
 

Szám: 15/2013. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24-én 

18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről 

 

Jelen voltak: Csőbör Károly polgármester 

 Kungl Melinda  

 Rujzam Anikó  

Schell Krisztina önkormányzati képviselők 

 

Távolmaradt: Veisz Györgyné alpolgármester 

  

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 62/2013. (VI.24.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 24-i rendkívüli, 

nyilvános ülésének napirendje: 

1.) Előterjesztés a védőnői társulás megszüntetéséről és a védőnői szolgálat 

feladat-ellátási megállapodás megkötéséről 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

2.) Előterjesztés Pápa Város Önkormányzatával a házi segítségnyújtásra, 

családsegítésre és gyermekjóléti szolgáltatásra kötött feladat-ellátási 

megállapodás felmondásáról és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtási 

feladatokra vonatkozó feladat-ellátási megállapodás megkötéséről 

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 Sperl László 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 19. szám 

alatti lakos területvásárlási kérelméről 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

4.) Előterjesztés a Bakonyjákón megrendezésre kerülő gyermektábor 

támogatásáról 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

5.) Előterjesztés a Bakonyjákói iskola épületében missziós tábor 

engedélyezéséhez 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

6.) Előterjesztés közbeszerzési terv módosításáról 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

7.) Szóbeli tájékoztatás az „elszármazottak találkozója” rendezvényről  

 Előadó: Csőbör Károly polgármester  

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1.)Napirend: Előterjesztés a védőnői társulás megszüntetéséről és a védőnői szolgálat 

feladat-ellátási megállapodás megkötéséről 

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: 

 

1. Farkasgyepű Község Önkormányzat 63/2013. (VI.24.) számú Kt. határozata: 

 Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 

Városlőd, Csehbánya, Bakonyjákó, Németbánya és Farkasgyepű községi 

Önkormányzatok Képviselő-testületei között 2007. december 10. napján kelt 

megállapodással létrejött „Városlőd-Csehbánya-Bakonyjákó-Németbánya-

Farkasgyepű Védőnői Szolgálati Társulás” 2013. június 30. napjával megszűnjön.  

 Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 1-jétől a 

védőnői szolgálat feladatról Csehbánya, Bakonyjákó, Németbánya és 

Farkasgyepű Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeivel kötött feladat-

ellátási megállapodás útján gondoskodik.  

 A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

Felelős: Csőbör Károly 

polgármester 



Határidő: azonnal 

 

2. Farkasgyepű Község Önkormányzat 64/2013. (VI.24.) számú Kt. határozata: 

 Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 1-jétől a 

védőnői szolgálat feladatról Csehbánya, Bakonyjákó, Németbánya és 

Farkasgyepű Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeivel kötött jelen 

határozat mellékletét képező feladat-ellátási megállapodás útján gondoskodik.  

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 

CLIV. törvény 152. § (2) bekezdésére figyelemmel egyetért azzal, hogy a védőnői 

szolgálat körzete Városlőd, Csehbánya, Bakonyjákó, Németbánya és Farkasgyepű 

települések teljes közigazgatási területére kiterjedjen, azzal, hogy a körzet 

székhelye Városlőd településen van. 

 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás Képviselő-

testület nevében történő aláírására.  

Felelős: Csőbör Károly 

polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2.) Napirend: Előterjesztés Pápa Város Önkormányzatával a házi segítségnyújtásra, 

családsegítésre és gyermekjóléti szolgáltatásra kötött feladat-ellátási megállapodás 

felmondásáról és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtási feladatokra vonatkozó feladat-ellátási 

megállapodás megkötéséről 

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 65/2013. (VI.24.) számú Kt. határozata: 

 Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pápa Város 

Önkormányzatával a házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladat-ellátásra 2011. június 28-án 

kötött megállapodást 2013. június 30. napjával felmondja.   

 A Képviselő-testület a házi segítségnyújtás, családsegítés és gyermekjóléti 

szolgáltatás feladatot 2013. július 1. napjától a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás 

keretében kívánja ellátni.  



 A Képviselő-testület a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatot 2013. július 

1. napjától Pápa Város Önkormányzatával kötött feladat-ellátási megállapodás 

keretében kívánja ellátni. 

 A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére és a megállapodás képviselő-testület nevében történő aláírására. 

Felelős: Csőbör Károly 

polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3.) Napirend: Előterjesztés Sperl László 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 19. szám alatti 

lakos területvásárlási 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 66/2013. (VI.24.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 

tulajdonában lévő, Farkasgyepű belterület 52/2 hrsz-ú, 301 m
2
 nagyságú, kivett 

beépítetlen művelési ágú ingatlant elidegenítésre jelöli Sperl László 8582 

Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 19. szám alatti lakos részére. 

A fenti ingatlan vételárát a képviselő-testület 350,-Ft/m
2
 áron, mindösszesen 

105.350,- Ft-ban, azaz egyszázötvenezer-háromszázötven forintban állapítja meg, 

amelyet vevő köteles az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg Farkasgyepű 

Község Önkormányzat 12085004-00153584-00100009 számú főszámlájára átutalni. 

Az adásvételi szerződés megkötésének ügyvédi munkadíját és a változás 

ingatlannyilvántartásba történő bejegyzés költségét a kérelmező köteles megfizetni. 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és 

egyben felhatalmazza az adásvételi szerződés képviselő-testület nevében történő 

aláírására. 

Felelős: Csőbör Károly 

polgármester 

Határidő: azonnal 



4.) Napirend: Előterjesztés a Bakonyjákón megrendezésre kerülő gyermektábor 

támogatásáról  

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 67/2013. (VI.24.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete tekintettel arra, hogy 

Farkasgyepű településen élő gyermekek részére is a szabadidő hasznos eltöltését 

szolgálja 2013. évi költségvetése terhére 20.000,-Ft, azaz húszezer forint 

támogatást nyújt a Bakonyjákón  2013. július 24. napjától megvalósuló 

gyermektáboroztatáshoz.  

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

Felelős: Csőbör Károly 

    polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5.) Napirend: Előterjesztés a Bakonyjákói iskola épületében missziós tábor engedélyezéséhez 

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 68/2013. (VI.24.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 

a tulajdonosok 2013. évben missziós tábor céljára térítésmentesen bérbe adják a 



Bakonyjákó, Rákóczi utca 26. szám alatti 378/2 helyrajzi szám alatti, iskola 

megnevezésű ingatlant.   

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a bérbeadás feltételként 

jelentkező vízminőség vizsgálati díjhoz az ingatlanban lévő tulajdon rész 

arányában (2/12. rész) járul hozzá.  

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

Felelős: Csőbör Károly polgármester 

Határidő: azonnal 

 

6.) Napirend: Előterjesztés közbeszerzési terv módosításáról 

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 69/2013. (VI.24.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 31/2013. (III. 28.) számú 

Kt. Határozatával elfogadott, 2013. évi közbeszerzési tervét jelen határozat 

melléklete szerint módosítja.  

A módosított közbeszerzési terv e határozat mellékletét képezi. 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

Felelős: Csőbör Károly polgármester 

Határidő: azonnal 

 

7.) Napirend: Szóbeli tájékoztatás az „elszármazottak találkozója” rendezvényről  

 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy 2013. szeptember 14-én kerül megrendezésre 

a településen a községből elszármazottak találkozójára. Röviden ismertette a tervezett 

programot. Hozzátette, hogy a pályázat sikeres megvalósítása érdekében LEADER pályázatot 

nyújtott be az önkormányzat.  



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

ülést 19.16 órakor berekesztette. 

 

K.m.f. 

 

 Csőbör Károly dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 

 


