
 

Szám:18/2014. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 1-jén 

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 

  Baumgartner Andrea Viktória HVI vezető 

A meghívottak közül megjelent és minden napirend tárgyalásánál jelen volt: 

 dr. Ádám Renáta jegyző 

A lakosság részéről megjelent és minden napirend tárgyalásánál jelen volt 4 fő a 

melléklet jelenléti ív szerint.  

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 azzal a kiegészítéssel, hogy a vegyes ügyek keretében az alábbi napirendi pontok 

megtárgyalása történjen: 

 

           1.) Előterjesztés Dr. Léka Tibor háziorvos lakástámogatás kérelméről 

 Előadó: Csőbör Károly polgármester 

  

2.) Előterjesztés szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra 

igény benyújtása tárgyában 

 Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 

3.) Előterjesztés helyi választási bizottsági tagok és nemzetiségi szavazatszámláló 

bizottságba újabb póttagok megválasztásáról  

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 

e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu 

 



 Előadó: Baumgartner Andrea Viktória HVI vezető 

 

4.) Előterjesztés AZ „EGYÜTT AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGÉRT” az Ajkai Járásban 

elnevezésű pályázatban történő részvételről 

 Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 

5.) Szóbeli előterjesztés Farkasgyepű belterület 47 hrsz-ú ingatlanon átjárási szolgalom 

létesítéséről 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 

6.) Szóbeli előterjesztés a Páva Tender Kft. pályázatírói szerződéséről 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 

7.) Szóbeli előterjesztés a vismaior kapcsán szükséges igazságügyi szakértői 

szerződésről 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 

8.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és 

gyermekvédelmi ellátásokról szóló 18/2013. (XII.31.) rendeletének módosításáról 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 76/2014. (IX.25.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.október 1-jei 

rendkívüli, nyilvános ülésének napirendje: 

1.) Szóbeli előterjesztés a játszótéravató ünnepség megszervezéséről 

     Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 

2.) Szóbeli előterjesztés a Farkasgyepű belterület 45 hrsz-ú ingatlanra érkezett vételi 

ajánlatról 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

3.) Előterjesztés szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra 

igény benyújtása tárgyában 

 Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 

4.) Szóbeli előterjesztés Dr. Léka Tibor háziorvos lakástámogatás kérelméről 

 Előadó: Csőbör Károly polgármester 

  

5.) Előterjesztés nemzetiségi szavazatszámláló bizottságba újabb póttagok 

megválasztásáról  

 Előadó: Baumgartner Andrea Viktória HVI vezető 

 

6.) Előterjesztés AZ „EGYÜTT AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGÉRT” az Ajkai Járásban 

elnevezésű pályázatban történő részvételről 

 Előadó: Csőbör Károly polgármester 



 

7.) Szóbeli előterjesztés Farkasgyepű belterület 47 hrsz-ú ingatlanon átjárási 

szolgalom létesítéséről 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 

8.) Szóbeli előterjesztés a Páva Tender Kft. pályázatírói szerződéséről 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 

9.) Szóbeli előterjesztés a vismaior kapcsán szükséges igazságügyi szakértői 

szerződésről 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 

10.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és 

gyermekvédelmi ellátásokról szóló 18/2013. (XII.31.) rendeletének módosításáról 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1.) Napirend: Szóbeli előterjesztés a játszótéravató ünnepség megszervezéséről  

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 (Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Polgármester tájékoztatta a képviselőket a játszótéravató programjáról. Elmondta, hogy a 

2014.október 4-re tervezett rendezvényen kerül majd sor a Farkasgyepűért Érdemérmek 

átadására is. Az egyiket Tímár Györgynek, a másikat Hanisch Mihálynak adjuk majd át.  

Polgármester elmondta, hogy a játszótér átadásában oroszlánrésze Farkas-Rujzam Anikónak 

volt, más oldalról nem nagyon jött segítség. A Farkasgyepűért Egyesület, a Farkasgyepűi 

Német Nemzetségi Önkormányzat és a helyi önkormányzat közös beruházása volt ez. A 

játszótérnél már csak az utolsó simítások vannak vissza, a homokozóba is itt a homok. A 

játszóteret az elkészültét követően még be kell vizsgáltatni és akkor egy EU szabványoknak 

megfelelő játszótérrel rendelkezünk majd. A játszótér bővíthető, ez csak a kezdet, igazából 

minden pénz kérdése. 

Schell Krisztina önkormányzati képviselő megkérdezte, hogy mikor kezdődik a 

rendezvény? 

Csőbör Károly polgármester válaszában elmondta, hogy 15.00 órától.  

 

A képviselőtestület tagjai határozathozatal nélkül elfogadták a beszámolót.  

 

2.) Napirend: Szóbeli előterjesztés a Farkasgyepű belterület 45 hrsz-ú ingatlanra érkezett 

vételi ajánlatról 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 (Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 



Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az elmúlt ülésen már foglalkozott at ingatlan 

adásvétellel a képviselő-testület. A kérelmezők átgondolták javaslatukat és megosztás nélkül a 

teljes ingatlant meg kívánják vásárolni. Csőbör Károly polgármester felolvasta a kérelmet.  

 

Kungl Melinda önkormányzati képviselő felvetette, hogy a polgármester szülei azért 

szeretnék megvásárolni a kérdéses ingatlant, mivel az autók elállják a mentő útját. A 

képviselő meglátása szerint, illetve az általa készített és bemutatott képekre hivatkozva 

elmondta, hogy a mentő elfér az autók mellett is. Elmondta, hogy folyamatosan fényképezett 

és bemutatta a képeket.  

Csőbör Károly polgármester elmondta, hogy lehet, hogy éppen akkor nem állták el az utat 

az autók, de általában igen.  

Kungl Melinda önkormányzati képviselő elmondta, hogy nem tartja indokoltnak ezt a 

vásárlást, nem látott még mentőt, hogy beállt volna a kapubejáróba.  

Csőbör Károly polgármester elmondta, hogy annak a területnek nincs más bejárata, azt 

valahogyan biztosítani kellene.  

Kungl Melinda önkormányzati képviselő ennek ellenére sem javasolta az eladást. 

Veisz Györgyné alpolgármester megkérdezte, hogy készült e értékbecslés, tudjuk e az 

ingatlan vételárát. 

Farkas-Rujzam Anikó önkormányzat képviselő elmondta, hogy ez nem egyedi ügy, ő is 

volt, hogy az idősek otthonába érkező látogatók miatt több mint 10 percig nem tudott kijutni 

az utcából.  

Csőbör Károly polgármester elmondta, hogy van egy bírósági ítélet Molnár Endre ellen, 

melynek azonban eddig szereztek érvényt, ezzel kellene foglalkozni, ezáltal talán változna a 

helyzet és megoldódnának a parkolási problémák. Polgármester a képviselők támogatásával 

kérte a jegyzőt, hogy szerezzen érvényt a Molnár Endre ellen megnyert közterülethasználat 

témában született bírósági ítéletnek. 

Jegyző kérte, hogy polgármester adja át neki az ítéletet.  

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselők részéről, de a hallgatóság szót kért.  

Csőbör Károly polgármester megadta a szót a jelen lévő Korm Ignác farkasgyepűi 

lakosnak.  

Korn Ignác farkasgyepűi lakos elmondta, hogy meglátása szerint a kérdés nagyon 

megosztja a képviselő-testületet és nem etikus egy ilyen megosztó határozat meghozatala a 

választások előtt 11 nappal.  

Kocsis Tamás farkasgyepűi lakos elmondta, hogy szerinte a körzeti megbízottat kellene 

megkérni, hogy felügyeljen a parkolási rendre, illetve a táblák által meghatározott közlekedési 

szabályok betartására és büntesse meg a szabálytalankodókat, három büntetés után talán 

elmegy a kedvük.  

 

Csőbör Károly polgármester jelezte, hogy az ügyben személyesen érintett, tekintettel arra, 

hogy az ő édesapja a kérelmező, ezért kérte, hogy a döntéshozatalból a Képviselő-testület 

zárja ki. 

 

A Képviselő-testület Csőbör Károly polgármester kérésére 4 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 

tartózkodás mellett kizárta a döntéshozatalból.  

 

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

testület az alábbi határozati javaslatot fogadja el: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2014. (X.1.) számú Kt. határozata: 



Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Farkasgyepű 45 hrsz-ú 

ingatlan értékének megállapítása érdekében ingatlanértékbecslési eljárás lefolytatását 

kezdeményezi.  

Az értékbecslői szakvélemény megérkezését követően, október 30.napját 

követően,de november 30. napját megelőző testületi ülésen újratárgyalja az ingatlan 

értékesítésének kérdését.  

Felelős: Csőbör Károly 

 polgármester 

  Határidő: 2014. október 30. 

Jelen volt 5 képviselő, szavazott 4 képviselő. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 3 szavazattal, 1 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 77/2014. (X.1.) számú Kt. határozata 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Farkasgyepű 45 hrsz-ú 

ingatlan értékének megállapítása érdekében ingatlanértékbecslési eljárás lefolytatását 

kezdeményezi.  

Az értékbecslői szakvélemény megérkezését követően, október 30.napját 

követően,de november 30. napját megelőző testületi ülésen újratárgyalja az ingatlan 

értékesítésének kérdését.  

Felelős: Csőbör Károly 

 polgármester 

  Határidő: 2014. október 30. 

 

3.) Napirend: Előterjesztés szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra 

igény benyújtása tárgyában 

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 78/2014. (X.1.) számú Kt. határozata 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok 

szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 



46/2014.(IX.25.) BM rendelet alapján benyújtja igényét 12 erdei m3 kemény lombos 

fafajta mennyiségre.  

 

A képviselő-testület 2014. évi költségvetésében a 12 m
3
 szociális tűzifavásárlás céljára 

benyújtott igényéhez 12000 Ft/erdei m
3 

+ áfa, azaz erdei köbméterenként összesen 

bruttó 15.240,-Ft, tizenötezer-kettőszáznegyven forint önrészt biztosít.  

Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.   

 

Felelős:  Csőbör Károly polgármester 

Határidő: 2014.október 6. 

 

4.) Napirend: Szóbeli előterjesztés Dr. Léka Tibor háziorvos lakástámogatás kérelméről 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 (Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy dr.Léka Tibor háziorvos lakástámogatási 

kérelemmel fordult az önkormányzat felé. Polgármester felolvasta a kérelmet, mely a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi. Polgármester kérésére a jegyző ismertette a háziorvossal 

kötött ellátási szerződésben foglaltakat. Elmondta, hogy ezt meglátása szerint Bakonyjákóval 

és Németbányával együttes ülésen kellene tárgyalni.  

Farkas-Rujzam Anikó önkormányzati képviselő elmondta, hogy meglátása szerint ezt 

bárki kérhetné, ő nem támogatja a lakástámogatás nyújtását.  

 

Kungl Melinda önkormányzati képviselő hozzászólásában elmondta, hogy az 

önkormányzatnak nincs pénze ilyen támogatásra.  

 

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

testület az alábbi határozati javaslatot fogadja el: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2014. (X.1.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Léka Tibor háziorvos 

lakástámogatás kérelmét önkormányzati költségvetési forrás hiánya miatt elutasítja.  

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 79/2014. (X.1.) számú Kt. határozata 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Léka Tibor háziorvos 

lakástámogatás kérelmét önkormányzati költségvetési forrás hiánya miatt elutasítja.  



Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  

Felelős: Csőbör Károly 

 polgármester 

  Határidő: azonnal 

 

5.) Napirend: Előterjesztés nemzetiségi szavazatszámláló bizottságba újabb póttagok 

megválasztásáról  

Előadó: Baumgartner Andrea Viktória HVI vezető megbízásából dr.Ádám Renáta jegyző 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Polgármester felkérte a jegyzőt, hogy tájékoztassa a képviselőket. Jegyző az előterjesztés 

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 80/2014. (X.1.) számú Kt. határozata 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 57/2014. (VIII.26.) számú 

Kt. határozatát kiegészítve a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 

24. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a nemzetiségi 

szavazatszámláló bizottság újabb póttagjainak az alábbi farkasgyepűi lakosokat 

választja meg: 

Füzi Jenőné 8582 Farkasgyepű, Jókai u. 1. 

Stribl Lászlóné 8582 Farkasgyepű, Hunyadi u. 11. 

 

Felelős: Baumgertner Andrea Viktória HVI vezető 

Határidő: azonnal 

 

6.) Napirend: Előterjesztés AZ „EGYÜTT AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGÉRT” az Ajkai 

Járásban elnevezésű pályázatban történő részvételről 

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 81/2014. (X.1.) számú Kt. határozata 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete részt kívánt venni Ajka 

Város Önkormányzata által az „Együtt az esélyegyenlőségért az Ajkai Járásban” 

elnevezésű, ÁROP-1.A.3.-2014 kódszámú pályázat programjának kidolgozásában, 

benyújtásában és megvalósításában.  

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat 

képviselő-testület nevében történő aláírására.   

Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.   

Felelős: Csőbör Károly 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

 

7.) Napirend: Szóbeli előterjesztés Farkasgyepű belterület 47 hrsz-ú ingatlanon átjárási 

szolgalom létesítéséről 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 (Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Polgármester tájékoztatta a képviselőket szülei kérelméről, miszerint átjárási szolgalmat 

szeretnének létesítetni az önkormányzat tulajdonában lévő Farkasgyepű 47 hrsz-ú ingatlanra. 

A kérelem a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

Csőbör Károly polgármester jelezte, hogy az ügyben személyesen érintett, tekintettel arra, 

hogy az ő édesapja a kérelmező, ezért kérte, hogy a döntéshozatalból a Képviselő-testület 

zárja ki. 

 

A Képviselő-testület Csőbör Károly polgármester kérésére 4 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 

tartózkodás mellett kizárta a döntéshozatalból.  

 

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

testület az alábbi határozati javaslatot fogadja el: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2014. (X.1.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 

tulajdonában lévő Farkasgyepű 47 hrsz-ú, általános iskola, udvar művelési ágú 

ingatlan vonatkozásában a Farkasgyepű 48 hrsz-ú ingatlan mindenkori tulajdonosai 

részére átjárási szolgalmat létesít.   

A szolgalmi jog létesítésével és bejegyzésével kapcsolatos költségeket a jogosult 

ingatlan tulajdonosai kötelesek megfizetni.  

Képviselő-testület utasítja az alpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére 

és felhatalmazza a szerződés képviselő-testület nevében történő aláírására.  



Felelős: Veisz Györgyné 

 alpolgármester 

  Határidő: 2014. október 30. 

Jelen volt 5 képviselő, szavazott 4 képviselő. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 3 szavazattal, 1 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 82/2014. (X.1.) számú Kt. határozata 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 

tulajdonában lévő Farkasgyepű 47 hrsz-ú, általános iskola, udvar művelési ágú 

ingatlan vonatkozásában a Farkasgyepű 48 hrsz-ú ingatlan mindenkori tulajdonosai 

részére átjárási szolgalmat létesít.   

A szolgalmi jog létesítésével és bejegyzésével kapcsolatos költségeket a jogosult 

ingatlan tulajdonosai kötelesek megfizetni.  

Képviselő-testület utasítja az alpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére 

és felhatalmazza a szerződés képviselő-testület nevében történő aláírására.  

Felelős: Veisz Györgyné 

 alpolgármester 

  Határidő: 2014. október 30. 

 

8.) Napirend: Szóbeli előterjesztés a Páva Tender Kft. pályázatírói szerződéséről 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 (Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy korábban megállapodott a falugondnoki autó 

kapcsán a PÁVA TENDER Kft-vel, hogy a gazdasági társaság megírja a pályázatot és 

amennyiben az sikeres lesz, úgy az önkormányzat sikerdíjat fizet feléjük.  

 

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

testület az alábbi határozati javaslatot fogadja el: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2014. (X.1.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete tekintettel arra, hogy a Páva 

Tender Kft. teljesítette a vállalkozási szerződésben foglaltakat kifizeti részére a 

200.000,-Ft+ÁFA sikerdíjat.  

Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  

Felelős: Csőbör Károly 

 polgármester 

  Határidő: 2014. október 30. 



A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 3 szavazattal, 1 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 83/2014. (X.1.) számú Kt. határozata 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete tekintettel arra, hogy a Páva 

Tender Kft. teljesítette a vállalkozási szerződésben foglaltakat kifizeti részére a 

200.000,-Ft+ÁFA sikerdíjat.  

Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  

Felelős: Csőbör Károly 

 polgármester 

  Határidő: 2014. október 30. 

 

9.) Napirend: Szóbeli előterjesztés a vis maior kapcsán szükséges igazságügyi szakértői 

szerződésről 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 (Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a vis maior pályázat benyújtás feltétele egy 

igazságügyi szakértői vélemény elkészítése. Ennek elkészítésére polgármester felkérte a 

Pannon-Justicia Kft-t. A szerződéstervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

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

testület az alábbi határozati javaslatot fogadja el: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2014. (X.1.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét 

képező vállalkozási szerződéssel megbízza a PANNON-JUSTICIA Igazságügyi 

Szakértői Kft-t (8200 Veszprém, Rákóczi u. 5.) a Farkasgyepűt 2014. szeptember 14-

én ért nagy mennyiségű csapadék okozta károk megállapítására.   

Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és 

felhatalmazza a vállalkozási szerződés aláírására.  

Felelős: Csőbör Károly 

 polgármester 

  Határidő: 2014. október 30. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 3 szavazattal, 1 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 84/2014. (X.1.) számú Kt. határozata 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét 

képező vállalkozási szerződéssel megbízza a PANNON-JUSTICIA Igazságügyi 



Szakértői Kft-t (8200 Veszprém, Rákóczi u. 5.) a Farkasgyepűt 2014. szeptember 14-

én ért nagy mennyiségű csapadék okozta károk megállapítására.   

Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és 

felhatalmazza a vállalkozási szerződés aláírására.  

Felelős: Csőbör Károly 

 polgármester 

  Határidő: 2014. október 30. 

 

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

szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és 

gyermekvédelmi ellátásokról szóló 18/2013. (XII.31.) rendeletének módosításáról 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Napirend után: 

Csőbör Károly polgármester ismertette a Pápai Rendőrkapitányság Farkasgyepűn nagy 

sebességgel áthajtó motorosokkal kapcsolatosan tett állampolgári bejelentésre érkezett 

válaszát. (levél a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Csőbör Károly polgármester elmondta, hogy Farkasgyepű területén 2 db gyalogos 

átkelőhely létesítésére elkészült a terv, ami engedélyeztetés alatt van.  

 

Csőbör Károly polgármester megköszönte a képviselők 4 éves munkáját. 

 

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

ülést 19.17 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 

 Csőbör Károly dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


