
 

Szám: 7/2013. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 28-án 

18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről 

 

Jelen voltak: Csőbör Károly polgármester 

 Kungl Melinda  

 Rujzam Anikó 

 Schell Krisztina önkormányzati képviselők 

Távolmaradt: 

Veisz Györgyné alpolgármester 

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 közül 4 fő jelen van, 

1 fő távolmaradt, 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 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 29/2013. (III.7.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 28-i 

rendkívüli, nyilvános ülésének napirendje: 

 
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 

2.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat közbeszerzési tervének 

elfogadásáról 

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

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

e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu 

 



Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 

3.) Előterjesztés a vis maior pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok 

megtételéről 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1.)Napirend: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

  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 a 

lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót fogadja el. 

A testület tagjai közül jelen volt 4 képviselő. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 30/2013. (III. 28.) számú Kt. határozata: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester beszámolóját 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról elfogadja. 

 

2.)Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat közbeszerzési tervének 

elfogadásáról 

  Előadó: Csőbör Károly polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket a közbeszerzési 

tervről. Elmondta, hogy nincs sok lehetősége jelenleg az önkormányzatnak, talán, ha 

értékesíteni lehetne a tavat.  

 

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

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el.  

 

A testület tagjai közül jelen volt 4 képviselő. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:  

 



Farkasgyepű Község Önkormányzat 31/2013. (III. 28.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi 

közbeszerzési tervét elfogadja. 

A közbeszerzési terv e határozat mellékletét képezi. 

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

Felelős: Csőbör Károly 

polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3.)Napirend: Előterjesztés a vis maior pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok 

megtételéről 

  Előadó: Csőbör Károly polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket..  

 

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

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el.  

 

A testület tagjai közül jelen volt 4 képviselő. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:  

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 32/2013. (III. 28.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzata Képviselő-testülete kijelenti, hogy a 

2013.március 14-16. közötti rendkívüli időjárási körülmények által kialakult veszély 

miatt szükségessé váló védekezés elhárítására 50 eFt önrész vállalása mellett 850 eFt 

vis maior támogatást igényel.  

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy a 

káreseményhez kapcsolódóan biztosítással nem rendelkezik és a rendkívüli 

hóhelyzet, mint vis maior esemény okozta helyzetet – saját erejéből - részben vagy 

egészben - nem tudja megoldani.  

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy az 

önkormányzat a benyújtott támogatási kérelemben valótlan vagy megtévesztő adatot 

nem szolgáltatott. 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 

nevét, a támogatás tárgyát, a támogatás összegét, a helyreállítás összköltségét, a 

védekezés, helyreállítás megvalósítási helyét, időpontját nyilvánosságra hozzák. 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 

kérelem szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának a vis 



maior támogatás felhasználásáról szóló 9/2011.(II.15.) Kormányrendeletben 

meghatározott szervek ellenőrzést végezzenek.  

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy az adott 

tárgyban korábban vagy egyidejűleg nem nyújtott ne támogatási igényt. 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy 

feltételesen előzetesen felhatalmazást ad a Kincstár részére arra, hogy a Kincstár 

beszedési megbízást nyújtson be az önkormányzat ellen, amennyiben az Áht. 64/B. 

§ (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállnak. 

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

Felelős: Csőbör Károly 

polgármester 

Határidő: azonnal 

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

ülést 18.50 órakor berekesztette. 

 

K.m.f. 

 

 Csőbör Károly dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 

 

 

http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=1856#sid963584
http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=1856#sid963584

