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Farmos Község

Önkormányzat

 

J e g y z ő k ö n y v

 

 Készült: Farmos község Önkormányzat Képviselő testületének 2008. augusztus 19-én 18.00.  

                órai kezdettel tartott rendkívüli ülésén.

 

Jelen vannak: Boros Zoltán polgármester, Illing Szabolcs, Kaszás Zoltánné Kézér Imre, 

Miknai Ferenc, Rózsavölgyi Géza, Tarkó Gábor, Tarjáni Zsolt, Vincze Tamás képviselők.

 

Igazoltan távol:  Árva Zsolt alpolgármester, dr Ács Attila, Bertalan Ignác képviselő

 

Tanácskozási joggal: dr. Busai György jegyző, Böjti Károlyné óvodavezető, Kollár Ferenc 

iskola igazgató, Laczkovich Lászlóné pénzügyi bizottsági tag

 

Boros Zoltán polgármester: Köszönti az ülésen megjelenteket. 

 

A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Jegyzőkönyvvezetőnek 

felkéri Varga Adriennt, jegyzőkönyv hitelesítőnek Kaszás Zoltánné képviselőt. 

 

A meghívóban szereplő napirendi pontoktól eltérően javasolja az alábbi napirendeket: 

 

Napirend:

 

1./ Közoktatási intézmények működésével kapcsolatos tájékoztató

Előadó: polgármester

 

2./ Farmos Község Önkormányzat 2008. évi Közbeszerzési tervének elfogadása

     Előadó: polgármester

 

3./ Egészségügyi szerződések felülvizsgálatáról döntés

     Előadó: polgármester

 

4./ Ábrók József ingatlan visszavásárlási szerződéséről döntés

     Előadó: polgármester

 

 

Boros Zoltán polgármester: Kéri, aki egyetért a napirendekre, a jegyzőkönyvvezetőre és a 

hitelesítőre tett javaslatokkal, kézfelemeléssel jelezze. 

 

Boros Zoltán polgármester: Megállapítja, hogy a testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül a javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

89/2008.(VIII. 19.) sz. Önk. határozat

 

Farmos Község Önkormányzatának képviselő-

testülete a napirendi pontra, jegyzőkönyvvezetőre 

és jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslatot 

elfogadta. 
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Napirend: 

 

1./ Közoktatási intézmények működésével kapcsolatos tájékoztató

Előadó: polgármester

 

Boros Zoltán polgármester: Az előző ülésen szóba került, hogy született egy határozat, ha 

valakinek lejár a munkaszerződése és szeretnék megújítani, vagy új embert kívánnak felvenni 

az intézményvezetők, akkor a testület jóváhagyása szükséges hozzá. Az intézményvezetők 

eljuttatták a képviselők részére a névsort. A pénzügyi bizottság az ülés előtt tárgyalta. 

Kéri a kérdéseket, hozzászólásokat először az óvodával kapcsolatban, bizottsági 

állásfoglalást, ha történt. 

 

Illing Szabolcs képviselő: Bizottsági állásfoglalás nem történt. 

 

Miknai Ferenc képviselő: Kérdése az intézményvezetőtől, hogy a leadott névsor szerint elég-e 

a létszám, ami a jelenlegi 125 gyerek ellátásához szükséges:

 

Böjti Károlyné óvodavezető: Igen. 

 

Miknai Ferenc képviselő: Kérdése, hogy a Kickó Károlyné helyett szeretne-e felvenni valakit. 

 

Böjti Károlyné óvodavezető: Igen, illetve volt is már helyettesítés, mert ő már áprilisban 

elment, május végéig helyettesítették őt külső emberrel, nyárra nem csináltak szerződést, 

hogy megmaradjon a pénzösszeg. 

 

Miknai Ferenc képviselő: Kérdése, hogy nem lehetne megoldani a 10 óvónővel az ellátást?

 

Böjti Károlyné óvodavezető: Ha nem vesznek fel erre az állásra senkit, akkor helyettesítéssel 

tudnák megoldani. 

 

Miknai Ferenc képviselő: Mennyibe kerülne?

 

Böjti Károlyné óvodavezető: Kickó Károlyné bére egy hónapra járulékokkal együtt 162.300 

Ft, ha helyettesítik őt átlag helyettesítési bérrel számolva 117.400 Ft, kb. 50 e Ft-nyi havi 

megtakarítás keletkezne, ha helyettesítéssel látnák el az álláshelyet. 

 

Illing Szabolcs képviselő: Kérdése, hogy részmunkaidős foglalkoztatással mennyibe kerülne?

 

Böjti Károlyné óvodavezető: A részmunkaidős és a helyettesítő álláshely körülbelül lefedi 

egymást. Azt megtudná csinálni, hogy félállásban alkalmazna óvónőt, annak az összege kb. 

annyi mint a helyettesítési díj. A részfoglalkoztatással jobban járna, hiszen nem kellene szinte 

minden óvónőnek naponta valakinek helyettesítenie és nem lennének annyira leterhelve. 

Tehát még a részmunkaidővel is jobban járna, mintha egyáltalán nem töltené be az állást. A 

32 óra megterhelő az óvónőknek, ha azt mondja, hogy helyettesíteni kell, nem fognak sorban 

állni a helyettesítésért. 

 

Boros Zoltán polgármester: A helyettesítés lehetőség lenne arra, hogy a keresetüket 

kiegészítsék. 
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Böjti Károlyné óvodavezető: Igaza van, de annyira fáradtak, hogy csak akkor vállalnak 

helyettesítést, ha nagyon muszáj. Azt gondolja, hogy mindenféle képpen az a jobb, ha betöltik 

az állást, még akkor is ha félállással. 

 

Boros Zoltán polgármester: A 13. havi terheli félállással, helyettesítéssel nem és a nyári 

szabadságok lejönnek belőle. Javasolja, hogy helyettesítéssel oldják meg az álláshely 

betöltését. 

 

Illing Szabolcs képviselő: Pénzügyileg ugyanott van, mert ülés előtt beszélgetett az 

intézményvezetővel és kb. 90 e Ft-ra jött ki a félállás, 120 e Ft-ra a teljes, ha ez nem úgy van, 

akkor félre vezető ilyen szempontból. Vagy nem voltak jók a számok? Amit az óvoda vezető 

javasol, vagy jobbnak lát, arra hagyatkozik, mert pénzügyileg ugyanott vannak majdnem. Az 

emberi tényezők meghatározók, hogy az óvónők vállalják-e a helyettesítést, vagy inkább nem. 

 

Böjti Károlyné óvodavezető: Általában mindig hiányzik valaki, ha egy állás már üresen van, 

és még az mellett hiányoznak, akkor nagyon nehezen tudja megoldani a helyettesítést. Úgy 

gondolja, hogy akár helyettesítés, akár fél állás, az állásnak akkor is meg kell hogy maradjon, 

az állás nem kerülhet ki az óvoda költségvetéséből, mert helyi rendelet szerint megállapították 

18-ra a létszámot. 

 

Miknai Ferenc képviselő: Az óvoda titkári feladatok ellátásáról szeretne pár szót hallani. 

Kötelező-e fenntartani, vagy egyedileg Farmos község Önkormányzatának engedékenysége 

alapján került meghatározásra?

 

Böjti Károlyé óvodavezető: A közoktatási törvény nem írja elő, hogy kell lenni óvoda 

titkárnak, az óvodatitkári állást maguk bérmegtakarításból hozták létre évekkel ezelőtt. 

 

Miknai Ferenc képviselő: Szükség van rá?

 

Böjti Károlyné óvodavezető: Igen, feltétlenül, egyébként nem egyedi. 

 

Miknai Ferenc képviselő: Arra gondolt, hogy ebben a gazdasági helyzetben, nem-e lehetőség 

van ennek a fél állásnak az esetleges egyenlőre való felfüggesztésére. 

 

Böjti Károlyné óvodavezető: Azt gondolja, hogy a legrosszabb döntés lenne, miután az a 

program, amivel dolgoznak, az olyan sok adminisztrációs munkát von maga után, mindenféle 

felmérések, szülői tájékoztatók folyamatos megírását valakinek el kell végeznie. 

 

Boros Zoltán polgármester: Kérdése, hogy lehetséges-e határozott idejű szerződéssel felvenni 

valakit az üres álláshelyre,

 

Böjti Károlyné óvodavezető: Elviekben a törvény szerint nem lenne lehetséges üres 

álláshelyre határozott időre, csak helyettesítőként. 

 

Boros Zoltán polgármester: Felvetődött, hogy ugyanez az iskolánál megoldható. 

 

Böjti Károlyné óvodavezető: Az iskolában csak 22 óra a kötelező, még az óvodában 32 óra. 

 

Boros Zoltán polgármester: Ugyanaz a törvény vonatkozik ott is, az üres álláshelyeket be kell 

tölteni. 
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Böjti Károlyné óvodavezető: Lehetséges, hogy átmenetileg megtudják oldani. 

 

Tarkó Gábor képviselő: Kérdése, hogy az előző határozatnak a szövege hogyan szól? 

Mert nem látja, hogy mit tartalmaz, említették, hogy megvonták a két intézménynek a 

munkáltatói jogkörét. Most arról van szó, hogy a két intézményvezetőnek a munkáltatói 

jogkörét visszaadják, mert a határozatban a testület elvonta a munkáltatói jogot, csorbította 

az önállóságukat. Úgy emlékszik, hogy úgy született a döntés, hogy be kell számolni a két 

intézményvezetőnek, hogy milyen alkalmazottakat, hány főt vesznek fel. Csorbítja-e az 

intézményvezetők jogkörét, mert az előző ülésen az vetődött fel a jegyző részéről, hogy a 

képviselő-testület csorbította a határozatával a két intézménynek a munkáltatói jogkörét. Most 

azt a határozatot fogják visszavonni, vagy miről döntenek ebben a kérdésben?

 

Boros Zoltán polgármester: Ha jól emlékszik, akkor azt kérte a testület, hogy az 

intézményvezetők számoljanak be akkor amikor üres álláshely betöltésére kerül sor, kinek 

szűnik meg az álláshelye és a testület határozata nélkül nem vehet fel új embert, ez volt a 

júniusi ülésen, ennek értelmében kérte a testület az intézményvezetőket, hogy számoljanak be, 

hogy milyen létszámmal dolgoznak, kit szeretnének felvenni. Gazdaságosság szempontjából, 

melyik a gazdaságosabb, az üres álláshelyet úgy kell betölteni, hogy a leggazdaságosabb 

legyen, és törvényesen. Ha az a leggazdaságosabb, hogy helyettesítéssel meg tudják oldani, 

akkor azt javasolja, de ha csak részmunkaidővel lehet megoldani törvényesen, akkor úgy 

oldják meg. 

 

dr. Busai György jegyző:  Bár helyettesítés lenne a leggazdaságosabb, és  a legolcsóbb, a 

törvényes megoldás a határozott idejű kinevezés lenne, akár szeptember 15-től június 15-

ig, tekintettel arra, hogy azt követően valószínűleg az óvodai létszám is csökkenni fog. 

Ettől függetlenül a munkáltatói jogkörét a képviselő-testület a költségvetési rendeletben is 

meghagyta az intézményvezetőknek, azzal az ominózus határozattal kvázi elvonta, hiszen azt 

mondták, hogy üres álláshelyet nem tölthetnek be. A munkáltatói, munkaerő gazdálkodás, 

kinevezés jogkör az intézményvezetőket illeti meg, tehát az a határozat sérti a munkáltatói 

jogkört és elvonja, amit a képviselő-testület nem tehetett volna meg. 

 

Tarkó Gábor képviselő: Vissza kell vonni a határozatot. 

 

dr. Busai György jegyző: Pontosan erről van szó. A képviselő-testület legfeljebb ajánlást 

fogalmazhat meg ebben az ügyben. 

 

Böjti Károlyné óvodavezető: Üres álláshelyet csak kinevezéssel lehet betölteni, 

helyettesítéssel nem lehet. Erre az álláshelyre helyettesítőt nem vehet fel úgy, hogy 

szeptember 15-től május 31-ig, mert üres álláshelyen van, és ha nem adják ki a szabadságát 

nyáron, akkor ki kell fizetni. 

 

Kollár Ferenc igazgató: Az üres álláshelyeket kötelező meghirdetni a megfelelő 

szakminisztérium OKM által kiadott közlönyben. Az iskolában úgy csinálták, hogy 

meghirdették az állást, és nem jelentkeztek rá és így ellátják helyettesítéssel, de folyamatosan 

hirdetik az interneten. 

 

Böjti Károlyné óvodavezető: Kiszámolta pontosan, a helyettesítés 117.400 Ft, 

részfoglalkoztatás 89.364 Ft járulékokkal, a különbség durván 29 e Ft. 
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Boros Zoltán polgármester: Kérdése a jegyzőtől, hogy törvényes-e, ha félállással töltik be az 

állást?

 

dr. Busai György jegyző: Nem a képviselő-testület joga eldönteni azt, hogy az adott 

intézményben miként van betöltve az állás, az intézményvezetőknek a munkáltatói jogköre 

ez. A képviselő-testület felé javasolja a határozat visszavonását, és a munkáltatói jogkör 

vissza adását teljes egészében az intézményvezetők részére. Azt, hogy hány pedagógus állást 

kell betölteni, azt a Közoktatási törvény 1. számú melléklete meghatározza és innen kezdve 

a csoportok, illetve a felvehető gyermek létszám határozza meg a felveendő pedagógus 

létszámot. 

 

Boros Zoltán polgármester: Felolvassa a 72/2008.(VI. 27.) számú Önkormányzati határozatot, 

amelyről szó van. „Farmos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezi az 

önkormányzat által fenntartott intézmények vezetőit, hogy az általuk vezetett intézményben 

bekövetkező közszolgálati jogviszony megszűnésről haladéktalanul írásban értesítsék a 

polgármestert. Közszolgálati jogviszony megszűnésével megüresedő álláshely a képviselő-

testületi jóváhagyásáig nem tölthető be. Határidő: 2008. július 1-től Felelős: Polgármester, 

Intézményvezetők”

 

dr. Busai György jegyző: Ennek a határozatnak a második mondatán kellene 

visszavonni „Közszolgálati jogviszony megszűnésével megüresedő álláshely a képviselő-

testület jóváhagyásáig nem tölthető be. „

 

Tarkó Gábor képviselő: Az intézményvezetők egyeztessenek a fenntartóval, hogy hogyan 

akarják betölteni az állásokat, mindenféle képpen törvényes megoldást válasszon a két 

intézményvezető, a polgármester pedig tájékoztassa a testületet. 

 

dr. Busai György jegyző: Ennek a témának a megnyugtató lezárásaként javasolja, hogy 

a tanévkezdés utáni képviselő-testületi ülésre az intézményvezetőket fel lehet kérni 

beszámoltatni a tanévkezdés tapasztalatairól, és akkor meghallgatják, hogy sikerült-e 

zökkenőmentesen. Tudomása szerint az iskolában valamennyi tanköteles korú gyermek 

felvételt nyert, és az iskola zökkenőmentesen tud indulni. Az óvodánál az Alapító Okirat 

módosításával maximális 5 csoport indulhat, az Önkormányzat pedig biztosítja az ehhez 

szükséges személyi és tárgyi feltételeket. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Boros Zoltán polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a 72/2008.(VI. 27.) számú 

határozatból kikerüljön az a mondat, hogy Közszolgálati jogviszony megszűnésével 

megüresedő álláshely a képviselő-testület jóváhagyásáig nem tölthető be, kézfelemeléssel 

jelezze. 

 

Boros Zoltán polgármester: Megállapítja, hogy a testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

90/2008.(VIII. 19.) sz. Önk. határozat

A 72/2008.(VI. 27.) számú határozat az alábbiak 

szerint módosul: 

Farmos község Önkormányzat Képviselő-

testülete kötelezi az önkormányzat által 
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fenntartott intézmények vezetőit, hogy az általuk 

vezetett intézményben bekövetkező közszolgálati 

jogviszony megszűnéséről haladéktalanul írásban 

értesítse a polgármestert. 

Határidő: 2008. 08.19-től

Felelős: Polgármester, Intézményvezető

 

dr. Busai György jegyző: Ezáltal a munkáltatói jogkör teljes visszaállításra került. 

Kollár Ferenc képviselő: A polgármester úr kérte képviselői kérésre, hogy tájékoztassa 

hogyan változtak az osztály létszámok. Tájékoztatja a testületet arról, még mindig nem 

véglegesek az adatok, mert hétfőn lesznek a pótvizsgák, amelyek változtathatnak az 

összetételen, íratkozhatnak is be, a tegnapi nap folyamán is 2 fő beíratkozott egy második és 

egy ötödik osztályos, valamint hogy a Pest Megyei Önkormányzat 2. sz. Tanulási Képességet 

Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága valamennyi szegregáltan oktatott ötödik 

osztályos SNI-s tanuló (4 fő) státuszát integráltra változtatta a 2008. tavaszán elvégzett 

felülvizsgálat eredményeként. Az eredmények közül az utolsó kettő 08.15-én érkezett meg. 

Ennek következményeként az ötödik évfolyam létszáma 39 főre emelkedett, osztálybontás 

válik szükségessé. Megszüntethető viszont az egyik speciális csoport, ugyanis a 4. osztályos 

tanulót is integráltan oktathatónak minősítették. 

 

Boros Zoltán polgármester: A speciális oktatást nem lehet megszüntetni. 

 

Kollár Ferenc igazgató: Az egyik osztályt megszünteti, de a felső tagozatban vannak 

olyanok, akik nem integrálhatók, úgy jött vissza a szakértői véleményük, hogy szegregáltan 

oktatandók, ebben az esetben bármilyen kevesen vannak, ha benne van az alapító okiratban 

szegregáltan kell oktatni. Ha van kérdés szívesen válaszol. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Illing Szabolcs képviselő távozott, jelen van 8 fő. 

 

Napirend: 

 

2./ Farmos Község Önkormányzat 2008. évi Közbeszerzési tervének elfogadása

     Előadó: polgármester

 

Boros Zoltán polgármester: Ismerteti, hogy a konyha közbeszerzésének kiírásához szükség 

van a közbeszerzési terv elfogadására. A határozati javaslatban szerepel az Általános Iskola 

felújítása, bövítése, konyha üzemeltetésbe adása, folyószámla vezetés közbeszerzése. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Boros Zoltán polgármester: Kéri, aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze. 

 

Boros Zoltán polgármester: Megállapítja, hogy a testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

91/2008.(VIII. 19.) sz. Önk. határozat

 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-
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testülete Farmos Község 2008-as évre vonatkozó 

Közbeszerzési Tervét, a határozat melléklete 

szerinti tartalommal elfogadja. 

Felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt a 

Közbeszerzési Tervhez kapcsolódó intézkedések 

megtételére. 

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Busai György jegyző

 

Napirend: 

 

3./ Egészségügyi szerződések felülvizsgálatáról döntés

     Előadó: polgármester

 

Boros Zoltán polgármester: Az egészségügyi szerződések felülvizsgálatáról már több 

alkalommal is beszéltek, de határozat nem született, ezért kéri, a mellékelt határozati 

javaslatok elfogadását. 

 

Boros Zoltán polgármester: Megállapítja, hogy a testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

92/2008.(VIII. 19.) sz. Önk. határozat

 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a költségvetési kiadások csökkentése érdekében 

kezdeményezi a Farmos, Jászberényi őt 108/A. 

szám alatti székhelyű Dr. Farkas-Vincze Fogászati 

Szolgáltató Bt-vel 2003. január hó 02. napján 

megkötött „Együttműködési megállapodás” módosítását. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 

a határozat végrehajtásához szükséges előkészítő 

intézkedések, jognyilatkozatok megtételére, valamint 

a módosított szerződés képviselő-testület elé történő 

beterjesztésére. 

Határidő: 2008. szeptember 15.

Felelős: polgármester

 

Boros Zoltán polgármester: Megállapítja, hogy a testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

93/2008.(VIII. 19.) sz. Önk. határozat

 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a költségvetési kiadások csökkentése érdekében 

kezdeményezi a Farmos, Béke út 8. szám alatti 

székhelyű „EGÉSZSÉGÉRT 96” Egészségügyi és 

Háziorvosi Szolgáltató Bt-vel 1996. június hó 04. napján 

megkötött „Megbízási Szerződés” módosítását. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 

a határozat végrehajtásához szükséges előkészítő 
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intézkedések, jognyilatkozatok megtételére, valamint 

a módosított szerződés képviselő-testület elé történő 

beterjesztésére. 

Határidő: 2008. szeptember 15.

Felelős: polgármester

 

Boros Zoltán polgármester: Megállapítja, hogy a testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

 

94/2008.(VIII. 19.) sz. Önk. határozat

 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a költségvetési kiadások csökkentése érdekében 

kezdeményezi a Farmos, Jászberényi út 3. szám alatti 

székhelyű SANUS Bt-vel 1996. június hó 04. napján 

megkötött „Megbízási Szerződés” módosítását. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 

a határozat végrehajtásához szükséges előkészítő 

intézkedések, jognyilatkozatok megtételére, valamint 

a módosított szerződés képviselő-testület elé történő 

beterjesztésére. 

Határidő: 2008. szeptember 15.

Felelős: polgármester

 

Napirend: 

 

4./ Ábrók József ingatlan visszavásárlási szerződéséről döntés

     Előadó: polgármester

 

Boros Zoltán polgármester: Ismerteti, hogy 2003. július 3-án Ábrók Józseffel kötött 

szerződésben szerepelt, hogy amennyiben nem valósul meg a beruházás 5 éven belül az 

Önkormányzatot visszavásárlási jog illeti meg. Ennek értelmében, javasolja a határozati 

javaslat elfogadását. 

 

Kézér Imre képviselő: Úgy tudja, hogy ez az ingatlan szét van bontva több helyrajzi számra.

 

Boros Zoltán polgármester:  A 2003-as szerződésben az van, hogy az út a Szelei úttal 

párhuzamosan 40 m mélységben a 26,7 AK kimérésre kerülhet. Mivel 5 éven belül nem 

valósult meg az ipari létesítmény, amely munkahelyet biztosítana Ábrók József részéről. 

Azóta, hogy mi lett szétmérve nem tudja, de ki fogja deríteni. 

 

dr. Busai György jegyző: A szerződés alapján az Önkormányzatot megilleti a visszavásárlási 

joga. Ahhoz, hogy a polgármester úr eltudjon járni kell egy ilyen döntés, mivel az adott cél 

nem valósult meg. 

 

Boros Zoltán polgármester: Kéri, aki egyetért a határozati javaslattal kézfelemeléssel jelezze: 

 

Boros Zoltán polgármester: Megállapítja, hogy a testület a határozati javaslatot 8 igen 
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szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta. 

 

95/2008.(VIII. 19.) sz. Önk. határozat

 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

kinyilatkozza, hogy a Farmos belterületi nyilvántartásban 

a 663. helyrajziszám alatt felvett, szántó, gyep és 

kivett művelési ágú, összesen 18 ha 9292 m2 területű 

ingatlannak az egészhez viszonyított 2607/192692-ed 

arányú –ami 26,07 AK értéknek felel meg- tulajdoni 

illetőségére vonatkozó, 2003. július hó 3. napján Farmos 

községben megkötött adásvételi szerződés 4. pontjában 

kikötött visszavásárlási jogával élni kíván. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 

a határozat végrehajtásához szükséges intézkedések, 

jognyilatkozatok megtételére, valamint amennyiben 

szükséges, akkor a szerződés aláírására is. 

Határidő: 2008. szeptember 15.

Felelős: polgármester

 

 

Kézér Imre képviselő: Napirendi ponton túli kérdése, hogy a 2008. július 27-i testületi 

anyagban 445 millió Ft van megjelölve, az elfogadott 2008. évi költségvetésben 445 millió 

Ft van megjelölve, holott a július 27-i ülésen 30 millió Ft-tal csökkentették, erre az eltérésre 

szeretne választ kapni. 

 

dr. Busai György jegyző: Ekkor még nem volt jegyző, de azóta a községa 2008. I. féléves 

költségvetési beszámolója elkészült, ennek az anyagát a pénzügyi bizottság tagjai már 

megkapták tájékoztatásként, véleménye szerint ezen tájékoztató alapján sokkal pontosabban 

és több mindent lehet majd látni, és akkor térjenek vissza erre a kérdésre. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Boros Zoltán polgármester: Az ülést bezárja. 

 

 

kmf.

 

 

Boros Zoltán dr. Busai György

polgármester        jegyző

 

 

Kaszás Zoltánné

jkv. hitelesítő

 

 

A jegyzőkönyvet hangszalagról rögzítette: Varga Adrienn jkv

 

 


