
 

Szám: 18/2013. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 12-én 

18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről 

 

Jelen voltak: Csőbör Károly polgármester 

 Veisz Györgyné alpolgármester  

 Kungl Melinda  

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 teljes létszámban 

megjelentek, 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 5 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 74/2013. (VIII.12.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztus 12-i 

rendkívüli, nyilvános ülésének napirendje: 

 
1.) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 

2.) Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város gyermekétkeztetési hozzájárulás 

kérelme ügyében 

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 beiskolázási támogatás nyújtásáról 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 

4.) Előterjesztés települési értéktár létrehozása tárgyában  

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 

5.) Előterjesztés a szociális étkezés térítési díjának megállapításáról 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 

6.) Előterjesztés a Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása 

tárgyában 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1.) Napirend: Előterjesztés 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 az 

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el.  

 

A testület tagjai közül jelen volt 5 képviselő. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 75/2013. (VIII.12.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester beszámolóját 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról elfogadja. 

 

2.) Napirend: Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város gyermekétkeztetési hozzájárulás kérelme 

ügyében  

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet.  

Veisz Görgyné alpolgármester megkérdezte, hogy ki tanul Kaposváron?  

Csőbör Károly polgármester elmondta, hogy nincs tudomása olyan farkasgyepűi állandó 

lakosról, aki Kaposváron tanulna. 

Schell Krisztina önkormányzati képviselő elmondta, hogy mivel nem kötelező a hozzájárulás 

megadása, ezért nem javasolja azt.  



Egyéb 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 5 képviselő. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 76/2013. (VIII.12.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete tekintettel az önkormányzat 

2013.évi szűkös költségvetésére nem nyújt hozzájárulást Kaposvár Megyei Jogú 

Város Önkormányzata által működtetett kollégium üzemeltetéséhez. 

  

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

 

Felelős: Csőbör Károly polgármester  

Határidő: azonnal 

 

3.) Napirend: Előterjesztés beiskolázási támogatás nyújtásáról 

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 5 képviselő. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 77/2013. (VIII.12.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013/2014. tanévben a 

család jövedelmi helyzetére tekintet nélkül, iskolalátogatási igazolás bemutatása 

ellenében a Farkasgyepű településen állandó lakóhellyel rendelkező   

- óvodások részére 4.000,-Ft/fő 

- általános iskolások részére  4.000,-Ft/fő 

- közép-, illetve felsőoktatásban tanulók részére 6.000,-Ft/fő 

készpénzben kifizetésre kerülő beiskolázási támogatást nyújt.  

 

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

 

Felelős: Csőbör Károly polgármester  

Határidő: azonnal 

 



 

4.) Napirend: Előterjesztés települési értéktár létrehozása 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 1. számú határozati javaslatot fogadja el.  

 

A testület tagjai közül jelen volt 5 képviselő. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 78/2013. (VIII.12.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a magyar nemzeti 

értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, és a 

magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. 

(IV.16.) kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján úgy dönt, hogy 

nem kíván élni a települési értéktár létrehozásának lehetőségével.  

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére, különösen a Veszprém Megyei Közgyűlés elnökének 

értesítésére. 

 

Felelős:  Csőbör Károly polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5.) Napirend: Előterjesztés a szociális étkezés térítési díjának megállapításáról 

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 5 képviselő. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 79/2013. (VIII.12.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális étkezés térítési 

díját függetlenül a közétkeztetési szolgáltató váltástól nem változtatja meg, azt 

változatlanul hagyva 2013. szeptember 1. napjától 480,-Ft/nap/adag +120,-Ft 

kiszállítási díj összegben határozza meg.  



 

Felelős: Csőbör Károly polgármester 

Határidő:azonnal 

 

6.) Napirend: Előterjesztés a Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása 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 5 képviselő. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 80/2013. (VIII.12.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete gondoskodik a tulajdonában 

lévő köztemető felméréséről, a sírhelyek elektronikus sírboltkönyvben történő 

rögzítéséről és ennek költségét 230.000,-Ft+ÁFA összegben 2013. évi költségvetése 

terhére finanszírozza.  

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

 

Felelős:  Csőbör Károly polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

ülést 19.30 órakor berekesztette. 

 

K.m.f. 

 

 Csőbör Károly dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 

 

 


