Farmos Község
1. Önkormányzat

2. J e g y z ő k ö n y v
2. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én
tartott ülésén folytatólagosan.
Jelen vannak: Boros Zoltán polgármester, Bertalan Ignác, Dr. Ács Attila, Illing Szabolcs,
Miknai Ferenc, Rózsavölgyi Géza, Tarjáni Zsolt, Tarkó Gábor, Vincze Tamás képviselők.
Igazoltan távol: Árva Zsolt alpolgármester, Dr. Ács Attila képviselő
Késve érkezett: Rózsavölgyi Géza képviselő
Tanácskozási joggal: Kudett Magdolna jegyző, Csörögi Sándor ÖKOVÍZ Kft., Böjti
Károlyné óvoda vezető, Jezsikné Kármán Teréz művelődési ház, könyvtár vezető, Kollár
Ferenc iskola igazgató, Glócz Zoltán körzeti megbízott
Nyílt ülés keretein belül:
4./

Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről
Előadó: polgármester

5./

ÖKOVÍZ Kft. tájékoztatása, beszámolója
Előadó: polgármester/Varjú Tamás

6./ A Magyar Államkincstár észrevételei alapján javított, illetve módosított költségvetési
szervek Alapító Okiratainak elfogadása, jóváhagyása
Előadó: polgármester
7./ Az Önkormányzat tulajdonában lévő vízszolgáltatás igénybevételéről és a vízdíj
megállapításáról szóló 10/2001. (XII.18.) Önk. rendelet módosítása
Előadó: polgármester
8./ Az Önkormányzat által személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2007. (III.09.) Önk. rendelet
módosítása
Előadó: polgármester
9/

TakarNet országos földhivatali számítógépes hálózat bevezetése, előfizetése
Előadó: polgármester

10./ Tápiómenti Területfejlesztési Társulás a Magyar Államkincstár észrevételei alapján
javított, illetve módosított Alapító Okiratának elfogadása, jóváhagyása
Előadó: polgármester

11./ Tápiómenti Területfejlesztési Társulás a Magyar Államkincstár észrevételei alapján
javított, illetve módosított Társulási Megállapodásának elfogadása, jóváhagyása
Előadó: polgármester
12./

Egyebek…
Előadó: polgármester

Napirend:
4./ Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről
Előadó: polgármester
Boros Zoltán polgármester: Ismerteti a két ülés között történt eseményeket.
-A múlt héten ellenőrzést végeztek a hulladéklerakónál, amit az elmúlt időszakban
rekultiváltak. Egy-két kifogást találtak, amit nem megfelelően végeztek el, 20-a után lesz a
műszaki átadás, remélik, hogy addigra ki fogják javítani. Jelenleg úgy néz ki, hogy hulladékot
erre a területre nem hoznak, reméli, hogy ezután sem fog megtörténni.
- A LEADER-rel kapcsolatban volt egy közgyűlés, ahol ismertetésre kerültek a pályázatok,
amiket az elkövetkezendő időkben írnak ki, előre láthatólag szeptemberben.
-A játszótérre benyújtott pályázat az iskola udvarára 4.016 e Ft-os támogatásban részesült a
LEADER részéről, a szerződéskötés még nem történt meg.
Glócz Zoltán: Ismerteti az elmúlt időszakban történt rendőrségi eseményeket.
Az utóbbi hónapban 4 lopás történt a községben, egy önbíráskodás, egy közlekedés biztonság
elleni bűncselekmény, és egy könnyű testi sértés. A lopásokat ismerteti részletesebben.
-2009. július közepén kerti szerszám lopás történt a Paskomi úton, motoros fűrészt, illetve
fűkaszát vittek el.
-2009. július 21-én ittas személytől értékeket loptak el az utcán, az elkövetők megvannak,
folyik ellenük az eljárás.
-2009. július 26-án a Mátyás király útról egy lakatlan házból gázkonvektorokat loptak el.
2009. augusztus 2-re virradóra a Táncsics Mihály út egyik udvaráról tűzifát tulajdonítottak el,
ismeretlen tettesek.
Boros Zoltán polgármester: Az elmúlt időszakban történt sorozatbetörésekkel kapcsolatban
van-e eredmény?
Glócz Zoltán: Folyik a nyomozás, biztató jelek vannak az elkövetőkre vonatkozólag.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Napirend:
5./ ÖKOVÍZ Kft. tájékoztatása, beszámolója
Előadó: polgármester /Csörögi Sándor
Boros Zoltán polgármester: Kéri, hogy tegyék fel Csörögi Sándornak a kérdéseket.
Kudett Magdolna jegyző: Azért hívták meg az ÖKOVÍZ Kft. egyik képviselőjét képviselői
indítványra, illetve rendszeresen érkeznek telefonhívások a lakosoktól, hogy némely személy
rendszeresen szemetet tesz a kukák mellé a gyűjtőszigeteken. Ezzel kapcsolatosan az a

probléma, hogy van olyan, hogy tényleg csak mellé teszik, de olyan is van, hogy tele van a
kuka és már nem fér bele több szemét. A mai nap folyamán érkezett egy bejelentés, hogy
műanyag dolgokat, pl.: tejesládák, vödrök voltak a konténerek mellé helyezve. Ebben az
esetben milyen megoldást tudnának nyújtani, ha valakinek ilyen egyéb szemete van, mint pl.:
a tejesláda, hogy nem fér bele a hulladékgyűjtőbe?
Csörögi Sándor: Bemutatkozik, Csörögi Sándor az ÖKOVÍZ Kft. hulladékgazdálkodás
ágazatvezetője. Farmos településen az Újkom Kht. végzi a kommunális, illetve a szelektív
hulladékgyűjtést, ezért az ülés előtt tájékozódott a hulladék gyűjtésének gyakoriságáról.
Két dolgot kell megkülönböztetni, a gyűjtőszigetre kihordott vegyes kommunális hulladék,
ami nem csomagolási hulladék, nem fém, nem műanyag pet palack, nem papír, ez az egyik
kategória, ezt az Újkom Kht. szedi a vegyes kommunális hulladékgyűjtési napon, ilyenkor
minden alkalommal rendbe teszik a gyűjtőszigeteket. Ezzel nem teljes mértékben, de
orvosolva van a helyzet, azért fogalmazott úgy, hogy nem teljes mértékben, mert minél
gyakoribbá válik egy gyűjtőszigetnek a takarítása, a lakosság szemfülesen rájön arra, hogy
kiviheti oda a kommunális hulladékát, hiszen úgyis elviszik onnan. A farmosi újságba írni
fognak egy tájékoztatót a gyűjtőszigetek helyes használatáról.
A gyűjtő szigetek kapacitás-kihasználtságával kapcsolatban elmondja, hogy az Újkom Kht.
az ÖKOVÍZ Kft. szelektív gyűjtési rendszerében ugyanúgy körjáratokban történik, ami
azt jelenti, hogy pl.: hétfői napon a pet palackok gyűjtése zajlik a szolgáltatási területen,
ez azt jelenti, hogy reggel elindul a gyűjtő autó és végigjárja a szolgáltatói területen lévő
településeken kialakított gyűjtőszigeteket és csakis a pet palackokat gyűjti be, tehát egy
logisztikai kört ír le. Gazdasági szempontból nem lenne kifizetődő, ha egy településre
eljönne két konténer pet palackért. Ennek az elkerülésére, orvoslására javasolható, vagy a
gyűjtőszigeteken elhelyezett műanyaggyűjtő konténerek számának a növelése, vagy egy
harmadik gyűjtősziget kialakítása. Az is meggondolandó, hogy a jelenlegi gyűjtőszigetek
maradjanak-e a jelenlegi helyükön, mivel a településen erős a tranzit forgalom, ezért
előfordulhat, hogy az átutazók otthagyják a hulladékukat. Létezik a zsákos házhoz menő
szelektív hulladékgyűjtés is, ami szintén a pet palackok gyűjtésére szolgál.
A nagyobb lomhulladék kategóriába tartozik az említett tejesláda, tehát ezt lomtalanítás
alkalmával lehet kihelyezni. A nagydarabos hulladékgyűjtő konténerekbe nem helyezhető
hulladékokat a lomtalanítás alkalmával gyűjtik be.
Kudett Magdolna jegyző: A pet palackokkal nincsen gond, csak azokkal, amiket mellé
tesznek, borzalmas a látvány. Többször is kapnak ezzel kapcsolatban telefont, hogy tudják,
hogy ki tette oda a hulladékot, mert látták, de nem tudnak vele mit tenni, egy tagadás, egy
állítás, megint patthelyzetben van a hivatal.
Csörögi Sándor: Közterület felügyelet létezik a településen?
Kudett Magdolna jegyző: Nem.
Csörögi Sándor: Tettenéréssel lehetne bizonyítani. A polgármester úrral és a kollégáival
átbeszélik, hogy a konténereket hová lehetne áthelyezni, ahol nincs átmenő forgalom. A
gyűjtési gyakoriságot nem tudják növelni, ezért maradt a gyűjtőszigetek számának a növelése,
vagy az adott gyűjtőkonténer számának a növelése.
Kudett Magdolna jegyző: Van olyan magán ember, akinek kulcsa van a konténerekhez, és
akár a tejesládát is beledobhatja, ha felnyitja a konténert.

Csörögi Sándor: Ez egy háromszög alakú kulcs, amit percek alatt bárki tud esztergálni,
az egész szolgáltatási területen ilyen zárszerkezettel vannak ellátva a konténerek. Volt
olyan eset a területükön, hogy a levágott sertésnek a bélszerkezete volt beletéve a
papírhulladékos konténerbe, ebben az esetben a szelektív hulladékgyűjtő járat jelez a
kommunális hulladékgyűjtő járatnak. Úgy gondolja, hogy a közzétett tájékoztatóval tudnak
ezen finomítani egyrészt, másrészt pedig bejelentés alapján szabálysértési eljárást lehet
kezdeményezni az adott illető ellen.
Boros Zoltán polgármester: Úgy gondolja, hogy a lakosságot kell még tovább tájékoztatni és
figyelmeztetni, hogy lomtalanításkor helyezzenek ki nagyobb hulladékokat.
Rózsavölgyi Géza képviselő megérkezett, jelen van 10 fő.
Tarkó Gábor képviselő: Ez a szemlélet nem annyira rossz a lakosságnak, mert nem
dobják ki a szemetet a határba. Javasolná, hogy olyan konténert kellene kihelyezni, amibe
egyéb műanyag hulladékokat lehetne elhelyezni. Elég kevésnek tartja az évente kétszer
megrendezésre kerülő lomtalanítást.
Kudett Magdolna jegyző: A mai nap folyamán éppen műanyag hulladék volt, de ez nem
minden esetben van így, igenis fel kell hívni a lakosság figyelmét, hogy ne helyezzenek el
hulladékot a konténerek mellé.
Csörögi Sándor: Több településen találkoztak már azzal a felvetéssel, hogy egyéb műanyagok
részére helyezzenek ki konténert, de azzal az a baj, hogy olyan ingert vált ki a lakosokból,
hogy oda bármiféle hulladékot elhelyezhetnek. Csatlakozik a jegyzőnőhöz, hogy indítsanak
be egy kampányt a településen a gyűjtőszigetek helyes használatáról és a lakosság
tudatformálásában el tudnak indítani egy folyamatot.
Miknai Ferenc képviselő: A tudatformálás nemcsak a lakosságra vonatkozik, hanem a
szállító munkásokra is, elmond ezzel kapcsolatban két esetet. Farmoson hétfői napokon van a
szemétgyűjtés, előtte az egyik önkormányzati dolgozó kiöntögeti a közkukákból a hulladékot
fekete zsákba és leteszik az első kukához amivel találkoznak, megérkeznek a szállítók,
felnyitják a kukát, látják, hogy alig van benne szemét, de van mellette egy fekete zsák, a
kukából a pici szemetet kiöntik, a fekete zsákot pedig otthagyják, erre nincs ráírva, hogy az
önkormányzat által összegyűjtött hulladéktárolók szemete, de otthagyják.
A másik dolog a pet palackok szállítása, a pet palackok belekerülnek egy felcímkézett zsákba,
amit ha úgy gondolja a szállító, akkor azt otthagyja, mert abban esetleg a palackok mellett a
zsugorfólia is benne van.
Az áremelkedést az Önkormányzat kézfelemeléssel támogatta. Milyen haszna származik
ebből az Önkormányzatnak? A lakossal kötött az ÖKOVÍZ Kft. szerződést, és nem az
Önkormányzattal, aki hozzájárul a díjak emeléséhez, és az Önkormányzat próbálja behajtani a
be nem fizetett díjakat.
Kudett Magdolna jegyző: A behajtással kapcsolatban elmondja, hogy a 2000. évi
hulladékgazdálkodásról szóló törvényben van ez leírva, ez sem az Önkormányzat, sem a
szolgáltató hibája, ez törvényben előírt kötelezettség.
Kézér Imre képviselő: Neki az a problémája, hogy az ügyfélszolgálatot nem lehet elérni. A
szolgáltató és a hivatal között össze vannak keveredve a funkciók, ugyanis a hivatal mutat a
szolgáltatóra, a szolgáltató pedig a hivatalra.

Csörögi Sándor: Reagál Miknai képviselő úr felvetésére, hogy a rakodó munkások azt az
utasítást kapják, hogy csak a kukákból és ÖKOVÍZ-es emblémával ellátott zsákokból vihetik
el a szemetet, aki ezzel visszaél az állásával felel érte. Az ÖKOVÍZ-es logóval ellátott
hulladékgyűjtő zsák az kizárólag a hulladékgyűjtő edény űrmérték alkalmilag meghaladó
többlet hulladék átadására szolgál, nem helyettesíti a kukát a zsák.
A közkukáknál keletkezett hulladékkal kapcsolatban úgy tudják orvosolni a problémát, hogy
kihelyeznek 1-2 1100 l-es konténert egy zárt helyre, ahová csak az Önkormányzat tudja
ezeket a hulladékokat elhelyezni.
A pet hulladékgyűjtésre rendszeresített zsákokban ugyanúgy el lehet helyezni a zsugorfóliát
is.
A díjakkal kapcsolatban nem kíván reagálni, mert ez jogilag a hulladékgazdálkodás jogi
szabályozása által szabályozott terület.
Az ügyfélszolgálattal kapcsolatos felvetést továbbítani fogja.
Jezsikné Kármán Teréz: Kérdése, hogy terveznek-e olyat, hogy a használt étolajat begyűjtik?
Csörögi Sándor: A használt étolaj begyűjtésére az ÖKOVÍZ Kft-nek nincs engedélye,
Magyarországon a Biofilter Kft. foglalkozik ilyen jellegű tevékenységgel, országos
lefedettségű a cég, gyűjtőautók járják az országot, megadja az elérhetőségüket és fel lehet
venni velük a kapcsolatot.
Tarjáni Zsolt képviselő: Nem lehetne-e sűríteni a lomtalanítást?
Csörögi Sándor: Éves két alkalom elegendő.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Boros Zoltán polgármester: Megköszöni a tájékoztatót.
Napirend:
6./ A Magyar Államkincstár észrevételei alapján javított, illetve módosított költségvetési
szervek Alapító Okiratainak elfogadása, jóváhagyása
Előadó: polgármester
Kudett Magdolna jegyző: A Magyar Államkincstár egyetlenegy Önkormányzatnak sem
fogadta be az Alapító Okiratát, több kisebb észrevétel és hiányosság volt benne. Felvette a
kapcsolatot a Magyar Államkincstár munkatársával és a belső ellenőrrel és az Ő egyeztetésük
alapján kerültek módosításra az Alapító Okiratok, melyek jelen előterjesztéshez csatolva
vannak, ehhez kéri a képviselő-testület hozzájárulását, a módosításhoz, illetve az egységes
szerkezetben történő megküldéshez a Magyar Államkincstárhoz, illetve elfogadásához.
Illing Szabolcs képviselő: A pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést és mivel
jogszabályi változásról van szó, így vita nélkül egyhangúlag támogatták a testületnek
elfogadásra.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Boros Zoltán polgármester: Kéri, aki elfogadja az Általános Iskola Alapító Okiratának

módosítását, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
77/2009. (08.11.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános
Iskola, mint költségvetési szerv a Magyar Államkincstár
észrevételei alapján történt, jelen előterjesztéshez csatolt Alapító
Okirat módosításához, valamint az egységes szerkezetű Alapító
Okirat elfogadásához, jóváhagyásához.
Továbbá, egyben utasítja a jegyzőt, hogy az Általános Iskola
módosított Alapító Okiratát haladéktalanul küldje meg a Magyar
Államkincstár részére az adatbejelentési kérelemmel együtt.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
Boros Zoltán polgármester: Kéri, aki elfogadja a Községi Óvoda Alapító Okiratának
módosítását, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
78/2009. (08.11.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Óvoda,
mint költségvetési szerv a Magyar Államkincstár észrevételei
alapján történt, jelen előterjesztéshez csatolt Alapító Okirat
módosításához, valamint az egységes szerkezetű Alapító Okirat
elfogadásához, jóváhagyásához.
Továbbá, egyben utasítja a jegyzőt, hogy az Óvoda módosított
Alapító Okiratát haladéktalanul küldje meg a Magyar
Államkincstár részére az adatbejelentési kérelemmel együtt.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
Boros Zoltán polgármester: Kéri, aki elfogadja a Vízmű Alapító Okiratának módosítását,
kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
79/2009. (08.11.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vízmű,
mint költségvetési szerv a Magyar Államkincstár észrevételei
alapján történt, jelen előterjesztéshez csatolt Alapító Okirat
módosításához, valamint az egységes szerkezetű Alapító Okirat
elfogadásához, jóváhagyásához.
Továbbá, egyben utasítja a jegyzőt, hogy a Vízmű módosított
Alapító Okiratát haladéktalanul küldje meg a Magyar
Államkincstár részére az adatbejelentési kérelemmel együtt.

Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
Boros Zoltán polgármester: Kéri, aki elfogadja a Közművelődési Könyvtár Alapító
Okiratának módosítását, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
80/2009. (08.11.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Közművelődési Könyvtár, mint költségvetési szerv a Magyar
Államkincstár észrevételei alapján történt, jelen előterjesztéshez
csatolt Alapító Okirat módosításához, valamint az egységes
szerkezetű Alapító Okirat elfogadásához, jóváhagyásához.
Továbbá, egyben utasítja a jegyzőt, hogy a Közművelődési
Könyvtár módosított Alapító Okiratát haladéktalanul küldje meg
a Magyar Államkincstár részére az adatbejelentési kérelemmel
együtt.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
Boros Zoltán polgármester: Kéri, aki elfogadja a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának
módosítását, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
81/2009. (08.11.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv a Magyar
Államkincstár észrevételei alapján történt, jelen előterjesztéshez
csatolt Alapító Okirat módosításához, valamint az egységes
szerkezetű Alapító Okirat elfogadásához, jóváhagyásához.
Továbbá, egyben utasítja a jegyzőt, hogy a Polgármesteri
Hivatal módosított Alapító Okiratát haladéktalanul küldje meg
a Magyar Államkincstár részére az adatbejelentési kérelemmel
együtt.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
Napirend:
7./ Az Önkormányzat tulajdonában lévő vízszolgáltatás igénybevételéről és a vízdíj
megállapításáról szóló 10/2001. (XII.18.) Önk. rendelet módosítása
Előadó: polgármester
Boros Zoltán polgármester: Július 1-től ÁFA módosítás történt 20%-ról 25%-ra emelkedett,
ezért szükséges a rendeletet módosítani. 217.-Ft-ról 225.-Ft-ra változna a vízdíj.

Kézér Imre képviselő: Az utóbbi időben nagyon megromlott a víz minősége, úgy gondolja,
ha valaki valamiért valamit kér, akkor ott valamit valamilyen szinten teljesíteni is kellene.
Szántóversenykor, amikor vélhetően a tűzoltók vettek vizet a tűzcsapról nagyon felkavarták a
vizet.
Illing Szabolcs képviselő: A következő bizottsági ülésre hívják meg Kocza Imrét és beszéljék
meg ezeket a problémákat. Jelenleg is van pályázati kiírás vízminőség javítására.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Boros Zoltán polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a vízdíjnál a 20%-os Áfát 25%-ra és
a 217.-Ft-ot 225.-Ft-ra emeljék, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2009.(…..) Önk. rendelete
Az Önkormányzat tulajdonában lévő vízszolgáltatás igénybevételéről és a vízdíj
megállapításáról szóló
10/2001. (XII.18.) Önk. rendelet módosításáról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990.
évi LXXXVII. tv. és a módosított személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv.
felhatalmazása alapján az Önkormányzat tulajdonában lévő vízszolgáltatás igénybevételéről
és a vízdíj megállapításáról szóló 10/2001. (XII.18.) Önk. rendeletét (továbbiakban: Rendelet)
az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A Rendelet 2. § (1) bekezdésének helyébe az alábbi lép:
2. § (1) A Képviselő-testület az ivóvíz díját egységesen nettó 181.-Ft-ban (+ 25% ÁFA)
állapítja meg.
2. §
E rendelet 2009. július 01-én lép hatályba, kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző
gondoskodik. A 2. §-ban megállapított vízdíjakat a folyamatban lévő igénybevett szolgáltatás
díjaként kell alkalmazni.
E rendelet hatályba lépésével a 2009. március 13-tól hatályos 4/2009. (III.13.) Önk. rendelet
hatályát veszti.

Farmos, 2009. augusztus

Boros Zoltán

Kudett Magdolna

polgármester

jegyző

Záradék:
A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Farmos, 2009.

Kudett Magdolna
jegyző

Napirend:
8./ Az Önkormányzat által személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2007. (III.09.) Önk. rendelet
módosítása
Előadó: polgármester
Boros Zoltán polgármester: Szintén az ÁFA 20%-ról 25%-ra való változása miatt vált
szükségessé a rendelet módosítása. Kéri a kérdéseket, hozzászólásokat.
Vincze Tamás képviselő: Az étkezési térítési díjakkal kapcsolatosan Ő nem akarja és nem
is tudja támogatni az ÁFA emelés érvényesítését a térítési díjakban. Információ szerint
jó néhány Önkormányzat lenyeli ezt az ÁFA emelést most évközben, tehát nem nyúl a
térítési díjakhoz. Amikor hallott erről, hogy ez megoldható, akkor elgondolkodott azon,
hogy egyébként is eléggé szépen emeltek a térítési díjakon, ezek eléggé tisztességes díjak,
gondolkodott azon, hogy fizetnek egy szolgáltatást, vesznek egy szolgáltatást a vállalkozó
által működtetett konyháról és ezért ennek a szolgáltatásnak a törvény szerint 5%-al
emelkedik a díja. Az is megfordult a fejében, hogy bizonyos termékek, alapanyagok ÁFÁ-ja,
amely ezekben az alapanyagokban megjelenik, tejtermékek, liszt, pékáru, 18%-ra csökkent
az ÁFA-juk és nem emelkedett. Tehát az a gondolata támadt és javasolja, hogy a testület
gondolja át, hogy esetleg meg lehetne beszélni a szolgáltatást biztosító vállalkozóval is,
hogy közösen vállalják át az 5%-os ÁFA terhet az év hátralévő részében, a következő évi
költségvetés tárgyalásakor pedig beszélhetnének ismét róla. Ez számolás és megbeszélés
kérdése, de úgy ítéli meg, hogy jelen pillanatban az élelmiszer ár, az alapanyag árak nem
emelkedtek olyan mértékben, ami indokolná azt, hogy a térítési díjak ÁFÁ-ját érvényesítsék,
vállalja át maga az Önkormányzat, vagy megtárgyalva a vállalkozóval közösen fele-fele
arányban.
Kaszás Zoltánné képviselő: Kérdése, hogy most eléggé sokszor változtak a térítési díjak, a
nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban részesülő étkezők száma csökkent-e?
Boros Zoltán polgármester: Nem tudja.
Illing Szabolcs képviselő: Vincze Tamás képviselő úrral ellentétben úgy gondolja,
hogy az ilyen jellegű kedvezménynek a megadása jelen helyzetben, közgazdaságilag
irracionális. Önkormányzat és Önkormányzat között is nagyon nagy a különbség, van olyan
Önkormányzat, amely meg tudja tenni ezt a dolgot, mert van rá fedezete egyéb más forrásból
biztosítja és van olyan amelyik Önkormányzat nem tudja megtenni. Nagyon meg kell
gondolni, hogy mire áldoznak a költségvetésből. Másrészt viszont visszatolja a felelősséget a

kormányra és a parlamentre, hogy ezt a törvényt ők hozták meg, ezért maga az ÁFA emelés
az állam bevétele, a legnagyobb kárvallottja a végfogyasztó, mert az ÁFA-t mindig Ő fizeti
meg, az, hogy a vállalkozások egymás között hogyan számolnak el, az megint más dolog.
Szeretne rávilágítani, hogy 120 milliárdos elvonást tervez a kormány, óriási kérdés lesz,
hogy a kormány honnan kívánja ezt az összeget elvonni, ezért is lenne óvatos a jelenlegi
helyzetben.
A legutóbbi esetben azért volt ilyen jelentős áremelés, mert korábban nem feltétlenül voltak
meglépve az emelések, amiket érvényesíteni kellett.
Nem zárkózik el az elől, hogy a konyha üzemeltetőjével leüljenek akár bizottsági ülésen
és átbeszéljék ezt a kérdést, ő is elmondaná a tapasztalatait, a képviselők is elmondanák az
aggályaikat, az ÁFA emelés kérdését megbeszélnék.
Vincze Tamás képviselő: Csak annyit mond a közgazdasági racionalitáshoz, hogy ezzel
kapcsolatosan kiszámolta-e valaki, hogy mekkora összegről beszélnek. Kaptak megint egy
javaslatot, mert ÁFA emelés volt, hogy tegyék fel a kezüket, hát nem fogja feltenni a kezét,
értve a közgazdasági szükségszerűséget, meg értve a szorítást is, amit az Önkormányzat érez.
A 120 milliárdos elvonással kapcsolatban lehetett már többféle variációt is hallani, de ő már
hallott olyat is, hogy bizonyos feladatok megvonásával is jár, tehát ha elvesznek pénzt, akkor
elvesznek feladatot is, de ez a jövő zenéje lesz majd.
Hangsúlyozza és elfogadja, hogy lehet, hogy ebben van egy kis populizmus is, de akkor is azt
mondja, hogy egy ilyen döntés meghozatalakor a képviselő-testület legalább beszéljen arról,
hogy mi minden van egy ilyen döntés mögött.
Boros Zoltán polgármester: Nagyon sok az 50%-os, ingyenes étkező, melyhez az állam
leadja a pénzt, de az ÁFA-t nem adja hozzá a 25%-ot, ugyanannyit ad, mint eddig, azt az
Önkormányzatnak kell megoldani.
Vincze Tamás képviselő: Erre mondta, hogy kiszámolta-e valaki, hogy mekkora összegről
beszélnek.
Miknai Ferenc képviselő: Az Önkormányzat ettől a szolgáltatótól szolgáltatást vett, aminek
a jelenlegi ÁFÁ-ja 25%. A kormány döntése alapján az Önkormányzatnak nincs mérlegelési
lehetősége, hogy emel-e árat vagy nem.
A mai hiányos költségvetésben, ha ez 10.000.-Ft éves viszonylatban, sok tízezer Ft is elvész
valahol, ezt pedig Farmos Önkormányzata nem tudja megengedni magának.
Illing Szabolcs képviselő: Az az álláspontja, hogy amíg működési hitelállománya van a
településnek, addig nem tud ilyet támogatni, mert még így sem biztos a nehéz gazdasági
helyzetben, hogy teljesíteni tudják az előirányzatokat.
Tarkó Gábor képviselő: Információi szerint a vállalkozónak semmi nyeresége nem származik
az ÁFA körből, mert vesz terméket 18-20%-os ÁFA-n, de 25 %-os számlát ad ki, neki az
ÁFA bevallásnál be kell fizetni azt a nyereséget, nem az ő nyeresége lesz a %, hanem az
államé. Támogatja az előterjesztést, amit előterjesztett a hivatal, vagyis a polgármester.
Bertalan Ignác képviselő: Sok szülő majd nem fogja tudni kifizetni a térítési díjat, mert a
lakáshitelének a törlesztő részlete annyira megemelkedett, akkor most majd kifogják zárni a
gyereket az óvodából, vagy azt mondják neki, hogy nem ehet? Összeadási problémák vannak
az előterjesztésben, mert napi háromszori étkezés 398.-Ft, ha összeadja egyenként, akkor
392.-Ft.

Böjti Károlyné óvodavezető: Azt elképzelni sem lehet, hogy azt mondanák a gyermekeknek,
hogy nem ehet. Nem sokan vannak olyanok, akik nem fizetnek, de az óvoda az csak
felszólítást küld a szülőnek a térítési díj elmaradásról, és ha ez nem vezet eredményre, akkor
jelzéssel él a jegyző felé és a jegyző feladata a behajtás.
Tarkó Gábor képviselő: A konyhára vonatkozó vállalkozói szerződésben az szerepel, hogy
meg van kötve a díj, hogy 2010. december 31-ig változatlan marad. Ez esetben ez a térítési
díj, ami le van írva, ez 2010-ben is ennyi maradhat, mert a vállalkozó nem fogja emelni a
díjakat az Önkormányzat felé, mert az a szerződésben benne van. Maradjon így.
Illing Szabolcs képviselő: Az lenne a javaslata, hogy ne bruttó módon állapítsák meg a térítési
díjakat, hanem nettó + ÁFA, mert a vállalkozó is úgy csinálja.
Tarkó Gábor képviselő: Vincze Tamásnak mondja, hogy a vállalkozók általában úgy kötnek
szerződést, hogy nettó + ÁFA és akkor ÁFA emelés esetén nincs belőle gond.
Boros Zoltán polgármester: Át lesznek dolgozva az árak nettó + ÁFA-ra.
Kudett Magdolna jegyző: Az eredeti rendeletben bruttó árak szerepeltek, ezért tartotta magát
ehhez a formához, de ha a testület úgy gondolja, akkor átírja nettó + ÁFA-ra.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Boros Zoltán polgármester: Kéri, aki elfogadja a térítési díj emelést abban a formában, hogy
nettó + ÁFA, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az
alábbi rendeletet alkotta:
Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2009.(…….) Önk. rendelete
Az Önkormányzat által személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2007. (III.09.) Önk. rendelet
módosításáról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv., a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet és a módosított személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv. felhatalmazása alapján az Önkormányzat által
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési
díjakról szóló 3/2007. (III.09.) Önk. rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint
módosítja:
1. §
A Rendelet 1. §-a az alábbiak szerint változik:
„1. § A Képviselő-testület az intézményi étkeztetés nyersanyag normáit az alábbiak szerint
állapítja meg:
(1)
Napközi Otthonos Óvoda

Napi háromszori étkezés
Ebéd
Tízórai
Uzsonna

318.-Ft
192.-Ft
63.-Ft
63.-Ft

(2)
Általános Iskola és Napközi Otthon
Napi háromszori étkezés
Ebéd
Tízórai
Uzsonna

459.-Ft
275.-Ft
92.-Ft
92.-Ft

(3)
Felnőtt étkeztetés
Napi háromszori étkezés
Ebéd
Tízórai
Uzsonna

646.-Ft
388.-Ft
129.-Ft
129.-Ft

(4) A 60 éven felüli felnőtt és nyugdíjszerű ellátásban részesültek az ebédért
fizetendő térítési díja 459.-Ft.
A 60 éven felüli felnőtt és nyugdíjszerű ellátásban részesültek
–amely az ebédet és az étel kiszállítását foglalja magában- fizetendő
térítési díj 667.-Ft.
Abban az esetben, ha nem éri el a családjában az egy főre jutó havi
jövedelem a nyugdjíminimum mindenkori legkisebb összegének 150 %-át,
egyedül élő esetén a 200 %-át, akkor a fizetendő térítési díj 515.-Ft
2. §
A Rendelet 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint változik:
„(1) Napközi Otthonos Óvodai ellátás keretében a 3 - 6. éves korosztályú gyermekek
napi felügyeletét, gondozását, nevelését és háromszori étkezését 318.-Ft/nap térítési díj
megfizetése ellenében biztosítja”
3. §
A Rendelet 2. § (3), (4) és (5) bekezdései az alábbiak szerint változnak:
„(3) A (2) bekezdés a) pontjában történő ellátásért (napi háromszori étkezés) fizetendő térítési
díj 459.-Ft/nap.
(4) A (2) bekezdés b) pontjában történő ellátásért (csak ebéd) fizetendő térítési díj 275.-Ft/
nap.
(5) A tízórai ellátásért igénybevevő esetében fizetendő térítési díj 92.-Ft/nap.”
4. §
A Rendelet 3. § (1) és (2) bekezdései az alábbiak szerint változnak:
„(1) Felnőtt étkeztetés térítési díjai:

a) napi háromszori étkeztetést igénybevevő önkormányzati dolgozó térítési díja 646.Ft/nap
b) önkormányzattal munkaviszonyban álló fizetendő térítési díja (csak ebéd) 388.-Ft/nap
(2) 60 éven felüliek szociális étkeztetésének (csak ebéd) térítési díja 307.-Ft/nap.”
5. §
A Rendelet 3/A. §-a az alábbiak szerint változik:
„3/A. § (1) A vendégebéd térítési díjai:
a) 14 éves korig 383.-Ft/nap
b) 15 – 18 éves kor között 450.-Ft/nap
c) 18 év felett 500.-Ft/nap”
6.§
A Rendelet 4. §-a az alábbiak szerint változik:
„4. § A rendeletben meghatározott nyersanyagnormák és térítési díjak a mindenkori Általános
Forgalmi Adót (ÁFA) nem tartalmazzák.”
7. §
E rendelet 2009. július 01-én lép hatályba, kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző
gondoskodik. A Rendeletben megállapított térítési díjakat a folyamatban lévő, igénybevett
szolgáltatás díjaként kell alkalmazni.
E rendelet hatályba lépésével a 2008. szeptember 02-tól hatályos 13/2008. (IX.02.) Önk.
rendelet és a 5/2009. (III.13.) Önk. rendelet hatályát veszti.
Farmos, 2009. augusztus

Boros Zoltán

Kudett Magdolna

polgármester

jegyző

Záradék:
A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Farmos, 2009.

Kudett Magdolna
jegyző

Szünet
Napirend:
9/ TakarNet országos földhivatali számítógépes hálózat bevezetése, előfizetése
Előadó: polgármester
Boros Zoltán polgármester: Átadja a szót a jegyző hölgynek.
Kudett Magdolna jegyző: Tájékoztatja a testület tagjait, hogy a jelenlegi nyilvántartás 2003as állapotot mutat, azóta eltelt 6 év, tehát a valóságnak nem minden esetben felel meg.

Többek között szükség van olyan területeken, mint adó- és értékbizonyítvány készítése,
parlagfű irtás, hagyatéki ügyek…, elengedhetetlen ez a földhivatali számítógépes hálózat
bevezetése. Több lehetőség is lenne, viszont ez a legcélravezetőbb a költségvetést is tekintve,
mert a Földhivatalból minden évben egy ingatlanról egy tulajdoni lapot kaphat ingyenesen
az Önkormányzat, viszont ennek maga a postaköltsége 280.-Ft, a TakarNet földhivatali
számítógépes hálózat révén belső használatra 51.-Ft/tulajdoni lap. Nem lenne havidíj, hanem
az egyszeri díj 3 évre 40.000.-Ft + ÁFA, 6 évre 70.000.-Ft + ÁFA. Az a lényege, hogy ezeket
a tulajdoni lapokat nem külső, hanem belső használatra kérik meg a programból és így 51.-Ftot kell fizetni tulajdoni laponként. Nincs erre előirányzat a költségvetési rendeletben, viszont
ez már az idén megtérülne. A 2003-as nyilvántartásra nem lehet alapozni, ez pedig napi
állapotot mutat. Ezt a TakarNet országos földhivatali számítógépes hálózatot használja az
ország összes Földhivatala, nagyon sok vállalkozó, és a nagykátai ügyvédeknél is bevezetésre
került. Ehhez a program bevezetéséhez, hálózat bekötéséhez kérné a képviselő-testület
tagjainak a hozzájárulását. A költségvetést ami érinti az az 51.-Ft/tulajdoni lap, és a bekötés,
nincs semmi más költség, sem programfrissítés, sem havidíj.
Összeszámolták, hogy idén fél év alatt 150 adó és értékbizonyítványt kellett csak
végrehajtáshoz készíteni, míg a tavalyi évben egész évben volt 50 db, és ezekhez mindhez
nagyon jó lett volna egy hiteles tulajdoni lap.
Tarkó Gábor képviselő: A bizottsági ülésen elhangzott, hogy a határozati javaslatba kerüljön
bele, hogy a Polgármesteri Hivatal költségvetési terhére megy a 40.000.-Ft, nem kerül plusz
pénzbe, nem kell átcsoportosítani a költségvetést.
Kudett Magdolna jegyző: Kiegészítené akkor úgy a határozati javaslatot, hogy majd a
kiszámlázott költséget teljesítse a Polgármesteri Hivatal költségvetése terhére.
Azt kellene még eldönteni, hogy 3 vagy 6 évre legyen megrendelve.
Tarkó Gábor képviselő: 3 évet támogatták a bizottsági ülésen.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Boros Zoltán polgármester: Kéri, aki egyetért a TakarNet országos földhivatali számítógépes
hálózat bevezetésével 3 évre, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
82/2009. (08.11.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul
a TakarNet földhivatali számítógépes rendszerhez történő
csatlakozáshoz 3 éves időtartamra egy digitális igazolvány
igénylésével az alábbiak szerint:
1. Hozzáférési jogosultság (csatlakozási engedély) kérése2.
Engedély birtokában Szolgáltatási szerződés kötése
Továbbá, egyben megbízza a jegyzőt, hogy a hozzáférési
jogosultsághoz (csatlakozási engedély) szükséges (megfelelően
kitöltött) kérelmet két példányban, eredeti aláírással ellátva
nyújtsa be a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Földügyi és Térinformatikai Főosztályhoz.
A kérelemhez csatolja az Önkormányzat adatdíj mentességére

vonatkozó nyilatkozatát, miszerint a kérelem benyújtását
megelőző évben vállalkozási tevékenységükből, illetve
eredményük után a központi költségvetésbe befizetési
kötelezettségük nem keletkezett. Az FVM által kiadott
csatlakozási engedély alapján a Földmérési és Távérzékelési
Intézet által előkészített TakarNet használatát szabályozó,
felhasználónak postázott egyedi szolgáltatási szerződés három
példányát írja alá és az 1049 Budapest Bosnyák tér 5. szám
alatti címre küldje meg a FÖMI főigazgató aláírása céljából,
majd a kiszámlázott költséget teljesítse a Polgármesteri Hivatal
költségvetése terhére.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Napirend:
10./ Tápiómenti Területfejlesztési Társulás a Magyar Államkincstár észrevételei alapján
javított, illetve módosított Alapító Okiratának elfogadása, jóváhagyása
Előadó: polgármester
Boros Zoltán polgármester: A Magyar Államkincstár észrevételei alapján módosítani
szükséges a társulás Alapító Okiratát. Kéri, hogy az írásos előterjesztéshez tegyék fel
kérdéseiket, mondják el hozzászólásaikat.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Boros Zoltán polgármester: Kéri, aki elfogadja a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás
Alapító Okiratának módosítását, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
83/2009. (08.11.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testület
hozzájárul a jelen előterjesztéshez csatolt Tápiómenti
Területfejlesztési Társulás Tanácsa által 2009. július 30án elfogadott Alapító Okirat módosításához, valamint
az egységes szerkezetű Alapító Okirat elfogadásához,
jóváhagyásához.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Napirend:
11./ Tápiómenti Területfejlesztési Társulás a Magyar Államkincstár észrevételei alapján
javított, illetve módosított Társulási Megállapodásának elfogadása, jóváhagyása
Előadó: polgármester
Boros Zoltán polgármester: A Magyar Államkincstár észrevételei alapján módosítani

szükséges a társulás Társulási Megállapodását. Kéri, hogy az írásos előterjesztéshez tegyék fel
kérdéseiket, mondják el hozzászólásaikat.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Boros Zoltán polgármester: Kéri, aki elfogadja a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás
Társulási Megállapodásának módosítását, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
84/2009. (08.11.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testület
hozzájárul a jelen előterjesztéshez csatolt Tápiómenti
Területfejlesztési Társulás Tanácsa által 2009. július 30án elfogadott Társulási Megállapodás módosításához,
valamint az egységes szerkezetű Társulási Megállapodás
elfogadásához, jóváhagyásához.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Napirend:
12./ Egyebek…
Előadó: polgármester
a./ Általános Iskola létszám tájékoztatója, csoport és órakeret jóváhagyása
Boros Zoltán polgármester: Átadja a szót Kollár Ferenc igazgatónak.
Kollár Ferenc igazgató: Ez a tájékoztató azért került a testület elé, mert az elmúlt év
augusztusában kaptak a képviselő-testülettől egy határozatot, ajánlást, hogy minden évben
az órakeretre és a csoportoknak a számára be kell nyújtani egy kérelmet és az Önkormányzat
fogja jóváhagyni, most ennek az ajánlásnak tett eleget, hogy tájékoztatást nyújt a táblázatban
a jelenlegi létszámról és kéri a jóváhagyást a 16 tanulócsoportra és 3 napközis és tanuló
csoportra, tehát összesen 19 csoportra, a tavalyi 20-al szemben. Az eddigi maximális
órakeretet 550 órában meghatározni az első félévre, a tavalyi 572 órával szemben, ami a
második félévben volt. Ezek az adatok az augusztus 3-i állapotot jelzik, nem biztos, hogy ezek
a tanulói létszámok maradnak, de a csoport létszámok nem fognak változni.
Boros Zoltán polgármester: Kéri a kérdéseket, hozzászólásokat.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Boros Zoltán polgármester: Kéri, aki elfogadja az Általános iskola tanulói létszámáról,
csoportjairól és órakeretéről szóló tájékoztatót, kézfelemeléssel jelezze:
85/2009. (08.11.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az
Általános iskola tanulói létszámáról, csoportjairól és

órakeretéről szóló tájékoztatót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

b./ LEADER-es pályázati lehetőségről tájékoztató
Boros Zoltán polgármester: Kiosztásra kerültek, hogy a LEADER keretein belül milyen
pályázatokra lehet pályázni. Ahol 100%-os támogatottság szerepel, az Önkormányzatra nézve
nettó 100%, a non-profit szervezetek bruttó 100%-ra pályázhatnak.
Tarkó Gábor képviselő: Ötleteket lehet adni hozzá.
c./ Vízműnél átcsoportosítás
Boros Zoltán polgármester: Mindenkinek megküldte Árva Ferenc vízművel kapcsolatos
felmérését, javaslatát, hogy szeretné összehangolni a két kutat. Árva Ferenc adna 67%-ot,
az Önkormányzatnak pedig 33%-ot kellene hozzátenni a saját költségvetéséből. Ahogyan
megnézték, a vízműnél átcsoportosítást lehetne végrehajtani az áramdíjból ezt a pénzt ki
lehetne szorítani ezt a 300 e Ft-ot ahhoz, hogy az I-es és a II-es kút össze legyen kapcsolva
frekvencián, rádióhullámokon keresztül.
Illing Szabolcs képviselő: Azt nem érti, hogy ez kinek miért éri meg.
Boros Zoltán polgármester: Feri egy prototípust szeretne bemutatni és utána a piacra fogja
dobni. Felajánl Farmos Község Önkormányzatának 600.000.-Ft értéket -amibe belekerülmunkadíjat nem számol. Támogathatónak tartja.
Illing Szabolcs képviselő: A maga részéről úgy tartja támogathatónak, hogy az erről készült
szerződés kerüljön a testület elé. Elvileg támogatja.
Boros Zoltán polgármester: Be fogja terjeszteni a szerződést a következő ülésen.
Boros Zoltán polgármester: Kéri a napirenden túli kérdéseket, hozzászólásokat.
Kaszás Zoltánné képviselő: Örömmel látja, hogy a kerékpár út mellett takarítják az utat, de
az a gond, hogy sok helyen 10-15 cm homok és a gaz marad a kerékpárút mellett és nem tud
lefolyni a csapadék. Megszámolta, hogy a tejcsarnoktól a Jókai útig 8 helyen van lefolyó
kialakítva, ami nagyon szűk 10 cm-es. A TSZ irodától a Kézér boltig nincs is árok, nem tud
hová elfolyni a víz.
Kézér Imre képviselő: Dicséret illeti a dolgozókat, hiszen ezeket a lefolyókat önszorgalomból
készítették.
Miknai Ferenc képviselő: Találkozott Ő is 5 cm-es lefolyókkal, vagy a munka kiadásával,
vagy az ellenőrzésével van probléma.
Tarkó Gábor képviselő: Az előző ülésen feltett egy kérdést a polgármester úrnak, hogy az
Önkormányzat tulajdonában lévő föld bérleti díjak hogyan alakulnak a Viola utca mögött.
Mikor kap rá választ?

Boros Zoltán polgármester: A következő pénzügyi bizottsági ülésen, mert most a Fehér István
nyaralni van, majd ha hazajön.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Boros Zoltán polgármester: Az ülést bezárja.
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