
Farkasgyepű Község Önkormányzat 6/2013. (I.24.) számú Kt. határozata: 

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

zárt ülésének napirendje: 
5.) Előterjesztés Kungl Melinda farkasgyepűi önkormányzati képviselő kérelmére, az 

általa jogosulatlanul felvett tiszteletdíj visszafizetésének ütemezéséről 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

6.) Előterjesztés Szkiba Gábor temetési segély kérelme tárgyában 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

7.) Szóbeli előterjesztés Holczmann Jánosné kamatmentes kölcsön igénylése tárgyában 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

8.) Szóbeli előterjesztés a Szűcs és Társai Kft. kérelmére szennyvíz hozzájárulási díj 

elengedésével kapcsolatosan 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

9.) Szóbeli előterjesztés a Farkasgyepű Község Önkormányzatának 2/12-ed részben 

tulajdonát képező  bakonyjákói iskola hasznosítása tárgyában 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 

 Farkasgyepű Község Önkormányzat 7/2013. (I. 24.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kungl Melinda (Pápa, 

1983.01.13. anyja neve: Kardos Irén) 8582 Farkasgyepű, Jókai u. 2. szám alatti 

lakos, önkormányzati képviselő 2012. február hónaptól 10 hónapon keresztül 

jogtalanul felvett havi 16.800,-Ft, azaz tizenhatezer-nyolcszáz tiszteletdíjának 

visszafizetését a képviselő kérelmére 2014. szeptember 30-ig engedélyezi.  

A Képviselő-testület a jogosulatlanul felvett tiszteletdíj kamatainak 

megfizetésétől eltekint.  

Amennyiben a képviselő a jogosulatlanul felvett tiszteletdíjat 2014. szeptember 

30-ig nem fizeti vissza az adók módjára kerül behajtásra.  

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

Felelős: Csőbör Károly polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 8/2013. (I. 24.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) Szkiba 

Gábor (Születési hely, idő: Veszprém, 1979.11.12. anyja neve: Sárdi Gabriella) 8582, Farkasgyepű, 

Petőfi u. 21. szám alatti lakos kérelmének helyt ad és részére egyszeri alkalommal 15.000,- Ft, azaz 

tizenötezer forint összegű temetési segélyt állapít meg pénzbeli juttatás formájában. 

A határozat egy példányával megkeresem a Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi 

ügyintézőjét, hogy a fenti összeget jogosult részére Farkasgyepű Község Önkormányzat házipénztárából 

3 napon belül fizesse ki.   

 

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel. 



A határozat felülvizsgálatát jogszabálysértésre való hivatkozással a Veszprémi Törvényszéktől (8200 

Veszprém, Vár u. 19.) lehet kérni a határozat kézhezvételétől számított harminc napon belül. 

I N D O K O L Á S 

 

Szkiba Gábor 8582 Farkasgyepű Petőfi u. 21. szám alatti lakos írásban kérelmet nyújtott be temetési 

segély megállapítása miatt, mivel édesanyja – néhai Sárdi Gabriella – 2012.12.17. napján elhunyt. 

Kérelmező kérelméhez csatolta a hatályos jogszabályban előírt igazolásokat (temetés költségeit 

igazoló számla, halotti anyakönyvi kivonat, jövedelemnyilatkozatot).  

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.) 46. § 

(1) bekezdése alapján a települési önkormányzat a rendeletében meghatározott feltételek szerint temetési 

segélyt állapíthat meg annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy 

arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a 

saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.  

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 13/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Rendelet) 18. § (1) 

bekezdése alapján az önkormányzat kérelemre vagy hivatalból temetési segélyt adhat annak, aki az 

elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy 

tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja 

létfenntartását veszélyezteti.  

A Rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja alapján a temetési segély összege 15.000 Ft. 

 

Az eljárás során benyújtott iratok alapján megállapításra került, hogy kérelmező a temetési segélyre 

jogosult, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint a Képviselő-testület a temetési segélyt 

megállapította.  

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 

(továbbiakban Ket.)101.§ (2) bekezdésében a határozatban foglaltakat a fellebbezési jogra tekintet 

nélkül teljesíteni kell, ha az ügyfél javára megállapított egyszeri vagy rendszeres pénzkifizetést, 

pénzbeli ellátást (szociális segély, nyugdíj stb.) tartalmaz, és az ügyfél fellebbezése csak a 

megállapított összegen felüli többletigényre vonatkozik. 

Az ügyben hatáskört és illetékességet az Szt. 4/A §-a, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) 19-21. §-ai 

biztosítanak. 

Határozatomat - a fenti jogszabályi rendelkezéseken túl – a Ket. 71-74.§-a, valamint az Szt. 4.§ és 17.§-

a alapján hoztam meg. 

A határozatban foglaltak fellebbezési jogra tekintet nélküli teljesíthetőségéről a Ket. 101.§ (2) bekezdése 

rendelkezik. 

A bírósági felülvizsgálat lehetőségét a Ket. 109.§-a  alapján biztosítottam.  

Az illetékmentességről az Szt. 16.§-a rendelkezik. 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 9/2013. (I. 24.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete Holczmann Jánosné (ln.: 

Rózsahegyi Erzsébet, Születési hely, idő:Pápa, 1960.02.25. anyja neve: Reizinger 

Anna) 8582, Farkasgyepű, Petőfi u. 40. szám alatti lakos rendkívüli élethelyzetére 

tekintettel, részére egyszeri alkalommal 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű 

támogatást állapít meg pénzbeli juttatás formájában. 

 

Képviselő-testület utasítja a Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi 



ügyintézőjét, hogy a fenti összeget jogosult részére Farkasgyepű Község Önkormányzat 

házipénztárából 3 napon belül fizesse ki.   

Felelős: Csőbör Károly polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 10/2013. (I. 24.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szűcs és Társai Kft. (8582 

Farkasgyepű, Kossuth Lajos u. 2. adószáma: 11528799-2-19) ügyvezetője kérelmére, 

- tekintettel a gazdasági társaság nehéz anyagi helyzetére- részére kivételes 

méltányosságból  180.000,-Ft,azaz egyszáznyolcvanezer forint szennyvíz hozzájárulási 

díj megfizetését elengedi azzal a feltétellel, hogy a vállalkozás képviselője a fennmaradó 

180.000,-Ft, azaz egyszáznyolcvanezer forint szennyvíz hozzájárulás tartozását 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 12085004-00153584-00100009 számú 

bankszámlájára legkésőbb 2013. február 28-ig megfizeti. 

 

Amennyiben a Szűcs és Társai Kft. a kedvezmény feltételeit nem teljesíti, úgy a 

kedvezmény érvényét veszti és a tartozás járulékaival együtt egy összegben esedékessé 

válik, adók módjára behajtásra kerül. 

Felelős: Csőbör Károly polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 11/2013. (I. 24.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem kívánja bérbeadni 

a Vital-Pro Hungary Kft részére a Bakonyjákó, Rákóczi utca 26. szám alatti 

378/2 helyrajzi szám alatti, iskola megnevezésű ingatlanból tulajdonát képező 2/12 

részt.  

Amennyiben fenti ingatlan tulajdonosai mégis a bérleti szerződés megkötése mellett 

döntenek, úgy a tulajdonrész arányában Farkasgyepű Község Önkormányzatát 

megillető bérleti díjat a bérleti jogviszonyból eredő károk és költségek megtérítésének 

fedezetként letéti számlán tartsák nyilván a bérbeadók, az ezen felüli költségek 

megtérítését önkormányzatunk nem vállalja.  

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete ragaszkodik a fenti 

ingatlanból az önkormányzatot megillető tulajdonrész értékének pénzbeli 

megváltásához az ingatlan károsodásának esetére. 
 

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

valamint arra, hogy jelen határozat mellékletét képező, a képviselő-testület szándékát 

tükröző véleményt küldje meg Bakonyjákó Község Önkormányzat és Németbánya 

Község Önkormányzat Képviselő-testülete felé.  

Felelős: Csőbör Károly polgármester 

Határidő: azonnal 

 


