
 

Szám:2/2014. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 5-én 

18.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános testületi ülésén 

 

Jelen voltak: Csőbör Károly polgármester 

Veisz Györgyné alpolgármester 

 Farkas-Rujzam Anikó  

 Schell Krisztina önkormányzati képviselők 

 

Távolmaradt:  Kungl Melinda 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 nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelenteket, 

és a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők közül 4 fő jelen van, 1 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 azzal a kiegészítéssel, hogy az alábbi napirendi pontot vegye fel: 

7.) Szóbeli előterjesztés a Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottjának 

javaslatáról 

előadó: Csőbör Károly polgármester 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 4/2014. (II.5.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.február 5-i rendkívüli, 

nyilvános ülésének napirendje: 

1.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. 

 Előadó: Csőbör Károly polgármester 

2.) Előterjesztés Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 

együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról 

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 

3.) Előterjesztés a Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoportban való 

további részvételről 

 Előadó: Csőbör Károly polgármester 

4.) Előterjesztés Pápa Város Önkormányzatával a jelzőrendszeres házi segítségnyújtási 

feladatokra vonatkozó 2014. évi feladat-ellátási megállapodás megkötéséről 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

5.) Előterjesztés "Pár perc figyelem az egészséges jövőért!" című, TÁMOP-6.1.2-11/3-

2012-0046 pályázati azonosítójú projekt keretében lefolytatandó közbeszerzési 

felhívásokról 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

6.) Vegyes ügyek 

 Előadó: Csőbör Károly polgármester 

7.) Szóbeli előterjesztés a Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottjának 

javaslatáról 

     előadó: Csőbör Károly polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1.)Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. 

  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 rendelet tervezetet fogadja el. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.)Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 

együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról 

  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 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 5/2014. (II.5.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékelt módosító 

megállapodás szerint jóváhagyja a Farkasgyepű Német Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testületével megkötött együttműködési 

megállapodást.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított 

együttműködési megállapodás képviselő-testület nevében történő aláírására. 

Felelős: Csőbör Károly 

polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.)Napirend: Előterjesztés a Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoportban való 

további részvételről 

  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 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 6/2014. (II.5.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Somló-

Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport Közhasznú Egyesületben (8564 

Ugod, Petőfi u. 15.) a tagságát az Önkormányzat fenntartja. Az elfogadott 2014. évre 

szóló 20.000 Ft-os tagdíjat elfogadja. A 2014-2020 közötti LEADER programban a 

település közigazgatási területével továbbra is a Somló-Marcalmente-Bakonyalja 

LEADER Akciócsoport Közhasznú Egyesület illetékességi, kedvezményezetti 

területéhez kíván tartozni.   

A tagságban történő képviseletre, az ezzel kapcsolatos Nyilatkozat aláírására, esetleges 

tisztség vállalására, betöltésére a polgármestert teljes jogkörrel felhatalmazza.  

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

Felelős: Csőbör Károly 

polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

4.)Napirend: Előterjesztés Pápa Város Önkormányzatával a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtási feladatokra vonatkozó 2014. évi feladat-ellátási megállapodás megkötéséről 

  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 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 7/2014. (II.5.) számú Kt. határozata: 



Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás feladatot 2014. évben is Pápa Város Önkormányzatával kötött 

feladat-ellátási megállapodás keretében kívánja ellátni. 

 A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére és a megállapodás képviselő-testület nevében történő aláírására. 

Felelős: Csőbör Károly 

polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5.)Napirend: Előterjesztés "Pár perc figyelem az egészséges jövőért!" című, TÁMOP-6.1.2-

11/3-2012-0046 pályázati azonosítójú projekt keretében lefolytatandó közbeszerzési 

felhívásokról 

  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 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 8/2014. (II.5.) számú Kt. határozata: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Pár perc figyelem az 

egészséges jövőért!" címmel TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0046 pályázati 

azonosítóval elnyert pályázatban a melléklet hirdetmény nélkül induló 

közbeszerzési eljárásra vonatkozó ajánlattételi felhívásokat teszi közzé.  

 A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

Felelős: Csőbör Károly 

polgármester 

Határidő: azonnal 

 

6.)Napirend: Vegyes ügyek 

 Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 

Polgármester elmondta, hogy újra felmerült a buszmegállókban történő plakátolás 

problémája, melyről a testület már rendelkezett, de jó lenne a  rendeletben konkretizálni a 

nem plakátolható helyeket, ezért kérte a jegyzőt egy rendelet tervezet elkészítésére.   

Farkas-Rujzam Anikó önkormányzati képviselő jelezte, hogy többen észrevételezték, hogy a 

szanatóriumban főzőtt közétkeztetési menü már nem olyan színvonalú, mint az elején volt, 

lehetséges, hogy érdemes lenne megfontolni egy új szolgáltató bevonását.  

 



Csőbör Károly polgármester felolvasott egy helyi vállalkozóktól érkezett megkeresést, 

melyben kertészeti munkálatok elvégzésére ajánlják fel szolgáltatásukat.  

 

7.)Napirend: Szóbeli előterjesztés a Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Kormánymegbízottjának javaslatáról 

  Előadó: Csőbör Károly polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Kormánymegbízottja javaslattal élt a képviselő-testület felé, mert 2013. december 2-i 

nyilvános ülésén hatósági ügyet tárgyalt. A javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

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

alábbi határozati javaslatot fogadja el: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2014. (II.5.) számú Kt. határozata: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal VEB/004/322/2014. ügyszámú, önkormányzati hatósági ügy 

nyilvános ülésen történt megtárgyalása miatt a képviselő-testülethez intézett 

javaslatát elfogadja és döntéshozatalában a jövőben a javaslat szerint jár el.  

 A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére és jelen kivonat Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Kormánymegbízottja felé történő megküldésére.  

Felelős: Csőbör Károly 

polgármester 

Határidő: azonnal 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 9/2014. (II.5.) számú Kt. határozata: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal VEB/004/322/2014. ügyszámú, önkormányzati hatósági ügy 

nyilvános ülésen történt megtárgyalása miatt a képviselő-testülethez intézett 

javaslatát elfogadja és döntéshozatalában a jövőben a javaslat szerint jár el.  

 A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére és jelen kivonat Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Kormánymegbízottja felé történő megküldésére.  

Felelős: Csőbör Károly 

polgármester 

Határidő: azonnal 



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

19.30 órakor berekesztette. 

 

K.m.f. 

 

 Csőbör Károly dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

 

 


