
 

Szám: 12/2013. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 23-án 

18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről 

 

Jelen voltak: Csőbör Károly polgármester 

 Kungl Melinda  

 Rujzam Anikó önkormányzati képviselők 

 

Távolmaradtak: Veisz Györgyné alpolgármester 

      Schell Krisztina önkormányzati képviselők 

 

Meghívottak: dr. Ádám Renáta jegyző 

A meghívottak közül megjelent és minden napirend tárgyalásánál jelen volt: 

 dr. Ádám Renáta jegyző 

Csőbör Károly polgármester köszöntötte a rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi ülésen 

megjelenteket, és a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők közül 3 fő jelen van, 

2 fő távolmaradt, így a testület határozatképes. 

A rendkívüli, nyilvános ülést megnyitotta. 

Polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi javaslatot 

fogadja el.  

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 3 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 49/2013. (V.23.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 23-i rendkívüli, 

nyilvános ülésének napirendje: 

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

2.) Előterjesztés az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési 

Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítása tárgyában  

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

3.) Előterjesztés a házasságkötéssel és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével 

összefüggő egyes szabályokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról. 

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 

e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu 

 



Előadó: Csőbör Károly polgármester, dr. Ádám Renáta jegyző 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1.)Napirend: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet.  

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület a 

lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót fogadja el. 

 

A testület tagjai közül jelen volt 3 képviselő. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 3 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 50/2013. (V.23.) számú Kt. határozata: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester beszámolóját 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról elfogadja. 

 

2.)Napirend: Előterjesztés az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-

kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása tárgyában  

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet.  

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az 

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el. 

 

A testület tagjai közül jelen volt 3 képviselő. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 3 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 51/2013. (V.23.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-Balatoni Térség 

Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának a Társulási Tanács 13/2013 (IV.26.) ÉBRSZHK-TT határozatával 

kezdeményezett módosításait elfogadja. 



Ezzel egy időben az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-

kezelési Önkormányzati Társulás Alapító Okirata hatályát veszti. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az elfogadó határozatot tartalmazó 

jegyzőkönyvi kivonatot a Társulásnak megküldje. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Alapító Okirat és a 

Társulási Megállapodás helyébe lépő, a módosításokat tartalmazó egységes szerkezetű 

Társulási Megállapodást aláírja.  

Felelős: Csőbör Károly polgármester 

Határidő: 2013.június 30. 

 

3.)Napirend: Előterjesztés a házasságkötéssel és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével 

összefüggő egyes szabályokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról. 

Előadó: Csőbör Károly polgármester, dr. Ádám Renáta jegyző 

 

  

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Polgármester és felkérésére a jegyző az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a 

Képviselő-testületet.  

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az 

előterjesztésben szereplő rendelet tervezetet fogadja el. 

 

A testület tagjai közül jelen volt 3 képviselő. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 3 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester a nyilvános képviselő-testületi 

ülést 18.50 órakor berekesztette. 

 

K.m.f. 

 

 Csőbör Károly dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 

 

 


