
 

Szám:14/2014. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 26-án 

18.00 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 50/2014. (VIII.26.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.augusztus 26-i 

rendkívüli, nyilvános ülésének napirendje: 

1.) Előterjesztés viziközműre vonatkozó gördülő fejlesztési terv véleményezéséről 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 

2.) Előterjesztés az Önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámolójáról (Zárszámadás) 

szóló 5/2014.(V.5.) rendelet módosítására 

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 Farkasgyepű Község Önkormányzatának a közterületek elnevezéséről és 

a házszám megállapítás szabályairól szóló rendeletének megalkotásáról 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 

4.) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő EFI irodánál történt kertrendezéskor 

keletkezett hulladék elszállításáról  

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 

5.) Előterjesztés a Kungl Melinda farkasgyepűi lakos által bérelt fodrászüzlet felújítása 

kapcsán keletkező költségek viseléséről 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 

6.) Előterjesztés Stribl Lászlóné farkasgyepűi lakos takarítói munkakörben 8 órás 

munkaidőben történő alkalmazásáról 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 

7.) Előterjesztés a Bakonyjákói iskola újbóli bérbeadása ügyében 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 

8.) Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak, valamint a 

nemzetiségi szavazatszámláló bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról 

Előadó: dr.Ádám Renáta jegyző 

 

9.) Előterjesztés egyszeri beiskolázási támogatás nyújtására 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 

10.) Vegyes ügyek 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1.) Napirend: Előterjesztés viziközműre vonatkozó gördülő fejlesztési terv véleményezéséről 

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 51/2014. (VIII.26.) számú Kt. határozata 



Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonykarszt Zrt. által 

Farkasgyepű település vonatkozásában 2015-2029. évek közötti időszakra készített 

Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja. 

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

Felelős: Csőbör Károly 

polgármester 

Határidő: 2014. augusztus 31. 

 

2.) Napirend: Előterjesztés az Önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámolójáról 

(Zárszámadás) szóló 5/2014.(V.5.) rendelet módosítására 

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: Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzatának a közterületek 

elnevezéséről és a házszám megállapítás szabályairól szóló rendeletének megalkotásáról 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 (Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet. 

Elmondta, hogy a társadalmi vitára bocsátása is szükséges, ami folyamatban van, de csak 

ezután lehet a rendeletet elfogadni. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így Polgármester javasolta, hogy a rendelet 

megtárgyalását a képviselő-testület a társadalmi egyeztetés végéig halassza el. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett Farkasgyepű Község Önkormányzata Képviselő-

testületének a közterületek elnevezéséről és a házszám megállapítás szabályairól szóló 

rendeletének megtárgyalását a képviselő-testület a társadalmi egyeztetés végéig elhalasztotta. 

 

 

4.) Napirend: Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő EFI irodánál történt 

kertrendezéskor keletkezett hulladék elszállításáról  

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 52/2014. (VIII.26.) számú Kt. határozata 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete az EFI iroda 

kertrendezéskor keletkezett hulladék elszállításának költségét 2014. évi 

költségvetéséből legfeljebb bruttó 210.000,-Ft, azaz kettőszáztízezer forint összeg 

erejéig fedezi. 

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

felhatalmazza a fenti tárgyú számla kifizetésére. 

Felelős: Csőbör Károly 

polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 



5.) Napirend: Előterjesztés a Kungl Melinda farkasgyepűi lakos által bérelt fodrászüzlet 

felújítása kapcsán keletkező költségek viseléséről 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 (Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket. 

 

Kungl Melinda önkormányzati képviselő jelezte, hogy az ügyben személyesen érintett, 

tekintettel arra, hogy ő a kérelmező, ezért kérte, hogy a döntéshozatalból a Képviselő-testület 

zárja ki. 

 

A Képviselő-testület Kungl Melinda önkormányzati képviselő kérésére 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett kizárta a döntéshozatalból.  

Egyéb 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 53/2014. (VIII.26.) számú Kt. határozata 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 

tulajdonát képező 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 13. szám alatti fodrászüzlet 

felújítása költségeinek fedezetét Kungl Melinda bérlő megelőlegezze és addig amíg a 

felújítás költségei meg nem térülnek, ne fizessen bérleti díjat. 

Bérlő köteles a felújítás számláit az önkormányzat felé benyújtani és ezt követően a 

finanszírozási szerződést a tulajdonossal megkötni. 

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

felhatalmazza a szerződés aláírására. 

Felelős: Csőbör Károly 

polgármester 

Határidő: azonnal 

 

6.) Napirend: Előterjesztés Stribl Lászlóné farkasgyepűi lakos takarítói munkakörben 8 órás 

munkaidőben történő alkalmazásáról 

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 54/2014. (VIII.26.) számú Kt. határozata 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alkalmazásában álló 

Stribl Lászlóné 8582 Farkasgyepű, Hunyadi u. 11. szám alatti lakos 

munkaszerződését a munkavállalóval egyetértésben akként módosítja, hogy 

munkaidejét 2014. szeptember 1.napjától napi 8 órásra, heti 40 órásra változtatja.  

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

felhatalmazza a munkaszerződés módosítás aláírására. 

Felelős: Csőbör Károly 

polgármester 

Határidő: azonnal 

 

7.) Napirend: Előterjesztés a Bakonyjákói iskola újbóli bérbeadása ügyében 

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 55/2014. (VIII.26.) számú Kt. határozata 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete havi 50.000,-Ft, azaz 

havi ötvenezer forint összegért nem kívánja bérbe adni a Vital-Pro Hungary Kft 

részére a Bakonyjákó, Rákóczi utca 26. szám alatti 378/2 helyrajzi szám alatti, 

iskola megnevezésű ingatlanból tulajdonát képező 2/12 részt.  

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

Felelős: Csőbör Károly polgármester 

Határidő: azonnal 

 

8.) Napirend: Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak, valamint a 

nemzetiségi szavazatszámláló bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról 

Előadó: dr.Ádám Renáta jegyző 

 (Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 



Jegyző az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket. 

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

előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat fogadja el. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatokat hozta: 

1.Farkasgyepű Község Önkormányzat 56/2014. (VIII.26.) számú Kt. határozata 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 

2013. évi XXXVI. törvény 23. §-ában biztosított jogkörében eljárva a helyi 

választási bizottság tagjainak és póttagjainak korábban az alábbi farkasgyepűi 

lakosokat választja meg: 

 Lakcím 

Mayer Nándor  8582 Farkasgyepű, Kossuth u. 23. 

Alföldi András  8582 Farkasgyepű, Petőfi u. 28. 

Orosz Mihály  8582 Farkasgyepű, Iharkút u. 12. 

Szeibert Antal  8582 Farkasgyepű, Iharkút u. 9. 

Reiner Mihály  8582 Farkasgyepű, Petőfi u. 37. 

Izsa Ferenc 1.póttag 8582 Farkasgyepű, Iharkút u. 7. 

Heffler Mária 2.póttag 8582 Farkasgyepű, Hunyadi u. 1. 

Felelős: dr. Ádám Renáta jegyző 

Határidő: 2014. augusztus 31. 

2.Farkasgyepű Község Önkormányzat 57/2014. (VIII.26.) számú Kt. határozata 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 

2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 

nemzetiségi szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak az alábbi 

farkasgyepűi lakosokat választja meg: 

Stilet Tamás tag Farkasgyepű, Kossuth u. 29. 

Fehér Gábor tag Farkasgyepű, Petőfi u. 37. 

Szabó Tímea tag Farkasgyepű, Iharkút u. 16. 

Mayer Lilla tag  Farkasgyepű, Kossuth u. 23. 

Mayer Balázs tag Farkasgyepű, Kossuth u. 23. 

Stilet Ádám 1.póttag Farkasgyepű, Kossuth u. 31. 

Ifj.Támton László 2.póttag Farkasgyepű, Hunyadi u. 7. 

 

Felelős: dr. Ádám Renáta jegyző 

Határidő: 2014. augusztus 31. 

 

9.) Napirend: Előterjesztés egyszeri beiskolázási támogatás nyújtására 

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 58/2014. (VIII.26.) számú Kt. határozata 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014/2015. tanévben a 

család jövedelmi helyzetére tekintet nélkül, iskolalátogatási igazolás bemutatása 

ellenében a Farkasgyepű településen állandó lakóhellyel rendelkező   

- óvodások részére 4.000,-Ft/fő 

- általános iskolások részére  4.000,-Ft/fő 

- közép-, illetve felsőoktatásban tanulók részére 6.000,-Ft/fő 

készpénzben legkorábban 2014. október 10-től kifizetésre kerülő beiskolázási 

támogatást nyújt.  

 

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

 

Felelős: Csőbör Károly polgármester  

Határidő:2014.október 14. 

 

10.)Napirend: Vegyes ügyek 

 

Csőbör Károly polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy 5.000,-Ft, azaz ötezer forint 

összegű támogatást nyújtott a Mentőöv Gyermekeinkért 2002 Alapítványnak.  

 

Csőbör Károly polgármester elmondta, hogy az EFI iroda beköltözött a régi önkormányzat 

épületébe. A felújítások jelenleg is folynak, elromlott a riasztó, amit javítani kell és fűtés 

sincsen.  

Kungl Melinda önkormányzati képviselő megkérdezte, hogy a fűtés nem volt benne a 

pályázatban. 

Csőbör Károly polgármester válaszában elmondta, hogy a gázterv és a radiátorok sem.  

Farkas-Rujzam Anikó önkormányzati képviselő megjegyezte, hogy esetleg 

villanyradiátorral lehetne addig fűteni, amíg nem lesz hidegebb. 

 

Csőbör Károly polgármester elmondta, hogy meglátása szerint nincsen igény az 

elszármazottak találkozójának megtartására. 

A képviselők egyetértettek a polgármesterrel, véleményük szerint sem kell az idén ilyen 

rendezvényt szervezni.  

 

Csőbör Károly polgármester megkrédezte, hogy van-e olyan személy, akinek munkáját 

jutalmazni szeretné a testület.  

Farkas-Rujzam Anikó önkormányzati képviselő felvetette, hogy Freund Ferenc vállalkozó 

nagyon sokat segít önzetlenül társadalmi munkában, például a játszótér néhány elemét is ő 

készíti majd el térítésmentesen, talán őt lehetne jutalmazni majd.  

 



Csőbör Károly polgármester elmondta, hogy a település fő utcájában, a Petőfi utcában két 

járdaszakasz felújítása is szükséges lenne, azonban erre forrás jelenleg nem áll rendelkezésre. 

 

Csőbör Károly polgármester megjegyezte, hogy a pénzhiány csökkentésére esetleg 

eladhatnák az iskola épületét, az ő húga ezt szívesen megvenné. 

Veisz Györgyné alpolgármester véleménye szerint, ez nem jó ötlet, a lakosság az épületet 

falusi értékként kezeli, ez a falu régi iskolája, nagyon meg kell gondolni az értékesítését. 

 

 

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

ülést 19.35 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 

 Csőbör Károly dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


