
 

Szám:7/2014. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 31-én 

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.   

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 25/2014. (III.31.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 31-i 

rendkívüli, nyilvános ülésének napirendje: 

1.) Előterjesztés döntéshozatalra a falugondnoki gépjármű beszerzése tárgyában 

kiírt közbeszerzési eljárásban 

előadó: Csőbör Károly polgármester 

2.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat 2014.évi közbeszerzési 

tervének elfogadásáról 

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 

 



3.) Előterjesztés a megszűnt Bakonyjákó, Farkasgyepű, Németbánya Községek 

Körjegyzősége vagyonfelosztásáról szóló tervezet elfogadásáról  

előadó: Csőbör Károly polgármester 

4.) Szóbeli előterjesztés döntéshozatalra a "Pár perc figyelem az egészséges 

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

további folytatásáról 

előadó: Csőbör Károly polgármester 

5.) Szóbeli előterjesztés a Farkasgyepű 049/2 hrsz-ú ingatlanon elhelyezkedő porta 

helyi védelem alá vételéről 

előadó: Csőbör Károly polgármester 

6.) Szóbeli előterjesztés a Milleniumi „Megyefa” felújításáról  

  előadó: Csőbör Károly polgármester 

7.) Szóbeli előterjesztés ügyvédi megbízási szerződés felmondására 

előadó: Csőbör Károly polgármester 

8.) Szóbeli előterjesztés lomtalanítás szervezéséről 

előadó: Csőbör Károly polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1.)Napirend: Előterjesztés döntéshozatalra a falugondnoki gépjármű beszerzése tárgyában 

kiírt közbeszerzési eljárásban  

 

 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. 

Név szerinti szavazás következett. 

 Csőbör Károly polgármester „igen” 

Veisz Györgyné alpolgármester„igen” 

 Farkas-Rujzam Anikóönkormányzati képviselő „igen” 

 Kungl Melindaönkormányzati képviselő „igen” 

 Schell Krisztina önkormányzati képviselő„igen”. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és név szerinti szavazással 5 

szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 26/2014. (III.31.) számú Kt. határozata 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete falugondnoki autó beszerzése 

tárgyában indított közbeszerzési eljárásban név szerinti szavazással az alábbi az alábbi 

eljárást lezáró döntést fogadja el: 

Ring - Autó Kft. (8200 Veszprém Észak-keleti útgyűrű 18.) ajánlattevő ajánlata 

érvényes. 

 



Vörös Szerviz Kft. (9700 Szombathely, Pálya u. 3.) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 74. § 

(1) bekezdés e.) pontja alapján érvénytelen, mert a hiánypótlási felhívásban foglaltak 

ellenére 

 a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdésének megfelelően, az 

eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 év 

legjelentősebb, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó referenciájáról szóló 

nyilatkozata nem tartalmazza, hogy a teljesítés az előírásoknak és a 

szerződésnek megfelelően történt-e, valamint nem adta meg a szerződést kötő 

másik fél tekintetében a kontaktszemély megnevezését és elérhetőségét, 

 nem oldotta fel azon ellentmondást, hogy Ajánlata 4. oldalán úgy nyilatkoznak, 

hogy az ajánlati felhívásban meghatározott tartalmi követelményeket 

megismerték, és azokat kötelezőként feltétel nélkül elfogadják, ugyanakkor az 

ajánlat 13. oldalán szállítási határidőként 4-7 hónapot jelölnek meg az ajánlati 

felhívásban előírt 120 nappal szemben. Nem adtak felvilágosítást a felhívás 

ellenére. 

 Nem csatolta az ajánlattételi felhívás 4. számú mellékletének kitöltésével a 

Kbt. 40. § (1) bekezdése szerinti és a 55. § (5) bekezdés szerinti nyilatkozatát. 

 

Az eljárás eredményes. 

 

A nyertes ajánlattevő: Ring - Autó Kft. (8200 Veszprém Észak-keleti útgyűrű 18.), 

mert a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást vállalta. 

 

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

Felelős:Csőbör Károly 

polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2.)Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat 2014.évi közbeszerzési 

tervének elfogadásáról 

 

 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 27/2014. (III.31.) számú Kt. határozata 



Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi 

közbeszerzési tervét elfogadja. 

A közbeszerzési terv e határozat mellékletét képezi. 

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

Felelős: Csőbör Károly 

polgármester 

Határidő: 2014.március 31. 

 

2.)Napirend: Előterjesztés a megszűnt Bakonyjákó, Farkasgyepű, Németbánya Községek 

Körjegyzősége vagyonfelosztásáról szóló tervezet elfogadásáról 

 

 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 28/2014. (III.31.) számú Kt. határozata 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a megszűnt Bakonyjákó, 

Farkasgyepű, Németbánya Községek Körjegyzősége vagyonfelosztását jelen 

előterjesztés mellékletét képező tervezet szerint elfogadja. 

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

felhatalmazza a vagyonfelosztási megállapodás képviselő-testület nevében történő 

aláírására.  

Felelős: Csőbör Károly 

polgármester 

Határidő: 2014. április 30. 

 

4.)Napirend: Szóbeli előterjesztés döntéshozatalra a "Pár perc figyelem az egészséges 

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

folytatásáról 

 Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 

Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a jogszabályi környezet, valamint az 

egészségfejlesztési irodában végzett tevékenységek változása miatt a volt farkasgyepűi 

önkormányzati épület átalakítására rendelkezésre álló pályázati forrás nem lesz elegendő a  



beruházáshoz. Amennyiben azonban az épületnek csak egy része, ami a pályázatban is 

szerepel kerül felújításra, úgy a költségek fedezete biztosítható.  

 

Képviselők hozzászólásaikban kérték a polgármestert, hogy tárgyaljon a kivitelezővel annak 

érdekében, hogy a beruházás a projektből folytatható legyen. 

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

testület a döntést a tárgyalásig halassza el.  

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a döntést a tárgyalásig elhalasztotta.  

 

5.)Napirend: Szóbeli előterjesztés a Farkasgyepű 049/2 hrsz-ú ingatlanon elhelyezkedő porta 

helyi védelem alá vételéről 

 Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 

Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a Farkasgyepű 049/2 hrsz-ú ingatlanon lévő 

porta épületet lebontásra ítélték. A régi porták, illetve az azokat összekötő kovácsoltvas felirat 

Farkasgyepű jelképe. A lakosok közül már többen jelezték, hogy szeretnék, ha 

megmaradnának a régi porta épületek.  

 

Jegyző tájékoztatta a képviselőket, hogy a helyi védelem alá helyezéshez rendelet szükséges, 

amihez pedig az önkormányzati főépítész által készített értékvizsgálat szükséges.   

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

testület a döntést egy főépítészi árajánlat megérkezéséig halassza el.  

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a döntést egy főépítészi árajánlat megérkezéséig 

elhalasztotta.  

 

6.)Napirend: Szóbeli előterjesztés a Milleniumi „Megyefa” felújításáról  

 

 Előadó: Csőbör Károly polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy Lasztovica Jenő, a Veszprém Megyei 

Önkormányzat Közgyűlésének  elnöke tájékozatta az önkormányzatot, hogy Veszprém megye 

településeinek összetartozását megjelenítő „Megyefa” oszlopain kialakított 10 cm átmérőjű 

mélyedések lehetővé tették,hogy a címerrel rendelkező Veszprém megyei települések annak 

kerámia változatát elhelyezzék. A címereket 7.000,-Ft/db áron tudja elkészíteni Mikó 

Krisztina keramikus művész.  

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

alábbi határozati javaslatot fogadja el. 

Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2014. (III.31.) számú Kt. határozata 



Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a veszprémi 

megyeháza belső udvarán elhelyezésre kerülő „Megyefán” Farkasgyepű Község 

Önkormányzat címerének kerámia változatát elhelyezzék és vállalja az elkészítés 7.000,-

Ft/db, azaz darabonként hétezer forintos költségének 2014. évi költségvetéséből történő 

megfizetését.  

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

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 29/2014. (III.31.) számú Kt. határozata 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a veszprémi 

megyeháza belső udvarán elhelyezésre kerülő „Megyefán” Farkasgyepű Község 

Önkormányzat címerének kerámia változatát elhelyezzék és vállalja az elkészítés 7.000,-

Ft/db, azaz darabonként hétezer forintos költségének 2014. évi költségvetéséből történő 

megfizetését.  

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

Felelős: Csőbör Károly 

polgármester 

Határidő: azonnal 

 

7.)Napirend: Szóbeli előterjesztés ügyvédi megbízási szerződés felmondására 

 

 Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 

Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az önkormányzatnak van ügyvédi megbízási 

szerződése dr. Fekets Róbert ügyvéddel, amiért havonta 60.000,-Ft általánydíjat fizet az 

önkormányzat. Az önkormányzat költségvetéséből nem engedheti meg a megbízás további 

általány díjas fenntartását.  

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

alábbi határozati javaslatot fogadja el. 

Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2014. (III.31.) számú Kt. határozata 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete tekintettel költségvetésének 

szűkösségére azonnali hatállyal felmondja a dr. Fekets Róbert (8200 Veszprém, Kereszt u. 

9.) ügyvéddel kötött megbízási szerződést.  

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



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 30/2014. (III.31.) számú Kt. határozata 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete tekintettel költségvetésének 

szűkösségére azonnali hatállyal felmondja a dr. Fekets Róbert (8200 Veszprém, Kereszt u. 

9.) ügyvéddel kötött megbízási szerződést.  

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

Felelős: Csőbör Károly 

polgármester 

Határidő: azonnal 

 

8.)Napirend: Szóbeli előterjesztés lomtalanítás szervezéséről  

 

 Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 

Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a lakosság részéről már többen jelezték, hogy 

jó lenne egy lomtalanítást szervezni. Tekintettel az ünnepekre, az elszállítás időpontja lehetne 

2014. május 19, hétfő..  

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

alábbi határozati javaslatot fogadja el. 

Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2014. (III.31.) számú Kt. határozata 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete Farkasgyepű településen 

lomtalanítást szervez, melynek költségeit 2014. évi költségvetéséből fedezi. 

A lomok elszállításának tervezett  időpontja 2014. május 19.   

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

különösen az elszállítás megszervezésére és a lakosság tájékoztatására. 

Felelős: Csőbör Károly 

polgármester 

Határidő: 2014.május 19. 

 



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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 31/2014. (III.31.) számú Kt. határozata 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete Farkasgyepű településen 

lomtalanítást szervez, melynek költségeit 2014. évi költségvetéséből fedezi. 

A lomok elszállításának tervezett  időpontja 2014. május 19.   

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

különösen az elszállítás megszervezésére és a lakosság tájékoztatására. 

Felelős: Csőbör Károly 

polgármester 

Határidő: 2014.május 19. 

 

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

20.30 órakor berekesztette. 

 

K.m.f. 

 

 Csőbör Károly dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 


