
 

Szám: 2/2013. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 24-én 

18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről 

 

Jelen voltak: Csőbör Károly polgármester 

 Veisz Györgyné alpolgármester 

 Kungl Melinda  

 Rujzam Anikó 

 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 rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi ülésen 

megjelenteket, és a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők teljes létszámban 

jelen vannak, így a testület határozatképes. 

A rendkívüli, nyilvános 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 3/2013. (I.24.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 24-i rendkívüli, 

nyilvános ülésének napirendje: 

1.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselőtestületének a természetben 

nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló rendeletének 

megalkotásáról  

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

  dr. Ádám Renáta jegyző 

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

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

e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu 

 



2.) Előterjesztés Dr. Glied-Berke Magdolna fogorvos kérelmére fogászati alapellátáshoz 

történő hozzájárulás tárgyában 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

3.) Előterjesztés Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési 

megállapodás felülvizsgálata tárgyában 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

4.) Előterjesztés közétkeztetési megállapodás módosítása tárgyában 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1.)Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselőtestületének a 

természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló rendeletének 

megalkotásáról  

  Előadó: Csőbör Károly polgármester, dr. Ádám Renáta jegyző 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet. 

Elmondta, hogy ez a 2 m3 tűzifa szinte semmire sem elég. A mai napon 7 fő jogosult lenne a 

településen a rendeletben foglaltak szerint. Esetleg a képviselő-testület vásárolhatna még 5 m3 

tűzifát és így minden jogosult kapna 1 m3-t.  

Kungl Melinda önkormányzati képviselő szerint ez a támogatás megalázóan kevés. 

Rujzam Anikó önkormányzati képviselő elmondta, hogy a faluban már azt híresztelik, hogy 

elosztották a fát. Támogatta a polgármester tűzifa vásárlási javaslatát.  

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

testület az előterjesztett rendelet tervezetet fogadja el. 

 

A testület tagjai közül jelen volt 5 képviselő. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.)Napirend: Előterjesztés Dr. Glied-Berke Magdolna fogorvos kérelmére fogászati alapellátáshoz 

történő hozzájárulás tárgyában 

  Előadó: Csőbör Károly polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet, 

felolvasta a fogorvos levelét. 

Rujzam Anikó önkormányzati képviselő elmondta, hogy nagyon kevesen járnak a fogorvos 

asszonyhoz az ellátás minősége miatt. Javasolta, hogy kérjen a testület egy kimutatást arról, 

hogy mennyi farkasgyepűi betege van egy évben, ezt az OEP felé továbbítandó 

nyilvántartásból ki tudná nyomtatni a fogorvos.  

Csőbör Károly polgármester javasolta, hogy a farkasgyepűi ellátotti lista megérkezéséig, 

illetve a költségvetés megtárgyalásáig halassza el a képviselő-testület a döntést a hozzájárulás 

ügyében.  

A testület tagjai közül jelen volt 5 képviselő. 

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

0 tartózkodás mellett Dr. Glied-Berke Magdolna fogorvos fogászati alapellátáshoz történő 

hozzájárulás tárgyában írt kérelmével kapcsolatos döntést a farkasgyepűi ellátotti lista 

megérkezéséig, illetve a költségvetés megtárgyalásáig elhalasztotta.  

3.)Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 

együttműködési megállapodás felülvizsgálata tárgyában 

  Előadó: Csőbör Károly polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a 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 4/2013. (I. 24.) számú Kt. határozata:

  

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékelt módosító 

megállapodás szerint jóváhagyja a Farkasgyepű Német Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testületével megkötött együttműködési 

megállapodást.  



A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított 

együttműködési megállapodás képviselő-testület nevében történő aláírására. 

 

Felelős: Csőbör Károly            

       polgármester 

Határidő: 2013.január 31. 

 

4.)Napirend: Előterjesztés közétkeztetési megállapodás módosítása tárgyában 

  Előadó: Csőbör Károly polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet. 

Rujzam Anikó önkormányzati képviselő javasolta, hogy vizsgálja meg a képviselő-testület 

a szanatóriummal kötendő közétkeztetési megállapodás lehetőségét.  

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a 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 5/2013. (I. 24.) számú Kt. határozata:

  

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Frum Ferenc 

(székhely: 8598 Pápa-Tapolcafő, Simaház utca 25., adószám: 64347600-2-39) 

térítési díj módosítására vonatkozó javaslatát és 2013. március 1. napjától a 

mellékelt szerint módosítja az Önkormányzat és a Vállalkozó között érvényben 

lévő Farkasgyepű község ellátási területén a szociális étkeztetés keretein belüli 

étel előállításra és kiszállításra vonatkozó megállapodás 1. számú mellékletét.  

A megállapodás e módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 

formában érvényben maradnak.  

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére és a megállapodás képviselő-testület nevében történő aláírására. 

 

Felelős: Csőbör Károly            

     polgármester 

Határidő: 2013.február 28. 



Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester tájékoztatta a megjelenteket, 

hogy a képviselő-testület a további napirendi pontokat zárt ülés keretében tárgyalja. A 

nyilvános képviselő-testületi ülést 19.00 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 Csőbör Károly dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 

 

 


