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 Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott 

ülésén folytatólagosan. 

 

Jelen vannak: Boros Zoltán polgármester, Árva Zsolt alpolgármester, Dr. Ács Attila, 

Bertalan Ignác, Illing Szabolcs, Kaszás Zoltánné, Kézér Imre, Miknai Ferenc, Rózsavölgyi 

Géza, Tarjáni Zsolt, Tarkó Gábor, Vincze Tamás képviselők. 

 

Tanácskozási joggal: Kudett Magdolna jegyző, Böjti Károlyné óvodavezető, Kollár 

Ferenc iskolaigazgató, Jezsikné Kármán Teréz művelődési ház, könyvtár vezető, Horváth 

Judit pénzügyi előadó 

 

Napirend:  
 

Zárt ülés keretein belül:  

 

1./ Miknai Dávidné ingatlan vásárlási kérelme 

     Előadó: polgármester 

 

Nyílt ülés keretein belül:  

 

2./ Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2010. évi  

       költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló …../2010. (….)  

       Önk. rendeletének elfogadása 

       Előadó: polgármester 

 

3./ Egyebek 

     Előadó: polgármester 

 

 

Napirend:  

 

2./ Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2010. évi  

       költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló …../2010. (….)  

       Önk. rendeletének elfogadása 

       Előadó: polgármester 

 

Boros Zoltán polgármester: A költségvetést a pénzügyi bizottság már tárgyalta, egyszer a 

testület előtt is volt már, ami módosításokat a testület elfogadott beépítésre kerültek, ennek 

tudatában készült el a rendelettervezet. Átadja a pénzügyi bizottság elnökének a szót.  

 



Illing Szabolcs képviselő: Nem kíván semmit hozzátenni, azt javasolja, hogy fogadják el 

így, azokat a véleményeket, amiket elmondott a továbbiakban is fenntartja, kéri a tisztelt 

képviselő társait, hogy szavazzák meg a költségvetést.  

 

Boros Zoltán polgármester: Várja a kérdéseket, hozzászólásokat azoktól, akik az előző 

testületi ülésen nem voltak jelen. A költségvetés 451.435 ezer Ft-os bevételi főösszeggel, 

432.113 ezer Ft kiadási főösszeggel és 19.322 ezer Ft-os tartalékkal van elkészítve.  

 

Tarkó Gábor képviselő: A múltkor a költségvetéssel kapcsolatban tett fel több kérdést a 

polgármester úrnak, meg döntést akart hozatni, volt is döntés, hogy leülnek tárgyalni a 

háziorvossal. Megköszöni a jegyzőhölgynek, hogy a tegnapi nap elküldte neki a 

szerződést, nem érkezett meg hozzá, kérte a jegyzőtől és sajnos nem jutott el hozzá.  

 

Kudett Magdolna jegyző: Nem találta meg.  

 

Tarkó Gábor képviselő: Az orvosi rendelő támogatásával kapcsolatos felvetését továbbra is 

fenntartja. Arról, volt szó, hogy leülnek tárgyalni a háziorvossal, nem kapott róla semmi 

információt, erről kérne tájékoztatást. Amennyiben nem lett megállapodás, akkor kéri, 

hogy szavazzanak erről a kérdésről. Véleménye szerint ezt a támogatást meg kell vonni az 

orvosi rendelőtől, 2008-ban ez már volt tárgyalva, akkor sok mindent vállalt, meg annak 

idején, amikor a 2. körzet el lett adva, akkor azért kapott plusz támogatást az 

Önkormányzattól 1998-ban, mert akkor a fogorvosi rendelő még ott volt. És ezért vállalta 

az Önkormányzat, hogy a doktor úr nem kér bérleti díjat, hanem a gázzal, villannyal 

támogatja az Önkormányzat. A fogorvosi rendelő közben kiment onnan, és ha jól tudja lett 

módosítva a szerződés, jelen polgármester úr csinálta azt a módosítást, amikor kiment 

onnan a fogorvosi rendelő, nem érti, hogy miért maradt benne ez a támogatás, mert az 

orvos maszek vállalkozóként működik, ő maga megkapja a pénzét a TB-től. 2008-ban újra 

tárgyalták a szerződést a testületi ülésen, akkor Dr. Ács József elmondta, hogy mi a 

feltétele, akkor még volt egy olyan kérdés is, hogy a gyerekeket ő vizsgálja. Ezért ő nem 

kap semmit és ezért kapja meg ezt a támogatást, de közben kiderült az, hogy az OEP-től az 

iskolás és óvodás gyermekek vizsgálatára megkapják a pénzt, akkor azt nem érti, hogy 

miért kap az orvosi rendelő majdnem 800 ezer Ft támogatást gázra és villanyra. Szeretné, 

ha ezt levonnák, ez már 2008-ban is napirendi ponton volt, 2009-ben is ugyanúgy 

támogatva volt. Azon a véleményen van, hogy akiktől elvonják a kisebb dolgozóktól, 

óvodai dolgozóktól, iskolai dolgozóktól a megszorításokat elvonták az étkezést, ruhapénzt, 

meg egyéb juttatásokat. Miért csak a kis embereket sújtsák, van egy vállalkozó, akkor neki 

is miért adnak támogatást? Sok községben, aki maszekul látja el az orvosi rendelő 

működtetését, az nem kap támogatást az Önkormányzattól.  

 

Boros Zoltán polgármester: Tájékoztatja a tisztelt képviselő urat, hogy 2008-ban tárgyaltak 

a doktor úrral, akkor is azt mondta, hogy ő nem hajlandó módosítani a szerződését, egy élő 

szerződése van neki, és ezt ő nem hajlandó módosítani. Most, a múlt héten ugyanúgy 

leültek vele tárgyalni, és most is ugyanaz az álláspontja, hogy azt a szerződést ő nem 

kívánja módosítani. Arra kéri a testületet, hogyha ez a napirendi pont annyira vitatható, 

ettől a költségvetést el lehet fogadni minden további nélkül, és hogyha a képviselő úrnak 

van egy ilyen indítványa, akkor meg lehet szavaztatni, hogy bíróságra menjen ez az ügy, 

de a költségvetést ettől függetlenül el lehet fogadni.  

 

Tarkó Gábor képviselő: Indítványa, hogy szavaztassák meg ezt a kérdést, mert a múltkor is 

indítványa volt, hogy üljön le a jegyző és a polgármester tárgyalni, most is van az 



indítványa, hogy szavaztassa meg a testületet, hogy kinek mi a véleménye, ő nem azt 

mondta, hogy menjenek bíróságra. Azt mondja, hogy ezt a támogatást az Önkormányzat 

vonja meg.  

 

Boros Zoltán polgármester: Nem tudja másként megvonni.  

Kéri, akinek van még a költségvetéssel kapcsolatban kérdése, hozzászólása jelezze.  

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

Boros Zoltán polgármester: Kéri, aki elfogadja Farmos Község Önkormányzatának 2010. 

évi költségvetését 451.435 ezer Ft bevételi főösszeggel, 432.113 ezer Ft kiadási 

főösszeggel és 19.322 ezer Ft-os tartalékkal, kézfelemeléssel jelezze.  

Megállapítja, hogy a testület 9 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az 

alábbi rendeletet alkotta:  

 

 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

…/2010. (…) Önk. rendelete 

 

az Önkormányzat 2010. évi költségvetésről, 

módosításának és végrehajtásának rendjéről 

 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi 

XXXVIII. tv. (továbbiakban: Áht.) 65. § felhatalmazása alapján –tekintettel az Áht. 118. § 

(1) bekezdése, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (továbbiakban: Ötv) 

16. § (1) bekezdése, a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi 

CXXX. tv., valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) 

Korm. rendelet rendelkezéseire- a 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet 

(továbbiakban: Rendelet) alkotja:  

ELSŐ RÉSZ 

 

A RENDELET HATÁLYA 

 

1. § A Rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra, az 

Önkormányzat költségvetési szerveire, valamint a támogatásban részesülő jogi 

személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre. 

 

2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei: 

a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: 

    - Polgármesteri Hivatal 

b) önállóan működő költségvetési szerv: 

    - Általános Iskola 

    - Községi Óvoda 

    - Közművelődési Könyvtár 

    - Vízmű 

 

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt intézmények külön-külön címet alkotnak. Az 

Önkormányzat címrendjét teljes körűen az I. számú melléklet tartalmazza. 

 



MÁSODIK RÉSZ 

 

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLSTÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 

 

3. § (1) A Képviselő-testület Farmos Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének  

a) bevételi főösszegét 451.435 ezer Ft-ban,  

b) kiadási főösszegét 432.113 ezer Ft-ban, 

c) tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési többlet 

összegét 19.322 ezer Ft-ban 

állapítja meg 

 

(2) A költségvetési többlet teljes összege elkülönítetten szerepel a tartalék előirányzat 

alatt. A tartalékkal való rendelkezési jog kizárólagos gyakorlója a Képviselő-testület. 

 

(3) Az Önkormányzat gazdálkodása során az év közben létrejött költségvetési többletet 

pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja. A pénzügyi művelet lebonyolítását követő 3 

munkanapon belül a polgármester írásban köteles értesíteni a Képviselő-testület tagjait.  

 

(4) A (3) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi 

műveletek lebonyolítását 30 millió Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe 

utalja. 

 

(5) A költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát 72,6 főben, a közfoglalkoztatottak 

számát 25 főben állapítja meg. 

 

4. § A Képviselő-testület felhatalmazza az Önkormányzat felügyelete alá tartozó 

költségvetési szervek vezetőit és a polgármestert a 2010. évi költségvetésben előírt 

bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére. 

 

A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 

 

5. § (1) Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve 

működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a II. számú melléklet tartalmazza. 

 

(2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek a 2010. évi előirányzott működési 

bevételeit -alcímek szerint– a III. számú melléklet tartalmazza. 

 

A KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 

 

6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek 

működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a XVIII. számú melléklet szerint hagyja 

jóvá. 

 

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek részletes előirányzatait az 

IV., VI –XVIII. számú mellékletek tartalmazzák. 

          

(3) Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási és felújítási előirányzatait a V. 

számú melléklet rögzíti. 

  



(4) Az Önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait, éves bontásban, 

a XX. számú melléklet mutatja be. 

          

(5) Az Önkormányzat költségvetését feladatonként a XXI. számú melléklet tartalmazza.  

         

HARMADIK RÉSZ 

 

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁVAL ÉS MÓDOSÍTÁSÁVAL 

KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

          

7. § (1) A tervezés során külön kell választani a költségvetési szervek működési bevételeit 

és kiadásait a felhalmozási bevételektől és kiadásoktól. 

(2) Az éves költségvetés végrehajtását 

a) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata 

követelményeinek érvényesítésével, 

b) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával 

kell biztosítani. 

 

(3) A költségvetési szervek minden pénzmozgásról kötelesek elszámolni. A költségvetési 

szervek minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása költségvetésük részét 

képezi. 

 

(4) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a 

kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában. 

 

(5) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási 

előirányzatok mértékéig –a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel- vállalható, és 

kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve 

államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat. valamint 

ha törvényben, kormányrendeletben megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó 

jogosultság eredményezhet előirányzatot meghaladó kiadást. 

 

(6) A költségvetés végrehajtásakor kiemelt figyelmet kell fordítani az előirányzott 

bevételek beszedésére. A kötelezettségvállalások megtörténte előtt meg kell győződni 

arról, hogy az időarányos működési és felhalmozási bevételek realizálódtak-e. 

Amennyiben a kiadások halaszthatók, csak későbbi időpontban –a bevételek teljesülése 

után– vállalható kötelezettség. A közüzemi számlák határidőben teljesítendők. A szigorú 

takarékos gazdálkodásról minden költségvetési szerv vezetőjének gondoskodnia kell. 

 

(7) Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a 

kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a 

rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható, kivéve a jogszabályon, 

jogerős bírósági, illetve közigazgatási döntésen alapuló kötelezettségeket. 

(8) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet 

módosítása, a Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és létszámkeretek közötti  

átcsoportosítás és a hitelfelvétellel kapcsolatos szerződések megkötésének joga, kivéve a 



folyószámlahitelt biztosító pénzintézet előtt a TZ-045083-1 (szerződés)számú hitellel 

történő intézkedések, jognyilatkozatok megtételének a joga. 

(9) A költségvetési előirányzat-módosítások nem érinthetik az Országgyűlés és a Kormány 

kizárólagos -költségvetési törvényben felsorolt- előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó 

előirányzatokat. 

(10) A Képviselő-testület elé kerülő rendeletmódosítási előterjesztéseket előzetesen a 

Pénzügyi, Környezetvédelmi, Jogi és Ügyrendi Bizottság elé kell terjeszteni. 

8. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési 

szervek feladataik ellátásához pályázatot nyújthatnak be a Képviselő-testület előzetes 

hozzájárulásával. A pályázat benyújtásának további feltétele, hogy a szükséges önrész 

rendelkezésre álljon. Az önrészt az intézmény saját költségvetésén belüli átcsoportosítással 

vagy a Képviselő-testület biztosítja. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához minden esetben vizsgálni kell a 

megvalósítandó cél jövőbeni kiadási vonzatát. A hozzájárulás olyan cél megvalósításához 

adható meg, amely a következő években önkormányzati finanszírozási többletigényt nem 

igényel. 

9. § (1) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről az előirányzat 

felhasználási ütemtervet a XXII. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.      

  

10. § (1) Az Önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek –nem szociális 

ellátásként- számára juttatott összegek felhasználásról be kell számolni a zárszámadás 

elfogadásával egyidejűleg. A beszámolási kötelezettség elmulasztása esetén a támogatás 

visszakövetelhető.  
 
11. § (1) Ez a Rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2010. január 01. 

napjától kell alkalmazni.         

  

(2) A Rendelet mellékletei: 

I. számú melléklet: Címrend 

II. számú melléklet: Az Önkormányzat bevételei forrásonként 

III. számú melléklet: Intézményi működési bevételek alcímenként 

IV. számú melléklet: Polgármesteri Hivatal 

V. számú melléklet: Működési hozzájárulások, tagdíjak, ösztöndíjak 

                                 Támogatott szervezetek megnevezése 

                                 Felújítási és felhalmozási kiadások 

VI. számú melléklet: Védőnői szolgálat 

VII. számú melléklet: Háziorvosi szolgálat 

                                    Fogorvosi ellátás 

                                    Házi szociális gondozás 

VIII. számú melléklet: Rendszeres és eseti ellátások 

IX. számú melléklet: Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység 

X. számú melléklet: Város- és községgazdálkodás 

XI. számú melléklet: Közvilágítás 

XII. számú melléklet: Vízmű 

XIII. számú melléklet: Temetkezés 

XIV. számú melléklet: Művelődési Ház 

XV. számú melléklet: Könyvtár 

XVI. számú melléklet: Óvoda 



XVII. számú melléklet: Általános Iskolai Oktatás 

XVIII. számú melléklet: Élelmezés 

XIX. számú melléklet: Az Önkormányzat költségvetési szervei 2010. évi előirányzott 

működési kiadásai, valamint létszámai 

XX. számú melléklet: Az Önkormányzat 2010. évre tervezett, többéves kihatással járó 

feladatai és előirányzatai éves bontásban 

XXI. számú melléklet: Az Önkormányzat költségvetése feladatonként 

XXII. számú melléklet: Előirányzat felhasználási ütemterv 

XXIII. számú melléklet: A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2011-

2012. évi alakulását külön bemutató mérleg 

 

(3) A Rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. 
  
Farmos, 2010.  

  
  
            Boros Zoltán                                                                        Kudett Magdolna 

            polgármester                                                                                 jegyző 

  

 

Záradék: 

A Rendelet a mai napon kihirdetésre került. 

 

Farmos, 2010.  

 

                                                                                                         Kudett Magdolna 

                                                                                                                 jegyző 

 

 

 

 

Boros Zoltán polgármester: Kéri, aki elfogadja Tarkó Gábor indítványát, mely szerint Dr. 

Ács Józseffel kötött szerződést Bíróságra adják, és vonják meg a támogatást, 

kézfelemeléssel jelezze.  

Megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, 8 ellenszavazattal, 1 tartózkodással az 

alábbi határozatot hozta:  

 

      26/2010. (02.25.) számú Önk. határozat 

 

A Képviselő-testület Tarkó Gábor –képviselő 

indítványát elutasítja, miszerint Dr. Ács József 

–háziorvossal kötött szerződést bontsák fel és a 

támogatást vonják meg. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

 

Miknai Ferenc képviselő: Nem akar beleszólni, de a Dr. Ács Attila érintett a dologban, 

családtagja.  

 



Kudett Magdolna jegyző: Nem jelentette be a személyes érintettségét. 

 

Dr. Ács Attila képviselő: Semmi köze hozzá, külön vállalkozás.  

 

Boros Zoltán polgármester: A közmeghallgatást 2010. március 04-én csütörtökön 18 órai 

kezdettel szeretné megrendezni a Művelődési Házban.  

Kéri, aki egyetért a közmeghallgatás időpontjával, kézfelemeléssel jelezze.  

Megállapítja, hogy a testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta:  

 

      27/2010. (02.25.) számú Önk. határozat 

 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-

testülete a polgármester tájékoztatását 

elfogadja, miszerint a közmeghallgatás 

időpontja: 2010. március 04. (csütörtök) 18 

óra. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  

 

 

 

 

Napirend:  

 

3./ Egyebek… 

     Előadó: polgármester 

 

Kaszás Zoltánné képviselő: Többen is megkeresték azon farmosi lakosok közül, akik 

bejárnak valahová dolgozni, utazni és a kerékpárjukat nem tudják hová rakni. A 

kocsmához be lehet tenni napi 100.-Ft-ért, de nem őrzik, tehát ellopják onnan is. Nem az a 

kérése az embereknek, hogy egy őrzött biciklitárolót szeretnének, hanem az állomás 

mellett van a betonkorlát, amihez odaláncolják a bicikliket, ugyanúgy onnan is elvihetik, 

de legalább nem fizetnek napi 100.-Ft-ot. Az a kérésük, hogy nem lehetne-e még 

vaskorlátot vagy valamit csinálni oda.  

 

Boros Zoltán polgármester: Semmi akadálya nincsen, csinálni fognak valamit, amihez le 

tudják támasztani a kerékpárokat.  

 

Tarkó Gábor képviselő: Belvizes időszak van most és a Vasút soron az egyedülálló Bíróné 

Bánfalvi Andreán segíteni kellene az Önkormányzatnak, mert minden évben amikor 

nagyobb esők vannak a tűzoltók szívatják a vizet, ha csak a kertje végében lenne víz az 

nem lenne probléma, de az a probléma, hogy a háza környékén is megjelenik a víz, közel 

az alaphoz. Az lenne a javaslata, hogy annyival segítsék a hölgyet, hogy 2 kocsi homokot 

vigyenek oda és az Önkormányzat az épület szélét feltöltené, hogy a belvizet az alaptól egy 

kicsit távolabb tartanák, nem áztatná el az alapot és nem lenne olyan érzése, hogy összedől 

a ház.  

 

Kaszás Zoltánné képviselő: Kérdése, hogy ha bejönnek a jobb idők, akkor folytatódik-e az 

árok széléről a föld kitermelése, hogy belefolyjon a víz az árokba, és ez a föld hová kerül? 



 

Boros Zoltán polgármester: Folytatódik, már került a Muszalyi útra, ahol olyan helyek 

vannak, ahol mélyedések vannak 

 

Kaszás Zoltánné képviselő: Szeretné, ha a Paskomi úton a nagy gödrökbe lenne téve. 

 

Jezsikné Kármán Teréz: Vadász utca sarkához és a Toldi utcához is kellene vinni.  

 

Boros Zoltán polgármester: A Széchenyi utcába is. 

 

Boros Zoltán polgármester: A héten voltak a Bankó Kft-től aki a játszótérrel foglalkozik, 

megtekintette a helyszíneket, amiről a múltkor beszélgettek. A legjobb helyszínnek a volt 

gázcseretelep belső sarkát találta.  

Boros Zoltán polgármester: Kéri, aki hozzájárul ahhoz, hogy a volt gázcseretelep helyén 

valósuljon meg a játszótér, kézfelemeléssel jelezze.  

Megállapítja, hogy a testület 10 igen szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta:  

 

      28/2010. (02.25.) számú Önk. határozat 

 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és elhatározta, hogy a 

farmosi 226/5 hrsz-ú ingatlanra megnyert 

játszótér kialakítását az intézmény későbbi 

hasznosítása végett új frekventált helyre, a 

farmosi 961 hrsz-ú ingatlanra helyezi át.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

Boros Zoltán polgármester: Az ülést bezárja.  

 

Kmf 

 

 

Boros Zoltán    Kudett Magdolna 

         polgármester       jegyző 

 

 

Bertalan Ignác 

jkv. hitelesítő 

 

 

A jegyzőkönyvet hangszalagról rögzítette: Varga Adrienn jkv. 

 

 

 


