
 

Szám: 10/2013. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 14-én 

16.00 órakor megtartott nyilvános üléséről 

 

Jelen voltak: Csőbör Károly polgármester 

 Kungl Melinda  

 Rujzam Anikó önkormányzati képviselők 

 

Távolmaradtak: Veisz Györgyné alpolgármester 

      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 közül 3 fő jelen van, 

2 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 3 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 45/2013. (V.14.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 14-i rendkívüli, 

nyilvános ülésének napirendje: 

1.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 

egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás 

igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013.(III.29.) BM 

rendeletben kiírt pályázatban történő részvételről szóló 43/2013.(IV.30.) 

számú határozat kiegészítés tárgyában 

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 

 



NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1.)Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egyes 

önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes 

szabályairól szóló 8/2013.(III.29.) BM rendeletben kiírt pályázatban történő részvételről szóló 

43/2013.(IV.30.) számú határozat kiegészítés 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 polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az 

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el.  

 

A testület tagjai közül jelen volt 3 képviselő. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 3 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:  

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 46/2013. (V. 14.) számú Kt. határozata: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egyes önkormányzati 

feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes 

szabályairól szóló 8/2013.(III.29.) BM rendeletben kiírt pályázatban történő 

részvételről szóló 43/2013.(IV.30.) számú határozatának harmadik bekezdését az 

alábbiak szerint kiegészíti: 

 

„Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázat benyújtásához 

szükséges 20 % önerő, forintban 816 991,- Ft,azaz nyolcszáztizenhatezer-

kilencszászkilencvenegy forint  biztosítását vállalja.” 

  

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 16.30 órakor berekesztette. 

 

K.m.f. 

 

 Csőbör Károly dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 

 

 


