Farmos Község
Önkormányzat

Jegyzőkönyv
Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 14-én
18.00 órai kezdettel tartott ülésén.
Jelen vannak: Horváth László polgármester, Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester, Dr.
Ács József, Kollár Ferenc, Miknai Ferenc, Vincze Tamás képviselők.
Igazoltan távol: Dr. Ács Attila képviselő
Tanácskozási joggal: Tóth Julianna megbízott jegyző, Böjti Károlyné óvoda vezető,
Jezsikné Kármán Teréz művelődési ház, könyvtár vezető
Horváth László polgármester: Köszönti az ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jegyzőkönyvvezetőnek felkéri Varga Adriennt,
jegyzőkönyv hitelesítőnek Megyesné Kenyó Ilona alpolgármestert és Dr. Ács József
Ferenc képviselőt.
A meghívóban szereplő napirendi pontoktól eltérően javasolja az alábbi napirendi pontok
elfogadását.
Napirend:
1./ Két ülés között történt eseményekről tájékoztató
Előadó: Horváth László polgármester
2./ Intézmények alapító okiratának módosítása
Előadó: Horváth László polgármester
3./ Intézményvezetői pályázat kiírásáról döntés (Könyvtár)
Előadó: Horváth László polgármester
4./ Intézményvezetői pályázat kiírásáról döntés (Vízmű)
Előadó: Horváth László polgármester
5./ Hulladékkezelési közszolgáltatás elvégzésére szóló szerződés módosítása
Előadó: Horváth László polgármester
6./ Közvilágítási szerződés jóváhagyása
Előadó: Horváth László polgármester
7./ Egyebek
Horváth László polgármester: Kéri, aki egyetért a módosított napirendre,
jegyzőkönyvvezetőre és hitelesítőkre tett javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület a javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül egyhangúlag elfogadta.
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147/2011. (12.14.) számú Önk. határozat
Farmos
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a módosított napirendre,
jegyzőkönyvvezetőre
és
jegyzőkönyv
hitelesítőkre tett javaslatot elfogadta.
Napirend:
1/ Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről és lejárt határidejű határozatokról
Előadó: Horváth László polgármester
Horváth László polgármester: Ismerteti a két ülés között történt eseményeket.
-2011. november 30-án TAKARNET ellenőrzés volt a Polgármesteri Hivatalnál, nem
találtak problémát.
-2011. december 1-én az ÖKOVÍZ Kft. munkatársa jelent meg előzetes bejelentkezés
alapján, a következő évet szerette volna felvezetni, hogy mi várható. Kollár Ferenc
képviselő úrral vettek részt a megbeszélésen, mert az ő általa javasolt árképzési módot
szerette volna, hogy ha újból felelevenítik. Mindkét fél megértette a másikat és viszonylag
kiegyeztek egymással. Az 5. napirendnél még visszatérnek a témára.
-2011. december 3-án az iskola javára egy műsoros est volt, 150 e Ft bevétele keletkezett
ebből az iskolának valamint 50 e Ft a táncosoknak.
-2011. december 4-én Nagycsaládosok Farmosi Egyesületének Mikulás ünnepsége volt, a
Bertalan házaspár rendezésében.
-2011. december 6-án az ivóvízminőség javító program pályázatírói voltak a Polgármesteri
Hivatalban. Az adatlap kitöltésre került, a pályázat beadásra került, hiánypótlásra
visszaadták, ami majd tisztázásra kerül.
-2011. december 8-án Védelmi Bizottsági ülés volt. Jelentős átszervezések vannak,
megszűnnek az önkormányzati tűzoltóságok és állami felügyelet alá kerül a tűzoltóság. Ez
esetünkben azt jelenti, hogy Nagykátáról Ceglédre kerül a bázis.
-2011. december 9-én Társulási Tanács ülés volt, a téma az év költségvetésének a lezárása
volt, különböző társulási intézményeknek a részéről.
-2011. december 12-én a Nagykátai Rendőrkapitányságon volt a polgármesterek részére
egy megbeszélés. A kapitány asszony nyugalmazását kérte, helyette új kapitány kerül
kinevezésre, aki Jászberényből kerül Nagykátára, ott a bűnügyi osztály vezetője volt.
-2011. december 12-én Újszilváson a LEADER delegáltaknak az ülése volt, ismertették a
beadott pályázatokat.
-A Polgármesteri Hivatalnál elkezdődött az irattár rendezése.
-2011. december 9-től folytatódik a közmunka program. 18 fő lett igényelve, a 18 főből 1
fő orvosilag alkalmatlan, 2 fő nem vállalta a munkát, 2 fő nem jelent meg. A mai nappal 13
fő közmunkás áll rendelkezésre.
-A közigazgatási szünet életbe lép 2011. december 27–től 2012. január 2-ig nem lesz
ügyfélfogadás a hivatalban, természetesen sürgős esetekben anyakönyv stb. az ügyek
intézése meg lesz oldva.
-Az óvodánál vannak olyan jellegű dugulási gondok, hogy a pincét elöntötte a szennyvíz.
Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
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Horváth László polgármester: Kéri, aki elfogadja a két ülés között történt eseményekről
szóló tájékoztatót, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
148/2011. (12.14.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Polgármester tájékoztatóját elfogadja.
Határidő: határozatban foglaltak szerint
Felelős: Horváth László polgármester
Napirend:
2./ Intézmények alapító okiratának módosítása
Előadó: Horváth László polgármester
Horváth László polgármester: Az Alapító Okiratok a Magyar Államkincstár hiánypótlás
kérésére kerültek átdolgozásra. A módosításokat az írásos előterjesztésben mindenki
megkapta, valamint az ülés előtt az óvoda esetében még kaptak egy módosításra tett
javaslatot. Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.
Kollár Ferenc képviselő: Végre olyan formában kapták meg, ahogyan az elmúlt sok
hónapban kérte volna, hogy a módosítást és egységes szerkezetben, mert, hogy azt úgy
kell.
Horváth László polgármester: Ez valóban hónapok óta testületi ülésen volt, és hogy most
így megkapták az nem kis munkának köszönhető, amit a jegyző nő belefektetett a
hétvégeken.
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: Dicséretet szeretne mondani, hiszen ahhoz képest,
hogy szinte havi szinten tárgyalták az alapító okiratokat, nagyon sok helyen kellett
módosítani az Alapító Okiratokat.
Tóth Julianna mb. jegyző: Ami most kiment a testület elé, egyrészt azok a módosító
javaslatok, amik szükségessé váltak jogszabály változás miatt, vagy nem kellő pontosan
voltak benne az Alapító Okiratban, ezek most már a hatályos jogszabályoknak megfelelő
adatokat tartalmazzák.
Az óvoda esetében a kiküldött anyagban a 17. pont kétszer szerepel, a 17. pont helyébe a
következő rendelkezés lép részt kéri törölni, mert alatt már az új számozás szerint ugyanaz
ott van. Illetve a mai nap folyamán az intézmény vezetője egy módosítási javaslattal élt,
aminek megfelelően a kiadott anyagban dőlt betűvel megjelölt fél mondat kerülne be az
Alapító Okiratba, a Rehabilitációs Bizottságnak a javaslata alapján kerülne átvezetésre. A
11. pontot érintené.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Horváth László polgármester: Kéri, aki elfogadja az intézmények alapító okiratának
módosítását, kézfelemeléssel jelezze.

4
Megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
149/2011. (12.14.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Farmos Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala,
Farmos Község Általános Iskola, Közművelődési Könyvtár
Farmos, Vízmű Farmos, Községi Óvoda intézményei alapító
okiratának módosítását és alapító okiratok egységes
szerkezetbe foglalását az előterjesztésnek megfelelően
elfogadja.
Határidő: hatályba lépés 2011. december 19.
Felelős: Horváth László polgármester, Tóth Julianna mb.
jegyző
Napirend:
3./ Intézményvezetői pályázat kiírásáról döntés (Könyvtár)
Előadó: Horváth László polgármester
Horváth László polgármester: Kéri, hogy az írásos előterjesztéshez tegyék fel kérdéseiket,
mondják el hozzászólásaikat.
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő kérdésekkel
kapcsolatban elmondja, hogy az 5 éves megbízási időszakot el tudja fogadni, nem
javasolná, hogy szolgálati lakást biztosítsanak, azt nem tudja, hogy melyik bizottságot
jelöljék ki a pályázók meghallgatására.
Horváth László polgármester: A testület hallgassa meg a pályázókat.
Tóth Julianna mb. jegyző: Ebben az esetben bizottságot kell megjelölni.
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: A bizottság elő bírálja a pályázatokat, de dönteni a
testület fog.
Tóth Julianna mb. jegyző: Lehetne az a bizottság, aminek a feladatául osztották a
kulturális, közművelődési, oktatási tárgyú döntéseknek az előkészítését, ügyrendi
bizottság.
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság.
Mivel a Művelődési Ház is ide tartozik, úgy lesz a kiírás, hogy az alacsonyabb
követelményeket írják ki?
Tóth Julianna mb. jegyző: Nem, nincsen olyan, hogy alacsonyabb, vagy nem alacsonyabb
követelmény, a Művelődési Háznál ugyanúgy felsőfokú szakképesítés kell, legalább 5 éves
szakmai gyakorlat, kiemelkedő szakmai tevékenység kell, mint jogszabály által előírt
követelmény, illetve még a Művelődési Ház vezetői állásnál kell egy pénzügyi gazdasági
vezetői képesítést nyújtó tanfolyam, aminek az elvégzését igazolni kell. Azért szól a
javaslat a könyvtári részre, könyvtári végzettséggel a vezetői álláshelynek a
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megpályáztatására, mert maga az intézménynek a neve is elsősorban Könyvtár, a fő
tevékenysége az Alapító Okirat szerint könyvtár, Közművelődési Könyvtárként nevezték el
az intézményt, és ennek a berkein belül látják el a közművelődési feladatokat. Ebből az
apropóból lett a javaslat, hogy könyvtári végzettséggel legyen kiírva a pályázat.
Horváth László polgármester: A 3 könyvtárossal a mai nap folyamán megbeszélést
folytattak, kedvező fogadtatás volt, nem hiszi, hogy ebből valami konfliktus származna.
Vincze Tamás képviselő: Úgy emlékszik, hogy ezt a funkciót nagyon hosszú évek óta nem
pályáztatták, a nyilvánosság kedvéért is beszélni kellene róla, hogy mi indokolja most a
pályázat kiírását erre a vezetői funkcióra.
Horváth László polgármester: Szabálytalan, törvénytelen állapotnak a felszámolásáról van
szó. Ezt valóban meg kellett volna már csinálni, ezen a pályázaton ugyanúgy mint az
iskola, óvoda esetében végig kellett volna menni. Senki nem tudja, hogy ez miért nem
történt eddig így.
Tóth Julianna mb. jegyző: Egy költségvetési szervnek, egy intézménynek kell lennie
elsőszámú vezetőjének. A Közművelődési Könyvtár elnevezésű intézmények nincs. Akkor
derült ez ki, amikor az Alapító Okiratok felülvizsgálatát végezték, és a Magyar
Államkincstár felhívta a figyelmet, hogy sem az iskola igazgató, sem az óvoda vezető, sem
a jegyző, mint a Polgármesteri Hivatal vezetője, sem a Könyvtár, sem pedig a Vízműnek a
vezetője nincs a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyezve. A jelenleg hatályos jogszabályok
szerint az intézmény vezetőket a választásukat követően be kell jelenteni a törzskönyvi
nyilvántartásba. Az iskola igazgatónak, jegyzőnek, óvoda vezetőnek a bejegyzését a
törzskönyvi nyilvántartásba pótolták, hiszen testület döntött az ő megbízásukról. Viszont a
Vízmű és a Könyvtár esetében ezt nem tudta megtenni, mert nincs az intézménynek
vezetője. Ezt úgy tudja pótolni a testület, ha vezetői pályázatot ír ki. Az előterjesztésben
leírta a vezetői pályázat kiírásának a feltételeit. A pályázatot meg kell hirdetni az internetes
portálon, megvannak a képesítési előírások, ennek megfelelően majd a pályázaton induló
jelöltek közül tud a testület az intézmény vezetésére valakit kiválasztani. Ez a helyzet
ugyanolyan, mintha az iskolának nem lenne igazgatója.
Dr. Ács József Ferenc képviselő: A kérdést fordítva tenné fel. Nem úgy, hogy miért kell
megpályázni, hanem azt szeretné megkérdezni, hogy ha ezt meg kellett volna pályáztatni,
akkor miért nem lett megpályázva? Az Alapító Okiratok tekintetében miért nem lettek
feltárva a feltárt hiányosságok? Van-e ennek felelőse, kinek lett volna ez a feladata, és ki a
felelős ezekért a hiányosságokért?
Jezsikné Kármán Teréz: 1997-ben volt kiírva egy pályázat, amikor Pócs Ferenc volt még a
Művelődési Ház vezetője. Akkor azt történt, hogy azt a 8 órás állást, amit ő betöltött, mint
Művelődési Ház vezető, megszűntette az Önkormányzat. Összevonták a két intézményt,
olyan értelemben, ahogyan az Alapító Okirat is kimondja. Közművelődési Könyvtárhoz
lett besorolva a Művelődési Ház feladatainak az ellátása, és kiírtak egy pályázatot
Könyvtár és Művelődési Ház vezető állásra. Addig külön működött a Könyvtár és a
Művelődési Ház. Az ő állását is akkor mint könyvtárvezető meghirdették ebben a
pályázatban. Úgy gondolta akkor, hogy ő is bead egy pályázatot. Sajnos, ugyanúgy
ahogyan most sem, nem volt meg a diplomája. Kiírásra került a pályázat, 3-4 pályázó volt.
Különösebb szóbeli elbeszélgetésre nem emlékszik, az írásban beadott pályázatok alapján
az akkori testület úgy döntött, hogy nem talált alkalmas pályázót és a pályázatot
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visszavonta. Azt mondták, hogy ideiglenesen. Ki kellett volna írni, ugyanúgy mint más
intézményeknél a pályázatot, a fenntartónak a feladata az intézményvezetői pályázat
kiírása. Több ellenőrzés is történt a Művelődési Háznál is és a Könyvtárnál is, és mindig
kérték, hogy ezt az állapotot kérik megszűntetni. Úgy gondolja, hogy a képességeihez
mérten igyekezett a feladatot ellátni. Örül neki, hogy végre oda került a dolog, hogy
törvényes módon megpályáztatják.
Dr. Ács József Ferenc képviselő: Eléggé hosszú időszakról 13 évről van szó. Képviselő
volt ezen időszak alatt 3 év kivételével, mégsem hallott erről az egészről. Nem tud
olyanról, hogy egy Könyvtár vezetőt ideiglenesen a Képviselő-testület megszavazta volna,
és nem figyeltek volna oda, vagy nem vették volna észre az intézménynek vezetője. Ezt az
egészet így egységes szerkezetbe foglalva, ahogyan Terike elmondta, most hallotta először.
Vincze Tamás képviselő: Hasznos volt, hogy beszéltek erről a kérdésről. 2002-óta testületi
tag, soha el nem hangzott testületi ülésen, hogy a Könyvtár vezetője nem törvényesen
Könyvtár vezető. Mostantól megpróbálnak a törvényesség talajára lépni ezen a területen.
Tóth Julianna mb. jegyző: Elhangzott az alpolgármester részéről, hogy az 5 évre szóló
megbízást támogatja, illetve, hogy a Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság hallgassa meg a
pályázókat, elhangzott az is, hogy a szolgálati lakás nem megoldható. Ezekkel a
kiegészítésekkel a testület egyetért?
Horváth László polgármester: Vannak olyan települések, ahol azt a gyakorlatot
alkalmazzák, hogy intézményvezetőt ciklusra választanak, erre esetleg át lehet állni, van rá
lehetőség, vagy a szokásos 5 évnél maradnának. Farmoson nem megy annyira a politizálás,
hogy váltani kellene, javasolja az 5 évet.
Kollár Ferenc képviselő: Ahol politika miatt választják ciklusra, jogtalannak találják,
megszűntetik és semmissé teszik legtöbbször, mert nem lehet összekötni egy
közintézményt a politikával, és nem lehet politikai ciklusra választani intézmény vezetőt,
általában megszokott az 5 év, dátummal napra pontosan kezdődik és fejeződik be.
Tóth Julianna mb. jegyző: Ha kiírja a testület a pályázatot, az azt jelenti, hogy január 20-25
között telik le a pályázat benyújtásának a határideje. Február 1-ig nem lehet lebonyolítani,
hiszen egy szakértőt is fel kell kérni, véleményeztetésre. Közel egy hónapot igénybe vesz a
pályázatnak az elbírálása, tehát akkor ha az 5 évet elfogadnák, akkor javasolná az állásnak
a meghirdetést 2012. március 1-től 2017. február 28-ig. Ezt a pályázati kiírásban rögzíteni
kell, legfeljebb 5 év, ez lehet 4 év, 3 év, 1 év, tehát nem klasszikusan a választási ciklusra
vonatkozik, hanem lehet kevesebb is, de általában 5 év a gyakorlat minden
intézményvezető tekintetében.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Horváth László polgármester: Kéri, aki elfogadja a pontosításokkal a pályázati kiírást,
kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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150/2011. (12.14.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közművelődési Könyvtár
Farmos intézménye magasabb vezetői álláshely betöltésére pályázatot ír ki az alábbiak
szerint:
A megbízás feltétele:
a) rendelkezik
aa) szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképzettség, vagy
ab) nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri
szakvizsga, vagy
ac) főiskolai könyvtárosi képzettség, valamint
b) a felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének vagy az ab)
alpontban
megnevezett
szakvizsgájának
és
egyben
az
intézmény
alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat,
c) magyar nyelvtudás,
d) büntetlen előélet,
e) cselekvőképesség.
A megbízás a pályázat elnyerését követően azonnal betölthető, a megbízás 2012. március
1-től 2017. február 28-ig szól.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- szakmai önéletrajz,
- intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó elképzeléseket tartalmazó szakmai
program,
- végzettséget igazoló iratok másolata, melyet a képviselő-testületi ülésen
eredetben szükséges bemutatni,
- szakmai gyakorlat igazolása,
- hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely a testületi ülésig pótolható
- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásban részt vevők
megismerhetik,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagba foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul a pályázó,
- nyilatkozat arról, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a
közszolgálati jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.
A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg
határozatlan idejű közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidős.
A kinevezésben a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor három hónap próbaidő kerül
kikötésre.
Közalkalmazott által betöltendő munkakör: igazgató, könyvtáros.
Kapcsolódó juttatásokat: Közalkalmazottak jogállásáról szóló jogszabály alapján.
A pályázat benyújtásának helye és határideje: Farmos Község Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal 2765 Farmos, Fő tér 1., benyújtás határideje: KSZK internetes
oldalon a pályázat megjelenését követő 30 napon belül.
A pályázat iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatást, az
intézményt megismerését Horváth László polgármester biztosítja.
A Testület kijelöli Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottságát, a pályázati határidő lejártát
követő huszonegy napon belül a pályázók meghallgatásával. A bizottság kiegészül egy
országos szakmai szervezet által delegált szakértővel, akinek felkéréséről a Polgármester
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gondoskodik. A pályázati kiírás honlapon való megjelentetéséről a polgármester
gondoskodik.
A Testület pályázati határidő lejártát követő első ülésén dönt a pályázatról.
A Testület fenntartja magának a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.
Határidő: határozatban foglaltak szerint
Felelős: Horváth László polgármester
Farmos, 2011. december 8.

H o r v á t h László s.k.
polgármester

T ó t h Julianna s.k.
mb. jegyző

Napirend:
4./ Intézményvezetői pályázat kiírásáról döntés (Vízmű)
Előadó: Horváth László polgármester
Horváth László polgármester: Ugyanaz a probléma a Vízműnél, mint a Könyvtárnál, hogy
vezetőre van szüksége az intézménynek. Az írásos előterjesztésben szereplő pályázati
kiíráshoz kéri, hogy tegyék fel kérdéseiket, mondják el hozzászólásaikat.
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: Kocza Imrének milyen szerződése van, és ő milyen
státuszban van?
Horváth László polgármester: Ő szakmai vezető, amit kötelező jelleggel alkalmaztak az
Önkormányzatok. A környező településeken több helyen is ő látja el ezt a feladatot, a
szerződése határozott összegre vonatkozik havonta.
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: Akkor ő egyéni vállalkozó?
Horváth László polgármester: Igen. Biztosítani kell neki a szakmai felügyeletet az ottani
dolgozóknak, az adminisztrációkat végzi, engedélyek beszerzését, hatóságokkal való
kapcsolattartásban nagyon nagy szerepe van. Egy jászsági vízműnél fő állásban van és
mellette x vízműnél hasonló alkalmazásban van, mint Farmoson.
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: A szerződése határozott, vagy határozatlan
határidejű volt? A határozati javaslatban a megbízás feltételei közül kimaradt a két év
szakirányú gyakorlat? Hány m3 /nap a vízmű mértékadó kapacitása? Ami alapján
besorolják, hogy milyen végzettségű ember vezetheti a vízművet.
Horváth László polgármester: Meg tudják nézni, de most nem tud rá válaszolni.
Tóth Julianna mb. jegyző: Ezért hivatkozta a 21/2002. (IV.25.) KöVIM. rendeletet, mert az
tartalmazza, hogy milyen víztermeléshez milyen végzettség kell. Felsőfokú végzettséget
fognak kérni a pályázótól, vagy műszaki felsőfokú végzettséget.
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: A pályázónak nem kellene tudni, mielőtt beadja a
pályázatát, hogy megfelel-e a vízmű vezetésére, elég-e a végzettsége? Lehet, hogy ezt nem
ártana már pontosítani már a pályázatban.
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Tóth Julianna mb. jegyző: Itt igazából vagy középfokú technikusi végzettség kell, vagy
pedig felsőfokú, a felsőfokú végzettség a rendeletben egyértelműen rögzítve van, hogy mi
fogadható el felsőfokú végzettségűnek. Eléggé speciális ez a vízügyi végzettség, tehát nem
biztos, hogy ezzel a felsőfokú végzettséggel lesz pályázó, ezért lenne a javaslat a műszaki
felsőfokú végzettség, vagy pedig maga a speciális végzettség lenne, ami elfogadható lenne
a pályázatban. A műszaki felsőfokú végzettség esetében mindenféleképpen szükséges lesz
Kocza Imre megbízásának a fenntartása, hiszen a vízműnek az üzemeltetéséhez kell egy
szakmai felügyeletet ellátó szakember.
Kollár Ferenc képviselő: Ha megfelelő végzettségű szakember jelentkezik, akkor nem kell
megtartani?
Tóth Julianna mb. jegyző: Akkor nem kell.
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: A kategóriákat nézve a rendeletben, vagy
üzemmérnök, vagy technikus lehet.
Tóth Julianna mb. jegyző: Ez a víz termeléstől függ. Technikusként intézményvezető nem
lehet, némi ellentmondás van a végrehajtási rendelet és a közalkalmazotti törvény között,
de a közalkalmazotti törvény a meghatározó, az pedig felsőfokú végzettséget kíván meg.
Horváth László polgármester: Be lett hozva a Kocza Imrével kötött szerződés, melyben az
szerepel, hogy
4. Jelen szolgáltatási szerződést felek határozatlan időre kötik azzal, hogy azt bármelyik fél
egyoldalúan három hónapos felmondási idővel indokolás nélkül felmondhatja. A
felmondás írásban történhet, melynek átvételét a másik félnek hiteltérdemlően igazolni
kell.
5. A szakmai felügyelet ellenértékeként 2011. évre 80.000.-Ft + ÁFA/hó összegben
állapodnak meg, ami magába foglalja a szakmai felügyelet teljes költségét (kiszállás,
felülvizsgálat, szakvélemény, szakmai felelősség.)
A szolgáltatási díjat havonta a tárgyhót követően utólag, a Szolgáltató által kibocsátott
számla alapján fizeti meg az Önkormányzat.
A díjak mértékére évente vissza kell térni.
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: Ki hagyta jóvá ezt a 2011-es díjat?
Horváth László polgármester: 100.000 Ft-ról van szó, ami a polgármester hatáskörébe
belefért.
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: A testületnek nem kellett volna meghatalmazást
adni a polgármesternek, hogy aláírhassa a szerződést?
Tóth Julianna mb. jegyző: Nem tudja, hogy hogyan szabályozták rendeletükben, mire
adtak a polgármesternek felhatalmazást. Következő ülésre tisztázzák.
Dr. Ács József Ferenc képviselő: Ezek szabályozatlan dolgok voltak, ezért történhettek
eddig ezek a dolgok, hogy az előző vezetés döntött a testület tudta nélkül.
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Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: Úgy emlékszik, hogy nem szabtak ki összeghatárt.
Miknai Ferenc képviselő: Az SZMSZ-ben 100.000 Ft volt.
Vincze Tamás képviselő: Beszéltek erről.
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: Felvetette, de nem látta szükségét a testület.
Horváth László polgármester: A 100 e Ft benne van.
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: A pályázati kiírást a szakmai gyakorlattal
kiegészítené.
Miknai Ferenc képviselő: Felvetődött a megbeszélések során a GAMESZ, hogy a
karbantartók is oda lennének vezényelve, akkor oda egy több lábon álló irányító ember
kellene, 2 év szakmai gyakorlat szükséges.
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: Ő is fontosnak tartaná, hogy legyen gyakorlata.
Horváth László polgármester: Ragaszkodna 2 év vízmű üzemeltetés területén szerzett
szakmai gyakorlathoz. Megbízási időnél maradjon 5 év.
Tóth Julianna mb. jegyző: A megbízási idő akkor 2012. március 1-tól 2017. február 28-ig
szól.
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: A jogosítvány még ki van pontozva.
Tóth Julianna mb. jegyző: A pályázatnál még esetleg szóba jöhet, mint előny.
Horváth László polgármester: Amit Miknai Ferenc már boncolgatott a GAMESZ-t, akkor
nem csak szorosan vízmű lenne a területe, hanem teljesen lefedné az Önkormányzat
műszaki ügyintézését, vezetését. B kategóriás jogosítvány kellene. Ezt a pályázatot is a
Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság készítse elő a testületnek.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Horváth László polgármester: Kéri, aki elfogadja az elhangzott kiegészítésekkel a pályázati
kiírást, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
151/2011. (12.14.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vízmű Farmos intézménye
magasabb vezetői álláshely betöltésére pályázatot ír ki az alábbiak szerint:
A megbízás feltétele:
a) rendelkezik
aa) műszaki felsőfokú végzettséggel, vagy
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ab) 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet szerint végzettség
b) büntetlen előélet,
c) cselekvőképesség.
2 év vízmű üzemeltetés területén szerzett szakmai gyakorlat
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent, ha a pályázó B kategóriás jogosítvánnyal
rendelkezik.
A megbízás a pályázat elnyerését követően azonnal betölthető, a megbízás 2012. március
1-2017. február 28-ig szól.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- szakmai önéletrajz,
- intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó elképzeléseket tartalmazó szakmai
program,
- végzettséget igazoló iratok másolata, melyet a képviselő-testületi ülésen
eredetben szükséges bemutatni,
- szakmai gyakorlat igazolása,
- hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely a testületi ülésig pótolható
- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásban részt vevők
megismerhetik,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagba foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul a pályázó,
- nyilatkozat arról, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a
közszolgálati jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.
A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg
határozatlan idejű közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidős.
A kinevezésben a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor három hónap próbaidő kerül
kikötésre.
Közalkalmazott által betöltendő munkakör: igazgató.
Kapcsolódó juttatásokat: Közalkalmazottak jogállásáról szóló jogszabály alapján.
A pályázat benyújtásának helye és határideje: Farmos Község Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal 2765 Farmos, Fő tér 1., benyújtás határideje: KSZK internetes
oldalon a pályázat megjelenését követő 30 napon belül.
A pályázat iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatást, az
intézményt megismerését Horváth László polgármester biztosítja. A pályázati kiírás
honlapon való megjelentetéséről a polgármester gondoskodik.
A Testület kijelöli Pénzügyi Jogi és Ügyrendi Bizottságát, a pályázati határidő lejártát
követő huszonegy napon belül a pályázók meghallgatásával.
A Testület pályázati határidő lejártát követő első ülésén dönt a pályázatról.
A Testület fenntartja magának a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.
Határidő: határozatban foglaltak szerint
Felelős: Horváth László polgármester
Farmos, 2011. december 8.

H o r v á t h László s.k.
polgármester

T ó t h Julianna s.k.
jegyző
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Napirend:
5./ Hulladékkezelési közszolgáltatás elvégzésére szóló szerződés módosítása
Előadó: Horváth László polgármester
Horváth László polgármester: 2 hónappal szükséges meghosszabbítani a szerződést,
ugyanazokkal a feltételekkel, mint idáig volt. A Kollár Ferenc képviselő úrral folytatott
tárgyalás során azt tapasztalták, hogy díj csökkentésre nem nagyon lehet számítani.
Kollár Ferenc képviselő: A tárgyalás során nagyon győzködték őket, hogy beszéljenek a
Képviselő-testülettel, hogy gondolkodjanak el 100 e Ft-os részvény vásárláson. Úgy néz ki,
hogy a hulladékgazdálkodásról szóló új törvényben, hogy pályáztatni kell közbeszerzésen
a hulladéknak az elszállítását a településeknek, viszont aki tulajdonosa a cégnek, annak
nem kell pályáztatni, a saját cége végezheti a hulladék beszállítást, hulladéknak az
összegyűjtését. Mivel nem vagyunk tulajdonosai, valószínűleg meg kell pályáztatni, és
pályázaton fogja valaki megnyerni, lehet, hogy magasabb díjért fogja elvinni.
A tápiószecsőiek ki akarnak lépni és venni két gépet és alakítani egy önkormányzati céget,
és behordják Ceglédre a hulladékot. Meg van határozva a lerakási díj 2,10 Ft + Áfa, ennél
többet nem kérhet el a Hírös Kft. mert ennyivel nyerte el a konzorciumot, és máshová nem
lehet vinni annak, aki ebben a körzetben van, csak ott lehet elhelyezni.
Horváth László polgármester: Beszéltek a temetőknek a környezetéről, hogy esetleg plusz
szolgáltatásként többször vinnének el onnan a szemetet, különösen halottak napja
környékén, de ez sem került fogadtatásra. Megemlítette, hogy esetleg a polietilén fóliát be
lehetne gyűjteni, Miknai Ferenc felajánlotta, hogy helyet biztosítana a begyűjtéshez, és
utána eltudnák szállítani. Kifogásként azt említették, hogy túlságosan szennyezettek a
fóliák.
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: Tavaly beszéltek róla, hogy a Jászságban van egy
hulladék lerakó, ami talán km-ben közelebb van?
Miknai Ferenc képviselő: 29 km Cegléd, a jászsági pedig 31 km.
Kollár Ferenc képviselő: Teljesen mindegy, mert a régióból nem lehet kivonni.
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: A törvényben az van, hogy a legközelebb esőhöz
kell vinni.
Horváth László polgármester: Cegléd van a legközelebb.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Horváth László polgármester: Kéri, aki elfogadja a hulladékkezelési közszolgáltatás
szerződés módosítását, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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152/2011. (12.14.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az ÖKOVÍZ Önkormányzati Kommunális és
Viziközmű Üzemeltető
Korlátolt
Felelősségű
Társaság (Cegléd, Pesti Út 65.) kötött közszolgáltatási
szerződés módosításához hozzájárul.
A módosítás tárgya: megbízás idejének 2012. február
1-jétől 2012. március 31-ig meghosszabbítása.
A Testület felhatalmazza a Polgármestert és a
megbízott Jegyzőt a szerződés módosításának
aláírásával.
Határidő: határozatban foglaltak szerint
Felelős: Horváth László polgármester
Napirend:
6./ Közvilágítási szerződés jóváhagyása
Előadó: Horváth László polgármester
Horváth László polgármester: Évente történik a közvilágítási szerződés meghosszabbítása,
melyhez testületi döntés szükséges. Kéri a kérdéseket, hozzászólásokat.
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: Nem emlékszik rá, hogy tavaly lett volna
módosítva a szerződés.
Horváth László polgármester: De volt módosítva.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Horváth László polgármester: Kéri, aki hozzájárul a közvilágítási szerződés
módosításához, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
153/2011. (12.14.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közvilágítási célú villamos energia
adásvételi – ismertetett – szerződést és megállapodást
elfogadja, és a Transenergo Hungary Kft-vel a
szerződés, valamint a Transenergo Hungary Kft-vel és
a Közvil Zrt-vel a megállapodást jóváhagyja.
A Testület felhatalmazza a Polgármestert és a
megbízott Jegyzőt a szerződés és megállapodás
aláírásával.
Határidő: határozatban foglaltak szerint
Felelős: Horváth László polgármester
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Napirend:
7./ Egyebek
Horváth László polgármester: Várja a napirendi ponton túli kérdéseket, hozzászólásokat.
Kollár Ferenc képviselő: Az aljegyzői állás kiírást nem látta kiírva a közigálláson.
Tóth Julianna mb. jegyző: Valóban nem jelent meg. Ma vette észre, hogy valamiért nem
ment ki a pályázat, fel lett adva az internetes felületen és valamiért a rendszer nem fogadta
be. A mai nappal pótolva lett, ez azt jelenti, hogy csak december 19-én fog megjelenni.
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: Nagyon sok kóbor kutya van, több lakos is
sérelmezte.
Horváth László polgármester: Tápiószelének van egy vállalkozóval szerződése. Aki havi
általány díj fejében megjelenik a településen rendszeres időközönként, és következetesen a
kóbor ebeket befogja és elviszi, és utána szabályszerűen kezeli a dolgot. Nagyon örülne
annak, ha Farmoson is ilyen lenne, mert tényleg nagyon sok kóbor kutya van. Talán a
költségvetésnél visszatérhetnének erre a kérdésre, addig felveszi a kapcsolatot a
vállalkozóval.
Kollár Ferenc képviselő: Egy-két helyen az önkormányzati utakon egyre jobban mélyülő
kátyúk vannak, a víz hatására nem csak mélyül, hanem tovább töredezik is. A
legveszélyesebb az óvoda felé ami van. Hideg aszfalttal, vagy valamivel fel kellene tölteni
a kátyúkat, hogy ne mélyüljenek jobban.
Horváth László polgármester: 2-3 tonna hideg aszfaltra van ígéret.
Miknai Ferenc képviselő: Túlságosan hideg van ezekre.
Horváth László polgármester: Áthidaló megoldásként a vasúttól kitermelt kővel fel lehet
tölteni a kátyúkat.
Vincze Tamás képviselő: A hirdetőtáblán olvasta az ingatlanárverési hirdetményeket, és a
Szelei úti területek is szerepelnek. Kérné, hogy mivel ez az Önkormányzati vagyont
valamilyen módon érinti, ha szükséges, akkor zárt ülésen, de beszéljenek róla.
Horváth László polgármester: Az adó osztályon van már valamilyen anyag összekészítve
róla, javasolja, hogy a jövőben valamelyik ülésen zárt ülésen vegyék napirendre.
Dr. Ács József Ferenc képviselő: A vagyon elvesztésről sem zárt, sem nyílt ülés nem volt,
hanem csak úgy elvesztették.
Miknai Ferenc képviselő: Kérte, hogy a társadalmi szervek kapják meg az éves
támogatásukat, konkrétan a Polgárőrségre gondolt, ugyanis szakszervizbe kellett vinni a
polgárőr autót, aminek a javítása 150-200 e Ft lesz.
Horváth László polgármester: Az átutalás december 1-én megtörtént.
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Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: Megemlíti a karácsonyi adománygyűjtést. Beszélt
a Családsegítő Szolgálattal és sajnos még a tavalyi szintet sem hozták. Aminek az lehet az
oka, hogy a testület döntött róla, hogy 2 havonta jelenjen meg az újság. Sajnos pont
karácsonyra fog megjelenni, amikor már nem lesz aktuális meghirdetni benne az
adománygyűjtést. A plakát nem jut el mindenkihez, tehát nem igazán gyűlnek az
ajándékok a rászoruló gyermekek részére. A TV-n keresztül felhívja a figyelmet, hogy még
lehetőség van az adományok leadásár.
Horváth László polgármester: Az Önkormányzat áll úgy anyagilag, hogy a reprezentációs
költségből egy kicsit tudnak hozzátenni.
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: Jegyző nőtől kérdezi, hogy a hivatalban az
átalakított szervezet hogyan működik?
Tóth Julianna mb. jegyző: Jól működik. A kolléganők nagyon kedvesek, aranyosak,
szorgalmasan dolgoznak, van akinek még az új feladatátvétel miatt van tanulnivalója, de
próbálják ezt is megoldani, amiben tud segít pl. iratmintákban.
Horváth László polgármester: Meg tudja erősíteni, hogy jó a hangulat. Volt négy
jelentkező a pénzügyi munkakör betöltésére, két főt ki kellett választani, úgy gondolja,
hogy jól választottak.
A vízdíjjal kapcsolatban felmerülnek évekre visszamenőleges ügyek, hogy a számlázás,
karton nyilvántartás teljesen távol van egymástól. Olyan vízdíj megállapítások történnek,
ami száz egynéhányezer forint, és nem olyan okból, hogy nem akart valaki fizetni, hanem
valamikor 7-8 évvel ezelőtt valamilyen kérelem útján megegyeztek, nem lett kivezetve a
m3 a kartonról, és most amikor az összefésülések történnek, akkor kiderülnek ezek az
eltérések. Az újságban megjelent a közüzemi szerződés mintája, ez hamarosan
kikézbesítésre fog kerülni.
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: Pénzügyi Bizottsági ülésen kérte Kocza Imrét,
hogy minden testületi ülésre ha személyesen nem is, de írásban juttassa el, hogy a két
testületi ülés között a Vízmű milyen tevékenységet folytatott, ezzel kapcsolatban nem
kaptak semmilyen anyagot, jó lenne, ha e-mail formájában megkaphatnák ezt.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Horváth László polgármester: Az ülést bezárja.
Kmf.
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