szolgáló programok (nemzetiségi nap: 2016. július 2.) 

 

A képviselő-testület jóváhagyja a pályázat benyújtására szolgáló elektronikus felület 

éves használatára vonatkozó 3.000,-Ft, azaz háromezer forint összegű díj megfizetését.  

A képviselő-testület utasítja az elnököt a szükséges intézkedés megtételére. 

                         

 Felelős: Veisz Györgyné 

Elnök 

 

Határidő: 2016.január 10. 

 

4.) Napirend: Előterjesztés elnökhelyettes üzemanyagköltségének megtérítéséről 

Előadó: Veisz Györgyné elnök 

Veisz Györgyné elnök az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.  

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így elnök javasolta, hogy a képviselő-testület az 

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el. 

A testület tagjai közül jelen volt 2 képviselő. 

A képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett, és 2 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 

tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

52/2015. (XII.28.) NN.Ökh.sz. határozat: 

Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.évi 

költségvetése terhére megtéríti az elnökhelyettes részére a 10.000,-Ft. azaz 

tízezer forint üzemanyag vásárlásáról szóló, MPH Power Zrt. Mobil Petrol 



(8400 Ajka, hrsz. 5717/9) által kiállított  A/A14100022/0299/00017. számú 

számla összegét.  

A képviselő-testület utasítja az elnökhelyettest a szükséges intézkedések 

megtételére. 

Felelős: Veisz Györgyné elnök 

 Határidő: azonnal 

 

5.) Napirend: Előterjesztés tonerek vásárlásáról 

Előadó: Veisz Györgyné elnök 

Veisz Györgyné elnök az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.  

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így elnök javasolta, hogy a képviselő-testület az 

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el. 

A testület tagjai közül jelen volt 2 képviselő. 

A képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett, és 2 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 

tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

53/2015. (XII.28.) NN.Ökh.sz. határozat: 

Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.évi 

működési költségeinek terhére a képviselő-testület jegyzőkönyveinek 

nyomtatása, sokszorosítása érdekében vásárolt tonerek megvásárlását 

jóváhagyja és utólagosan hozzájárul a Digital Office P+A Bt. (8500 Pápa, Celli 

út 92.) által kiállított 13.800,-Ft, azaz tizenháromezer-nyolcszáz forint összegű 

DIN9-SZ-1220547 számlaszámú számla megtérítéséhez.  

Képviselő-testület utasítja az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Veisz Györgyné             

      elnök 

Határidő: azonnal 

 

6.) Napirend: Előterjesztés tisztítószerek vásárlásáról 

Előadó: Veisz Györgyné elnök 

Veisz Györgyné elnök az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.  

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így elnök javasolta, hogy a képviselő-testület az 

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el. 

A testület tagjai közül jelen volt 2 képviselő. 

A képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett, és 2 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 

tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

54/2015. (XII.28.) NN.Ökh.sz. határozat: 



Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.évi 

működési költségeinek terhére a képviselő-testület által használt helyiségek  

takarításához tisztítószerek megvásárlását jóváhagyja és utólagosan hozzájárul 

a Pápa és Vidéke Áfész 5. sz. Vegyesbolt (8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 

58.) által kiállított 4.731,-Ft, azaz négyezer-hétszázharmincegy forint összegű 

YK2EA 8023282 számlaszámú és a Farkas Krisztián (8483 Somlószőlős, 

Kossuth u. 135. adószám: 54318074-2-39) egyéni vállalkozó által kiállított 

CO8EA4213749 sorszámú számla megtérítéséhez.  

Képviselő-testület utasítja az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Veisz Györgyné             

      elnök 

Határidő: azonnal 

 

7.) Napirend: Előterjesztés farkasgyepűi gyermekek részére Mikulás csomag készítéséről és 

ajándékozásáról szóló határozat módosításáról 

Előadó: Veisz Györgyné elnök 

Veisz Györgyné elnök az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.  

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így elnök javasolta, hogy a képviselő-testület az 

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el. 

A testület tagjai közül jelen volt 2 képviselő. 

A képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett, és 2 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 

tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

55/2015. (XII.28.) NN.Ökh.sz. határozat: 

Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 40/2015. 

(X.20.) NN.Ökh.számú határozatát módosítja, amelynek során a határozat 1. 

bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép: 

„Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Farkasgyepű 

Község Önkormányzatával együttműködve a településen élő gyermekek részére 

2015.évi költségvetése terhére legfeljebb 53.700,-Ft, azaz ötvenháromezer-hétszáz 

forint összértékben Mikulás csomagot készít és ajándékoz.” 

A Képviselő-testület 40/2015. (X.20.) számú határozatának e határozattal nem 

érintett rendelkezései változatlan formában és tartalommal hatályukban 

fennmaradnak. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így elnök az ülést 16.55 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 Veisz Györgyné      Farkas-Rujzam Anikó 



 elnök                                                                   elnökhelyettes 

                                                                                            (jegyzőkönyv hitelesítő) 


