
Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat  

Képviselő-testülete  

8582 Farkasgyepű, Petőfi S.u.42. 

 

Szám:2/2015. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

  

 

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2015.április 16-án 17.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

 

Jelen voltak:  

Veisz Györgyné  elnök 

Farkas-Rujzam Anikó  elnökhelyettes 

Hock Attila  nemzetiségi képviselő 

Meghívottak: 

Takácsné Légrádi Edina polgármester 

dr. Ádám Renáta   jegyző 

A meghívottak közül megjelent és a napirend tárgyalásánál jelen volt: 

Takácsné Légrádi Edina polgármester 

dr. Ádám Renáta   jegyző 

Veisz Györgyné elnök köszöntötte a nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelenteket. A 

jelenléti ív alapján megállapította, hogy a nemzetiségi képviselők közül 3 fő megjelent, 0 fő 

pedig távolmaradt, így a testület határozatképes. 

Az elnök a nyilvános ülést megnyitotta. 

 

Elnök javasolta, hogy a magyar nyelven készült jegyzőkönyv hitelesítésére a testület Farkas-

Rujzam Anikó elnökhelyettest jelölje ki.  A képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett 

és 3 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett Farkas-Rujzam Anikó 

elnökhelyettest jelölte ki a testületi ülésről készített magyar nyelvű jegyzőkönyv 

hitelesítésére. 

Elnök javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi javaslatot fogadja 

el azzal a kiegészítéssel, hogy még az alábbi napirendek megtárgyalása lenne szükséges: 

  

1.) Szóbeli előterjesztés katolikus tábor megrendezésének támogatásáról 

Előadó: Veisz Györgyné elnök 

2.) Szóbeli előterjesztés helyi római katolikus templom, illetve udvara díszítésére 

virágok vásárlásáról 



Előadó: Veisz Györgyné elnök 

3.) Szóbeli előterjesztés Farkasgyepű település virágosítási feladatainak ellátásról 

Előadó: Veisz Györgyné elnök 

4.) Szóbeli előterjesztés az Együtt Gyermekeinkért Alapítvány támogatásáról 

 Előadó: Veisz Györgyné elnök 

5.) Szóbeli előterjesztés a hagyományos farkasgyepűi falunapon és nemzetiségi napon 

fellépő nemzetiségi csoportok ellátásáról  

 Előadó: Veisz Györgyné elnök 

6.) Szóbeli előterjesztés közösségépítés céljából kerti grillek vásárlásáról 

 Előadó: Veisz Györgyné elnök 

 

A testület tagjai közül jelen volt 3 képviselő. 

A képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett és 3 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 

tartózkodás mellett a meghozta a következő határozatot: 

7/2015. (IV.16.) NN.Ökh. sz. határozat 

Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 

16-i nyilvános ülésének napirendje: 

1.) Előterjesztés Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi 

gazdálkodásáról 

Előadó: Veisz Györgyné elnök 

 

2.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzatával kötött együttműködési 

megállapodás jóváhagyásáról 

Előadó: Veisz Györgyné elnök 

 

3.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzatával 2015.évi közbeszerzési tervéről 

Előadó: Veisz Györgyné elnök 

4.) Szóbeli előterjesztés katolikus tábor megrendezésének támogatásáról 

Előadó: Veisz Györgyné elnök 

5.) Szóbeli előterjesztés helyi római katolikus templom, illetve udvara díszítésére virágok 

vásárlásáról 

Előadó: Veisz Györgyné elnök 

6.) Szóbeli előterjesztés Farkasgyepű település virágosítási feladatainak ellátásról 

Előadó: Veisz Györgyné elnök 

7.) Szóbeli előterjesztés az Együtt Gyermekeinkért Alapítvány támogatásáról 

 Előadó: Veisz Györgyné elnök 

8.) Szóbeli előterjesztés a hagyományos farkasgyepűi falunapon fellépő nemzetiségi 

csoportok ellátásáról  

 Előadó: Veisz Györgyné elnök 

9.) Szóbeli előterjesztés közösségépítés céljából kerti grillek vásárlásáról 

 Előadó: Veisz Györgyné elnök 



NAPIREND TÁRGYALÁSA 

1.) Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi 

gazdálkodásáról 

Előadó: Veisz Györgyné elnök 

Veisz Györgyné elnök az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.  

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így elnök javasolta, hogy a képviselő-testület az 

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el. 

A testület tagjai közül jelen volt 3 képviselő. 

A képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett, és 3 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 

tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

8/2015. (IV.16.) NN.Ökh.sz. határozat: 

Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Farkasgyepű 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló beszámolót  

 

  1.577 ,- eFt azaz egymillió-ötszázhetvenhétezer forint tényleges bevétellel és  

  1.567 ,- eFt azaz egymillió-ötszázhatvanhétezer forint teljesített kiadással és 

  9.577,- Ft, azaz Kilencezer-ötszázhetvenhét  forint pénzmaradvánnyal  

  elfogadja.  

 

Farkasgyepű  Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi tényleges bevételeit és 

teljesített kiadásait jelent határozat melléklete tartalmazza. 

 

Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évben adósság és 

hitelállománnyal nem rendelkezett. 

A képviselő-testület utasítja az elnököt a szükséges intézkedés megtételére.  

 

Felelős: Veisz Györgyné elnök 

Határidő: 2015.május 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.) Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzatával kötött együttműködési 

megállapodás jóváhagyásáról 

Előadó: Veisz Györgyné elnök 

Veisz Györgyné elnök az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.  

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így elnök javasolta, hogy a képviselő-testület az 

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el. 

A testület tagjai közül jelen volt 3 képviselő. 

A képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett, és 3 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 

tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

9/2015. (IV.16.) NN.Ökh.sz. határozat: 

Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületével 2014. november 

27-én megkötött és 43/2014. (XI.27.) NN.Ökh. számú határozattal jóváhagyott 

együttműködési megállapodást változatlan formában jóváhagyja. 

Felelős: Veisz Györgyné elnök 

Határidő: azonnal 

 

3.) Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzatával 2015.évi közbeszerzési 

tervéről 

Előadó: Veisz Györgyné elnök 

Veisz Györgyné elnök az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.  

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így elnök javasolta, hogy a képviselő-testület az 

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el. 

A testület tagjai közül jelen volt 3 képviselő. 

A képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett, és 3 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 

tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

10/2015. (IV.16.) NN.Ökh.sz. határozat: 

Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évben 

nemzeti, illetve uniós közbeszerzési értékhatárt elérő közbeszerzést nem tervez.  

A képviselő-testület utasítja az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 

                         

 Felelős: Veisz Györgyné 

Elnök 

 

Határidő: azonnal 



4.) Napirend: Szóbeli előterjesztés katolikus tábor megrendezésének támogatásáról 

Előadó: Veisz Györgyné elnök 

Veisz Györgyné elnök tájékoztatta a képviselőket, hogy az idei évben is lesz katolikus tábor 

Bakonyjákón, ahol a farkasgyepűi diákok is részt vesznek majd. A tábor a gyerekek ellátása 

miatt költséges, ezért elnök javasolta, hogy a nemzetiségi önkormányzat támogassa 10.000,-

Ft-al a tábort.  

A képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett, és 3 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 

tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

11/2015. (IV.16.) NN.Ökh.sz. határozat: 

Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.évi 

költségvetése terhére 10.000,-Ft, azaz tízezer forint támogatást nyújt a 

farkasgyepűi diákok részvételével is megvalósuló, Bakonyjákón megrendezésre 

kerülő katolikus tábor megszervezéséhez.  

A képviselő-testület utasítja az elnököt a szükséges intézkedés megtételére.  

Felelős: Veisz Györgyné             

elnök 

Határidő: 2015.június 30. 

 

5.) Napirend: Szóbeli előterjesztés helyi római katolikus templom, illetve udvara díszítésére 

virágok vásárlásáról 

Előadó: Veisz Györgyné elnök 

 

Veisz Györgyné elnök tájékoztatta a képviselőket, hogy egyeztetett a plébánossal, annak 

érdekében, hogy az idei évben is a nemzetiségi önkormányzat látná el virágokkal a templomot 

és környékét, Elnök javasolta, hogy legfeljebb 30 eFt összeget költsön a helyi római katolikus 

templom, illetve udvara virágdíszítésére. 

A képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett, és 3 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 

tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

12/2015. (IV.16.) NN.Ökh.sz. határozat: 

Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonyjákói 

Római Katolikus Egyházközség Farkasgyepűi Fíliájával együttműködve 2015.évi 

költségvetése terhére legfeljebb 30.000,-Ft, azaz harmincezer forint összegben a 

farkasgyepűi római katolikus templom, illetve udvara díszítésére virágokat vásárol.  

A képviselő-testület utasítja az elnököt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Veisz Györgyné             

elnök 

Határidő: azonnal 



 

6.) Napirend: Szóbeli előterjesztés Farkasgyepű település virágosítási feladatainak ellátásról 

Előadó: Veisz Györgyné elnök 

Veisz Györgyné elnök tájékoztatta a képviselőket, hogy Farkasgyepű településen minden 

évben a Farkasgyepű Fejlődésért Egyesület, illetve a Gyöngyvirág Tánccsoport tagjai 

virágosítanak a német nemzetiségi önkormányzat támogatásával. Elnök javasolta, hogy a 

szebb településkép kialakítása érdekében egynyári virágok, illetve muskátlik vásárlására az 

idei évben is legfeljebb 100.000,-Ft összeget költsön a nemzetiségi önkormányzat. 

A képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett, és 3 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 

tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

13/2015. (IV.16.) NN.Ökh.sz. határozat: 

Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Farkasgyepű 

Fejlődésért Egyesület, illetve a Gyöngyvirág Tánccsoport tagjaival együttműködve 

2015. évi költségvetése terhére Farkasgyepű község településképének javítása 

érdekében legfeljebb 100.000,-Ft, azaz egyszázezer forint összegig virágokat vásárol 

és  a polgármesterrel történt egyeztetést követően ültet ki a településen. 

A képviselő-testület utasítja az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Veisz Györgyné             

elnök 

Határidő: 2015.május 31. 

 

7.) Napirend: Szóbeli előterjesztés az Együtt Gyermekeinkért Alapítvány támogatásáról 

Előadó: Veisz Györgyné elnök 

Veisz Györgyné elnök tájékoztatta a képviselőket, hogy az Együtt Gyermekeinkért 

Alapítvány segíti többek között a hátrányos helyzetű tanulók kirándulásának finanszírozását a 

Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában. Elnök elmondta, hogy az 

Egyesület elnöke jelezte felé, hogy az idei évben kevesebb támogatás áll rendelkezésükre, 

ezért kérte a nemzetiségi önkormányzat segítségét azon osztályok kirándulásához, ahová a 

legtöbb farkasgyepűi gyermek jár, és ez 4.és a 6.osztály. Elnök javasolta, hogy osztályonként 

10.000,-Ft-al támogassa a nemzetiségi önkormányzat az iskolások tanulmányi kirándulását.   

A képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett, és 3 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 

tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

14/2015. (IV.16.) NN.Ökh.sz. határozat: 

Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.évi 

költségvetése terhére összesen 20.000,-Ft, azaz húszezer forint (osztályonként 

10.000,-Ft) támogatást nyújt az Együtt Gyermekeinkért Alapítvány (8445 

Városlőd, Kossuth Lajos u. 58. képviselő: Czudarhelyi Róbertné elnök) részére a 

4.osztály és a 6.osztály tanulmányi kirándulásának támogatása érdekében.  



A képviselő-testület utasítja az elnököt a szükséges intézkedés megtételére.  

Felelős: Veisz Györgyné             

elnök 

Határidő: 2015.június 30. 

 

8.) Napirend: Szóbeli előterjesztés a hagyományos farkasgyepűi falunapon és nemzetiségi 

napon fellépő nemzetiségi csoportok ellátásáról  

Előadó: Veisz Györgyné elnök 

Veisz Györgyné elnök tájékoztatta a képviselőket, hogy az idei évben is július első hétvégéjén 

lesz a hagyományos farkasgyepűi falunap és nemzetiségi nap. Elnök javasolta, hogy a 

nemzetiségi napon fellépő német nemzetiségi csoportok, énekkarok és tánccsoportok 

ellátásáról a nemzetiségi önkormányzat gondoskodjon legfeljebb 30.000,-Ft összeghatárig.  

A képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett, és 3 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 

tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

15/2015. (IV.16.) NN.Ökh.sz. határozat: 

Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Farkasgyepű Község Önkormányzatával együttműködve 2015. évi 

költségvetése terhére legfeljebb 30.000 Ft, azaz harmincezer forint 

összeghatárig gondoskodik a hagyományos farkasgyepűi falunapon és 

nemzetiségi napon fellépő nemzetiségi csoportok ellátásáról. 

A képviselő-testület utasítja az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Veisz Györgyné 

 elnök 

Határidő: 2015. július 20. 

 

9.) Napirend: Szóbeli előterjesztés közösségépítés céljából kerti grillek vásárlásáról 

Előadó: Veisz Györgyné elnök 

Veisz Györgyné elnök tájékoztatta a képviselőket, hogy nagyon fontos a településen a 

közösség építése, illetve a kialakult csoportok programjainak támogatása. Hasznos lenne, ha 

vásárolna a nemzetiségi önkormányzat két grillt, amit kölcsönadhatna az egyesületek, 

csoportok rendezvényeihez. Elnök javasolta, hogy a nemzetiségi önkormányzat legfeljebb 

100.000,-Ft összegig vásároljon 2 db kerti grillezőt közösségépítés céljából. 

A képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett, és 3 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 

tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

16/2015. (IV.16.) NN.Ökh.sz. határozat: 



Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi 

költségvetése terhére legfeljebb 100.000 Ft, azaz egyszázezer forint 

összeghatárig települési közösségépítés céljából 2 db kerti grillezőt vásárol, 

melyet a helyi csoportok, egyesületek részére szükség esetén kölcsönöz. 

A képviselő-testület utasítja az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Veisz Györgyné 

 elnök 

Határidő: 2015. július 20. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így elnök az ülést 18.20 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 Veisz Györgyné      Farkas-Rujzam Anikó 

 elnök                                                                   elnökhelyettes 

                                                                                            (jegyzőkönyv hitelesítő) 

 

 

 

 

 


