Farmos Község
Önkormányzat

Jegyzőkönyv
Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 20-án
18.00 órai kezdettel tartott ülésén.
Jelen vannak: Horváth László polgármester, Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester, Dr.
Ács Attila, Dr. Ács József, Kollár Ferenc, Miknai Ferenc, Vincze Tamás képviselők.
Tanácskozási joggal: Kudett Magdolna jegyző, Böjti Károlyné óvoda vezető, Jezsikné
Kármán Teréz Művelődési Ház és Könyvtár vezető, Glócz Zoltán körzeti megbízott
Horváth László polgármester: Köszönti az ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jegyzőkönyvvezetőnek felkéri Varga Adriennt,
jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. Ács József Ferenc és Kollár Ferenc képviselőket.
Horváth László polgármester: Kérdése, Kudett Magdolna jegyzőtől, hogy mivel őt érintő
napirendi pont van, nyílt vagy zárt ülésen szeretné-e a tárgyalását.
Kudett Magdolna jegyző: Zárt ülésen szeretné.
Napirend:
Nyílt ülés keretein belül:
1./ Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről
Előadó: Horváth László polgármester
2./ Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének …/2011. (…..) Önk. rendelete az
Önkormányzat 2011. évi költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről
szóló 3/2011. (III.10.) Önk. rendelet módosításáról, annak tárgyalása, elfogadása
Előadó: Horváth László polgármester
3./ Tájékoztató Farmos Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. féléves
teljesítéséről
Előadó: Horváth László polgármester
4./ Megbízási szerződés (iratselejtezés)
Előadó: Horváth László polgármester
5./ Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Horváth László polgármester
6./ Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Horváth László polgármester
7./ Községi Óvoda Alapító Okiratának módosítása
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Előadó: Horváth László polgármester
8./ Közművelődési Könyvtár által nyújtott szolgáltatások díjainak megállapítása
Előadó: Horváth László polgármester
9./ Védőnői pályázat kiírása
Előadó: Horváth László polgármester
10./ Játszótér nyitvatartási idejének és használati rendjének elfogadása
Előadó: Horváth László polgármester
11./ LEADER pályázatok célterületeiről testületi döntés, beadásukról határozathozatal
Előadó: Horváth László polgármester
12./ Döntés a LEADER pályázatok pályázatírójának személyéről
Előadó: Horváth László polgármester
13./ A Tanyafejlesztési Program pályázaton való indulásról döntés
Előadó: Horváth László polgármester
14./ A Tanyafejlesztési Program pályázatírójának személyéről döntés
Előadó: Horváth László polgármester
15./ Az ivóvízjavító program pályázatírójának kijelöléséről szóló testületi döntés
megerősítése
Előadó: Horváth László polgármester
16./ Az óvoda udvari játékainak javításáról, szabványossá tételéről, cseréjéről döntés
Előadó: Horváth László polgármester
17./ A Farmos-Aranyosrákos (Várfalva Körjegyzőség, Erdély) települések közötti
barátsági és együttműködési megállapodás tartalmának megvitatása, jóváhagyása
Előadó: Horváth László polgármester
18./ Egyebek
Előadó: Horváth László polgármester

Zárt ülés keretein belül:
19./ Pozsonyi Zsolttal kötött lakásbérleti szerződés bemutatása, kérelme (szolgálati lakás
fűtésének kérdése)
Előadó: Horváth László polgármester
20./ Józsa János és Józsáné Adamecz Éva településrendezési terv módosításának ügye
Előadó: Horváth László polgármester
21./ A Pest Megyei Kormányhivatal Főigazgatójának kérése fegyelmi eljárás lefolytatására
Farmos Község Önkormányzata Jegyzője ellen. Ügyiratszám: 40PM-524/13/2011
Előadó: Horváth László polgármester
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Horváth László polgármester: Kéri, aki egyetért a napirendre, jegyzőkönyvvezetőre és
hitelesítőkre tett javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül egyhangúlag elfogadta.
90/2011. (09.20.) számú Önk. határozat
Farmos
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
napirendre,
jegyzőkönyvvezetőre
és
jegyzőkönyv
hitelesítőkre tett javaslatot elfogadta.
Napirend:
1./ Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről
Előadó: Horváth László polgármester
Horváth László polgármester: Ismerteti a két ülés között történt eseményeket.
-Tárgyalások folytak a villamos hálózat korszerűsítésére, Muszályban és a Krizsán dűlőn
lámpatestek bővítésére.
-Szintén tárgyalások voltak 3 személlyel a kamerarendszer kiépítésével kapcsolatban. A
kamerarendszerrel kapcsolatos pályázatokat októberben le kell adni. Volt egy jó minőségű
rendszer, ami a rendelkezésre álló anyagi forrásból 2 max. 3 kamerás rendszer indítható el
a központi egységgel együtt, ami 15-ig bővíthető. A másik pedig 4-5 kamerás rendszerrel
indulna. Mint már említette pályázat keretében szeretne indulni, a napirendi pontok között
majd részletesen kitér rá.
-Előző ülésen említette már, hogy jött egy levél a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől, melyben a vízjogi létesítési engedélyezési
eljárást megszűntették, ami nagyon rossz hírnek nézett ki, annyit jelentett volna, hogy 250
e Ft-ot kellett volna befizetni. Utánajártak ennek az ügynek, a Profit Holder Kft. volt
megbízva ennek az egész ügynek a lebonyolításával és a Kocza Imre tájékozódása alapján
megtudta, hogy valójában egy tévedés volt, a felügyelőségnél nem tudták értelmezni a
hiánypótlást. Ígéretük szerint vissza fogják vonni a megszűntető határozatot.
Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Horváth László polgármester: Kéri, aki elfogadja a két ülés között történt eseményekről
szóló tájékoztatót, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
91/2011. (09.20.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselőtestülete a polgármester úr tájékoztatását a két
ülés között történt eseményekről elfogadja.
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Horváth László polgármester: Átadja a szót Glócz Zoltán körzeti megbízottnak, hogy
ismertesse az elmúlt időszakban történt rendőrségi eseményeket.
Glócz Zoltán: Ismerteti az elmúlt hónapok rendőrségi eseményeit.
-2011. július 3-án a búcsúban csoportosan elkövetett garázdaság bűntette valósult meg,
folyik az eljárás a gyanúsítottak ellen.
-2011. július 3-án a farmosi MÁV állomás riasztóberendezését és nyílászáróit
megrongálták ismeretlen tettesek, ebben folyik ismeretlen tettes ellen a nyomozás
-2011. július 7-én történt egy önbíráskodás, ami fenyegetésből, telefonon történő
felhívásból állt.
-2011. július 12-én okmánylopás történt Tápiószele és Farmos között közlekedő vonaton,
az elkövető ismeretlen.
-2011. július 14-én trükkös lopás, idős személy a sértett, villanydíj beszedőnek álcázta
magát az elkövető, 200 e Ft lopási kár keletkezett.
-2011. július 12-én lopás történt, ismert személy ellen tettek feljelentést, lakásból ékszert
és telefont tulajdonítottak el, folyik az eljárás az ismert személy ellen.
-2011. július 13-án két szomszéd között történt vita, veszekedés, ebben könnyű testi sértés
keletkezett, az eljárás befejeződött.
-2011.július 12-én lopás kísérlet történt, fűnyírót akartak eltulajdonítani a Tavasz utcából a
kerítésen átmászva, de ez nem sikerült.
-2011.július 5-én lopás történt a gátőrház területéről hidrofort tulajdonítottak el.
-2011. július 7-én rongálás történt a Rigó utcában.
-2011. július 23-án lopás vétsége, 15.000 Ft értékű régi típusú mosógépet loptak el egy
lezáratlan melléképületből.
-2011. július 30-án Öregszőlő területéről egy ingatlanról kerti berendezéseket
tulajdonítottak el, az elkövető felderítésre került, jelenleg rendőrségi szakaszban van ellene
az eljárás.
-2011. július 29-én közúti baleset történt a Jászberényi úton, egy súlyos sérült korházba
került.
-2011. augusztus 4-én szintén trükkös lopás történt, idős férfi volt az áldozat a Nagykátai
úton, nyugdíjjal kapcsolatos felvilágosítás címén nyert bebocsátást az elkövető és 300 e Ftot tulajdonított el.
Ezzel kapcsolatosan felhívja a figyelmet, hogy tudomására jutott, hogy Farmoson
megjelent egy férfi és egy nő azzal az indokkal, hogy vízmintát vennének a lakásból.
-2011. augusztus 23-án kerékpárlopás történt a Rákóczi utcából egy zárt udvarról.
-2011. augusztus 25-én csalás bűntette miatt tettek feljelentést.
-2011. augusztus 23-án a Jászberényi úton egy lakásba besurrantak, iratokat és kézpénzt
tulajdonítottak el, időközben az iratok megkerültek.
-2011. szeptember 1-én a vasúti átjárónál csapórúd letörés, vasúti közlekedés biztonsága
elleni bűntett miatt folyik az eljárás.
Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Napirend:
2./ Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének …/2011. (…..) Önk. rendelete az
Önkormányzat 2011. évi költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről
szóló 3/2011. (III.10.) Önk. rendelet módosításáról, annak tárgyalása, elfogadása
Előadó: Horváth László polgármester
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Horváth László polgármester: Átadja a szót a pénzügyi bizottság elnökének.
Miknai Ferenc képviselő: A pénzügyi bizottság megtárgyalta a napirendet, és a Képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.
Horváth László polgármester: Kéri a kérdéseket, hozzászólásokat.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Horváth László polgármester: Kéri, aki elfogadja az előterjesztésben szereplő 2011. évi
költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendelet tervezetet, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2011. (
) Önk. rendelete
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről,
módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló
3/2011.(III.10.) Önk. rendelet módosításáról

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
CXXXtv., valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm.
rendelet rendelkezéseire- az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről, módosításának és
végrehajtásának rendjéről szóló 3/2011. (III. 10.) Önk. rendeletét (továbbiakban: Rendelet)
az alábbiak szerint módosítja:
1.§

ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁSOK
Bevételi előirányzat változások
Eredeti
Módosított
Módosítás
ei.
előirányzat
Ezer forintban
94719 Egyéb közp. támogatás (bérkompenzárció)
1536
1536
94312 Egyes szoc. Feladatok kieg. Támogatása
34779
102
34881
46441 Átvett pénzeszközök közp. kv. szervtől
Összesen:

226

318

544

1956

Kiadási előirányzat változások
Eredeti
Módosított
Módosítás
ei.
előirányzat
Ezer forintban
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51 Személyi juttatások
53 Járulékok
Összesen:

36147
9068

156
42
198

36303
9110

Vízmű
51 Személyi juttatások
53 Járulékok
Összesen:

4470
1207

27
7
34

4497
1214

Községi Óvoda
51 Személyi juttatások
53 Járulékok
Összesen:

37233
10535

257
70
327

37490
10605

Általános Iskola
51 Személyi juttatások
53 Járulékok
Összesen:

70878
19137

668
180
848

71546
19317

Fogorvosi szolgálat
51 Személyi juttatások
53 Járulékok
Összesen:

1511
408

13
4
17

1524
412

Védőnői szolgálat
51 Személyi juttatások
53 Járulékok
Összesen:

4525
1222

61
16
77

4586
1238

Művelődési Ház
51 Személyi juttatások
53 Járulékok
Összesen:

1037
416

15
4
19

1052
420

Könyvtár
51 Személyi juttatások
53 Járulékok
Összesen:

3506
947

13
3
16

3519
950

18183

2
318
100
420

18185
318
100

Rendszeres és eseti ellátások
5831121
583124
5831183
Összesen:
Összesen:

1956

2.§
(1) Ez a Rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A Rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
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Farmos, 2011. szeptember 20.

Horváth László
Polgármester

Kudett Magdolna
jegyző

Záradék:
A Rendelet a helyben szokásos módon, 2011. szeptember …-án/én a Hivatal
hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel és a Községi Könyvtárban való elhelyezéssel
kihirdetésre került.
Farmos, 2011. szeptember ….

Kudett Magdolna
jegyző

Napirend:
3./ Tájékoztató Farmos Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. féléves
teljesítéséről
Előadó: Horváth László polgármester
Horváth László polgármester: Átadja a szót a pénzügyi bizottság elnökének.
Miknai Ferenc képviselő: A pénzügyi bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a
beszámolót.
Horváth László polgármester: Várja a kérdéseket, hozzászólásokat azoktól, akik a
bizottsági ülésen nem vettek részt.
Kollár Ferenc képviselő: A Polgármesteri Hivatalnál a belföldi kiküldetésre egész évre 300
e Ft-ot terveztek, és az I. félévben 370 e Ft ment el, ezt nagyon soknak találja. Az összes
többi intézménynél nagyon minimális összegek vannak. Minek a következtében nőtt meg
ennyire?
Szintén a Polgármesteri Hivatalnál az egyéb befizetési kötelezettség nem volt se tervezve,
se módosítva és 48887 e Ft teljesítés van, ez mögött mi van?
Kudett Magdolna jegyző: A belföldi kiküldetésre és a reprezentációra beszoktak lőni egy
összeget, és ha a kettőt összehasonlítja a Kollár képviselő úr, akkor látható, hogy
körülbelül a kettő kompenzálja egymást, míg az egyiknek van 120%-os teljesítés, addig a
másiknak 10,3%-os teljesítés. Mindenkinek az éppen aktuális kiküldetése van, olyan
szempontból, hogy a mérlegképeseknek kötelező továbbképzések.
Az egyéb befizetési kötelezettség azért van, mert ennyi volt a normatívának a tavalyi évi
elszámolása, és ennyit kellett visszafizetni.
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Kollár Ferenc képviselő: A választ nem tudja elfogadni, a belföldi kiküldetés és a
reprezentáció összemosását, ugyanis a kettő nincs köszönőviszonyban egymással, teljesen
mást kell könyvelni a belföldi kiküldetésnél és mást a reprezentációnál. Ehhez nagyon sok
embernek nagyon sok helyre elkellett menni, ami nem volt tervezve, erre kíváncsi, hogy ez
mi, mert nagyon magasnak találja ezt az összeget. Ha így folytatódik a belföldi kiküldetés
év végére eléri a 300%-ot, és év végéig még biztosan lesz Önkormányzati rendezvény,
tehát a reprezentációnál is jelentkezni fognak még költségek. Nem tudja elfogadni, hogy
összemossák a belföldi kiküldetést a reprezentációval. Kimutatást kér róla, hogy ki milyen
úton, hol járt, és miért kerül ez ennyibe, miért van az első félévben 123%-os teljesítés az
egész évhely viszonyítva, tehát kér egy kimutatást, hogy ki milyen kiküldetésre milyen
összegeket vett fel.
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: Általánosságban minden szervnél a gázenergia
szolgáltatás sok volt.
Kudett Magdolna jegyző: Továbbszámlázott szolgáltatás, második félévben fognak
realizálódni.
Kollár Ferenc képviselő: Az iskolánál nincs továbbszámlázott szolgáltatás, leválasztották a
gázórát. A hivatalnál sincs továbbszámlázott szolgáltatás.
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: Most volt az éves elszámolás és esetleg az miatt
ekkora az összeg?
Kudett Magdolna jegyző: Polgármester úr tudna erre válaszolni, hiszen a szakmai
teljesítést ő igazolja, tavasszal jöttek a gázelszámolások, és az több százezer Ft volt minden
intézménynél.
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: Akkor valószínűleg minden intézménynél
túlfogják lépni az előirányzatot, mert a tél még előttünk van.
Kollár Ferenc képviselő: A tél nem nagyon jön hozzá, csak az alapdíjat kell fizetni, az idén
már nem nagyon kell fogyasztási díjat csak egy hónapot, a többi a következő évet terheli.
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: A Polgármesteri Hivatalnál ha már úgyis készül
egy lista a belföldi kiküldetésekről, akkor esetleg készülhetne a továbbtanulásokról is, mert
nincs információja arról, hogy ki milyen iskolába jár, az kötelező-e, vagy választott és
milyen összegű tandíjjal jár.
Kudett Magdolna jegyző: Egy embernek volt tanulmányi szerződése.
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: Neki lesz még számlája idén?
Kudett Magdolna jegyző: Biztos, hogy nem, de mivel személyes ügyet érint majd zárt
ülésen beszéljenek róla.
Kollár Ferenc képviselő: Az iskolánál a villamos energia díja 71,9 %, a víz és csatornadíj
99,2 %, ez azért ilyen magas, mert az INNOVEN Kft. felé a havi díjat nem rótta ki az
Önkormányzat.

9
Kudett Magdolna jegyző: Volt már továbbszámlázás az első félévben is, de inkább a
második félévben szokott realizálódni.
A II. számú melléklet az Önkormányzat bevételei, a támogatásértékű bevételeknél, az
elkülönített állami pénzalapnál jelentkezik a közfoglalkoztatottaknak a bére, mely 16,1%,
ennek az elszámolása folyamatban van, év végére realizálódni fog, a Munkaügyi
Központot keresztül megy és hosszadalmas az eljárása.
Kollár Ferenc képviselő: Ha az első félévben is volt már továbbszámlázott szolgáltatás,
akkor az miért nem jelenik meg a bevételi oldalakon? Az iskolánál a kiadási oldalon
megjelenik, a bevételi oldalon nem jelenik meg.
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: A IX-es mellékletnél a teljesítés nagyon alacsony,
itt van az egyik soron betervezve a traktor kötelező biztosítása. Most ezt úgy értse, hogy a
traktorra nem fizették be a biztosítást idén?
Horváth László polgármester: Használaton kívül van a traktor, ezért nincs befizetve.
Horváth László polgármester: Összefoglalva Kollár Ferenc képviselő kérésére, a
kiküldetésekről kér kimutatást, az alpolgármester asszony kérésére pedig a
továbbképzésekről.
Dr. Ács József Ferenc képviselő: Egyéb befizetési kötelezettségről még nem kaptak
tájékoztatást.
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: Kaptak rá választ.
Dr. Ács József Ferenc képviselő: De azt lehetne részletezni.
Kollár Ferenc képviselő: A továbbszámlázott szolgáltatások kerüljenek levonásra, meg a
bevételi oldalon is jelenjenek meg, hogy ne fals számokat kapjanak.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Horváth László polgármester: Kéri, aki elfogadja az I. féléves teljesítésről szóló
tájékoztatót, a következő kitételekkel, hogy a következő testületi ülésre részletes
tájékoztatást kap a testület a belföldi kiküldetésekről, a továbbképzésekről, valamint az
egyéb kifizetésekről, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
92/2011. (09.20.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. tv. 79.§ (1) bekezdésének alapján a
jelen előterjesztéshez csatolt Farmos Község
Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I.
félévi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja,
azzal a kikötéssel, hogy a Képviselő-testület a
következő
testületi
ülésre
részletes
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tájékoztatást kap a testület a belföldi
kiküldetésekről, a továbbképzésekről, valamint
az egyéb kifizetésekről.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Napirend:
4./ Megbízási szerződés (iratselejtezés)
Előadó: Horváth László polgármester
Horváth László polgármester: Átadja a szót a pénzügyi bizottság elnökének.
Miknai Ferenc képviselő: A pénzügyi bizottság a megbízási szerződést megtárgyalta, a
testületnek elfogadásra javasolja.
Dr. Ács József Ferenc képviselő. A bizottsági ülésen ennél kicsit bővebben tárgyalták ezt a
kérdést. Utánanézett az iratselejtezésnek a szabályainak, amit a testületi anyagban is
megkaptak. A bizottsági ülésen is az volt a kérdése, hogy egy ilyen kisebb intézmény, mint
a Polgármesteri Hivatal, amikor dolgozik, akkor naprakészen kell tudnia az ügyintézőnek,
aki az iratokkal dolgozik, hogy azt melyik fakkba, hova rendszerezze, titkos iratokhoz, 5
éves megőrzésre stb., ha ez így van rendszerezve, akkor az iratkezelést bizonyos év eltelte
után nagyon könnyű végrehajtani, mert a rendszerezett iratot csak össze kell gyűjteni, és
rendszerezni kell, ami szükséges irattárba kell helyezni, amit archiválni kell, azt archiválni
kell, amit selejtezni kell, azt selejtezni kell. Utánanézett az iratkezelésnek, illetve irat
megsemmisítésnek a szabályainak, és az volt odaírva, hogy ilyen kisebb intézményeknek
az iratselejtezésnek az időpontját, hogy hány évenként kell csinálni, 8 évnél nem javasoltak
hamarabb időpontot, hiszen rendelkezésre kellenek állni bizonyos iratoknak, és tapasztalat
szerint nem gyűlik össze annyira, hogy korábban végre kellene hajtani.
A bizottsági ülésen is az volt a véleménye, hogy ha a hivatal dolgozói megfelelően végzik
a munkájukat, és ez ellenőrizve is van, akkor minden évben azt a néhány tucat, megfelelő
helyre rakott iratot, megfelelő évenként lehet kezelni. A javaslata az volt, és úgy is fogadta
el a pénzügyi bizottság, hogy ha ez nagyon nagyon szükséges, indokoltnak látják a testületi
ülésen, hogy ezt a közel 500 e Ft-ot miért kell kiadni, azt csakis úgy fogadják el, hogyha az
elkövetkezendő időkben ezek az iratrendezési, iratkezelési dolgok, amik minden évben
normálisan kellenek, hogy menjenek, ezek meglesznek csinálva és végre lesznek hajtva.
Ugyanúgy az orvosi rendelőben is vannak nagyon sokfajta iratok, vannak olyan iratok
amelyeket meg kell őrizni, 5, 10 éven keresztül, van amit archiválni kell, van amit meg kell
semmisíteni, tehát ő is ugyanezt megcsinálja, a hivatal ennél többet csinál, de ha ez
rendszeresen végre van hajtva minden hónapban, és minden évben ez összesítve van, akkor
nem kell külsős céget felkérni az iratkezelésnek, iratmegsemmisítésnek a végrehajtására.
Kérdésként merült fel, hogy mikor történt iratselejtezés utoljára a Polgármesteri
Hivatalban?
Kudett Magdolna jegyző: A hivatal dolgozóinak elmondása alapján 2003-ban volt utoljára
iratselejtezés. 3 árajánlatot kért be és ez a POÓR-TA-KER Kft. adta a legjobb ajánlatot.
Eléggé kaotikus az irattár és ezért tartotta indokoltnak az irattározást, főleg, hogy a Pest
Megyei Levéltár 5 évente ellenőrzést tart, és pont az idei évben jár le az 5 év, most
tekintettel voltak arra, hogy az akadálymentesítés folyik a hivatalban, de az idén még jönni
fognak ellenőrzésre, és ezért szeretné rendbe tetetni úgy, hogy a továbbiakban, úgy ahogy a
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pénzügyi bizottsági ülésen elhangzott, külön figyelmet fordítani erre, hogy rendben legyen
a továbbiakban.
Dr. Ács József Ferenc képviselő: Nem az a kérdés, hogy hány árajánlat lett kérve, az a
kérdése, hogy szükséges-e árajánlatot kérni, ez az iratselejtezés, iratrendezés házon belül
megoldható-e? Az orvosi rendelőhöz képest a Polgármesteri Hivatalban arányaiban 10-15ször annyi irat gyűlik össze, de annyival több ember is dolgozik a hivatalban. Ha a
dolgozók részéről az irat rendezések folyamatosak, mivel lehet rendszerezni, hogy mi hány
év után selejtezhető, nem jelenthetnek problémát. Nem szabad felhalmozni az iratokat a
padláson, sarokban stb., mert ez a munkaköri kötelessége annak a dolgozónak, aki azzal az
irattal foglalkozik. Azt szerette volna hallani, hogy mi az indoka annak, hogy ez miért
gyűlt össze, ennek nem szabad összegyűlni. Nem az a módja az iratselejtezésnek, hogy
fogadnak egy külsős céget 500 e Ft-ért, hanem a bent lévő dolgozóknak ezt folyamatosan
kell csinálnia. Azt szeretné indokként hallani, hogy ezt miért nem lehet megcsinálni házon
belül, fél év alatt. Bizonyos szakterületen kiadni a dolgozóknak, hogy rendezze 2003-tól
2011-ig.
Kudett Magdolna jegyző: Szakmai szempontból szerette volna, hogy külsős cég csinálja,
aki ezzel foglalkozik és ez a szakmájuk, viszont ha a testület nem fogadja el, akkor
természetesen kénytelenek lesznek a hivatal dolgozói megcsinálni, adott esetben év végén
két ünnep között bejönnek és megcsinálják. Ezt szerették volna, hogy külsős cég csinálja, a
tavalyi évben is tervben volt, de végül nem volt benne a költségvetésben, az idei évben
viszont be lett téve a költségvetésbe. Úgy gondolta, hogy 7 év alatt volt 3 választás, annak
is itt vannak az iratanyagai, azokat is vigyék el, hivatalosan semmisítsék meg. A
közigazgatást most vetésforgóhoz tudná hasonlítani, mert nap mint nap változik minden,
fertelmes iratmennyiség gyülemlett fel pl. a lakásfenntartási támogatással kapcsolatban,
legalább 250 ügyirat. Ezért szerette volna egy külső céggel, hozzá értő szakemberekkel
megcsináltatni, hiszen az eredeti előirányzatba be is van tervezve ez az összeg, és nem
mindegy, hogy a cég megcsinálja 3 hét alatt, vagy ez még a dolgozóknak a plussz
munkájuk lenne, de ha úgy dönt a testület kénytelenek lesznek a dolgozók megcsinálni.
Dr. Ács József Ferenc képviselő: Nem a két ünnep között kell ezt megcsinálni, ezt egész
évben kell csinálni. Ha egy külsős cég végzi az iratkezelést és megsemmisítést, akkor az
úgy végzi el, hogy vannak különböző iratok, amiket egyébként is rendszerezni kell, azok
bevannak iktatva, és a külsős cég pontosan tudja, hogy 0-150-ig lévő iktatószám alatt
egyszerű iratok, x-y-ig titkosított iratok és így rendszerezik. A vállalkozó nem úgy csinálja,
hogy az itt lévő iratokat egyesével elolvasgatja, hanem az itt lévő rendszer szerint, illetve
iratkezelés szabályai szerint az iratokat megsemmisíteni és jegyzőkönyvezni fogja, hogy
ettől-eddig lévő iratokat megsemmisíti, tehát valami rendszernek lenni kell a hivatalban.
Ezeket az iratmegsemmisítéseket, iratrendezéseket 3 ember jelenlétében meglehetne
csinálni, megfelelő jegyzőkönyv kitöltésével. Azt kérdezi, hogy mi az akadálya annak,
hogy ez meglegyen csinálva, illetve folyamatosan meglegyen csinálva minden évben?
Kudett Magdolna jegyző: Év közben is megy folyamatosan az irattározás. Nagyon sok
iratátadás volt pl. Nagykátára építésügy stb. Nagyon kaotikus az egész irattár és azért
tartotta indokoltnak, hogy külsős hozzá értő cég végezze. Az irattározást
mindenféleképpen az ellenőrzés előtt szeretné elvégeztetni.
Vincze Tamás képviselő: A pénzügyi bizottsági ülésen ezt a témát részletesen
megtárgyalták, ugyanezeket a felvetéseket az Ács képviselő úr ott is elmondta, ott is
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hasonló válaszokat kapott. A pénzügyi bizottság azt javasolta, hogy ezt az előterjesztést
fogadják el, azt a kiegészítést hozzátették, hogy mostantól, illetve az irattározás
befejezésétől szeretné a Képviselő-testület látni, hogy milyen iratkezelési szabályok szerint
dolgozik az Önkormányzat, és jó lenne, ha ettől a ponttól kezdve az szerint, és az Ács
doktor által elmondottak szerint lennének kezelve az iratok. A költségvetésben benne
szerepel az erre való előirányzat. Javasolja a testületnek a pénzügyi bizottság javaslatának
elfogadását.
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: Egyetért mindkét előtte szólóval. Mivel bevolt
tervezve a költségvetésbe, ezért tudja támogatni, de a továbbiakban nagy gondot kell arra
fordítani, hogy hogyan rendszerezik az iratokat, hogy ne kelljen külsős céget igénybe
venni.
Dr. Ács József Ferenc képviselő: Ugyanezzel fogadta el a pénzügyi bizottság is. Javasolja,
hogy minden évben a költségvetés tervezésekor a jegyző számoljon be, hogy az iratkezelés
ellenőrzése megtörtént-e.
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: A többszöri jegyzőváltás és a 8 év eltelte miatt
indokoltnak tartja.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Horváth László polgármester: Kéri, aki elfogadja az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot, azzal a kiegészítéssel, hogy a költségvetés tervezésekor a jegyző számoljon be
az iratkezelésről, és folyamatos legyen az iratkezelés, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
93/2011. (09.20.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselőtestülete a jelen előterjesztéshez csatolt
megbízási
szerződést
elfogadja,
érvényességéhez hozzájárul.
A
Képviselő-testület
felhatalmazza
a
polgármestert, hogy a jelen előterjesztéshez
csatolt szerződés minta alapján kösse meg a
megbízási szerződést.
Megbízott:
Cg.01-09-462779
cégjegyzékszámú, 1029 Budapest, Nagyrét
utca 12. szám alatti székhelyű POÓR-TA-KER
Kft. (adószám: 12069299-2-41)
Elvégzendő munka: a Polgármesteri Hivatal
iratanyagainak rendezése, selejtezése, történeti
értékű
iratok
levéltári
beszállításának
előkészítése.
A szolgáltatás díjai:
iratrendezés 300.000.-Ft + 25% ÁFA
szállítás, rakodás, kiszállási díj 20.000.-Ft +
25% ÁFA
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Utasítja a testület a jegyzőt, hogy minden
évben a költségvetés tervezésénél számoljon
be az iratkezelésről és folyamatos legyen az
iratkezelés.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
Napirend:
5./ Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Horváth László polgármester
Horváth László polgármester: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
70/2011. (07.05.) számú Önk. határozatával a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát
visszaküldte átdolgozásra a Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottságnak. A Pénzügyi, Jogi és
Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag úgy döntött, hogy a Polgármesteri
Hivatal Alapító Okiratát „összefésülve” ajánlja a T. Képviselő-testületnek elfogadásra.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 15.§ (1) bekezdése és 10.§ (1)
bekezdésének b) pontja alapján minősített többség szükséges a testületi döntéshez.
Várja az írásos előterjesztéssel kapcsolatban a kérdéseket, hozzászólásokat.
Kollár Ferenc képviselő: Még mindig nem az igazi ez az Alapító Okirat, hiányolja az
egységes szerkezetet. A régi egységes szerkezetű Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratában
lévő hibák többszöri kérés ellenére sem kerültek megszüntetésre, továbbra is benne
vannak, pl. 11. pontnál a gazdálkodás megszervezésének módjára tekintettel, az
Önkormányzat nem önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, hanem önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv, ezt javítani kéri benne, valamint a 19. pontban az is
változatlan tartalommal került kiküldésre negyedik alkalommal, hogy költségvetési
szervnek részben önálló költségvetési szervei, ilyenek nincsenek már, ez a megfogalmazás
régen nem érvényes, a költségvetési szervnek önállóan működő költségvetési szervei
vannak, kéri ennek a javítását. A kettőnek az összefésülése már majdnem sikerült, egy-két
dolgot szeretne ide beíratni pl. az iskolai és óvodai étkeztetést az Önkormányzat ellátja.
Vannak az önkormányzati képviselő választások, országgyűlési képviselő választások, a
másik két választás viszont kimaradt belőle az EU parlamenti választások, valamint az
országos és helyi népszavazások. Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása
kétszer szerepel. Általános iskolai napközi otthonos nevelést külön kell venni, mert külön
száma van a tanulószobai nevelésnek. Mivel folyóiratot adnak ki, folyóirat kiadás.
Állategészségügy talán kötelező feladata az Önkormányzatnak.
Kudett Magdolna jegyző: Nem kötelező feladata.
Kollár Ferenc képviselő: Még az útépítést bele lehetne tenni. Tehát szerinte ezekkel még ki
kellene egészíteni, valamint az egységes szerkezetet el kellene készíteni, és a régi egységes
szerkezetből immáron végleg kijavítani az elnevezésbeli különbségeket, mert negyedszer
kapták meg az iratanyagot ugyanazokkal a hibákkal.
Kudett Magdolna jegyző: A Magyar Államkincstárnak szokta küldeni a pénzügyi iroda,
nem szoktak kérni egységes szerkezetet, nekik mindig elég a módosítás. A közutak, hidak,
alagutak üzemeltetése, fenntartása benne van és azt használják.
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Kollár Ferenc képviselő: Rendben van, de a többit kéri beletenni.
Horváth László polgármester: Ha sikerül a gépet megszerezni a Tanyafejlesztési Program
pályázaton keresztül, vállalkozásként való tevékenységként bele lehet-e foglalni, hogy a
gépet kitudják adni? Célszerű lenne most belefoglalni.
Kudett Magdolna jegyző: Nem tudná most megmondani a számát.
Kollár Ferenc képviselő: Akkor a 15. pontot is módosítani kell, mert abban az szerepel,
hogy a Polgármesteri Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat.
Kudett Magdolna jegyző: Úgy gondolja, hogy akkor kerüljön bele, ha időszerű lesz.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Horváth László polgármester: Kéri, aki elfogadja a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát
a módosításokkal, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
94/2011. (09.20.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselőtestülete
a
fenntartásában
működő
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát 2011.
szeptember 20-i hatállyal az előterjesztésben
leírtak szerint, valamint a testületi ülésen
elhangzott módosító javaslatok szerint
módosítja.
Az
Alapító
Okirat
jelen
módosítással nem érintett rendelkezései,
változatlan tartalommal hatályban maradnak.
A
Képviselő-testület
felhatalmazza
a
polgármestert, hogy a határozat mellékletét
képező módosító okiratot, valamint az
egységes szerkezetben foglalt okiratot aláírja.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy
döntéséről a határozat, a módosító okirat,
valamint az egységes szerkezetbe foglalt
Alapító
Okirat
megküldésével
–
nyilvántartásba vétel céljából – értesítse a
Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságát.
Igazgatóságát.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
Napirend:
6./ Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Horváth László polgármester
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Horváth László polgármester: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 15.§
(1) bekezdése és 10.§ (1) bekezdésének b) pontja alapján minősített többség szükséges a
testületi döntéshez.
Átadja a szót Kollár Ferenc igazgató úrnak.
Kollár Ferenc képviselő: Az államháztartás működésének rendjéről szóló
292/2009.(XII.19.) Kormány rendelet 10.§ (10) bekezdése értelmében
„Az alapító okiratban foglaltak, vagy jogszabály változás esetén az alapító okirat
módosítását tartalmazó okirat mellett el kell készíteni és a módosító okirathoz kell csatolni
az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot i. Az egységes szerkezetű alapító okiratnak
is meg kell felelnie az alapító okirat alaki kellékeinek.”
A módosító okiratot, a döntésről a határozatot, valamint az egységes szerkezetbe foglalt
okiratot is meg kell küldeni nyilvántartásba vétel céljából Magyar Államkincstár Területi
Igazgatójának. Az iskola is kaphassa meg, mert még a nyáriból, sőt még a 2009-2010-ben
módosítottból sem kapott még hivatalosan az iskolába egységes szerkezetbe foglalt Alapító
Okiratot, neki is közölni kell az Oktatási Hivatal Közoktatási Információs Irodájával
nyilvántartásba vétel céljából.
A módosítás a törvényi módosulás miatt szükséges. A Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX – törvény 9. melléklet kiegészítő szabályok 10. c)
pontja szerint a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók után akkor vehető igénybe
hozzájárulás, ha az intézmény alapító okirata meghatározza a Közoktatási törvény 121.§
(1) bekezdés 29. pontja szerinti fogyatékosság típusát.
Szeptember 1-e után, mivel az iskola alapító okiratában nem szerepel, az Önkormányzat
nem fogja tudni a pénzeket lehívni ezen gyermekek után, és vissza kell fizetni a felvett
tanulók után. Mivel a jogszabály szeptember 1-től hatályos, ezt előtte kellett volna
módosítani.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Horváth László polgármester: Kéri, aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati
javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
95/2011. (09.20.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselőtestülete a fenntartásában működő Farmos
Község Általános Iskola Alapító Okiratát
2011. szeptember 01-jei hatállyal az
előterjesztésben leírtak szerint módosítja.
Az Alapító Okirat jelen módosítással nem
érintett rendelkezései változatlan tartalommal
hatályban maradnak.
A
Képviselő-testület
felhatalmazza
a
polgármestert, hogy a határozat mellékletét
képező módosító okiratot, valamint az
egységes szerkezetbe foglalt okiratot aláírja.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy
döntéséről a határozat, a módosító okirat,
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valamint az egységes szerkezetbe foglalt
Alapító
Okirat
megküldésével
–
nyilvántartásba vétel céljából – értesítse a
Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságát.
A Képviselő-testület felkéri az intézmény
vezetőjét, hogy döntéséről a határozat, a
módosító okirat, valamint az egységes
szerkezetbe
foglalt
Alapító
Okirat
megküldésével – nyilvántartásba vétel céljából
– értesítse az Oktatási Hivatal Közoktatási
Információs
Iroda
(KIR)
Területi
Igazgatóságát.
Felelős: jegyző/intézmény vezető
Határidő: azonnal
Napirend:
7./ Községi Óvoda Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Horváth László polgármester
Horváth László polgármester: Átadja a szót Böjti Károlyné óvodavezetőnek.
Böjti Károlyné óvodavezető: Kiegészíteni nem kívánja az előterjesztést, ugyanazok
vonatkoznak az óvodára, mint amit az előző napirendnél az igazgató úr elmondott.
A javaslatában a kevésbé súlyosan sérült gyermekek ellátását tudta megjelölni, mert
azoknak az ellátására van lehetőség, egyébként nem rendelkeznek minden olyan
lehetőséggel, hogy a súlyosan fogyatékos gyermekeknek az ellátását is eltudják látni.
Nem tudja, hogy erről most döntenek, vagy együtt a létszámmal?
Horváth László polgármester: Szavazzanak róla most.
Kudett Magdolna jegyző: Amikor a létszámról volt a döntés, akkor úgy volt a határozat,
hogy az Alapító Okirat módosításához is egyben hozzájárult a testület.
Böjti Károlyné óvodavezető: Akkor a szavazás után elmondja. Itt is mint az iskolánál bele
kellene foglalni majd a határozatba, hogy az egységes szerkezetet kapják meg.
Horváth László polgármester: Kéri, aki elfogadja az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot, az egységes szerkezetbe foglalással, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
96/2011. (09.20.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselőtestülete a fenntartásában működő Óvoda
Alapító Okiratát 2011. szeptember 1-i hatállyal
az előterjesztésben leírtak szerint módosítja.
Az Alapító Okirat jelen módosítással nem
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érintett rendelkezései, változatlan tartalommal
hatályban maradnak.
A
Képviselő-testület
felhatalmazza
a
polgármestert, hogy a határozat mellékletét
képező módosító okiratot, valamint az
egységes szerkezetben foglalt okiratot aláírja.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy
döntéséről a határozat, a módosító okirat,
valamint az egységes szerkezetbe foglalt
Alapító
Okirat
megküldésével
–
nyilvántartásba vétel céljából – értesítse a
Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságát.
A Képviselő-testület felkéri az intézmény
vezetőjét, hogy döntéséről a határozat, a
módosító okirat, valamint az egységes
szerkezetbe
foglalt
Alapító
Okirat
megküldésével – nyilvántartásba vétel céljából
– értesítse az Oktatási Hivatal Közoktatási
Információs
Iroda
(KIR)
Területi
Igazgatóságát.
Felelős: jegyző/intézmény vezető
Határidő: azonnal
Böjti Károlyné óvodavezető: Semmi más javaslata nincsen, mint amit már májusban
eldöntött a testület, csupán annyi, hogy a 135 fő az egész óvodára mint felvehető létszám
lett megállapítva, és nem állapították meg, illetve csak beszéltek róla, hogy 27 fősek
lehetnek maximálisan a csoportok. Ezt kellene beírni, mert amikor ezt az ÁSZ ellenőrzi,
akkor csoportonként nézi meg, hogy az Alapító Okirat arra az egy csoportra mennyi
férőhelyet engedélyez. Tehát lehetséges az is, hogy akkora egy csoport, hogy csak 20
gyermek van benne, de lehetséges lenne az is, hogy 27. Tehát úgy gondolja, hogy célszerű
annak elkerülése végett, hogy esetleg büntetésre kerüljön a sor ez miatt, beírni azt, hogy
minden csoportnál plusz 2 fővel megemelhető a létszám, attól marad a 135 fő ugyanúgy
ahogyan volt. Tehát legyen egységesítve, hogy minden csoport 27 főre felemelhető.
Kudett Magdolna jegyző: Erről van testületi határozat.
Böjti Károlyné óvodavezető: Igen, de nem lett az Alapító Okirat módosítva ez szerint.
Kudett Magdolna jegyző: A 135 főre lett módosítva az Alapító Okirat.
Böjti Károlyné óvodavezető: Benne van a jegyzőkönyvben, csak az Alapító Okirat nincsen
módosítva. Létszám változást nem jelent. Úgy gondolja, hogy célszerű lenne
csoportonként meghatározni a létszámot.
Kudett Magdolna jegyző: A Minisztérium honlapján ezzel kapcsolatban nem talált
iránymutatást.
Kollár Ferenc képviselő: Az iskolánál csak az kell, hogy mennyi a maximálisan felvehető
létszám az iskolába és mennyi a napközibe.
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Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Horváth László polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Községi Óvoda 18. bekezdés
szövegrészének helyére, az alábbi szövegrész kerüljön:
Óvodai csoportok száma 5, férőhelyek száma: 135 fő
Felvehető maximális gyermeklétszám csoportonként
-átlaglétszám: 20
-maximális létszám: 25 – Képviselő-testületi döntés szerint, maximum + 2 fő,
kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
97/2011. (09.20.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselőtestülete a fenntartásában működő Óvoda
Alapító Okiratát 2011. szeptember 1-i hatállyal
az előterjesztésben leírtak szerint módosítja.
Az Alapító Okirat jelen módosítással nem
érintett rendelkezései, változatlan tartalommal
hatályban maradnak.
A
Képviselő-testület
felhatalmazza
a
polgármestert, hogy a határozat mellékletét
képező módosító okiratot, valamint az
egységes szerkezetben foglalt okiratot aláírja.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy
döntéséről a határozat, a módosító okirat,
valamint az egységes szerkezetbe foglalt
Alapító
Okirat
megküldésével
–
nyilvántartásba vétel céljából – értesítse a
Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságát.
A Képviselő-testület felkéri az intézmény
vezetőjét, hogy döntéséről a határozat, a
módosító okirat, valamint az egységes
szerkezetbe
foglalt
Alapító
Okirat
megküldésével – nyilvántartásba vétel céljából
– értesítse az Oktatási Hivatal Közoktatási
Információs
Iroda
(KIR)
Területi
Igazgatóságát.
Felelős: jegyző/intézmény vezető
Határidő: azonnal
Napirend:

8./ Közművelődési Könyvtár által nyújtott szolgáltatások díjainak megállapítása
Előadó: Horváth László polgármester
Horváth László polgármester: A Művelődési Ház és a Községi Könyvtár által nyújtott
szolgáltatások díjait Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és
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Működési Szabályzatról szóló 8/2008. (IV.10.) Önk. rendeletének 47.§ (6) bekezdéséhez
kapcsolódó 10. számú melléklet tartalmazta. Az új SZMSZ elfogadásával a fent nevezett
rendelet hatályon kívül lett helyezve.
Kéri az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal kapcsolatban tegyék fel kérdéseiket,
mondják el hozzászólásaikat.
Dr. Ács Attila képviselő: A nagyteremnél megint hibásan szerepel a fűtési idényen
kívülnél 5.000 Ft/alkalom szerepel az óra helyett.
Kudett Magdolna jegyző: A Pénzügyi Bizottság javaslata alapján még az került bele, hogy
a be és kipakolás ideje is beleszámít a bérlésbe, valamint a civil szervezetek részére
ingyenes a bérlés.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Horváth László polgármester: Kéri, aki elfogadja Művelődési Ház által nyújtott
szolgáltatások díjainak megállapítására tett javaslatot, a nagyterem fűtési idényen kívül:
5.000 Ft/óra módosításával, kézfelemeléssel jelezze.
Horváth László polgármester: Megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
98/2011. (09.20.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Művelődési Ház által nyújtott szolgáltatások díjait az
alábbiak szerint határozza meg.
Előtér: - fűtési idényen kívül: 2.000.-Ft/óra
- fűtési idényben: 3.000 Ft/óra
Nagyterem: -fűtési idényen kívül: 5.000.-Ft/óra
-fűtési idényben: 6.000.-Ft/óra
Nagyterem (fűtési idénytől függetlenül)
-lakodalom (3 nap) 50.000.-Ft/alkalom
-családi események, üzleti tevékenység,
zártkörű rendezvények 20.000.-Ft/alkalom
-karitatív, egyházi rendezvények 10.000.Ft/alkalom
-a helyi civil szervezetek részére ingyenes a
bérlés
A bérlés idejébe a be- és kipakolás ideje is beleszámít.
1 asztal + 8 szék bérleti díja 800.-Ft
Felelős: Közművelődési Könyvtár vezetője
Határidő: azonnal
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Horváth László polgármester: Kéri, aki elfogadja a Községi Könyvtár által nyújtott
szolgáltatások díjaira vonatkozó határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
99/2011. (09.20.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Községi Könyvtár által nyújtott
szolgáltatások díjait az alábbiak szerint
határozza meg:
Internet: 100.-Ft/óra
Másolás:
A/4.es méret, egyoldalas: 15.-Ft/lap
A/4-es méret, kétoldalas: 20.-Ft/lap
A/3-as méret, egyoldalas: 25.-Ft/lap
A/3-as méret, kétoldalas: 30.-Ft/lap
Horváth László polgármester: Szünetet rendel el.
Szünet

Horváth László polgármester: Javasolja a napirendi pontok sorrendjének módosítását, mely
szerint Józsa János és Józsáné Adamecz Éva településrendezési terv módosítási ügyét
vegyék most napirendre.
Kéri, aki egyetért a napirendi pontok sorrendjének módosításával, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
100/2011. (09.20.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul a napirendi pontok
sorrendjének módosításához.
Horváth László polgármester: Kérdése Józsáné Adamecz Évától, hogy kéri-e a zárt ülés
elrendelését.
Józsáné Adamecz Éva: Igen, kéri a zárt ülést.
A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.
Napirend:
10./ Védőnői pályázat kiírása
Előadó: Horváth László polgármester
Horváth László polgármester: Átadja a szót Kudett Magdolna jegyzőnek.
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Kudett Magdolna jegyző: A védőnői pályázat kiírásáról már a nyáron döntött a testület, a
pályázat benyújtásának határideje lejárt, pályázat nem érkezett be. A pályázati benyújtási
határidő benyújtását követően volt egy érdeklődő telefonon, aki azt mondta, hogy majd
meggondolja.
Vezető védőnő váltás volt Monoron és az új vezető ragaszkodna a működési engedély
módosításához, ami elő van készítve, viszont ahhoz egy új védőnőre lenne szükség, hogy
megkapja a működési engedély módosítására a hozzájárulást az Önkormányzat.
A védőnői pályázat kiíráshoz szeretné kérni a testület hozzájárulását, annyi különbséggel,
hogy úgy gondolta, hogy ne kelljen mindig Képviselő-testület elé hozni a döntést, hogy
folyamatos legyen a kiírás, és abban a pillanatban ahogyan beérkezne egy érvényes
pályázat, jeleznék a képviselőknek. Illetve még az a módosítás van benne, hogy szolgálati
lakást biztosít az Önkormányzat. Illetve a védőnővel történt egyeztetés után a pályázati
kiírás nem csak a www.kozigallas.hu oldalon jelenik meg, hanem a Magyar Védőnők
folyóiratában is megjelenne.
Nagyon nagy védőnő hiány van.
Dr. Ács József Ferenc képviselő: Ha hosszú távon gondolkoznak, szeretné felhívni a
vezetés figyelmét, hogy Marica nyugdíjas aki most dolgozik, a másik védőnő Évike fiatal,
ha a családalapítás szele eléri, akkor Farmos védőnő nélkül marad hosszú-hosszú évekre. A
véleménye és megítélése szerint, ha komolyan gondolják, hogy védőnőt akarnak ide
Farmosra, akkor megfelelő feltételeket kellene biztosítani, tudni illik Magyarországon
jelenleg védőnő hiány van, és a képzés sem fogja ezt pótolni. Tehát ha hosszútávon
akarnak védőnőt, akkor olyan kecsegtető megoldást kellene találni, ami ide vonzza a
fiatalokat.
Dr. Ács Attila képviselő: Ezt kizárólag közalkalmazotti státuszban lehet betölteni? Úgy
értesült, hogy talán vannak az országban olyan pontok, ahol ezt biztosítóval kötött
szerződés alapján is lehetne, hasonlóan a háziorvosokhoz. Ez vonzóbb lenne-e vagy sem,
megérné-e vagy sem? Ezen is elkellene gondolkodni. A környéken van-e hasonló?
Kudett Magdolna jegyző: Nem hallott róla még, hogy lenne ilyen a környéken. A
környéken csak azt hallja, hogy védőnő hiány van. Nem hallott még olyat, hogy OEP-pel
kötöttek volna szerződést, az biztos, hogy 6,5 millió Ft támogatást kap a védőnői ellátásra
az Önkormányzat.
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: Marica néni meddig dolgozik?
Dr. Ács József Ferenc képviselő: Ameddig bír, ameddig lehet.
Horváth László polgármester: Amikor a vezető védőnő itt volt, akkor úgy nyilatkozott,
hogy ezt az évet kívánja végig vinni.
Dr. Ács József Ferenc képviselő: Bele kell gondolni, hogy Marica is idős, vannak unokái,
elképzelhető, hogy egy idő múlva azt mondja, hogy nem bírja, nem csinálja tovább.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Horváth László polgármester: Kéri, aki elfogadja az előterjesztésben szereplő védőnői
pályázati kiírást, kézfelemeléssel jelezze.
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Megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
102/2011. (09.20.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az
előterjesztéshez mellékelt védőnői állás betöltésére irányuló
pályázat kiírást jóváhagyja és a kiírás folyamatosságához
hozzájárul.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal, folyamatos
Napirend:
11./ Játszótér nyitvatartási idejének és használati rendjének elfogadása
Előadó: Horváth László polgármester
Horváth László polgármester: Ismerteti, hogy a játszótér használatára vonatkozó
szabályzatot, illetve nyitvatartási rendet Kollár Ferenc igazgató úr segítségével
előkészítették már nyáron az ünnepélyes átadó után, csak testületi ülés hiányában nem
került még a testület elé elfogadásra.
Kéri, hogy az írásos előterjesztéshez tegyék fel kérdéseiket, mondják el hozzászólásaikat.
Dr. Ács Attila képviselő: Ki az a személy, aki konkrétan felelős a nyitásért és a zárásért?
Kollár Ferenc képviselő: Iskola időszakban a takarítók, reggel 8:00-kor nyitják, 18:00-kor
zárják.
Horváth László polgármester: Hétvégenként saját felajánlása alapján Szöllősi Tünde fogja
kinyitni, illetve bezárni a játszóteret.
Gondot okoz a WC használat hétvégén és tanítási időn kívül, de megbeszélték az igazgató
úrral, hogy nyitva fogják hagyni a másik kaput, hogy be tudjanak menni a WC-t használni.
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: A 2008. évi közterületek használatáról szóló
rendelet tartalmaz a játszótérrel kapcsolatban rendlelkezést, akkor azt most módosítani
kellene?
Kudett Magdolna jegyző: Közterületnek számít a játszótérnek a területe, nem szükséges
módosítani.
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: Az összhangban van ezzel?
Kudett Magdolna jegyző: Igen. Elrettentésként bele lehetne még foglalni, ami a
közterületek használatának rendjéről szóló rendeletben is szerepel, hogy 30.000 Ft-ig
terjedő pénzbírsággal sújtható az aki közterület szennyezést, vagy valamilyen kárt okoz.
Kollár Ferenc képviselő: Ő csak azt írta bele, hogy a játszótér rendjének be nem tartása,
pénzbírság kiszabását is maga után vonhatja.
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Kudett Magdolna jegyző: Hátha nagyobb hangsúly lenne, ha beleírnák azt is, hogy 30.000
Ft-ig terjedő pénzbírság.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Horváth László polgármester: Kéri, aki elfogadja a játszótér használatának rendjéről szóló
szabályzatot, azzal a módosítással, hogy a 30.000 Ft pénzbírság belekerüljön, valamint a
nyitvatartási rendet, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
103/2011. (09.20.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadta a játszótér használatának rendjéről szóló
szabályzatot azzal a módosítással, hogy a 30.000 Ft
pénzbírság belekerüljön, valamint a nyitvatartási rendet.
Napirend:
12./ LEADER pályázatok célterületeiről testületi döntés, beadásukról határozathozatal
Előadó: Horváth László polgármester
Horváth László polgármester: Az előterjesztésben szereplő összegek még változhatnak,
egyrészt függ a mostani hozzászólásoktól, másrészt a pályázatíróval való kapcsolattartás is
eredményezheti. Az előterjesztésben egy táblázatot mindenki megkapott, melyet Varró
István pályázatíró állított össze egyeztetést követően a célterületekről. Októberben kell
beadni a pályázatokat, ezeket meg kell terveztetni, ami időt vesz igénybe. Célterületként
szerepel az emlékmű, táborhely kialakítása, fűnyíró beszerzése, sportszertár kialakítása,
kamerarendszer kialakítása, valamint arculatjavítás, fásítás, ezekről már mindről beszéltek,
a táblázatban összegszerűsítve vannak. Ami építészeti dolog, azt már Babicz Tamással
végignézték.
Kollár Ferenc képviselő: Úgy gondolja, hogy mindegyiken el kell indulni, ami lehetőség
van pályázat meg kell próbálni, főleg a 100%-os támogatásúakat. A fűnyíró 60%-os
támogatott, de állandóan szükség van rá, be kell vállalni a 40%-os önrészt mellé.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Horváth László polgármester: Kéri, aki elfogadja a táblázat tartalmát, hogy ezeken a
célterületeken induljanak, az összegek még változhatnak, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
104/2011. (09.20.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta és elhatározta, hogy a LEADER pályázatok
keretében a település részéről az alábbi célterületeken
indulnak:
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Célterület
azonosító

Fejlesztés
megnevezése

1. 1 023 152

Táborhely kialakítása

2. 1 023 176

Fűnyíró berendezések,
eszközök
Kamerarendszer
kiépítése
Emlékhely kialakítása

3. 1 023 053
4. 1 023 053
5. 1 023 091

6. 1 023 107

Arculatjavítás (fásítás,
területrendezés,
öntözőrendszerek)
Sportpálya, öltöző és
szertár épületének
felújítása (tetőcsere,
falazat szigetelése,
felújítása, vizesblokk
felújítása)

Pályázó

Bruttó
kalkulált
összeg

Támogatás

Farmos Község
Önkormányzat
Farmos Község
Önkormányzat
Polgárőrség

6.200.000.-Ft

4.960.000.-Ft

5.000.000.-Ft

3.000.000.-Ft

3.800.000.-Ft

3.800.000.-Ft

Életmód
Egyesület
Farmos Község
Önkormányzat

1.000.000.-Ft

1.000.000.-Ft

1.500.000.-Ft

1.200.000.-Ft

Sport Egyesület

5.000.000.-Ft

5.000.000.-Ft

Napirend:
13./ Döntés a LEADER pályázatok pályázatírójának személyéről
Előadó: Horváth László polgármester
Horváth László polgármester: Már az előző napirendi pontnál említette, hogy Varró István
készítette elő az anyagot, kért tőle árajánlatot, annyit hozzátesz, hogy ezek a pályázatírók
szinte teljesen egyforma tarifával dolgoznak. Varró István 40.000 Ft Áfa/db összegért
vállalja a pályázatok lebonyolítását. Helyben ezeknek a pályázatoknak a végig vitele nem
biztosított, véleménye szerint Varró István személye garanciát jelent, a nyerésre is vannak
esélyek, mert más önkormányzatoktól hallva, sokan idegenkednek a LEADER
pályázatoktól, illetve előnyben részesítik azokat az Önkormányzatokat, akik nem pályáztak
idáig. Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Horváth László polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a LEADR pályázatok
lebonyolítására Varró Istvánt bízzák meg, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
105/2011. (09.20.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
LEADER pályázatok lebonyolításával a Tápió Kereskedőház
Kft-t (Varró István) 2767 Tápiógyörgye, Szentháromság tér
3. bízza meg.
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Díjazás: 40.000 Ft + Áfa/db
Napirend:
14./ A Tanyafejlesztési Program pályázaton való indulásról döntés
Előadó: Horváth László polgármester
Horváth László polgármester: Mellékelt a gépről egy fotót, hogy miről lenne szó.
Szerencsére Farmos szerepel a Tanyafejlesztési Programban megjelölt településeknek a
listáján, 207 település szerepel rajta, környező települések közül Nagykáta, Újszilvás,
Tápiószőlős szerepel. Ez nagyszerű alkalom lesz arra, hogy gépet vásároljanak, amivel a
földutakat karbantartsák. Gillich Kristóffal tárgyalt a pályázat megírásával kapcsolatban,
gyakorlattal rendelkezik a vidékfejlesztési pályázatok terén. Az ajánlatában, ami
szimpatikus, hogy nyerés esetén kér csak díjazást, ha nem nyer az Önkormányzat, akkor
egy forint sem illeti meg. A pályázatot teljesen végig viszi, megcsinálja az elszámolást is.
1,5 % a díjazása a megnyert összegnek. Ez a pályázat utófinanszírozásos, abban az
esetben, ha megnyerik, a rulírhitelből kell ezt a dolgot fedezni, addig amíg vissza nem
fizetik. Előfinanszírozásra lehet pályázni 25% erejéig, ami Gillich Kristóf elmondása
szerint reményteli. A megpályázandó gép: kombinált rakodó földmunkagép JCB. Kéri,
hogy tegyék fel kérdéseiket, mondják el hozzászólásaikat.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Horváth László polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Tanyafejlesztési Program
keretén belül kombinált rakodó földmunkagépet megpályázzák, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
106/2011. (09.20.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
elhatározta, hogy a Tanyafejlesztési Program keretén belül
kombinált rakodó földmunkagépet pályázza meg.
Napirend:

15./ A Tanyafejlesztési Program pályázatírójának személyéről döntés
Előadó: Horváth László polgármester
Horváth László polgármester: A Tanyafejlesztési Program pályázatírójának személyére
javasolja Gillich Kristófot, aki a megítélt támogatási összeg 1,5%-áért vállalja a pályázat
lebonyolítását. Kéri, tegyék fel kérdéseiket, mondják el hozzászólásaikat.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Horváth László polgármester: Kéri, aki elfogadja, Gillich Kristóf személyét a
Tanyafejlesztési Program pályázatírójának, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

26

107/2011. (09.20.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
elhatározta,
hogy
a
Tanyafejlesztési
Program
pályázatírójának az INFORMAX EURO K+F Nonprofit Kftt. (Gillich Kristóf) 6000 Kecskemét, Árpád krt.4. jelöli ki.
Napirend:
16./ Az ivóvízjavító program pályázatírójának kijelöléséről szóló testületi döntés
megerősítése
Előadó: Horváth László polgármester
Horváth László polgármester: Az előző ülésen már volt szó róla, hogy 100%-os
támogatottságúvá tették az ivóvíz javító beruházások támogatottságát, eldöntötte akkor a
testület, hogy indulnak a pályázaton. Újból a pályázatírást el kell kezdeni, illetve a
lebonyolító személyét ki kell választani. A tavasz folyamán 3 pályázatíró cég közül ki lett
választva a Sutus Viktor által vezetett cég, mégpedig azért, mert a másik kettő cég nem
bonyolította le egészen a pályázat kiírástól a kivitelezés legvégéig. Javasolja a testületnek,
hogy Sutus Viktor cégétől kérjenek még egyszer egy árajánlatot, hogy hivatalossá tegyék
ezt az egészet, magyarul erősítsék meg, hogy Sutus Viktor és cége ezt a pályázatírást
elvégezze. Újlengyelben voltak Dr. Ács József képviselővel, ott is ők csinálták ezt a
beruházást. Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Horváth László polgármester: Kéri, aki egyetért a tavaszi döntés megerősítésével, mely
szerint Sutus Viktor cégét bízzák meg az ivóvízminőség javító pályázat megírásával,
kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
108/2011. (09.20.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
elhatározta, hogy az Általános Magyar Önkormányzati
Projektmenedzsment Kft- (Sutus Viktor) 1061 Budapest,
Paulay Ede u. 3/B/6. bízza meg az ivóvízminőség javító
pályázat megírásával.
Napirend:
17./ Az óvoda udvari játékainak javításáról, szabványossá tételéről, cseréjéről döntés
Előadó: Horváth László polgármester
Horváth László polgármester: A kiadott anyagban kicsit elrettentő számok szerepelnek, de
beszéltek erről az óvoda vezetőjével és nem annyira sötét a dolog, mert nem egészen erről
van szó, mint amit gondolhatnak az anyagból. A teljes felmérést küldték ki.
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Böjti Károlyné óvodavezető: Az előírás szerint megtörtént az óvoda udvarának játszótéri
eszközeinek a felmérése. Kb. a játszótéri eszközök 80%-ban találtak kisebb
hiányosságokat. A kisebb hiányosságokat is úgy ítélték meg, hogy azok a játszótéri
eszközök nem használhatóak. Kértek árajánlatot ezeknek az eszközöknek a javítására,
szabványossá tételére. A legtöbb játszóeszköz olyan sok javítást igényel, hogy azt
gondolja, hogy a hivatal karbantartói nem tudják úgy elvégezni, hogy a szabványosságnak
megfeleljen, olyan átalakításokra van szükség. Miután ez eléggé nagy költség lenne, az
óvoda költségvetésében erre pénz nincsen, arra gondolt, hogy az ütéscsillapító talaj
kialakítását, valamint szegélyeket eltehetnék az új költségvetési évre, tehát amikor a
költségvetés készítésére kerül sor, akkor kerüljön megbeszélésre. A homokozó, ami az
ajánlatban 3. pont, az szerinte olyan feladat, amit a hivatali karbantartók eltudnak végezni,
tehát ez az összeg szintén lejönne belőle. Úgy látja, hogy az 1, 2, 4, 5-ös pontok, valamint
a kiszállási díj lenne, levéve a gumitéglát, valamint a szegélyek kialakításának összegét,
274.000 Ft + Áfa. Tehát így lehetne ezeket a játszóeszközöket megjavíttatni, úgy, hogy a
jelenlegi szabványossági előírásnak megfeleljen. Dr. Ács József Ferenc képviselő
végignézte az összes játszó eszközt, eltudja ő is mondani, hogy miket tapasztalt.
A játszóeszközök nagy részét lekötötték, hogy a gyerekek ne használják, mert félnek, hogy
nehogy baleset érje őket. Kéri, hogy döntsenek róla, hogy mi legyen a játszótéri eszközök
javításával.
Dr. Ács József Ferenc képviselő: Mielőtt elmondaná a véleményét, illetve tapasztalatát
erről, szeretné megkérdezni az óvoda vezetőjét, hogy ezek a játszóeszközök rendelkezneke megfelelő szabványleírással?
Böjti Károlyné óvodavezető: Többségében rendelkeznek.
Dr. Ács József Ferenc képviselő: Végigjárta az óvoda vezetőjével a játszóeszközöket, és
azt tapasztalta, hogy gyalázatos körülmények vannak, ez minősíti a község karbantartóinak
a munkáját, illetve a vezetésnek a súlyos hiányosságait és oda nem figyelését. Olyanokat
tapasztalt, hogy sima faszerkezetek állaga, minőségen aluli, felvannak szálkásodva,
elvannak töredezve, egyáltalán nem voltak karbantartva, állag megóvva. A mászókánál a
meglazult fa létrafokot 4-5 hatalmas 100-as szöggel verték be, nagyon szívesen
elmagyarázza az asztalosnak, hogy hogyan kell ezt megcsinálni balesetmentesen, az óvodai
gyermekeknek megfelelően kialakítani. Azt látta, hogy évek óta nem csak, hogy nem lettek
lecsiszolva, lefestve, hanem meg sem lettek nézve. Az óvodai nevelést, oktatást
akadályozza ez az elhanyagolt állapot.
Az óvoda vezetője azt nem is írta le, de a drótkerítés is nagyon rossz állapotban van.
Összegezve a karbantartás és az állagmegóvás súlyos hiányosságait vélte felfedezni.
Az óvodavezető kért árajánlatot, ő is utánanézett áraknak, a gumitégláknál 3.890 Ft-tól15.000 Ft-ig talált m2-ként, tehát nagyon széles a spaletta. Megnézte ezeknek a
megvalósításának a technológiáját, hogy hogyan kell lerakni, egyszerű segédmunkásokkal,
megfelelő irányítással le lehet ezeket rakni. Az ajánlatban szereplő 17.00 Ft/m2 nagyon
magas ár, a töredékéért meglehet csinálni, nem igényel szaktudást, csak odafigyelést.
Tehát minden amit az óvoda vezetője leírt valós, megoldásra szorul, az hogy ezt a feladatot
hogyan tudják megoldani, az egy külön megbeszélés tárgyalás képezi az alapját. A
testületnek az a feladata ezek után, hogy a folyamatos karbantartást, folyamatos
állagmegóvást folyamatosan figyelemmel kísérje. Minden évben le kell írni és meg kell
követelni a karbantartóktól, azt, hogy ezt megfelelő szakmai tudással az állagát megóvják
ezeknek a játékoknak.
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Böjti Károlyné óvodavezető: Amikor azt a választ adta, hogy többségében van minősítésük
a játékoknak, azzal kapcsolatban elmondja, hogy egyetlen egyet sem készítettek házilag,
mindet vásárolták játékkészítő cégtől, annak nincsen minősítése, amelyik olyan régi, hogy
akkor még az nem volt előírás, amelyek újjak, azoknak vannak. Ami a folyamatos
karbantartást illet, minden évben minden játékeszközt lefestettek, ha valamelyik részre
kilazult, eltörött, azt mindig megjavíttatták. A polgármester részére minden évben küld
levelet, hogy miket kell javítani, melyek között minden évben szerepel ezeknek a
javíttatása. Lehet, hogy tényleg magas a gumitéglára adott árajánlat, de szerinte most nem
szükséges a gumitéglával foglalkozni, de a többit célszerű ezzel a céggel, vagy másikkal
megcsináltatni, akik pontosan tudják, hogy mi az előírás és hogyan kell megjavítani, hogy
ne legyen az, hogy a karbantartók megjavítják és utána kiderül, hogy mégsem szabványos.
Horváth László polgármester: Igazolni tudja, hogy az óvoda vezetője minden évben
megírja a karbantartásra szoruló dolgokat, az idei évben is így volt, valószínűleg az előző
években is. Egyetért azzal, hogy színvonaltalan karbantartás ami eddig folyt, de előfordult
olyan is, hogy az egyik ellenőr a szabványosságokkal kapcsolatban teljesen mást mondott
mint egy másik ellenőr.
Dr. Ács József Ferenc képviselő. Amikor kezdődik a nyári szünet, az óvoda vezetőjével
nagyon szívesen végigjárja ezeket és felméri, mert nyáron ezeket az állagmegóvásokat
mind meglehet csinálni. A karbantartáshoz a szakember pénz kérdése. Nem kell külső
szakembert hívni, folyamatos állagmegóvásra és karbantartásra van szükség, a
karbantartók közül vannak olyan szakmai oklevéllel rendelkező emberek, akik ezt
megtudják csinálni, csak meg kell követelni tőlük, ha nem tudják megcsinálni keresni kell
helyettük olyan embert, akik megtudják csinálni.
Miknai Ferenc képviselő: A költségvetésben még 315 e Ft van erre az évre a féléveshez
viszonyítva. Véleménye szerint mi veszélyes ki kell vonni és jövőre venni kell újat, és azt
megfelelően karban kell tartani. Jelenleg van-e pénzük új játékra, és a benyújtott
árajánlatra lépni valamit? Szerinte nincs.
Böjti Károlyné óvodavezető: Amikor valami eltörik, leszakad, úgy ahogy, de azt abban a
pillanatban megjavítják, hiszen az abban a pillanatban borzasztó balesetveszélyes. Most az
a baj, hogy a szabványossági előírásnak nem felel meg, tehát nem annyi cm a lépcsők
távolsága, és a korlátok távolsága, amit az új szabványosság előír, ez nem is a karbantartók
hibája, de nem is azé a cégé, aki készítette a játszóeszközt, hanem azóta változtak meg a
szabvány előírások, ezt viszont nem tudja megcsinálni a karbantartó, mert nem tudja
pontosan, hogy hogyan kell átalakítani a megfelelő szabványosságnak. Ha azt mondják,
hogy vonják ki a játékokat a forgalomból, nem nagyon hiszi azt, hogy lehetséges ez a
törvényi előírásnak megfelelően, hiszen előírja a törvény, hogy milyen játékeszközöknek
kell meglenni egy óvoda udvaron. Az lenne a kérése, hogy amennyiben ez lesz a döntés,
akkor készítsenek egy olyan jegyzőkönyvet, amiben a testület felvállalja azt a felelősséget,
hogy a játékeszközök megjavítására nem kerül sor, és a gyerekek ne játszanak azon.
Kollár Ferenc képviselő: Nem gondolja, hogy ki kell vonni ezeket a játékokat a
forgalomból, azt gondolja, hogy a 274 e Ft +Áfa-nak a segítségével ezeket szabványosítani
kell és meg kell újítani, és a következőkben jobban kell figyelni az állagmegóvásra. Úgy
tudja, hogy 18 millió Ft-os mínusszal van elfogadva a költségvetés, a rulírhitel keret
terhére a 274 e Ft + Áfá-ból minél előbb még az ősz folyamán szabványosítást el kell
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végezni. Úgy gondolja, hogy ha kivonják a forgalomból, jövőre nem lesz pénzük újaknak a
vételére.
Dr. Ács József Ferenc képviselő: Ő is ugyanezt akarta mondani, hogy nem kidobni kell,
hanem használhatóvá kell tenni őket. Amit leírt az óvoda vezetője, hogy le kell csiszolni,
azt ki kell adni a karbantartóknak, hogy csinálják meg. Ami nagyon muszály, illetve
szabványosításra szorul, kizárólag csak az legyen kiadva külsős embernek.
Böjti Károlyné óvodavezető: Amit a karbantartók megcsinálnak, az is anyagköltséggel jár.
Horváth László polgármester: Költségvetéskor az óvodánál és az iskolánál sem lett semmi
betervezve karbantartásra.
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: Valószínűleg a hivatalnál realizálódnak ezek a
költségek, mert 300% volt a teljesítés.
Böjti Károlyné óvodavezető: Az óvodáé a óvoda költségvetéséből megy, függetlenül attól,
hogy nincs rá tervezve.
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: Halotta, hogy az óvodának vannak olyan
játszóeszközei is, amelyek évek óta karbantartásra vannak adva.
Böjti Károlyné óvodavezető: Nem évek óta, csak tavasz óta, Baráth Palinak lettek odaadva,
hogy több játékból rakjon össze egyet.
Borzasztóan balesetveszélyes a járda, amely a két épületet összeköti a játszótér felől, az
eső kimossa a homokot és kiáll a betonszegély.
Dr. Ács Attila képviselő: Nem tartja jónak, hogy mindig a következő éves költségre
toljanak át bizonyos dolgokat, úgy látja, hogy az éves 55 millió Ft-ból ki lehetne spórolni
ezt a 274 e Ft + Áfá-t, pl. az egyéb készletbeszerzéseknél 37%-os a teljesítés.
Böjti Károlyné óvodavezető: Az azért annyi amennyi, mert nem annak megfelelően kapja a
havi ellátmányt, hanem 100 e Ft havi ellátmányt kap, ha ennek megfelelően kapná, akkor a
havi ellátmánynak többnek kellene, hogy legyen, tulajdonképpen ebből az összegből
működteti az óvodát, ha abból levesznek, akkor be is lehet csukni az ajtót, mert ebből fizeti
az összes karbantartást, tisztítószereket stb.
Dr. Ács Attila képviselő: Akkor másként fogalmaz, ez a 274 e Ft 0,6 % az éves
költségvetéshez képest, legyenek szívesek kigazdálkodni ezt az összeget az 55.705 e Ftból.
Böjti Károlyné óvodavezető: Az első félévben tisztítószerre, karbantartásra, és különféle
eszközökre 491.903 Ft-ot költöttek, ezen túlmenően, folyóirat, irodaszer, posta, fuvardíj,
gyógyszer stb. 106.064 Ft-ot, ha ezt összeadják, pontosan annyi, hogy 100 e Ft havonta,
600 e Ft a fél év alatt. Hozzáteszi, hogy ami a fő tevékenysége az óvodának a játék, arra a
fél év alatt 4.304 Ft-ot költöttek a 135 gyermek részére. A karbantartás 46.625 Ft volt,
annak ellenére, hogy egy fillér sem volt betervezve.
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Kollár Ferenc képviselő: Az 55 millió Ft-ból a munkabéreket le kell vonni, ami kb. 49
millió Ft + a járulékai, és a maradék 6 millió Ft az amely a készletbeszerzésekre szolgálna,
és ehhez a 6 millióhoz képest a274 e Ft több százalék mint amit Attila említett 0,6%-ot.
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: A hivatalnál mi van az egyéb üzemeltetési,
fenntartási szolgáltatásnál?
Kudett Magdolna jegyző: A 2010. évi teljesítés 2.907 e Ft volt, ebből a postafiók bérlet,
postaköltség 1.129 e Ft volt, a fénymásoló díja 412 e Ft volt, a tűzoltó és a kéményseprő
díja 47 e Ft volt, egyes eljárásokhoz tulajdoni lapok bekérése 17 e Ft, riasztó távfelügyelet
65 e Ft, munka alkalmassági vizsgálat 460 e Ft, újság 483 e Ft, szolgáltatási járulék 98 e
Ft, tehát az egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás alatt ezek szerepeltek. 2011-ben a
hivatalnál az irattári selejtezés ide van betervezve.
Vincze Tamás képviselő: Ő sem ért azzal egyet, hogy amit nem tudnak megcsinálni
játékot, azt tegyék félre. Valamilyen módon meg kell oldani, azt amit feltétlenül meg kell
csinálni, azt kell átgondolni, hogy mik azok a dolgok, amiket feltétlenül meg kell csinálni.
Pénzügyi megoldást kell találni rá, mindig azt mondják, ha valahová odatesznek, akkor
mondják meg, hogy honnan veszik el, most nem olyan a költségvetés, hogy bárhonnan is
ellehet venni 300 e Ft-ot, de a másik oldalról szerepel benne egy hiány szám, az mellett
van egy hitelkeret. Úgy gondolja, hogy amit az óvoda vezetője előadott, elég reálisan
átgondolt, tényleg csak azokra tart igényt, ami feltétlenül szükséges, nem fellengzős
igényekkel áll elő, hanem ami szükséges, és ezt a testületnek kötelessége megoldani, ha
pénzügyileg tudják.
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: Van-e erre valamilyen határidő?
Böjti Károlyné óvodavezető: Nincs határidő. 2 évente van törvényi előírás a vizsgálatra.
Az a cég, amelyik a vizsgálatot elvégezte nem a felülvizsgálati cég, tehát kaphatnak rá
ellenőrzést. Ha baleset történne, akkor azonnal azt nézik, hogy elvégeztették-e a vizsgálatot
és megfelelnek-e a játékeszközök a szabványossági előírásoknak.
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: Véleménye szerint a Pénzügyi Bizottság
végigmehetne a költségvetésen, mert ez a 274 e Ft, amit SOS ki kellene fizetni, megtudnák
találni a költségvetésben.
Horváth László polgármester: A véleményekből azt szűrte le, hogy ezt az összeget a
költségvetésből mindenféleképpen meg kell találni. Egyetért azzal, hogy valóban nem
tartható az, hogy a játékok el vannak zárva az óvoda udvarán a gyerekek elől.
Maximálisan egyetért azzal, hogy színvonaltalan volt a karbantartás, de úgy gondolja, ha
azt akarják, hogy színvonalasabb legyen, akkor emberi és eszköz állományban is helyre
kell tenni a karbantartást. Jelenleg 2 karbantartó van, a kettőből az egyik egy szerencsétlen
szerződés folytán, fél műszakot megy egy autóval, mert viszi a reggelit, tízórait, ebédet.
Semmilyen műhellyel, szerszámmal nem rendelkeznek, tehát ha azt akarják, hogy jobban
működjenek áldozni kell rá, az eszköz és a munkaerő terén is.
Dr. Ács József Ferenc képviselő: El kellene gondolkodni azon, hogy mi éri meg,
karbantartó hordja a reggelit, ebédet autóval, vagy karbantart. Ezek a karbantartások
megoldhatók közép minőségű fúróval, csavarhúzó készlettel, kalapáccsal, ehhez nem kell
több milliós professzionális géppark és hatalmas műhely. Ha ilyen probléma van, hogy
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kevés a karbantartó, akkor kell keresni olyan karbantartót, aki ezeket a dolgokat, ezekkel a
szerszámokkal megfelelően megtudja csinálni, vagy otthon a saját műhelyében megtudja
csinálni. Luxus az, hogy a karbantartó vezeti az autót és hordja az ebédet, nem éri meg,
rosszul gazdálkodnak.
Horváth László polgármester: A szerződésben az van, hogy a hivatal alkalmazottjának kell
hordani az ebédet, a vállalkozónak meg kell köszönni azt, hogy biztosított autót, és nem az
Önkormányzat autójával kell hordani.
Dr. Ács József Ferenc képviselő: Aki ezt a szerződést megkötötte, súlyos hibát követett el.
Horváth László polgármester: Az óvoda vezetőjével ezen a 274 e Ft-on még próbálnak
csökkenteni, de a nagyon szükséges javításokat el kell végezni.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Horváth László polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy az óvodai játszótéri
eszközöknél a nagyon szükséges javításokat elvégezzék, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
109/2011. (09.20.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
elhatározta, hogy az óvodai játszótéri eszközöknél a nagyon
szükséges javításokat elvégezzék.
Napirend:
18./ A Farmos-Aranyosrákos (Várfalva Körjegyzőség, Erdély) települések közötti
barátsági és együttműködési megállapodás tartalmának megvitatása, jóváhagyása
Előadó: Horváth László polgármester
Horváth László polgármester: 21 éves kapcsolat, a Romániai forradalom idején indult,
vannak olyan családok, akik azóta is ápolják a kapcsolatot. Igény már volt rá, hogy ez a
kapcsolat testvérvárosi rangra emelkedjen, ez idáig nem valósult meg, most újra van
erősebb ösztönzés, hogy megkössék a testvérvárosi szerződést. A falunapokra érkeznek
erdélyi barátok, ismerősök. Testvérvárosi szerződés tervezetet adott közre azzal a céllal,
hogyha sikerülne véglegesíteni a szöveget, akkor a holnapi nap folyamán Aranyosrákos
polgármesterének eljuttatná, és a pénteki napon testületi ülés keretében szentesítenék.
Kollár Ferenc segítségével, illetve a tápiógyörgyei testvérvárosi szerződés alapján állította
össze a szöveget.
A falunapon a Képviselő-testület közös főzést tervez, melyen az Erdélyi vendégeket
vendégül látnák.
Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.
Kudett Magdolna jegyző: Az önkormányzati határozatot úgy szokták jelölni, hogy Farmos
Község Önkormányzat Képviselő-testületének … számú Önk. határozata.
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Dr. Ács József Ferenc képviselő: A főzéshez volt kiadási hozzájárulás, mivel eléggé sok
vendéget kell vendégül látni, a reprezentációs költségnél 300 e Ft volt betervezve, 31 e Ft
lett elköltve, tehát abból is lehetne az ilyen jellegű kiadásokat fedezni.
Kudett Magdolna jegyző: Mindig is szokott lenni egy bizonyos összeg felhasználva a
falunappal kapcsolatban.
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: Nem árt, ha a lakosság is tisztában van azzal, hogy
annak ellenére, hogy tiszteletdíjat nem vesznek fel, saját hozzájárulással finanszírozzák a
vendégek részére.
Horváth László polgármester: Úgy gondolta, hogy mindenki befizetne 10.000 Ft-ot és
ezzel hozzájárulnának a falunap megrendezéséhez is és a vendéglátáshoz is. Nem gondolta
erre használni a reprezentációs költséget, a 31 e Ft-nál többet használtak, a féléves
teljesítés óta volt az augusztus 20-i állófogadás is.
Dr. Ács József Ferenc képviselő: A falunapi támogatók között legyenek megemlítve a
Képviselő-testület tagjai is.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Horváth László polgármester: Kéri, aki elfogadja a testvérvárosi szerződés szövegét,
kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
110/2011. (09.20.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadta Farmos-Aranyosrákos (Várfalva Körjegyzőség,
Erdély) települések közötti barátsági és együttműködési
megállapodás tartalmát.
Napirend:
19./ Egyebek
Előadó: Horváth László polgármester
Horváth László polgármester: A csatornázással kapcsolatban közreadott egy táblázatot,
hogy mi várható és hol tart az egész.
Tájékoztatja a lakosságot, hogy szeptember 25-én parlagfű ellenőrzés lesz a Földhivatal
részéről külterületen.
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: Az Önkormányzatnak vannak külterületi
ingatlanai?
Horváth László polgármester: Vannak külterületi ingatlanjai az Önkormányzatnak, ezért is
lenne célszerű a nadrágszíjnyi területektől megszabadulni, mert olyan veszély is fennállhat,
hogy megbüntetik az Önkormányzatot is parlagfű miatt.
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Horváth László polgármester: Várja a napirendi pontokon túli kérdéseket, hozzászólásokat.
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: Karbantartással kapcsolatban volt egy hirdetés,
arra érkeztek pályázatok. Erről nem kell a testületnek döntenie, úgy ahogyan a védőnőről?
Kudett Magdolna jegyző: A karbantartóknál a polgármester a munkáltató, nem kell külön
Képviselő-testületi határozat.
Dr. Ács Attila képviselő: De azért jó lenne megbeszélni.
Horváth László polgármester: Neki is könnyebbséget jelentene, ha megbeszélnék,
levennék a felelősséget a válláról a döntésnél, több ember jobban kitudja alakítani a
véleményt. Arra gondolt, hogy a Pénzügyi Bizottsággal megbeszélték volna.
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: A vízdíjjal kapcsolatban lenne kérése, hogy most a
vízdíj beszedőre hárult a vízdíj kintlévőség behajtásának feladata, ami nem kis feladat,és ez
a 2,5 milliós hátralék több évre visszamenőleg stagnál, szeretné, ha a pénzügyi bizottság
megkapná a vízdíj tartozások listáját tételesen, hogy ki milyen havi vízdíjjal tartozik, hogy
lássák azt, hogy hány évre visszamenőleg vannak kintlévőségek. Ez a 2,5 millió Ft bőven
megoldaná az óvoda problémáját és még máshol is tudnák hasznosítani. A többször
emlegetett szűkítők beszerelése nem működik, ugyanúgy mint egyéb tartozásnál ki kell
küldeni a felszólító levelet, amiben részletezni kell, hogy mivel tartozik, és ha nem fizeti
be x napon belül, akkor szankció, szűkítés. Legalább a notórikus nem fizetőkkel valamit
kezdeni kell.
Horváth László polgármester: A felszólítások rendszeresen mennek, a notórikus nem
fizetők szűkítését csinálják. A vízdíjbeszedő elmondása szerint most meglepően nagy a
hajlandóság a vízdíjbefizetések terén.
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: Ha 274 e Ft gondot okoz, nem tágít az mellől,
hogy ezt a vízdíj hátralékos listát a pénzügyi bizottság megkapja.
Kudett Magdolna jegyző: A vízdíjbeszedőnél a 30 napnál nem régebbi számlák vannak, a
hátralékosok még mindig a hivatalban fizetnek, csak a vezetőség azzal próbálta a fizetési
morál javítását, hogy a hivatalban megszűnteti a befizetés lehetőségét.
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: Gál Zoltán itt volt az ülésen, csak az ülés
elhúzódása miatt távozott előbb, és megbízta, hogy a Képviselő-testületet tájékoztassa,
hogy 2011. október 8-án szüreti felvonulást szerveznek Farmoson, amihez kérik a
Képviselő-testület erkölcsi hozzájárulását, hogy egy újabb rendezvénnyel színesítsék a
község életét. Tervezik Farmos borának elkészítését, csikós bemutatót, megemlékeznének
az Aradi vértanukról, hagyományőrző bemutatókat terveznek, malacot sütnek és babgulyás
lesz ebédre, végigjárják a falut lóháton, lovas kocsikkal.
Horváth László polgármester: A Liget söröző környékén új közösség formálódik, pozitív
értelemben, a napokban megjelentek a Polgármesteri Hivatal előtt 8-10 fő és segítettek a
föld elegyengetésében, megköszöni nekik a munkájukat.
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: Árkokkal kapcsolatban hogyan állnak?
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Horváth László polgármester: Két közhasznú férfimunkás van és egy nő, a reményt csak
abban látja, ha sikerül a gépet pályázaton megnyerni.
Dr. Ács József Ferenc képviselő: Az árkokkal kapcsolatosan legalább annyit kellene elérni
az Önkormányzatnak, hogy amik működőképes árkok, és a lakosság oda hordja a szemetet,
betemetik, hogy ezeket tudnák megakadályozni valamiképpen, vagy felszólítani, hogy
takarítsa ki a saját portája előtt lévő árkot. Nem azt mondja, hogy a lakosság ássa ki a
csapadékvíz elvezető árkot, de ami működik, legalább azokat óvják meg.
Horváth László polgármester: Sikerült elérni a menetrend változást a jászberényi volánnál,
hogy másfél órával előbb jön a diákokat szállító jármű.
Megérkezett a zebrának az engedélye, hozzá lehet fogni a gyalogátkelő létesítéséhez, 3-4
oldalon sorolják a feltételeket, hogy mit, mikor hogyan kell csinálni, ez megint pénzbe fog
kerülni.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Horváth László polgármester: A nyílt ülést bezárja.
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