
 

Szám:28/2013. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

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

18.00 órakor megtartott közmeghallgatásáról 

 

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 

A lakosság részéről megjelent 8 fő a mellékelt jelenléti ív szerint.  

Csőbör Károly polgármester köszöntötte a közmeghallgatáson megjelenteket, és a jelenléti ív 

alapján megállapította, hogy a képviselők közül 3 fő jelen van, 2 fő távolmaradt, így a testület 

határozatképes. 

A közmeghallgatást 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 123/2013. (XII.19.) számú Kt. határozata: 

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

közmeghallgatásának napirendje: 

1.) Beszámoló az Önkormányzat elmúlt évi munkájáról. 

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 

 



2.) Közérdekű kérdések, javaslatok. 

 Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

1.)Napirend: Beszámoló az Önkormányzat elmúlt évi munkájáról. 

  Előadó: Csőbör Károly polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a lakosságot az elmúlt év 

eseményeiről.  

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

beszámolót fogadja el. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az Önkormányzat elmúlt évi munkájáról szóló 

beszámolót elfogadta. 

 

2.)Napirend: Közérdekű kérdések, javaslatok 

  Előadó: Csőbör Károly polgármester 

Polgármester kérte a megjelent személyeket, hogy amennyiben közérdekű kérdésük, 

észrevételük van, közöljék a Képviselő-testülettel. 

Ágh Péter farkasgyepűi lakos megkérdezte, hogy egészségügyi szempontból Farkasgyepű 

melyik településhez tartozik. 

Csőbör Károly polgármester válaszában elmondta, hogy a szabad orvosválasztás miatt 

bárhová mehetnek a helyi lakosok, de az idei év elején megjelent tájékoztatóban részletesen le 

volt írva, hogy mely betegségek esetében melyik kórház rendelkezik ellátási kötelezettséggel.  

Szívós Ferencné farkasgyepűi lakos megkérdezte, hogy a rezsicsökkentés a fával fűtök 

körében hogyan fog megvalósulni, mert minden a tv-ben azt mondják, hogy forduljanak az 

önkormányzathoz.  

Csőbör Károly polgármester elmondta, hogy a szociális tüzifa csak meghatározott 

személyeknek jár, az nem azonos a rezsicsökkentéssel. Meglátása szerint nehezen valósítható 

meg állami monopólium hiányában ezen a téren a rezsicsökkentés. Az önkormányzattól 

szociális alapon lakásfenntartási támogatás igényelhető.  

Ágh Péter farkasgyepűi lakos megkérdezte, hogy a szennyvízberuházás kapcsán mikor lesz 

a végelszámolás? 

Csőbör Károly polgármester válaszában elmondta, hogy ez már megtörtént.  

Hanis Mihály farkasgyepűi lakos megemlítette, hogy a temetőben van két fa, melyek 

ráeshetnek a síremlékekre, jó lenne azokat kivágatni. 

Ágh Péter farkasgyepűi lakos elmondta, hogy tudja, hogy nincsen fejlesztésre pénz, de jó 

lenne bekeríteni a temetőt, mert a vadak lerágják a növényeket, illetve  gyermekeknek kellene 

egy játszóteret építeni a faluban.  



A többi jelenlévő lakos is megerősítette a játszótér szükségességét.  

Csőbör Károly polgármester elmondta, hogy a játszótér létesítés szabályai nagyon 

szigorúak, de amennyiben pályázati lehetőség lesz rá, mindenképpen beruház egy játszótér 

építésbe a képviselő-testület. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester a közmeghallgatást 18.50 

órakor berekesztette. 

 

K.m.f. 

 

 Csőbör Károly dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 

 

 

 


