
 

Szám:16/2014. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 11-én 

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 63/2014. (IX.11.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.szeptember 11-i 

rendkívüli, nyilvános ülésének napirendje: 

 

1.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

közterületek elnevezéséről és a házszám megállapítás szabályairól szóló rendeletének 

megalkotásáról 

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 

 



2.) Beszámoló Farkasgyepű Község Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának I. félévi 

helyzetéről Előterjesztés az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és az éves 

gazdálkodás egyes szabályairól szóló rendeletének módosításáról. 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) Napirend: Beszámoló Farkasgyepű Község Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának I. 

félévi helyzetéről Előterjesztés az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és az éves 

gazdálkodás egyes szabályairól szóló rendeletének módosításáról. 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 (Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet az 

Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről. Ennek keretében elmondta, 

hogy az Önkormányzat pénzügyi helyzete stabil. 

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

Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló beszámolót fogadja el. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 64/2014. (IX.11.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi 

gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. 

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

Felelős: Csőbör Károly polgármester 

Határidő: azonnal 

Polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi 

költségvetéséről és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2014. (II. 13.) rendelet 

módosításáról szóló rendelet-tervezetet fogadja el. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

ülést 19.15 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 

 Csőbör Károly dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


