
 

Szám:4/2014. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 24-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 pontokat vegye fel és a 

napirendeket az alábbi sorrendben tárgyalja: 

 

1.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) számú 

rendeletének módosításáról  

 Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 

2.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 

Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről és az éves gazdálkodás egyes szabályairól 

szóló 1/2014.(II.6.) számú rendeletének módosításáról  

 Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 

3.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.14.) számú rendeletének módosításáról  

 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 

 



4.) Előterjesztés a falugondnoki gépjármű beszerzése kapcsán közbeszerzési 

hirdetmény közzétételére 

 Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 

5.) Szóbeli előterjesztés a "Pár perc figyelem az egészséges jövőért!" című, TÁMOP-

6.1.2-11/3-2012-0046 pályázati azonosítójú projekt megvalósítása kapcsán 

projektmenedzsment feladatokra megbízási szerződés megkötésére 

 Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 

6.) Előterjesztés a Farkasgyepűi Tüdőgyógyintézet által a "Pár perc figyelem az 

egészséges jövőért!" című, TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0046 pályázati azonosítójú 

projekt megvalósítása kapcsán tett felmondási jog gyakorlása előtti 

helyzetismertetéséről 

 Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 

7.) Előterjesztés a Fáskerti és Társa 2001 Kft. (8400 Ajka, Gyepesi u. 17.) gazdasági 

társasággal Farkasgyepű belterület 46 hrsz-ú ingatlan felújítására kötött szerződés 

kiegészítéséről 

 Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 

8.) Szóbeli előterjesztés a Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat 

terembérleti kérelméről 

 Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 

9.) Szóbeli előterjesztés a közétkeztetési szerződés felmondásának lehetőségéről 

 Előadó: Csőbör Károly polgármester 

10.) Vegyes ügyek 

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 12/2014. (II.24.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.február 24-i 

rendkívüli, nyilvános ülésének napirendje: 

1.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) 

számú rendeletének módosításáról  

  Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 

2.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 

Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről és az éves gazdálkodás egyes 

szabályairól szóló 1/2014.(II.6.) számú rendeletének módosításáról  

  Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 

3.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.14.) számú rendeletének módosításáról  



  Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 

4.) Előterjesztés a falugondnoki gépjármű beszerzése kapcsán közbeszerzési 

hirdetmény közzétételére 

  Előadó: Csőbör Károly polgármester 

5.) Szóbeli előterjesztés a "Pár perc figyelem az egészséges jövőért!" című, 

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0046 pályázati azonosítójú projekt megvalósítása 

kapcsán projektmenedzsment feladatokra megbízási szerződés megkötésére 

  Előadó: Csőbör Károly polgármester 

6.) Előterjesztés a Farkasgyepűi Tüdőgyógyintézet által a "Pár perc figyelem az 

egészséges jövőért!" című, TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0046 pályázati azonosítójú 

projekt megvalósítása kapcsán tett felmondási jog gyakorlása előtti 

helyzetismertetéséről 

  Előadó: Csőbör Károly polgármester 

7.) Előterjesztés a Fáskerti és Társa 2001 Kft. (8400 Ajka, Gyepesi u. 17.) 

gazdasági társasággal Farkasgyepű belterület 46 hrsz-ú ingatlan felújítására 

kötött szerződés kiegészítéséről 

  Előadó: Csőbör Károly polgármester 

8.) Szóbeli előterjesztés a Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat 

terembérleti kérelméről 

  Előadó: Csőbör Károly polgármester 

9.) Szóbeli előterjesztés a közétkeztetési szerződés felmondásának lehetőségéről 

   Előadó: Csőbör Károly polgármester 

10.) Vegyes ügyek 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

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

közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) számú 

rendeletének módosításáról  

  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 Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 

Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 

1/2014.(II.6.) számú rendeletének módosításáról 

  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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.)Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.14.) számú rendeletének módosításáról  

  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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.)Napirend: Előterjesztés a falugondnoki gépjármű beszerzése kapcsán közbeszerzési 

hirdetmény közzétételére 

 

  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 13/2014. (II.24.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete „a Vidéki gazdaság és a 

lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető 

támogatások” pályázat keretében a mellékelt ajánlati felhívás szerint közbeszerzési 

eljárást folytat le. 

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

az ajánlatok mellékelt szerinti vállalkozóktól történő beszerzésére. 

Felelős: Csőbör Károly 

polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.)Napirend: Szóbeli előterjesztés a "Pár perc figyelem az egészséges jövőért!" című, 

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0046 pályázati azonosítójú projekt megvalósítása kapcsán 

projektmenedzsment feladatokra megbízási szerződés megkötésére 

  Előadó: Csőbör Károly polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézettel, 

mint főpályázóval a "Pár perc figyelem az egészséges jövőért!" című, TÁMOP-6.1.2-11/3-

2012-0046 pályázati azonosítójú projekt lebonyolítása egyre nehézkesebb, sem a 

polgármester, sem a jegyző nem ér rá a napi kapcsolattartásra, ezért érdemes lenne a 

projektmenedzseri feladatokra valakivel megbízást kötni. Elmondta, hogy tárgyalt Varga 

Zsigmond úrral, a Public Sector Consulting Kft. képviselőjével, aki már részt vett hasonló 

pályázatok lebonyolításában, ezért szerinte alkalmas lenne az önkormányzat részéről 

kapcsolattartói feladatok elvégzésére, illetve projektmenedzsmenti feladatokra.  

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

alábbi határozati javaslatot fogadja el: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2014. (II.24.) számú Kt. határozata: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Public Sector 

Consulting Kft (1143 Budapest, Gizella út 42-44., cégjegyzékszám: 01-09-

739245, adószám: 13514943-2-42, Bankszámlaszám: 11715007-20443580-

00000000) gazdasági társaságot a „Pár perc figyelem az egészséges jövőért! - 

életmódprogramok a pápai kistérségben” című, TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0046 

kódszámú pályázaton projektmenedzsment feladatok ellátásával.  

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére, egyben felhatalmazza a mellékelt megbízási szerződés képviselő-

testület nevében történő aláírására. 

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 14/2014. (II.24.) számú Kt. határozata: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Public Sector 

Consulting Kft (1143 Budapest, Gizella út 42-44., cégjegyzékszám: 01-09-

739245, adószám: 13514943-2-42, Bankszámlaszám: 11715007-20443580-

00000000) gazdasági társaságot a „Pár perc figyelem az egészséges jövőért! - 

életmódprogramok a pápai kistérségben” című, TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0046 

kódszámú pályázaton projektmenedzsment feladatok ellátásával.  



A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére, egyben felhatalmazza a mellékelt megbízási szerződés képviselő-

testület nevében történő aláírására. 

Felelős: Csőbör Károly 

polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.)Napirend: Előterjesztés a Farkasgyepűi Tüdőgyógyintézet által a "Pár perc figyelem az 

egészséges jövőért!" című, TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0046 pályázati azonosítójú projekt 

megvalósítása kapcsán tett felmondási jog gyakorlása előtti helyzetismertetéséről 

 

  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 15/2014. (II.24.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a jelen határozat mellékletét képező, Paréj-Nagy Mária 

projektmenedzsernek címzett levél aláírására és annak a címzett, valamint dr. 

Medgyasszay Balázs főigazgató részére történő megküldésére.  

Felelős: Csőbör Károly 

polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.)Napirend: Előterjesztés a Fáskerti és Társa 2001 Kft. (8400 Ajka, Gyepesi u. 17.) 

gazdasági társasággal Farkasgyepű belterület 46 hrsz-ú ingatlan felújítására kötött szerződés 

kiegészítéséről 

 

  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 16/2014. (II.24.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fáskerti és Társa 2001 

Kft. (8400 Ajka, Gyepesi u. 17.) gazdasági társasággal a Farkasgyepű belterület 46 

hrsz-ú ingatlan felújítására megkötött szerződést a vállalkozással közös 

megegyezésben kiegészíti, módosítja és a jelen határozat mellékletét képező 

szerződés szerint egységes szerkezetbe foglalja.  

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

egyben felhatalmazza a mellékelt szerződés képviselő-testület nevében történő 

aláírására. 

 

Felelős: Csőbör Károly polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.)Napirend: Szóbeli előterjesztés a Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat 

terembérleti kérelméről 

 

  Előadó: Csőbör Károly polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy Farkasgyepű Német Nemzetiségi 

Önkormányzat elnöke kérte, hogy húsvéti jótékonysági bál szervezése érdekében adja ki 

ingyenesen a Faluház nagytermét a nemzetiségi önkormányzatnak 2014. április 20-án 

vasárnap 19.00 órától másnap 15.00 óráig.   

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

alábbi határozati javaslatot fogadja el: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2014. (II.24.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Farkasgyepű Német 

Nemzetiségi Önkormányzat részére a 2014.április 20-án 20.00 órai kezdettel 

megrendezésre kerülő jótékonysági húsvéti bál céljából térítésmentesen használatba 

adja a farkasgyepűi faluház nagytermét a hozzá tartozó kiszolgáló helységekkel 

együtt 2014. április 20-án 19.00 órától 2014. április 21-én 15.00 óráig. 

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

Felelős: Csőbör Károly 

polgármester 

Határidő: 2014.április 20. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 17/2014. (II.24.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Farkasgyepű Német 

Nemzetiségi Önkormányzat részére a 2014.április 20-án 20.00 órai kezdettel 

megrendezésre kerülő jótékonysági húsvéti bál céljából térítésmentesen használatba 

adja a farkasgyepűi faluház nagytermét a hozzá tartozó kiszolgáló helységekkel 

együtt 2014. április 20-án 19.00 órától 2014. április 21-én 15.00 óráig. 

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

Felelős: Csőbör Károly 

polgármester 

Határidő: 2014.április 20. 

 

9.)Napirend: Szóbeli előterjesztés a közétkeztetési szerződés felmondásának lehetőségéről 

 

  Előadó: Csőbör Károly polgármester 



(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy már a korábbi ülésen is elhangzott, a 

Farkasgyepű Tüdőgyógyintézet konyhájáról közétkeztetés keretében hozott étel minősége 

sokat romlott és a mennyiség sem megfelelő. Polgármester kért ajánlatot a kislődi Takaros 

vendéglőből közétkeztetésre, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

Farkas-Rujzam Anikó önkormányzati képviselő javasolta, hogy néhány lakos próbálja ki a 

menüt és csak utána döntsön a testület, addig halassza el a döntést a képviselő-testület.  

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

testület a következő testületi ülésig halassza el a döntést.  

 

A testület tagjai közül jelen volt 4 képviselő. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő testületi ülésig elhalasztotta a döntést.  

 

10.)Napirend: Vegyes ügyek 

 Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 

Farkas-Rujzam Anikó önkormányzati képviselő elmondta, hogy véleménye szerint felül 

kellene vizsgálni a falugondnok munkaköri leírását, illetve szigorítani kellene az ellenőrzésén, 

mert sokan panaszkodnak a faluban, hogy az ebédhordáson kívül alig csinál valamit. A 

buszmegállóban is össze kellene söpörni, a lakosság csak azt tapasztalja, hogy nem tölti ki 

hasznos munkavégzéssel a napi 8 órás munkaidejét, míg Németbányán a falugondnok sokkal 

aktívabb és ez meg is látszik a településen. 

Polgármester elmondta, hogy beszélgetni fog a falugondnokkal a fenti témában. Hozzátette, 

hogy jelenleg egy közmunkása van Farkasgyepűnek, akivel nem könnyű és sajnos nincs is 

lehetőségünk más közmunkás alkalmazására, nincs más munkanélküli.  

 

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

19.50 órakor berekesztette. 

 

K.m.f. 

 

 Csőbör Károly dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

 

 


