
Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat  

Képviselő-testülete  

8582 Farkasgyepű, Petőfi S.u.42. 

 

Szám:10/2014. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

  

 

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2014.december 11-én 18.00 órakor megtartott közmeghallgatásán. 

 

Jelen voltak:  

Veisz Györgyné  elnök 

Hock Attila  nemzetiségi képviselő 

Távolmaradt: 

Farkas-Rujzam Anikó  elnökhelyettes 

Meghívottak: 

Takácsné Légrádi Edina polgármester 

dr. Ádám Renáta   jegyző 

A meghívottak közül megjelent és a napirend tárgyalásánál jelen volt: 

Takácsné Légrádi Edina polgármester 

dr. Ádám Renáta jegyző 

A lakosság részéről megjelent és a napirend tárgyalásánál jelen volt 11 fő a melléklet 

jelenléti ív szerint. 

Veisz Györgyné elnök köszöntötte a közmeghallgatáson megjelenteket. A jelenléti ív alapján 

megállapította, hogy a nemzetiségi képviselők közül 2 fő megjelent, 1 fő pedig távolmaradt, 

így a testület határozatképes. 

Az elnök a közmeghallgatást megnyitotta. 

 

Elnök javasolta, hogy a magyar nyelven készült jegyzőkönyv hitelesítésére a testület Hock 

Attila nemzetiségi képviselőt jelölje ki.  A képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett 

és 2 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett Hock Attila nemzetiségi képviselőt 

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: 

51/2014. (XII.11.) NN.Ökh. sz. határozat 

Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. 

december 11-i közmeghallgatásának napirendje: 

1.) Beszámoló az elmúlt év munkájáról.  

Előadó: Veisz Györgyné elnök 

       2.) Közérdekű kérdések, javaslatok.            

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

1.)Napirend: Beszámoló az elmúlt év munkájáról.  

Előadó: Veisz Györgyné elnök 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

Elnök a jegyzőkönyv mellékletét képező beszámoló szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet 

és a lakosságot az Önkormányzat elmúlt évi munkájáról és a jövő évi tervekről. 

Jegyző megköszönte a lakosság nemzetiségi regisztráció során kifejtett aktivítását. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így elnök kérte a Képviselő-testületet, hogy a 

beszámolót fogadja el. 

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

tartózkodás mellett az Önkormányzat elmúlt évi munkájáról szóló beszámolót elfogadta. 

 

 

2.)Napirend: Közérdekű kérdések, javaslatok.            

Közérdekű kérés, javaslat nem hangzott el.  

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így elnök a közmeghallgatást 18.15 órakor 

berekesztette. 

K.m.f. 

 Veisz Györgyné      Hock Attila 

 elnök                                                                   nemzetiségi képviselő 

                                                                                            (jegyzőkönyv hitelesítő) 

 


