
 

Szám: 21/2013. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 14-én 

19.00 órakor megtartott nyilvános üléséről 

 

Jelen voltak: Csőbör Károly polgármester 

Veisz Györgyné alpolgármester  

Rujzam Anikó önkormányzati képviselő 

 

Távolmaradtak: Kungl Melinda önkormányzati képviselő 

      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 megjelent 

2 fő pedig 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 90/2013. (X.14.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. október 14-i 

rendkívüli, nyilvános ülésének napirendje: 

 

1.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

temető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről szóló rendeletének 

módosításáról 

előadó: Csőbör Károly polgármester 

2.) Előterjesztés a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 

támogatásra igény benyújtása tárgyában 

        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 Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának 

módosítása tárgyában 

       előadó: Csőbör Károly polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1.) Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

temető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről szóló rendeletének módosításáról 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet és 

javasolta, hogy a képviselők a temetőrendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet 

fogadják el. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: 
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2.) Napirend: Előterjesztés a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 

támogatásra igény 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 91/2013. (X.14.) számú Kt. határozata: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok 

szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 

57/2013.(X.4.) BM rendelet alapján benyújtja igényét  4 erdei m3 kemény lombos 

fafajta mennyiségre.  

 

A képviselő-testület 2013. évi költségvetésében a 4 m
3
 szociális tűzifavásárlás céljára 

benyújtott igényéhez 2000 Ft/erdei m
3 

+ áfa, azaz összesen bruttó 10.160,-Ft, tízezer-

egyszázhatvan forint önrészt biztosít.  

Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.   

 

Felelős:  Csőbör Károly polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3.) Napirend: Előterjesztés a Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának 

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 92/2013. (X.14.) számú Kt. határozata: 



Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Városlődi Közös 

Önkormányzati Hivatal (8445 Városlőd, Templom tér 4.) jelen előterjesztés 

mellékletét képező okirat szerinti alapító okirat módosítását elfogadja. 

 

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 19.45 órakor berekesztette. 

 

K.m.f. 

 

 Csőbör Károly dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 


