
Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat  

Képviselő-testülete  

8582 Farkasgyepű, Petőfi S.u.42. 

 

Szám:4/2015. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

  

 

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 

szeptember 3-án 17.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

 

Jelen voltak:  

Veisz Györgyné  elnök 

Farkas-Rujzam Anikó  elnökhelyettes 

 

Távolmaradt:  

Hock Attila  nemzetiségi képviselő 

Meghívottak: 

Takácsné Légrádi Edina polgármester 

dr. Ádám Renáta   jegyző 

A meghívottak közül megjelent és a napirend tárgyalásánál jelen volt: 

dr. Ádám Renáta   jegyző 

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

jelenléti ív alapján megállapította, hogy a nemzetiségi képviselők közül 2 fő megjelent, 1 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 2 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 a vegyes ügyek között az alábbi napirendek megtárgyalása 

lenne szükséges: 

1.) Előterjesztés német nemzetiségi tánccsoport kirándulásának támogatásáról szóló 

határozat módosításáról 

Előadó: Veisz Györgyné elnök 

 



2.) Előterjesztés a Farkasgyepű településen élő, nappali tagozaton tanuló gyermekek 

részére írószervásárlási utalvány vásárlásáról 

Előadó: Veisz Györgyné elnök 
 

3.) Előterjesztés német nemzetiségi tánccsoport részére cd-s magnó vásárlásáról  

Előadó: Veisz Györgyné elnök 

 

4.) Előterjesztés a helyi nyugdíjasklub kirándulásának támogatásáról 

Előadó: Veisz Györgyné elnök 

 

5.) Előterjesztés Farkasgyepű település lakossága részére német nemzetiségi tájházat 

is bemutató kiránduláson résztvevőknek belépőjegy vásárlásról 

Előadó: Veisz Györgyné  

   elnök 

6.) Előterjesztés irodaszer vásárlásról 

   Előadó: Veisz Györgyné elnök 

 

A testület tagjai közül jelen volt 2 képviselő. 

A képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett és 2 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 

tartózkodás mellett a meghozta a következő határozatot: 

27/2015. (IX.03.) NN.Ökh. sz. határozat 

Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. 

szeptember 3-i nyilvános ülésének napirendje: 

1.) Beszámoló Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának I. 

félévi helyzetéről 

 

Előadó: Veisz Györgyné  

   elnök 

 

2.) Előterjesztés Farkasgyepű településen üdvözlőtáblák készítéséhez történő 

hozzájárulásról szóló határozat módosításáról 

 

Előadó: Veisz Györgyné  

   elnök 

 

3.) Előterjesztés német nemzetiségi tánccsoport kirándulásának támogatásáról szóló 

határozat módosításáról 

Előadó: Veisz Györgyné elnök 

 

4.) Előterjesztés a Farkasgyepű településen élő, nappali tagozaton tanuló gyermekek 

részére írószervásárlási utalvány vásárlásáról 

Előadó: Veisz Györgyné elnök 
 

5.) Előterjesztés német nemzetiségi tánccsoport részére cd-s magnó vásárlásáról  

Előadó: Veisz Györgyné elnök 

 

6.) Előterjesztés a helyi nyugdíjasklub kirándulásának támogatásáról 



Előadó: Veisz Györgyné elnök 

 

7.) Előterjesztés Farkasgyepű település lakossága részére német nemzetiségi tájházat 

is bemutató kiránduláson résztvevőknek belépőjegy vásárlásról 

Előadó: Veisz Györgyné  

   elnök 

8.) Előterjesztés irodaszer vásárlásról 

   Előadó: Veisz Györgyné elnök 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

1.) Napirend: Beszámoló Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi 

gazdálkodásának I. félévi helyzetéről 

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 2 képviselő. 

A képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett, és 2 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 

tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

28/2015. (IX.03.) NN.Ökh.sz. határozat: 

Farkasgyepűi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 

önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló beszámolót 

elfogadja. 

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

Felelős: Veisz Györgyné 

   elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

2.) Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű településen üdvözlőtáblák készítéséhez történő 

hozzájárulásról szóló határozat módosításáról 

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 2 képviselő. 

A képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett, és 2 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 

tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

29/2015. (IX.03.) NN.Ökh.sz. határozat: 

Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 19/2015. 

(V.28.) számú határozatát módosítja, amelynek során a határozat 1. bekezdése 

helyébe az alábbi szövegrész lép: 

Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete, 

Farkasgyepű Község Önkormányzatával együttműködve a Farkasgyepű 

községben elhelyezésre kerülő üdvözlőtáblák készítésének költségéhez 2015.évi 

költségvetéséből legfeljebb 291.000,-Ft, azaz kettőszázkilencvenegyezer forint 

összeggel járul hozzá. 

A Képviselő-testület 19/2015. (V.28.) számú határozatának e határozattal nem 

érintett rendelkezései változatlan formában és tartalommal hatályukban 

fennmaradnak. 

 

 

3.) Napirend: Előterjesztés német nemzetiségi tánccsoport kirándulásának támogatásáról 

szóló határozat módosításáról 

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 javaslatotokat fogadja el. 

A testület tagjai közül jelen volt 2 képviselő. 

A képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett, és 2 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 

tartózkodás mellett a következő határozatokat hozta: 

30/2015. (IX.03.) NN.Ökh.sz. határozat: 

Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 24/2015. 

(V.28.) számú határozatát módosítja, amelynek során a határozat 1. bekezdése 

helyébe az alábbi szövegrész lép: 

Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.évi 

költségvetése terhére a helyi német nemzetiségi tánccsoport kirándulásának 

autóbuszköltségét legfeljebb 330.000,-Ft, azaz háromszázharmincezer forint 

összegig megtéríti.   

A Képviselő-testület 24/2015. (V.28.) számú határozatának e határozattal nem 

érintett rendelkezései változatlan formában és tartalommal hatályukban 

fennmaradnak. 



 

4.) Napirend: Előterjesztés a Farkasgyepű településen élő, nappali tagozaton tanuló 

gyermekek részére írószervásárlási utalvány vásárlásáról 

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 javaslatotokat fogadja el. 

A testület tagjai közül jelen volt 2 képviselő. 

A képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett, és 2 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 

tartózkodás mellett a következő határozatokat hozta: 

31/2015. (IX.03.) NN.Ökh.sz. határozat: 

Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete, a 

Farkasgyepű településen állandó lakóhellyel rendelkező és nappali tagozaton 

tanuló diákok részére 2.000,-Ft/fő, azaz kettőezer forint per fő összegben 

írószervásárlási utalványt ajándékoz.  

 

A képviselő-testület a vásárlási utalványok költségét, legfeljebb 80.000,-Ft, azaz 

nyolcvanezer forint összegben 2015.évi költségvetéséből biztosítja.  

 

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

Felelős: Veisz Györgyné             

elnök 

Határidő: 2015.szeptember 30. 

 

 

5.) Napirend: Előterjesztés német nemzetiségi tánccsoport részére cd-s magnó vásárlásáról  

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 javaslatotokat fogadja el. 

A testület tagjai közül jelen volt 2 képviselő. 

A képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett, és 2 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 

tartózkodás mellett a következő határozatokat hozta: 

32/2015. (IX.03.) NN.Ökh.sz. határozat: 

Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete, a 

Farkasgyepűi Gyöngyvirág Német Nemzetiségi Tánccsoporttal, mint a 

farkasgyepűi német nemzetiségi kultúra, hagyományok egyik legfontosabb 

ápolójával együttműködve annak próbáihoz zeneszolgáltatás biztosítása 

érdekében 2015. évi költségvetése terhére legfeljebb 50.000,-Ft, azaz ötvenezer 

forint összeghatárig 1 db CD-s magnót vásárol.  



 

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

Felelős: Veisz Györgyné             

elnök 

Határidő: 2015.szeptember 30. 

 

6.) Napirend: Előterjesztés a helyi nyugdíjasklub kirándulásának támogatásáról 

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 javaslatotokat fogadja el. 

A testület tagjai közül jelen volt 2 képviselő. 

A képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett, és 2 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 

tartózkodás mellett a következő határozatokat hozta: 

33/2015. (IX.03.) NN.Ökh.sz. határozat: 

Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.évi 

költségvetése terhére a helyi nyugdíjasklub (képviselő: Ágh Magdolna) 2015. 

szeptember 27-re tervezett kirándulásához jelen határozat mellékletét képező 

támogatási szerződés szerint 25.000,-Ft, azaz huszonötezer  forint támogatást nyújt.   

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

 

Felelős: Veisz Györgyné             

elnök 

Határidő: 2015.szeptember 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.) Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű település lakossága részére német nemzetiségi 

tájházat is bemutató kiránduláson résztvevőknek belépőjegy vásárlásról 

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 javaslatotokat fogadja el. 

A testület tagjai közül jelen volt 2 képviselő. 

A képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett, és 2 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 

tartózkodás mellett a következő határozatokat hozta: 

34/2015. (IX.03.) NN.Ökh.sz. határozat: 

Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi 

költségvetése terhére a Farkasgyepű település lakossága részére német nemzetiségi 

tájházat is bemutató 2015. október 3-ra tervezett kiránduláson az autóbuszköltség 

egy részét és a belépőjegyek árát legfeljebb 350.000,-Ft, azaz háromszázötvenezer 

forint összeghatárig megtéríti.  

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

 

Felelős: Veisz Györgyné             

elnök 

Határidő: 2015.október 3. 

 

8.) Napirend: Előterjesztés irodaszer vásárlásról 

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 javaslatotokat fogadja el. 

A testület tagjai közül jelen volt 2 képviselő. 

A képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett, és 2 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 

tartózkodás mellett a következő határozatokat hozta: 

35/2015. (IX.03.) NN.Ökh.sz. határozat: 

Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

képviselő-testület jegyzőkönyveinek nyomtatása, sokszorosítása érdekében 

legfeljebb 30.000,-Ft, azaz harmincezer forint összegért fénymásolópapírt, 

tintapatront, egyéb irodaszert vásárol.   

Képviselő-testület utasítja az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Veisz Györgyné             

      elnök 

Határidő: azonnal 



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) 

 

 

 

 

 

 

 


