
 

Szám:13/2014. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 3-án 19.00 

órakor megtartott rendkívüli, nyilvános testületi ülésén 

 

Jelen voltak: Csőbör Károly polgármester 

 Farkas-Rujzam Anikó  

 Schell Krisztina önkormányzati képviselők 

 

Távolmaradtak:Veisz Györgyné alpolgármester és  

 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 3 fő megjelent, 2 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.   

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 46/2014. (VII.3.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.július 3-i rendkívüli, 

nyilvános ülésének napirendje: 

1.) Előterjesztés a falugondnoki autó finanszírozására kölcsönszerződés megkötéséről 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 

2.) Előterjesztés rendkívüli támogatás igénybevételéről 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
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e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu 

 



3.) Szóbeli előterjesztés a bakonyjákói gyermektáboroztatás támogatásáról szóló 

polgármesteri döntés utólagos jóváhagyásáról 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1.) Napirend: Előterjesztés a falugondnoki autó finanszírozására kölcsönszerződés 

megkötéséről 

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 3 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 47/2014. (VII.3.) számú Kt. határozata 

Farkasgyepű Község Önkormányzata Képviselő-testülete a falugondnoki gépjármű 

vételárának előfinanszírozása érdekében a Porsche Bank Zrt-vel kölcsönszerződést köt.  

 

Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a támogatás előfinanszírozásáról 

szóló szerződés képviselő-testület nevében történő aláírására. 

 

Felelős: Csőbör Károly polgármester 

  

Határidő: azonnal 

 

2.) Napirend: Előterjesztés rendkívüli támogatás igénybevételéről 

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 3 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 48/2014. (VII.3.) számú Kt. határozata 

Farkasgyepű Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a 

megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli 



önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014. (I.31.) BM rendelet alapján a települési 

önkormányzat működőképességének megőrzéséhez rendkívüli támogatási igény 

benyújtására. 

 

Felelős: Csőbör Károly polgármester 

  

Határidő: 2014.szeptember 30. 

 

3.) Napirend: Szóbeli előterjesztés a bakonyjákói gyermektáboroztatás támogatásáról szóló 

polgármesteri döntés utólagos jóváhagyásáról 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 

Csőbör Károly polgármester elmondta, hogy Bakonyjákó polgármestere kérte, járuljon 

hozzá Farkasgyepű is a bakonyjákói, németbányai és farkasgyepűi gyermekek 

táboroztatásáról. Elmondta, hogy 2014. június 25-ére tervezetek egy kirándulást a Nomádia 

Szabadidőparkba Ajkára, mely költségei finanszírozásához kéri az önkormányzat 

támogatását. A költségek előre láthatólag nem haladják majd meg a 10.000,-Ft-ot. Tekintettel 

az összeg csekély voltára támogatásomról biztosítottam a polgármestert és ehhez kérem most 

a testület utólagos jóváhagyását.  

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

alábbi határozati javaslatot fogadja el: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat ../2014. (VII.3.) számú Kt. határozata 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a 

polgármester azon döntését, miszerint Farkasgyepű Község Önkormányzat a 

Bakonyjákón megrendezésre kerülő 2014. évi nyári szünidei táborban részt vevő 

gyermekek Ajkai Nomádia Szabadidőparkba történő kirándulásának költségeit az erről 

szóló számla benyújtásának erejéig, de legfeljebb 40.000,-Ft, azaz negyvenezer forint 

összegig megtéríti és a képviselő-testület egyben hozzájárul az erről szóló számlák 

kifizetéséhez.  

 

Felelős: Csőbör Károly polgármester 

Határidő: azonnal 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 49/2014. (VII.3.) számú Kt. határozata 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a 

polgármester azon döntését, miszerint Farkasgyepű Község Önkormányzat a 

Bakonyjákón megrendezésre kerülő 2014. évi nyári szünidei táborban részt vevő 

gyermekek Ajkai Nomádia Szabadidőparkba történő kirándulásának költségeit az erről 

szóló számla benyújtásának erejéig, de legfeljebb 40.000,-Ft, azaz negyvenezer forint 

összegig megtéríti és a képviselő-testület egyben hozzájárul az erről szóló számlák 

kifizetéséhez.  

 

Felelős: Csőbör Károly polgármester 



Határidő: azonnal 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


