
Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat  

Képviselő-testülete  

8582 Farkasgyepű, Petőfi S.u.42. 

 

Szám:4/2014. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

  

 

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. 

április 30-án 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: 

19/2014. (IV.30.) NN.Ökh. sz. határozat 



Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-

i nyilvános ülésének napirendje: 

 

1.) Előterjesztés német nyelvű könyvek vásárlásra tett intézkedés utólagos 

elfogadásáról 

Előadó: Veisz Györgyné  

   elnök 

 

2.) Beszámoló Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi 

gazdálkodásáról (zárszámadás) 

Előadó: Veisz Györgyné  

   elnök 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

1.)Napirend: Előterjesztés német nyelvű könyvek vásárlásra tett intézkedés utólagos 

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: 

20/2014. (IV.30.) NN.Ökh. sz. határozat 

Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete tekintettel 

arra, hogy a könyv fontos dokumentum a magyarországi német hagyományok 

megértése, megőrzése szempontjából jóváhagyja az elnök Lóczy Lajos 

Egyesülettől (8651 Balatonszabadi, Honvéd u. 28.) Adam Müller Gutterbrunn: 

Meister Jakob und seine Kinder című német nyelvű regényének 2 példányban 

történő megrendelésére vonatkozó intézkedését.  

Képviselő-testület a könyv széles körű helybeni megismertetése érdekében az egyik 

példányt a Farkasgyepűi Teleház és Könyvtár részére ajándékozza.  



A könyvek árát, mely postaköltséggel együtt 9.200,-Ft, azaz kilencezer-kettőszáz 

forint a képviselő-testület 2014. évi költségvetése terhére megfizeti.  

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

Felelős: Veisz Györgyné 

              elnök 

Határidő: azonnal 

 

2.)Napirend: Beszámoló Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi 

gazdálkodásáról (zárszámadás) 

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: 

21/2014. (IV.30.) NN.Ökh. sz. határozat 

Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Farkasgyepű 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló beszámolót 

1.136.000.- Ft, azaz egymillió-egyszázharminchatezer forint tényleges 

bevétellel és 

878.000.- Ft, azaz nyolcszázhetvennyolcezer forint teljesített kiadással és 

 

258.000,-Ft, azaz kettőszázötvennyolcezer forint pénzmaradvánnyal 

elfogadja. 

Farkasgyepű Német Nemzetségi Önkormányzat 2013. évi tényleges bevételeit és 

teljesített kiadásait jelen határozat melléklete tartalmazza. 

Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013.évben adósságállománnyal 

nem rendelkezett. 

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

 

Felelős: Veisz Györgyné elnök 

Határidő: azonnal 

 



 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így elnök az ülést 18.30 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 Veisz Györgyné               Farkas-Rujzam Anikó 

 elnök                                                                        elnökhelyettes 

                                                                                            (jegyzőkönyv hitelesítő) 

 

 


