
 

Szám:29/2013. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.december 19-én 

19.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános testületi ülésén 

 

Jelen voltak: Csőbör Károly polgármester 

Veisz Györgyné alpolgármester 

 Schell Krisztina önkormányzati képviselő 

 

Távolmaradt: Kungl Melinda  

 Farkas-Rujzam Anikó önkormányzati képviselők 

Meghívottak: dr. Ádám Renáta jegyző 

A meghívottak közül megjelent és minden napirend tárgyalásánál jelen volt: 

 dr. Ádám Renáta jegyző 

Csőbör Károly polgármester köszöntötte a 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 képviselő-testületi 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 124/2013. (XII.19.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 19-i 

rendkívüli, nyilvános ülésének napirendje: 

1.) Előterjesztés a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás 

társulási megállapodása módosításának elfogadásáról 

  Előadó: Csőbör Károly polgármester 

2.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselőtestületének a 

természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági 

feltételeiről szóló rendeletének megalkotásáról 

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

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

e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu 

 



Előadó: Csőbör Károly polgármester 

                  dr. Ádám Renáta jegyző 

3.) Előterjesztés a polgármester útiköltség általányának megállapításáról 

  Előadó: Veisz Györgyné alpolgármester 

4.) Előterjesztés a bankoktól kapott számlavezetési ajánlatokról 

  Előadó: Csőbör Károly polgármester 

5.) Szóbeli előterjesztés a Gyümölcsösbe vezető út felújításáról szóló 

116/2013. (XII.2.) számú Kt. határozat módosításáról 

  Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

 

1.)Napirend: Előterjesztés a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás társulási 

megállapodása módosításának elfogadásáról 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 125/2013. (XII.19.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápakörnyéki 

Önkormányzatok Feladatellátó Társulás társulási megállapodás módosítását és 

annak egységes szerkezetét – az előterjesztés 1. és 2. mellékletében foglaltaknak 

megfelelően – jóváhagyja 

A társulási megállapodás módosítása 2014. január 1-től lép hatályba. 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések 

megtételére. 

Felelős: Csőbör Károly polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

2.)Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselőtestületének a 

természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló 

rendeletének megalkotásáról 

  Előadó: Csőbör Károly polgármester, dr. Ádám Renáta jegyző 



Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket. Elmondta, 

hogy jelenleg társadalmi egyeztetés alatt áll a rendelet szövege és annak lejártakor, 

előreláthatólag a 2013. december 30-i ülésen lesz lehetőség elfogadni a rendeletet.  

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-

testület halassza el a döntést a társadalmi egyeztetés lezárultáig.  

 

A testület tagjai közül jelen volt 3 képviselő. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a társadalmi egyeztetés lezárultáig elhalasztotta a 

döntést.  

 

3.)Napirend: Előterjesztés a polgármester útiköltség általányának megállapításáról 

  Előadó: Veisz Györgyné alpolgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Alpolgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselő-testületet.  

Csőbőr Károly polgármester elmondta, hogy számára kedvezőbbnek tűnik a jelenlegi 

elszámolás, ezért kéri, hogy további egyeztetésig halassza el a képviselő-testület ad döntést.  

 

Csőbőr Károly polgármester  jelezte, hogy az ügyben személyesen érintett, tekintettel arra, 

hogy az ő költségáltalányáról van szó, ezért kérte, hogy a döntéshozatalból a Képviselő-

testület zárja ki. 

A Képviselő-testületa polgármester kérésére 2 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodás 

mellett kizárta a döntéshozatalból.  

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így alpolgármester javasolta, hogy a Képviselő-

testület halassza el a döntést.  

 

A testület tagjai közül jelen volt 3 képviselő, szavazott 2 képviselő. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 2 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett további egyeztetésig elhalasztotta a döntést.  

 

4.)Napirend: Előterjesztés a bankoktól kapott számlavezetési ajánlatokról 

  Előadó: Csőbör Károly polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 



Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselő-testületet. 

Elmondta, hogy az eddigi számlavezetőtől kapott ajánlat 50 %-al kedvezőbb a korábbi 

ajánlatnál. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az 

előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat 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: 

1.Farkasgyepű Község Önkormányzat 126/2013. (XII.19.) számú Kt. 

határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentgál és Vidéke 

Takarékszövetkezet önkormányzati bankszámlavezetési ajánlatát nem fogadja el.  

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

 

Felelős: Csőbör Károly polgármester 

Határidő: azonnal 

2.Farkasgyepű Község Önkormányzat 127/2013. (XII.19.) számú Kt. 

határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Raiffeisen Bank Zrt. jelen 

előterjesztés mellékletét képező díjtáblázat szerinti bankszámlavezetési ajánlatát 

elfogadja és a bankkal érvényben lévő szerződést a jelen határozat mellékletét 

képező szerződés szerint módosítja. 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések 

megtételére és felhatalmazza a szerződés képviselő-testület nevében történő 

aláírására. 

 

Felelős: Csőbör Károly polgármester. dr. Ádám Renáta jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.)Napirend: Szóbeli előterjesztés a Gyümölcsösbe vezető út felújításáról szóló 116/2013. 

(XII.2.) számú Kt. határozat módosításáról 

  Előadó: Csőbör Károly polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a 2013. december 2-i képviselő-

testületi ülésen döntöttek a képviselők a Gyümölcsösbe vezető út gréderezéséről, azonban a 

munkálatok során újabb hibák kerültek felszínre, ezért több javításra lesz szükség, ezért 

kérem a képviselőket, hogy a határozatot az alábbiak szerint módosítani szíveskedjenek.  

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az 

alábbi határozati javaslatot fogadja el: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2013. (XII.19.) számú Kt. határozata: 

 Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 116/2013. (XII.2.) számú 

Kt. határozat 1. bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép: 

   „Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő,   

Farkasgyepű 013 hrsz-ú kivett saját használatú út hibáit kijavíttatja. A javítás 

költségeit a vállalkozóval történt megbeszélést követően 2014. évi 

költségvetéséből finanszírozza.” 

A Képviselő-testület 116/2013. (XII.2.) számú határozatának e határozattal nem 

érintett rendelkezései változatlan formában és tartalommal hatályukban 

fennmaradnak. 

 A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

Felelős: Csőbör Károly 

polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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 határozatokat hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 128/2013. (XII.19.) számú Kt. határozata: 

 Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 116/2013. (XII.2.) számú 

Kt. határozat 1. bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép: 

   „Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő,   

Farkasgyepű 013 hrsz-ú kivett saját használatú út hibáit kijavíttatja. A javítás 

költségeit a vállalkozóval történt megbeszélést követően 2014. évi 

költségvetéséből finanszírozza.” 



A Képviselő-testület 116/2013. (XII.2.) számú határozatának e határozattal nem 

érintett rendelkezései változatlan formában és tartalommal hatályukban 

fennmaradnak. 

 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 képviselő-testületi ülést 

20.10 órakor berekesztette. 

 

K.m.f. 

 

 Csőbör Károly dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 


