
Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat  

Képviselő-testülete  

8582 Farkasgyepű, Petőfi S.u.42. 

 

Szám:3/2014. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

  

 

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. 

március 31-én 18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

 

Jelen voltak:  

Veisz Györgyné  elnök 

Farkas-Rujzam Anikó elnökhelyettes 

Stribl Lászlóné  képviselő 

 

Távolmaradt: Hock Attila képviselő 

Meghívottak: 

Csőbör Károly 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 3 fő megjelent, 1 fő 

pedig távolmaradt, így a testület határozatképes. 

Az elnök nyilvános ülést megnyitotta. 

 

Az 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 3 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett Farkas-Rujzam Anikó 

elnökhelyettest jelölte ki a testületi ülésről készített magyar nyelvű jegyzőkönyv 

hitelesítésére. 

Az elnök javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi javaslatot 

fogadja el.  

A testület tagjai közül jelen volt 3 képviselő. 

A képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett és 3 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 

tartózkodás mellett a meghozta a következő határozatot: 



13/2014. (III.31.) NN.Ökh. sz. határozat 

Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 

31-i nyilvános ülésének napirendje: 

1.) Előterjesztés Farkasgyepűi templomba virágvázák vásárlásáról 

Előadó: Veisz Györgyné  

   elnök 

2.) Előterjesztés Farkasgyepű községben rendezett nemzetiségi és falunap 

támogatásáról 

Előadó: Veisz Györgyné  

   elnök 

3.) Előterjesztés Farkasgyepű település virágosítási feladatainak ellátásról 

Előadó: Veisz Györgyné  

   elnök 

4.) Előterjesztés Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi 

közbeszerzési tervének elfogadásáról 

Előadó: Veisz Györgyné  

   elnök 

5.) Előterjesztés Farkasgyepű település lakossága részére német nemzetiségi 

tájházat is bemutató kiránduláson résztvevőknek belépőjegy vásárlásról 

Előadó: Veisz Györgyné  

   elnök 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

1.)Napirend: Előterjesztés Farkasgyepűi templomba virágvázák vásárlásáról 

Előadó: Veisz Györgyné elnök 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

Elnök az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen tájékoztatta a képviselő-testületet.  

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

előterjesztés szerinti határozati javaslatot fogadja el.  

 

A testület tagjai közül jelen volt 3 képviselő. 

A képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett, és 3 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 

tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

14/2014. (III.31.) NN.Ökh. sz. határozat 

Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.évi 

költségvetése terhére legfeljebb 25.000,-Ft, azaz huszonötezer forint összegben  7 db 

virágvázát vásárol és ajándékoz a Farkasgyepűi Római Katolikus templom részére.  



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

 

Felelős: Veisz Györgyné             

elnök 

Határidő: azonnal 

 

2.)Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű községben rendezett nemzetiségi és falunap 

támogatásáról 

Előadó: Veisz Györgyné elnök 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

Elnök az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen tájékoztatta a képviselő-testületet.  

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

előterjesztés szerinti határozati javaslatot fogadja el.  

 

A testület tagjai közül jelen volt 3 képviselő. 

A képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett, és 3 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 

tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

15/2014. (III.31.) NN.Ökh. sz. határozat 

Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évi 

költségvetése terhére legfeljebb 350.000 Ft összegben támogatja a 2014. július 

5-én megrendezésre kerülő nemzetiségi- és falunapot. 

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

Felelős: Veisz Györgyné 

 elnök 

Határidő: 2014. július 5. 

 

3.)Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű település virágosítási feladatainak ellátásról 

Előadó: Veisz Györgyné elnök 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

Elnök az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen tájékoztatta a képviselő-testületet.  

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

előterjesztés szerinti határozati javaslatot fogadja el.  

 

A testület tagjai közül jelen volt 3 képviselő. 



A képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett, és 3 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 

tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

16/2014. (III.31.) NN.Ökh. sz. határozat 

Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évi 

költségvetése terhére Farkasgyepű község településképének javítása érdekében 

legfeljebb 75.000,-Ft, azaz hetvenötezer forint összegig virágokat vásárol és  a 

polgármesterrel történt egyeztetést követően ültet ki a településen. 

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

 

Felelős: Veisz Györgyné             

elnök 

Határidő: 2014. április 30. 

 

4.)Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi 

közbeszerzési tervének elfogadásáról 

Előadó: Veisz Györgyné elnök 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

Elnök az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen tájékoztatta a képviselő-testületet.  

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

előterjesztés szerinti határozati javaslatot fogadja el.  

 

A testület tagjai közül jelen volt 3 képviselő. 

A képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett, és 3 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 

tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

17/2014. (III.31.) NN.Ökh. sz. határozat 

Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évben 

nemzeti, illetve uniós közbeszerzési értékhatárt elérő közbeszerzést nem tervez.  

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

Felelős: Veisz Györgyné 

elnök 

Határidő: 2014.március 31. 

 

5.)Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű település lakossága részére német nemzetiségi 

tájházat is bemutató kiránduláson résztvevőknek belépőjegy vásárlásról 



Előadó: Veisz Györgyné elnök 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

Elnök az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen tájékoztatta a képviselő-testületet.  

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

előterjesztés szerinti határozati javaslatot fogadja el.  

 

A testület tagjai közül jelen volt 3 képviselő. 

A képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett, és 3 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 

tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

18/2014. (III.31.) NN.Ökh. sz. határozat 

Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évi 

költségvetése terhére a Farkasgyepű település lakossága részére német nemzetiségi 

tájházat is bemutató 2014. május 17-re tervezett kiránduláson minden résztvevő 

részére egy belépőjegy árát megtéríti legfeljebb 60.000,-Ft, azaz hatvanezer forint 

összegig.   

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

 

Felelős: Veisz Györgyné             

elnök 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így elnök az ülést 18.40 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 Veisz Györgyné               Farkas-Rujzam Anikó 

 elnök                                                                        elnökhelyettes 

                                                                                            (jegyzőkönyv hitelesítő) 

 


