
 

Szám: 16/2013. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 4-én 16.00 

órakor megtartott nyilvános üléséről 

 

Jelen voltak: Csőbör Károly polgármester 

 Veisz Györgyné alpolgármester  

 Kungl Melinda önkormányzati képviselők 

 

Távolmaradt: Rujzam Anikó  

Schell Krisztina 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 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 70/2013. (VII.4.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 4-i rendkívüli, 

nyilvános ülésének napirendje: 

1.) Előterjesztés létszámcsökkentéssel kapcsolatos pályázat benyújtása 

tárgyában 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

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

e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu 

 



1.) Napirend: Előterjesztés létszámcsökkentéssel kapcsolatos pályázat benyújtása 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 71/2013. (VII.4.) számú Kt. határozata: 

  Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete intézményei 

létszámhelyzetének és az intézmények közötti tervezhető létszám- és álláshely-

átcsoportosítás lehetőségét felülvizsgálta, s a megszűnt Bakonyjákó, Németbánya és 

Farkasgyepű Községek Körjegyzősége körjegyzője, Bárány Péter felmentésével és 

köztisztviselői jogviszonya 2013. december 31. napjával történő megszüntetésével 

együtt járó létszámcsökkentést határozza el.  

A képviselő-testület megállapítja, hogy fenntartói körén belül, költségvetési szerveinél 

és az önkormányzat hivatalánál a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag 

megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, szervezeti változás, 

feladatátadás következtében fenntartói körén kívüli munkáltatónál a 

létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje 

folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség. 

Felkéri a volt gesztor község, Bakonyjákó polgármesterét, hogy az 5/2013.(III.14.) 

BM rendelet alapján, a létszámcsökkentéssel kapcsolatos pályázat határidőben történő 

benyújtásáról gondoskodjon. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 

 

Határidő: 2013. július 12. 

Felelős:  Csőbör Károly polgármester 

                dr. Ádám Renáta jegyző 

 

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

ülést 16.30 órakor berekesztette. 

 

K.m.f. 

 

 Csőbör Károly dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 


