
 

Szám: 5/2013. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-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 14/2013. (II.14.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 14-i 

rendkívüli, nyilvános ülésének napirendje: 

 

1.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat saját bevételeinek és az 

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 

meghatározásáról 2013-2016. évekre vonatkozóan  

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

2.) Előterjesztés az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 

   Előadó: Csőbör Károly polgármester 

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

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

e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu 

 



 

3.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

köztisztaságról és a hulladékkezelésről szóló 11/2012. (VIII.6.) önkormányzati 

rendelet módosításáról  

Előadó: Csőbör Károly polgármester, dr. Ádám Renáta jegyző 

4.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 15/2012. (XI.29.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Csőbör Károly polgármester, dr. Ádám Renáta jegyző 

5.) Előterjesztés a Bakony-völgye Óvoda 2013. évi költségvetéséről  

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

6.) Előterjesztés a „Gyepű 2001” Vagyonhasznosító és Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság végelszámolásáról  

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

7.) Előterjesztés a Farkasgyepű Község Önkormányzatának 2/12-ed részben 

tulajdonát képező bakonyjákói iskola hasznosítása tárgyában hozott 11/2013. (I. 

24.) számú Kt. határozat felülvizsgálatáról 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

8.) Előterjesztés a Veszprém Megyei Falugondnokok Egyesülete támogatási 

kérelméről 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

9.) Szóbeli előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat rendezési tervének 

módosításáról 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1.)Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat saját bevételeinek és az 

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek meghatározásáról 2013-

2016. évekre vonatkozóan  

  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 polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az 

előterjesztett határozati javaslatot 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 határozatot hozta: 



15/2013. (II. 14.) számú Kt. határozat 
 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat saját bevételeit és 

az adósságot keletkeztető ügyleteinek felső határát a 2013-2016. évekre vonatkozóan az 

alábbiak szerint állapítja meg: 

Megnevezés 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 

Önkormányzati bevétel 15 320 16 086 16 890 17 735 

Helyi adók 13 420 14 091 14 795 15 535 

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot  

1 900 1 995 2 095 2 200 megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és  

hasznosításából származó bevétel 

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 0 0 0 0 

Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény,  

0 0 0 0 részesedés, vállalat értékesítéséből vagy  

privatizációból származó bevétel 

Bírság, pótlék- és díjbevétel 0 0 0 0 

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0 0 0 0 

Önkormányzat adósságot keletkeztető 
0 0 0 0 

ügyletei 

Hitel, kölcsön felvétel 0 0 0 0 
A számvitelről szóló törvény szerinti 

hitelviszonyt  

0 0 0 0 
megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a  

forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig,  

kamatozó értékpapír esetén annak névértéke,  

egyéb értékpapír esetén annak vételára 

Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a  

0 0 0 0 
beváltás napjáig és annak a váltóval kiváltott  

kötelezettséggel megegyező, kamatot  

nem tartalmazó értéke 

Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői  

0 0 0 0 
félként történő megkötése a lízing futamideje 

alatt,  

és a lízingszerződésben kikötött tőkerész  

hátralévő összege 

Visszavásárlási kötelezettség kikötésével  

0 0 0 0 

megkötött adásvételi szerződés 

eladói félként történő megkötése,  

megkötése, ideértve a Szt. szerinti valódi 

penziós és óvadéki repóügyleteket is vissza- 

vásárlásig és a kikötött visszavásárlási ár 

Szerződésben kapott, legalább 365 nap 

0 0 0 0 időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés   

és a még ki nem fizetett ellenérték 

Külföldi hitelintézetek által, származékos    
0 0 0 0 

műveletek különbözeteként az Államadósság   



Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett,  

fedezeti bevételek, beváltás napjáig  

és annak a váltóval kiváltott  

Saját bevétel 50%-a 7 660 8 043 8 445 8 867 

Adósságot keletkeztető ügyelt fizetési  
15 320 16 086 16 890 17 735 

kötelezettséggel csökkentettt saját bevétel 
 

 

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

 

Felelős: Csőbör Károly polgármester 

Határidő: értelemszerű 

 

2.)Napirend: Előterjesztés az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 

  Előadó: Csőbör Károly polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet. 

Elmondta, hogy az idei évben a mérleg kb. 20 mFt-al kevesebbet mutat mint a tavalyi évben. 

Amivel talán kedvezőbb, hogy nem kell 5,5 mFt-al támogatni a körjegyzőséget. Kiadásban 

nem látott csökkenést és a feladatokban sem. Elmondta, hogy Települési Önkormányzatok 

Országos Szövetségétől kapott információk szerint  500 önkormányzat jelezte, hogy bevételei 

nem fedezik kiadásait. Nálunk is hasonló a helyzet, felújításra, illetve beruházásra nem lehet 

félretenni. Csak az egy helyben toporgásra jó a jelenlegi költségvetés,ha egyáltalán arra elég 

lesz. Talán ingatlanokat, telkeket vagy a tavat lehetne értékesíteni, ha akad vevő.  

 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

köztisztaságról és a hulladékkezelésről szóló 11/2012. (VIII.6.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  

  Előadó: Csőbör Károly polgármester. dr. Ádám Renáta jegyző 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet.  

 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 15/2012. (XI.29.) önkormányzati 

rendelet módosításáról  

  Előadó: Csőbör Károly polgármester. dr. Ádám Renáta jegyző 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet.  

 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.)Napirend: Előterjesztés a Bakony-völgye Óvoda 2013. évi költségvetéséről  

  Előadó: Csőbör Károly polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet. 

Elmondta, hogy Farkasgyepű hozzájárulása azért ilyen magas, mivel a bakonyjákói óvodában 

csak 23 gyermek van, viszont nagyon magas a túlóra. 

Schell Krisztina önkormányzati képviselő elmondta, hogy véleménye szerint el kellene 

gondolkozni azon, hogy elvisszük a gyermekeket Városlődre óvodába. 

Csőbör Károly polgármester  hozzátette, hogy ennek a lehetőségét már vizsgálja az 

önkormányzat.  

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

testület az előterjesztett határozati javaslatot 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 határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 16/2013. (II.14.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakony-völgye Óvoda e 

határozat mellékletét képező táblázatok szerinti 2013. évi költségvetését 

a.) 132.831.000 forint összegű bevételi főösszeggel és 

b.) 132.831.000 forintos kiadási főösszeggel, 

c.) Farkasgyepű Község Önkormányzat 1.182.000,- forint összegű 

hozzájárulásával elfogadja. 

A Bakony-völgye Óvoda költségvetése Kislőd Község Önkormányzat 

költségvetésében szerepel. 

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

Felelős: Csőbör Károly polgármester 

Határidő: azonnal 

 

6.)Napirend: Előterjesztés a „Gyepű 2001” Vagyonhasznosító és Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság végelszámolásáról  

  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 polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az 

előterjesztett határozati javaslatot 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 határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 17/2013. (II.14.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete (törzsszáma: 15426510, 

székhelye: 8582 Farkasgyepű, Petőfi utca 42.) a „Gyepű 2001” Vagyonhasznosító és 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” (8582 

Farkasgyepű, Petőfi utca 42.) végelszámolásával a végelszámolói zárójelentés, 

valamint a zárómérleg alapján egyetért és alábbiak szerint hozzájárul annak 

„végelszámolás” jogcímen történő megszüntetéséhez: 

 - végelszámolás kezdő időpontja: 2012.március 13, befejezése 2012.december 31. 

- az egyszerűsített éves beszámolóból megállapítható, hogy a társaság 

kötelezettségeit maradéktalanul kiegyenlítette, a végelszámolási időszakban tárgyi 

eszközökkel nem rendelkezett.  

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

Felelős: Csőbör Károly polgármester 

Határidő: azonnal 

 

7.)Napirend: Előterjesztés a Farkasgyepű Község Önkormányzatának 2/12-ed részben 

tulajdonát képező bakonyjákói iskola hasznosítása tárgyában hozott 11/2013. (I. 24.) számú 

Kt. határozat felülvizsgálatáról 

  Előadó: Csőbör Károly polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet.  

 

Veisz Györgyné alpolgármester elmondta, hogy szükséges lenne, hogy a bérlő 1 évre fizesse 

meg előre a biztosítást, illetve ha bármilyen közműhátraléka lesz, egyből fel kell mondani a 

szerződését.  

Csőbőr Károly polgármester elmondta, hogy egy gesztori megállapodásban lehetne 

rögzíteni a képviselő-testület kártérítésre vonatkozó igényeit.  

 



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

testület az előterjesztett határozati javaslatokat 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 határozatokat hozta: 

1. Farkasgyepű Község Önkormányzat 18/2013. (II. 14.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/12-ed részben tulajdonát 

képező bakonyjákói iskola hasznosítása tárgyában hozott 11/2013. (I. 24.) számú Kt. 

határozatát hatályon kívül helyezi. 

tület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Csőbör Károly polgármester 

Határidő: azonnal 

2. Farkasgyepű Község Önkormányzat 19/2013. (II. 14.) számú Kt. határozata: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete bérbe adja 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.  

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete ragaszkodik ahhoz, hogy 

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.  

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére, és felhatalmazza a szerződés képviselő-testület nevében történő 

aláírására.  

Felelős: Csőbör Károly polgármester 

Határidő: azonnal 

 

8.)Napirend: Előterjesztés a Veszprém Megyei Falugondnokok Egyesülete támogatási 

kérelméről 

  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 polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az 

előterjesztett határozati javaslatot 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 határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 20/2013. (II.14.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évben 5.000,-Ft, 

azaz ötezer forint támogatásban részesíti a Veszprém Megyei Falugondnokok 

Egyesületét (8247 Hidegkút, Fő u. 67/A, adószám: 18931312-1-19, 

bankszámlaszám: Kinizsi Bank 73200189-11203616 ).  

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

Felelős: Csőbör Károly polgármester 

Határidő: azonnal 

 

9.)Napirend: Szóbeli előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat rendezési tervének 

módosításáról 

  Előadó: Csőbör Károly polgármester 

Polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy szükséges a település rendezési 

tervének felülvizsgálata.  

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az 

alábbi határozati javaslatot fogadja el: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2013. (II.14.) számú Kt. határozata: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon 

szándékát, hogy a község településrendezési tervét felül kívánja vizsgálni. 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a rendezési terv felülvizsgálatára 

vonatkozó árajánlatok beszerzésére. 

Felelős: Csőbör Károly polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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 határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 21/2013. (II.14.) számú Kt. határozata: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon 

szándékát, hogy a község településrendezési tervét felül kívánja vizsgálni. 



A képviselő-testület utasítja a polgármestert a rendezési terv felülvizsgálatára 

vonatkozó árajánlatok beszerzésére. 

Felelős: Csőbör Károly polgármester 

Határidő: azonnal 

Napirend után: 

 

Rujzam Anikó önkormányzati képviselő elmondta, hogy Molnár Andrásné farkasgyepűi 

lakos kérte, hogy a képviselők ne csak fiatalokat támogassák, illetve szeretné, ha a szociális 

ebéd és a házi segítségnyújtás díja csökkenne. Képviselő elmondta, hogy több panasz van az 

ebédre meg kellene vizsgálni, hogy a farkasgyepűi szanatóriumi konyháról hozott ebéd 

hogyan ízlene a lakosoknak. Az ebéd díja 675,-Ft/adag. Talán egy közvélemény kutatást 

kellene lefolytatni. Megkérdezte továbbá, hogy a kemping után lévő terület kinek a tulajdona, 

illetve érdeklődött a gesztenyefák pótlásának lehetőségéről is. Kérte, hogy a járás váltásról, 

illetve az ügyintézési helyekről valamint az új autóbusz menetrendről tájékoztató formájában 

értesítse az önkormányzat a lakosságot.  

 

Csőbör Károly polgármester válaszában elmondta, hogy a kemping után lévő terület a 

Magyar Állam tulajdonában van és a Bakonyerdő Zrt. a kezelője. Elmondta, hogy a házi 

segítségnyújtást végző többcélú társulás átalakulás előtt áll, így várható a változás ezen a 

téren is. Elmondta, hogy a gesztenyefák pótlása társadalmi munka keretében történhetne. A 

polgármester kérte a képviselők együttműködését egy helyi lap, értesítő szerkesztéséhez, mely 

tartalmazhatja az új menetrendet, illetve információkat a járásról, közös hivatalról.  

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

ülést 20.30 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 

 Csőbör Károly dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 


