
 

Szám:9/2014. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án 

19.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános testületi ülésén 

 

Jelen voltak: Csőbör Károly polgármester 

Veisz Györgyné alpolgármester 

 Farkas-Rujzam Anikó  

 Kungl Melinda és 

 Schell Krisztina 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 teljes létszámban megjelentek, így a 

testület határozatképes. 

A rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi ülést megnyitotta. 

Polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi javaslatot 

fogadja el azzal a kiegészítéssel, hogy a vegyes ügyek között az alábbi napirendek 

megtárgyalása szükséges: 

3.) Szóbeli előterjesztés gyalogátkelőhely és járda felújítás engedélyezési 

tervdokumentáció elkészítésére szerződés megkötéséről 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

4.) Szóbeli előterjesztés település zöldfelületeinek karbantartására érkezett 

árajánlatokról 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 35/2014. (IV.30.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i rendkívüli, 

nyilvános ülésének napirendje: 

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

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 

2.) Beszámoló Farkasgyepű Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről   

(zárszámadás)  

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

3.) Szóbeli előterjesztés gyalogátkelőhely és járda felújítás engedélyezési 

tervdokumentáció elkészítésére szerződés megkötéséről 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

4.) Szóbeli előterjesztés település zöldfelületeinek karbantartására érkezett 

árajánlatokról 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1.)Napirend: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

 Előadó: Csőbör Károly polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket. 

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 5 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 36/2014. (IV.30.) számú Kt. határozata 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester beszámolóját 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról elfogadja. 

 

2.)Napirend: Beszámoló Farkasgyepű Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről   

(zárszámadás) 

 Előadó: Csőbör Károly polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket. 

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

előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet fogadja el. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: 

 



3.)Napirend: Szóbeli előterjesztés gyalogátkelőhely és járda felújítás engedélyezési tervdokumentáció 

elkészítésére szerződés megkötéséről 
 Előadó: Csőbör Károly polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Csőbör Károly polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a korábbi testületi üléseken 

már többször szóba került a gyalogátkelőhely és a járdák építésének problémája. Polgármester 

a képviselő-testület felhatalmazása alapján kért és kapott ajánlatot a Árvai és Társa Kft-től 

melyet a képviselők meg is tárgyaltak, de a Bakonyjákó-Farkasgyepű-Németbánya- 

Körjegyzsőség  megszűnését követő elszámolás megtörténtéig nem döntött a testület a 

szerződés megkötéséről. A korábbi testületi ülésen elfogadtuk az elszámolást, ezért nem látom 

akadályát a gyalogátkelőhely és a járdák engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére 

vonatkozó szerződés megkötésének. A szerződés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester az alábbi határozati javaslatot 

terjesztette a képviselő-testület elé: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2014. (IV.30.) számú Kt. határozata 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete megköti az Árvai és 

Társa Kft. (9700 Szombathely, Vadász u 27/b., cégbírósági bejegyzés 

száma:1809103352, adószám: 11511353-3-18 bankszámlaszám:72700277-

10001844) gazdasági társasággal Farkasgyepű településen gyalogátkelőhely és 

járda felújítás engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére a jelen határozat 

mellékletét képező tervezési szerződést.  

A műszaki tervdokumentáció elkészítésének bruttó 406.400,- Ft (nettó 320.000 

forint + 86.400,- Ft ÁFA), azaz négyszázhatezer-négyszáz forint költségét a 

képviselő-testület 2014.évi költségvetéséből fedezi.  

Felelős: Csőbör Károly polgármester 

Határidő: azonnal 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 37/2014. (IV.30.) számú Kt. határozata 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete megköti az Árvai és 

Társa Kft. (9700 Szombathely, Vadász u 27/b., cégbírósági bejegyzés 

száma:1809103352, adószám: 11511353-3-18 bankszámlaszám:72700277-

10001844) gazdasági társasággal Farkasgyepű településen gyalogátkelőhely és 

járda felújítás engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére a jelen határozat 

mellékletét képező tervezési szerződést.  

A műszaki tervdokumentáció elkészítésének bruttó 406.400,- Ft (nettó 320.000 

forint + 86.400,- Ft ÁFA), azaz négyszázhatezer-négyszáz forint költségét a 

képviselő-testület 2014.évi költségvetéséből fedezi.  

Felelős: Csőbör Károly polgármester 

Határidő: azonnal 



4.)Napirend: Szóbeli előterjesztés település zöldfelületeinek karbantartására érkezett 

árajánlatokról 

 Előadó: Csőbör Károly polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Csőbör Károly polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy két árajánlat érkezett a 

település zöldfelületeinek karbantartására. Elmondta azt is, hogy jelenleg két közmunkást tud 

foglalkoztatni az önkormányzat. Támogatást csak olyan emberre kapunk, aki Farkasgyepűn 

állandó lakos és munkanélküli. Tehát kénytelenek leszünk a korábbi kevésbé hatékonyan 

dolgozó munkásokat alkalmazni, azonban így a településen gyakori lehet az elgazosodás és a 

gondozatlan terület.  

 

Farkas-Rujzam Anikó önkormányzati képviselő megkérdezte, hogy a falugondnok nem 

tudna-e besegíteni ideiglenesen a nyírásba.  

 

Csőbör Károly polgármester elmondta, hogy természetesen a falugondnok is besegít majd a 

munkálatokba, de javasolja, hogy ha esetleg arra kerülne sor, hogy hirtelen sok fűnyírási 

munka adódik, igénybe lehessen venni egy vállalkozót.  

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester az alábbi határozati javaslatot 

terjesztette a képviselő-testület elé: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2014. (IV.30.) számú Kt. határozata 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete Rajnai Richárd parképítő 

és fenntartó technikustól (adószám: 66563831139) a település zöldfelületeinek 

karbantartására érkezett árajánlatot elfogadja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy szükség esetén 

Farkasgyepű zöldfelületeinek karbantartása érdekében a vállalkozó szolgáltatásait 

igénybe vegye.  

Felelős: Csőbör Károly polgármester 

Határidő: azonnal 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 38/2014. (IV.30.) számú Kt. határozata 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete Rajnai Richárd parképítő 

és fenntartó technikustól (adószám: 66563831139) a település zöldfelületeinek 

karbantartására érkezett árajánlatot elfogadja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy szükség esetén 

Farkasgyepű zöldfelületeinek karbantartása érdekében a vállalkozó szolgáltatásait 

igénybe vegye.  

Felelős: Csőbör Károly polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 



Napirend után: 

Farkas-Rujzam Anikó önkormányzati képviselő tájékoztatta a képviselőket az idei, 

2014.július 5-re tervezett falunap tervezett alábbi programjáról: 

15.30 Johanns Kapelle 16.30-ig  

16.30: Szandi 17.15-ig 

17.15-17.30 Nagyteveli táncosok fellépése 

17.30-Mohácsi Attila színészek 

21:00-tól Bál a Flipper együttessel  

Ami várható még: gulyásleves, póniló, légvár 

 

Csőbör Károly polgármester meghívta a képviselőket a 2014. május 8-án 14.00 órakor a 

Faluházban tartandó TÁMOP egészségfejlesztési pályázat projektnyitó rendezvényére.  

 

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

ülést 19.55 órakor berekesztette. 

 

K.m.f. 

 

 Csőbör Károly dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


