
 

Szám: 14/2013. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 6-án 17.00 

órakor megtartott nyilvános üléséről 

 

Jelen voltak: Csőbör Károly polgármester 

 Veisz Györgyné alpolgármester 

 Rujzam Anikó  

Schell Krisztina önkormányzati képviselők 

 

Távolmaradt:  
  Kungl Melinda önkormányzati képviselő 

 

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 4 fő jelen van, 

1 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 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 55/2013. (VI.6.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 6-i rendkívüli, 

nyilvános ülésének napirendje: 

1.) Előterjesztés a Farkasgyepű Község Önkormányzat tulajdonában lévő 

Farkasgyepű 029 hrsz-ú kivett saját használatú út felújítása  

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

2.) Előterjesztés a Farkasgyepű Község Önkormányzat tulajdonában lévő 

Farkasgyepű 013 hrsz-ú (Gyümölcsösbe vezető) kivett saját használatú út 

javításáról  

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

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

e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu 

 



3.) Előterjesztés a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás 2013. június 30. 

napjától  hatályos társulási megállapodásának elfogadása tárgyában 

 Előadó: Csőbör Károly polgármester  

4.) Előterjesztés Árvai Tamás és Veisz Noémi terembérleti kérelméről 

 Előadó: Csőbör Károly polgármester  

5.) Előterjesztés a Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet terembérleti 

kérelméről 

 Előadó: Csőbör Károly polgármester  

6.) Előterjesztés „elszármazottak találkozója” rendezvényre pályázat 

benyújtásáról  

 Előadó: Csőbör Károly polgármester  

 

Napirend előtt: 

Csőbör Károly polgármester a napirendi pontok tárgyalása előtt tájékoztatta a képviselőket 

a tegnapi napon történt helyszíni bejárásról. Elmondta, hogy Danyi József (Magyar Közút 

Nonprofit Zrt. osztályvezetője), Derczó Zoltán hadnagy részvételével 2013. június 5-én 

helyszíni bejárást tartott a Farkasgyepű belterületén áthaladó 83. sz. II.r. főút közlekedési 

problémáinak megoldása ügyében. A Felek egyetértettek abban, hogy az említett szakasz 

nagyon balesetveszélyes, szükséges lenne egy gyalogos átkelőhely létesítése, illetőleg a 

veszélyes hely előjelzésére szolgáló sárga harántcsíkos burkolati jel felfestése is. A 

kezdeményezést csak elviekben tudják támogatni, hozzá anyagi forrást nincs módjukban 

biztosítani.  

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1.)Napirend: Előterjesztés a Farkasgyepű Község Önkormányzat tulajdonában lévő 

Farkasgyepű 029 hrsz-ú kivett saját használatú út felújítása 

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 4 képviselő. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 56/2013. (VI.6.) számú Kt. határozata: 

 Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő 

Farkasgyepű 029 hrsz-ú kivett saját használatú út, valamint a csatlakozó árok 

felújítása érdekében beszerzi a beruházáshoz szükséges terveket, engedélyeket. 

 A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 



Felelős: Csőbör Károly 

polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2.)Napirend: Előterjesztés a Farkasgyepű Község Önkormányzat tulajdonában lévő 

Farkasgyepű 013 hrsz-ú (Gyümölcsösbe vezető) kivett saját használatú út javításáról 

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 4 képviselő. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 57/2013. (VI.6.) számú Kt. határozata: 

 Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő 

Farkasgyepű 013 hrsz-ú kivett saját használatú út hibáit ideiglenesen  2 

teherautónyi kő ráhordásával és eldolgozásával kijavíttatja.  

 A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

Felelős: Csőbör Károly 

polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3.)Napirend: Előterjesztés a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás 2013. június 30. napjától  

hatályos társulási megállapodásának elfogadása 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 4 képviselő. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 



 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 58/2013. (VI.6.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápai Többcélú Kistérségi 

Társulás Társulási Megállapodás módosítását és azt egységes szerkezetben – az 

előterjesztés 1. és 2. mellékletében foglaltaknak megfelelően – jóváhagyja 

A módosított Társulási Megállapodás 2013. június 30-án lép hatályba, rendelkezéseit 

2013. július 1-től kell alkalmazni. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Társulási Megállapodás 

aláírására. 

Felelős: Csőbör Károly 

polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4.)Napirend: Előterjesztés Árvai Tamás és Veisz Noémi terembérleti kérelméről 

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 4 képviselő. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 59/2013. (VI.6.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete Árvai Tamás 8597 

Döbrönte, Új u. 3. és Veisz Noémi 8582 Farkasgyepű, Jókai u. 5. szám alatti lakosok 

részére 10.000,-Ft, azaz tízezer forint bérleti díj ellenében lakodalmi rendezvény 

céljára 2013. június 28-án 10.00 órától 2013. június 30-án 18.00 óráig használatba 

adja a farkasgyepűi faluház nagytermét a hozzá tartozó kiszolgáló helységekkel 

együtt. 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Csőbör Károly 

polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5.)Napirend: Előterjesztés a Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet terembérleti kérelméről 

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 4 képviselő. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 60/2013. (VI.6.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei 

Tüdőgyógyintézet (8582 Farkasgyepű, 049/2 hrsz) részére a 2013. június 27-én 13.30 

órai kezdettel megrendezésre kerülő Semmelweis napi rendezvény céljából  

térítésmentesen használatba adja a farkasgyepűi faluház nagytermét a hozzá tartozó 

kiszolgáló helységekkel együtt. 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Csőbör Károly 

polgármester 

Határidő: azonnal 

 

6.)Napirend: Előterjesztés „elszármazottak találkozója” rendezvényre pályázat benyújtásáról  

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 4 képviselő. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 61/2013. (VI.6.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településen 2013. 

szeptemberében megrendezésre kerülő „elszármazottak találkozójának” 

megszervezéséhez szükséges forrás biztosítása érdekében pályázati támogatási 

kérelmet nyújt be a Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap által a Helyi 



Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához meghirdetett 

pályázati kiírásra 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Csőbör Károly 

polgármester 

Határidő: azonnal 

NAPIREND UTÁN: 

Rujzam Anikó önkormányzati képviselő tájékoztatta a képviselőket a 2013. július 6-án 

megrendezésre kerülő falunap programjáról. Elmondta, hogy lesznek pónilovasok, vattacukor, 

ugrálóvár lesz a gyerekeknek. Az alábbi programtervezetet is ismertette: 

15.30-16.30: Country  

16.30-16.35: Megnyitó 

16.35-17.35: Akkordion harmonika  

17.35-18.00: Herendi Tánccsoport 

18.00-19.00 GERI- BETLI DUÓ 

19.00-19.30: Gyöngyvirág tánccsoport 

21.00 zenekar 

 

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

ülést 19.02 órakor berekesztette. 

 

K.m.f. 

 

 Csőbör Károly dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 


