Farmos Község
Önkormányzat

Jegyzőkönyv

Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 24-én 18.00
órai kezdettel tartott ülésén.
Jelen vannak: Horváth László polgármester, Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester, Dr.
Ács József Ferenc, Kollár Ferenc, Miknai Ferenc, Vincze Tamás képviselők.
Távolmaradását bejelentette: Dr. Ács Attila képviselő
Tanácskozási joggal jelen van:: Turóczi István Zoltánné aljegyző, Glócz Zoltán körzeti
megbízott, Böjti Károlyné óvodavezető, Horváth Judit pénzügyi előadó, Bertalan Ignác
Nagycsaládosok Farmosi Egyesületének elnöke, Rózsavölgyi Géza Sport Egyesület
elnöke, Szécsényi Gáborné Mozgáskorlátozottak Farmosi Szervezetének elnöke, Tarkó
Gábor Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke, Varga Adrienn Vöröskereszt véradás
szervezője
Horváth László polgármester: Köszönti az ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Jegyzőkönyvvezetőnek felkéri Varga Adriennt,
jegyzőkönyv hitelesítőnek Miknai Ferenc és Vincze Tamás képviselőket.
Napirendi pontok:
1./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, tett intézkedésekről
Előadó: Horváth László polgármester
2./ Előterjesztés Farmos Község Önkormányzat 3/2011. (III.10.) Önkormányzati
rendeletének módosítására
Előadó: Horváth László polgármester
3./ Előterjesztés Farmos Község Önkormányzat 2011. évi zárszámadási rendelettervezetére
A községi Önkormányzat által támogatott civil szervezetek 2011. évi pénzügyi
beszámolója
Előadó: Horváth László polgármester
4./ Előterjesztés a település ivóvíz szolgáltatás integrációjára
Előadó: Horváth László polgármester
5./ Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet-tervezetre
Előadó: Horváth László polgármester
6./ Egyebek
-a KEOP-7.1.0/11-2011-0062 pályázatról tájékoztatás
-erdélyi Magyar Néppárt felajánlása
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-vízkár elhárítási terv összeállítása
-folyószámlahitel szerződés TZ045083
-Általános Iskola igazgatójának kérelme
-2012-2013 oktatási évre 1. osztályosok számának meghatározása
-Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme
Előadó: Horváth László polgármester
Horváth László polgármester: Kéri, aki egyetért a jegyzőkönyvvezetőre, hitelesítőkre és a
napirendi pontokra tett javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület a javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta.
Napirend:
1./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, tett intézkedésekről
Előadó: Horváth László polgármester
Horváth László polgármester: Ismerteti a két ülés között történt eseményeket:
-2012. március 31-én Borverseny volt, ezúton köszöni meg a rendezőknek, nevezőknek a
közreműködését.
-2012. április 4-én a Tápiószelei Rendőrőrsön volt egy jegyzőkönyv felvétele kapcsán,
melynek során megtekintette a rendőrőrs épületét. A beszámolókor kérte a kapitány úr,
hogy segítsenek az épület felújításában. Az aljegyző asszony felajánlotta azt a lehetőséget,
hogy a közérdekű munkavégzés letöltésének helyéül a rendőrőrsöt jelöljék meg, mivel a
felújításhoz nem csak a pénzbeli, hanem a természetbeni segítséget is elfogadták.
-2012. április 6-án virágok ültetése volt a Polgármesteri Hivatal előtt, amelyek közül a két
legértékesebbet másnap reggelre ellopták.
-2012. április 13-án a Count-Com könyvvizsgáló cég vizsgálta a hivatalnak a könyvvitelét.
A részletes jelentést még nem tudták elkészíteni, de egy összefoglalót a mai nap folyamán
elküldték, melyet a képviselők megkaptak.
-2012. április 17-én az aljegyző asszonnyal végigjárták a települést. Megtekintették, hogy
melyek azok a problémák, amelyek a közutat elfoglalják, akadályozzák a közlekedést,
illetve az elhanyagolt, gazos portákat. A felszólítások még nem kerültek kiküldésre.
-2012. április 18-án víziközmű üzemeltetése tárgyában az ÖKOVÍZ Kft-nél volt egy
megbeszélés, ahol Szigetszentmiklós és körzete, Nagykáta és körzete, valamint Cegléd és
körzetének polgármesterei vettek részt. A ceglédi és a szigetszentmiklósi polgármester
javasolta, hogy a 3 kistérség beolvadással alakítsa meg azt a céget, amely eleget tesz majd
a törvényekben leírtaknak, hogy a 150.000 bekötést elérjék.
-2012. április 20-án az óvoda nagykapuja bedőlt. Szerencsére nem történt baleset belőle, a
javítása megtörtént.
-2012. április 21-22-én a Nyugdíjas Klub egyik tagja Nyitrainé Tóth Mónika szerepelt a
Nyugdíjasok Seregszemléjén Keszthelyen, ahol nagyon szép eredményt ért el 150 pontból
145 pontot kapott.
-2012. április 23-án a Magyar Közút szervezésében szemétgyűjtés történt.
-2012. április 24-én megérkezett a fűgyűjtős fűnyírótraktor.
-A Sport Kör bruttó 5.868.398 Ft-ot nyert az épület teljes felújítására, tetőcserére,
szigetelésre, nyílászárók cseréjére, vizes blokk átalakítására.
-A Polgárőrség bruttó 2.148.653 Ft-ot nyert megfigyelő kamerára, illetve a központi
egységre, amely a későbbiekben bővíthető.
-A Családsegítő Szolgálat részére a helyiség felújítása folyamatosan történik. Megköszöni
Szécsényi Ferencnek a segítségét.
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-Megköszöni Gunics Imrének a kátyúzást a falu különböző útjain.
-Előző ülésen meg volt határozva részére két feladat. Egyik az volt, hogy a tűzoltó
parancsnoktól kérdezze meg; a farmosi önkéntesek miért vonultak csak 30%-ban, holott,
más önkéntes tűzoltók 70-80% vonulást értek el. Erre minden képviselő írásban megkapta
Torba Csaba parancsnok válaszát.
A másik feladat a fogorvosi ellátással kapcsolatban volt. A fogorvos asszonnyal
személyesen beszélt, illetve írt neki egy levelet, amelyben a felmerült pontokra kért
választ. Elkérték a 2012. március 24. napján tartott testületi ülés hanganyagát és
jegyzőkönyvét. Válasz a levélre még nem érkezett.
-A fogathajtást folyamatosan szervezik. Sajnálatos dolog, hogy megfenyegették a
szervezőket.
-Néhány üléssel ezelőtt volt feladatul szabva, hogy a Szelei úti föld üggyel kapcsolatban
kérjen az ügyvédtől szakvéleményt, hogy milyen lehetőségek vannak a földterületnek a
visszaszerzésére. Jogilag nem kerülhet vissza az Önkormányzat tulajdonába. Azt mondta
az ügyvéd, hogy nem javasolja per indítását sem, mert az ügy tanulsága -a rendelkezésére
álló iratok alapján-a hanyag kezelés mindenképpen fennáll. A per az Önkormányzat
számára nagy költséget jelentene. Az igazi kérdés az lenne, hogy vissza lehetne-e szerezni
vagy nem, mivel, hogy nem, kimondható, hogy több 10 millió Ft-os veszteség érte a falut
ez által.
-A testület kérte, hogy az egyesületeknek az egyéb támogatásai kerüljenek kimutatásra
negyedévente. Toyota üzemanyag felhasználás a Nagycsaládosok esetében 23.571 Ft, az
iskolánál 26.082 Ft, és a Nyugdíjas Egyesületnél 1.215 Ft volt.
Kéri, hogy tegyék fel kérdéseiket, mondják el hozzászólásaikat.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
58/2012. (IV.24.) számú képviselő-testületi határozat
A két ülés között történt fontosabb eseményekről, tett
intézkedésekről
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Polgármester tájékoztatóját elfogadja.
Határidő: határozatban foglaltak szerint
Felelős: Horváth László polgármester
Horváth László polgármester: Felkéri Glócz Zoltán körzeti megbízottat, hogy ismertesse a
két ülés között történt rendőrségi eseményeket.
Glócz Zoltán: - 2 esetben történt vasúti fénysorompó letörés.
-1 esetben rongálás miatt folyik eljárás.
-Az ABC udvaráról gázpalackokat tulajdonítottak el, több százezer forintos értékben.
-2 besurranásos lopás volt, ahol idős személy sérelmére követték el a bűncselekményt,
készpénz és arany ékszer tűnt el. Az egyik elkövető villanyóra leolvasónak adta ki magát
és így nyert bebocsátást a lakásba. Felhívja az idősek figyelmét, hogy zárkózzanak be és
vigyázzanak az értékeikre.
-Tájékoztatja a lakosságot, hogy 10 napja hatályos az új szabálysértési törvény. A lényege,
hogy nagyon megnövekedtek a bírság összege. a helyszíni bírság eddig 3-20 e Ft-ig, most
5-50 e Ft-ig terjed. Bejöttek olyan szabálysértési kategóriák, ahol a rendőrnek kötelessége
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x összegű helyszíni bírságot kiszabni, tehát nincs mérlegelési jogköre. Megszűnt az a
lehetőség, hogy közadók módjára hajtják be a meg nem fizetett bírság összegeket.
Választani a közmunkával történő ledolgozást, 5.000 Ft/nap amely 6 órás munkavégzést
takar, illetve ha nem teljesíti a közmunkát az elkövető, akkor átváltoztatják letöltendő
szabadságvesztésre.
Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Napirend:
2./ Előterjesztés Farmos Község Önkormányzat 3/2011. (III.10.) Önkormányzati
rendeletének módosítására
Előadó: Horváth László polgármester
Horváth László polgármester: A napirendi pontot a Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság
véleményezte, átadja a szót a bizottság elnökének.
Miknai Ferenc képviselő: A bizottság tudomásul vette a módosítást, és elfogadásra
javasolja a testületnek.
Horváth László polgármester: Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, az alábbi rendeletet alkotta:
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2012./……./Önk. rendelet
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 2011. évi
CXCV. Törvény 34.§ (4) bekezdése alapján az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről,
módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2011. (III.10.) Önk. rendeletét az
alábbiak szerint módosítja:
1. §

ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁSOK
Bevételi előirányzat változások
46411 Átvett
pénze.kp.kv.szervtől(mozg.korl.gyv.)
472127 Felúj.c.pénze.átv.EU-s ktgvetésből
472113 Beruh.c.pénze.átv.non-profit szerv.

Módosított
Eredeti ei. Ei.mód.I.félév Ei.mód.II.félév ei.
eFt-ban
226

318

3417
14708
669

391
14708
669
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91311 Bérleti és lízing díjbevétel
91314 Egyéb kártér.szárm.bev.
94212 Norm.hozzáj.feladatmutatóh.kötötten
94312 Egyes szoc.feladatok kieg.tám.
94411 Központosított előirányzat
94719 Egyéb közp. tám. (bérkompenzáció)

500
111187
34779

Bevételi előirányzat vált.összesen:

Kiadási előirányzat változások
Polgármesteri Hivatal
1263 Épületek felújítása
18111 Áfa
51 személyi juttatások
53 járulékok
55219 Egyéb üzemeltetés
összesen:
Vízmű
1254 Egyéb építmények vás.
181311 Áfa
51 személyi juttatások
53 járulékok
54711 Szakmai anyagok
561111 Áfa
összesen:
Óvoda
13151 Ügyv.számtech.eszk.vás.
182111 Áfa
51 személyi juttatások
53 járulékok
5431 Irodaszer
54712 Kisért.tárgyi eszk.
54911 Anyagbeszerzés
561111 Áfa
összesen:
Általános iskola
13151 Ügyv.számtech.eszk.vás.
182111 Áfa
51 személyi juttatások
53 járulékok
54911 Egyéb készlet
55218 Karbantartás,kisjavítás
56111 Áfa
összesen:
Fogorvosi szolgálat
51 személyi juttatások

1536

318
90
-313
3908
256
1329

1956

24382

102

818
90
110874
38789
256
2865

Módosított
Eredeti ei. Ei.mód.I.félév Ei.mód.II.félév ei.
eFt-ban
1610
36147
9068
3700

156
42
198

4470
1207
700
1408

27
7

34

37233
10535
120
600
700
1158

257
70

327

70878
19137
900
100
2644

1511

11540
3168
226
-313
14621

13150
3168
36529
9110
3387

316
15
40
12
-316
-15
52

316
15
4537
1226
384
1393

115
29
239

115
29
37729
10605
96
571
638
1129

-24
-29
-62
-29
239

526
143
72326
19438
834
515
2703

848

526
143
781
121
-66
415
59
1979

13

20

1544

668
180

6
53 járulékok
összesen:

408

4
17

7
27

419

Védőnői szolgálat
51 személyi juttatások
53 járulékok
összesen:

4525
1222

61
16
77

91

4677
1238

Művelődési ház
51 személyi juttatások
53 járulékok
összesen:

1037
426

15
4
19

23
6
29

1075
436

Könyvtár
51 személyi juttatások
53 járulékok
összesen:

3506
947

13
3
16

19

3538
950

Rendszeres és eseti ellátások
5821111 Rendsz.szoc.segély
5831121 RÁT
5831123 Bérpótló juttatás
583124 mozgáskorl.tám.
583124 Rász.függó norm.kedv.
5831183 óvodáztatási támogatás
összesen:
Kiadási előirányzat vált.összesen:

5659
13183

2

91

19

1520
-8185
10573

318
18000

3417
100
420

7325

1956

24382

2. §
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Farmos, 2012. április 24.

Horváth László
polgármester

Turóczi István Zoltánné
aljegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve: Farmos, 2012.

/:Turóczi István Zoltánné:/
aljegyző

7179
5000
10573
318
21417
100
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Napirend:
3./ Előterjesztés Farmos Község Önkormányzat 2011. évi zárszámadási rendelettervezetére
A községi Önkormányzat által támogatott civil szervezetek 2011. évi pénzügyi
beszámolója
Előadó: Horváth László polgármester
a./ 2011. évi zárszámadási rendelet
Horváth László polgármester: Átadja a szót a Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság
elnökének.
Miknai Ferenc képviselő: A bizottság a zárszámadási rendelet-tervezetet megtárgyalta és a
testületnek elfogadásra javasolja.
Horváth László polgármester: Kéri, hogy tegyék fel a zárszámadással kapcsolatos
kérdéseket, hozzászólásokat.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2012. (…..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról
Farmos Község Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján – figyelembe véve az
Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.
rendeletben meghatározottakat – az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról az alábbiakat
rendeli el.
I. Fejezet
1. Általános rendelkezések
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Farmos Község Önkormányzatára (a továbbiakban:
Önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
2. §
A címrendet az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (III.10.)
önkormányzati rendelet határozza meg.
2. Az Önkormányzat összesített 2011. évi költségvetésének teljesítése
3. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2011.
évi
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a) kiadási főösszegét 424 447 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 429 835 ezer forintban
állapítja meg.
4. §
(1) Az Önkormányzat összesített 2011. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított
előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül
működési
és felhalmozási cél szerinti részletezését az I. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek 2011. évi teljesített intézményi működési
bevételeit – alcímek szerint – a II. számú melléklet tartalmazza.
5. §
Az Önkormányzat összesített 2011. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az
alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) személyi jellegű kiadások: 168 565 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok: 45 410 e Ft
c) dologi jellegű kiadások: 105 391 e Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 70 589 e Ft
e) felhalmozások, azaz beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és
támogatások: 29 687 e Ft
6. §
Az Önkormányzat 2011. december 31-én fennálló hiteltartozása 37.884 ,-e Ft, mely a 600
adagos konyhaberuházás céljára az OTP Bank Nyrt-től felvett 54.000,- e Ft összegű hitel
2021-ig esedékes törlesztő részleteiből tevődik össze.
7. §
(1) Az Önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek teljesített, továbbá eredeti
és a módosított előirányzat szerinti működési és felhalmozási kiadásait kiemelt
előirányzatonként a XVIII. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek részletes előirányzatait a
III.-XVII. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) Az Önkormányzat költségvetését feladatonként a XIX. számú melléklet tartalmazza.
8. §
Az Önkormányzat 2011. évre vonatkozó – finanszírozási célú műveletek és az előző évek
pénzmaradványa nélküli – összesített, teljesített
költségvetési bevétele 426 417,- ezer Ft,
kiadása 419 642,- ezer Ft.
Az összesített költségvetésben a teljesítés alapján adódó többlet 6.775,- ezer Ft.
9. §
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évre összesített – közfoglalkoztatottak
nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 71,8 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 79 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 9,2 fő

9
10. §
(1) Az Önkormányzat összevont 2011. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos
jogszabályok szerint felülvizsgált
pénzmaradványa 5.716,- e Ft-ban kerül jóváhagyásra.
A jóváhagyott pénzmaradvány a XXI. számú melléklet szerint használható fel.
11.§
(1)Az Önkormányzat vagyonkimutatását a XXII. sz. melléklet tartalmazza
(2) Az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a XX. sz. melléklet tartalmazza.
II. Fejezet
Záró rendelkezések
12. §
(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, a rendelkezéseit azonban 2012. január 1.
napjától kell alkalmazni.
(2) A Rendelet mellékletei:
I. számú melléklet: Az Önkormányzat bevételei forrásonként
II. számú melléklet: Intézményi működési bevételek alcímenként
III. számú melléklet: Polgármesteri Hivatal
IV. számú melléklet: Működési hozzájárulások, tagdíjak, öszöndíjak; Támogatott
szervezetek megnevezése; Felújítási és felhalmozási kiadások
V. számú melléklet: Védőnői szolgálat
VI. számú melléklet: Háziorvosi szolgálat; Fogorvosi ellátás; Házi szociális gondozás
VII. számú melléklet: Rendszeres és eseti ellátások
VIII. számú melléklet: Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység
IX. számú melléklet: Város- és községgazdálkodás
X. számú melléklet: Közvilágítás
XI. számú melléklet: Vízmű
XII. számú melléklet: Temetkezés
XIII. számú melléklet: Művelődési ház
XIV. számú melléklet: Könyvtár
XV. számú melléklet: Óvoda
XVI. számú melléklet: Általános iskolai oktatás
XVII. számú melléklet: Élelmezés
XVIII. számú melléklet: Az Önkormányzat költségvetési szerveinek 2011. évi előirányzott
és teljesített – alcímenkénti – működési és felhalmozási kiadásai, valamint létszáma
XIX. számú melléklet: Az Önkormányzat költségvetési szerveinek 2011. évi
gazdálkodásának bemutatása feladatonként
XX. számú melléklet: Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés
XXI. számú melléklet: A jóváhagyott pénzmaradvány felhasználhatóságáról
XXII. számú melléklet: Az Önkormányzat 2011. évi vagyonkimutatása
(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Farmos Község
Önkormányzat
Képviselő-testületének 2010. évi költségvetéséről szóló 1./2010. (III.1.) és az azt módosító
5/2010./V.27./, 6/2010./V.27./ 7/2010./IX.13./ rendelete, továbbá az önkormányzat 2010.
évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2011./V.3./ rendelet.
(4) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
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Horváth László sk.
Polgármester

Turóczi István Zoltánné sk.
aljegyző

Záradék:
E rendelet a mai napon kihirdetve.
Farmos, 2012.

Turóczi István Zoltánné
Aljegyző
b./ A községi Önkormányzat által támogatott civil szervezetek 2011. évi pénzügyi
beszámolója
Horváth László polgármester: Átadja a szót a Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság
elnökének.
Miknai Ferenc képviselő: A Pénzügyi Bizottság a civil szervezeteknek nyújtott támogatás
beszámolóját megtárgyalta, és a testületnek elfogadásra javasolja.
Sport Egyesület:
Horváth László polgármester: Kéri, hogy a Sport Egyesület írásos beszámolójához tegyék
fel kérdéseiket, mondják el hozzászólásaikat.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
59/2012. (IV.24.) számú képviselő-testületi határozat
Sport
Egyesület
Önkormányzati
támogatás
felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása
Farmos Község Önkormányzatának képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta a Sport Egyesület részére nyújtott 1
millió Ft-os Önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló
beszámolót.
Tápió-vidéke Földtulajdonosok és Gazdálkodók Gazdaköre
Horváth László polgármester: Kéri, hogy a Tápió-vidéke Földtulajdonosok és
Gazdálkodók Gazdakörének írásos beszámolójához tegyék fel kérdéseiket, mondják el
hozzászólásaikat.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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60/2012. (IV.24.) számú képviselő-testületi határozat
Tápió-vidéke
Földtulajdonosok
és
Gazdálkodók
Gazdakörének
Önkormányzati
támogatás
felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása
Farmos Község Önkormányzatának képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta a Tápió-vidéke Földtulajdonosok
és Gazdálkodók Gazdaköre részére nyújtott 60.000 Ft-os
Önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolót.
Mozgáskorlátozottak Farmosi Szervezete:
Horváth László polgármester: Kéri, hogy a Mozgáskorlátozottak Farmosi Szervezetének
írásos beszámolójához tegyék fel kérdéseiket, mondják el hozzászólásaikat.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
61/2012. (IV.24.) számú képviselő-testületi határozat
Mozgáskorlátozottak
Farmosi
Szervezetének
Önkormányzati
támogatás
felhasználásáról
szóló
beszámoló elfogadása
Farmos Község Önkormányzatának képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta a Mozgáskorlátozottak Farmosi
Szervezete részére nyújtott 55.000 Ft-os Önkormányzati
támogatás felhasználásáról szóló beszámolót.
A-63 Postagalamb Egyesület
Horváth László polgármester: Kéri, hogy az A-63 Postagalamb Egyesület írásos
beszámolójához tegyék fel kérdéseiket, mondják el hozzászólásaikat.
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: Elvárható lenne dátum és aláírás, mint a többi
beszámolónál is volt. A beszámoló hitelességét igazolja. Ez vonatkozik az A-63
Postagalamb Egyesületre, Zenélő Ifjúságra, Nagycsaládosokra.
Horváth László polgármester: E-mailon küldték, valószínűleg azért nem szerepel rajtuk
aláírás.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
62/2012. (IV.24.) számú képviselő-testületi határozat
A-63 Postagalamb Egyesület Önkormányzati támogatás
felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása
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Farmos Község Önkormányzatának képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta az A-63 Postagalamb Egyesület
részére nyújtott 20.000 Ft-os Önkormányzati támogatás
felhasználásáról szóló beszámolót.
Zenélő Ifjúság Alapítvány:
Horváth László polgármester: Kéri, hogy a Zenélő Ifjúság Alapítvány írásos
beszámolójához tegyék fel kérdéseiket, mondják el hozzászólásaikat.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
63/2012. (IV.24.) számú képviselő-testületi határozat
Zenélő Ifjúság Alapítvány Önkormányzati támogatás
felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása
Farmos Község Önkormányzatának képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta a Zenélő Ifjúság Alapítvány részére
nyújtott
60.000
Ft-os
Önkormányzati
támogatás
felhasználásáról szóló beszámolót.
Nagycsaládosok Farmosi Egyesülete:
Horváth László polgármester: Kéri, hogy a Nagycsaládosok Farmosi Egyesületének írásos
beszámolójához tegyék fel kérdéseiket, mondják el hozzászólásaikat.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
64/2012. (IV.24.) számú képviselő-testületi határozat
Nagycsaládosok Farmosi Egyesületének Önkormányzati
támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása
Farmos Község Önkormányzatának képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta a Nagycsaládosok Farmosi
Egyesülete részére nyújtott 60.000 Ft-os Önkormányzati
támogatás felhasználásáról szóló beszámolót.
Farmosi Polgárőrség Közhasznú Tevékenységű Szervezet
Horváth László polgármester: Kéri, hogy a Farmosi Polgárőrség Közhasznú Tevékenységű
Szervezetének írásos beszámolójához tegyék fel kérdéseiket, mondják el hozzászólásaikat.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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65/2012. (IV.24.) számú képviselő-testületi határozat
Farmosi
Polgárőrség
Közhasznú
Tevékenységű
Szervezetének
Önkormányzati
támogatás
felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása
Farmos Község Önkormányzatának képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta a Farmosi Polgárőrség Közhasznú
Tevékenységű Szervezete részére nyújtott 400.000 Ft-os
Önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolót.
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Horváth László polgármester: Kéri, hogy az Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolójához
tegyék fel kérdéseiket, mondják el hozzászólásaikat.
Kollár Ferenc képviselő: Egy-két kiadási tétel elgondolkodtatta, mert igen magasak, pl.
gépjármű vizsgadíj.
Tarkó Gábor: Javítási költséget is takar az összeg.
Kollár Ferenc képviselő: A telefon díj nagyon magas. Az iskolánál nem volt ennyi a
költség egész évben. Több mint 100 e Ft az élelmiszer költség, soknak tűnik. Van az
üzemanyag költség és mellette még van útiköltség is, amit nem tudott értelmezni. LCD
monitornak nagyon húzós az ára, ennek a harmadáért nagyon jó minőségűeket lehet kapni
használtan..
Tarkó Gábor: A monitort pályázaton nyerte az egyesület, újat kellett venni, nem lehetett
használtat. A telefondíj azért magas, mert van egy vezetékes telefon, melynek 5.000 Ft a
havi díja, az évesen 60.000 Ft. Aki jár a tűzoltáshoz, az mobil telefonfeltöltést kap.
Kollár Ferenc képviselő: Nem tartózkodnak a tűzoltószertárban, véleménye szerint nem
szükséges a vezetékes telefon. 60 e Ft-ot meg lehetne spórolni.
Tarkó Gábor: Tervezik a lemondását. Sajnos van még egy másik plusz kiadásuk is, hogy
két áramkörös az áramellátás, két szolgáltatási díjat fizetnek. Az útiköltség azt a költséget
foglalja magába, amikor rendezvényekre, Osztrákokhoz mennek. Az élelmiszer az osztrák
vendégek érkezésekor, falunapkor, közgyűléskor lett felhasználva.
A Nagykátai Tűzoltóság beszámolójakor kérdésként merült fel a vonulások száma. A
Farmosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolójában több volt a vonulás, ennek az az oka,
hogy van olyan esemény, amelyhez önállóan kimentek pl. vízszivattyúzás, ezeket az
eseteket Nagykátán nem vették nyilvántartásba.
Kollár Ferenc képviselő: Ő tette volna fel Torba Csabának a kérdést, mert 65 vonulásból
17-szer kaptak segítséget a helyiektől, míg volt olyan Kókán, hogy 63-ból 61-szer.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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66/2012. (IV.24.) számú képviselő-testületi határozat
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Önkormányzati támogatás
felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása
Farmos Község Önkormányzatának képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta az Önkéntes Tűzoltó Egyesület
részére nyújtott 600.000 Ft-os Önkormányzati támogatás
felhasználásáról szóló beszámolót.
Farmosi Életmód Egyesület
Horváth László polgármester: Kéri, hogy a Farmosi Életmód Egyesület írásos
beszámolójához tegyék fel kérdéseiket, mondják el hozzászólásaikat.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
67/2012. (IV.24.) számú képviselő-testületi határozat
Farmosi Életmód Egyesület Önkormányzati támogatás
felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása
Farmos Község Önkormányzatának képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta a Farmosi Életmód Egyesület
részére nyújtott 500.000 Ft-os Önkormányzati támogatás
felhasználásáról szóló beszámolót.
Rózsa Nyugdíjas Egyesület
Horváth László polgármester: Kéri, hogy a Rózsa Nyugdíjas Egyesület írásos
beszámolójához tegyék fel kérdéseiket, mondják el hozzászólásaikat.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
68/2012. (IV.24.) számú képviselő-testületi határozat
Rózsa Nyugdíjas Egyesület Önkormányzati támogatás
felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása
Farmos Község Önkormányzatának képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta a Rózsa Nyugdíjas Egyesület
részére nyújtott 60.000 Ft-os Önkormányzati támogatás
felhasználásáról szóló beszámolót.
Vöröskereszt
Horváth László polgármester: Kéri, hogy a Vöröskereszt írásos beszámolójához tegyék fel
kérdéseiket, mondják el hozzászólásaikat.
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Kérdés, hozzászólás nem volt.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
69/2012. (IV.24.) számú képviselő-testületi határozat
Vöröskereszt Önkormányzati támogatás felhasználásáról
szóló beszámoló elfogadása
Farmos Község Önkormányzatának képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta a Vöröskereszt részére nyújtott
60.000 Ft-os Önkormányzati támogatás felhasználásáról
szóló beszámolót.
Napirend:
4./ Előterjesztés a település ivóvíz szolgáltatás integrációjára
Előadó: Horváth László polgármester
Horváth László polgármester: Átadja a szót a Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság
elnökének.
Miknai Ferenc képviselő: A bizottság megtárgyalta, és a testületnek tárgyalásra javasolja.
Horváth László polgármester: A két ülés között történt eseményeknél már említette, hogy
Cegléden volt egy megbeszélés. Remélhetőleg nagyon gyorsan fel fog gyorsulni a
beolvadás, választási lehetőségük nincs. Az előző ülésen kérésére elnapolta a testület a
döntést, mivel nem nyerte el tetszését az előterjesztés, amit a kistérségtől kaptak.
Időközben tájékozódott más településeknél, és ennek alapján a kiküldött határozati
javaslatot javasolja a testületnek elfogadásra.
Kollár Ferenc képviselő: Maximálisan egyetért vele, hogy csak arra hatalmazzák fel a
polgármester urat, hogy folytasson tárgyalásokat.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
70/2012. (IV.24.) számú képviselő-testületi határozat
A közműves ivóvízellátással és a szennyvízelvezetéssel és tisztítással
kapcsolatos víziközmű-szolgáltatási feladatok ellátásra
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülte kinyilvánítja,
hogy az Önkormányzat a közműves ivóvízellátással és a közműves
szennyvízelvezetéssel és tisztítással kapcsolatos víziközműszolgáltatási feladatait a Káta Hidro Kft-vel (Székhelye: 2760
Nagykáta, Egreskátai út 27. Cégjegyzékszám: Cg. 13-09-066449,
adószáma: 1082702613) megkötendő vagyonkezelési szerződésen
alapuló víziközmű üzemeltetési jogviszony alapján kívánja ellátni.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a szerződés
részleteiről
az
érintett
település
polgármestereivel,
a
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Területfejlesztési Társulás tagjaival egyeztessen, a szerződés
tervezetét jóváhagyásra terjessze Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testülete elé.
Határidő: folyamatos, a szerződés aláírásáig
Felelős: Horváth László polgármester
Értesül: Tápiómenti Területfejlesztési Társulás
Káta Hidro Kft.
Horváth László polgármester
Turóczi István Zoltánné aljegyző
Horváth Judit gazdálkodási vezető-főtanácsos
Napirend:
5./ Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet-tervezetre
Előadó: Horváth László polgármester
Horváth László polgármester: Átadja a szót a Szociális Bizottság elnökének.
Dr. Ács József Ferenc képviselő: Farmos Község Önkormányzatának Képviselőtestületének Szociális Bizottsága a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet
tervezetét megtárgyalta és elfogadásra javasolja, az alábbiak szerint:
A temetési segélyről rendelkező 6.§ (2) bekezdésében két javaslat szerepel. A bizottság a
képviselő-testületnek az A/ pont elfogadására tesz javaslatot. Ez alapján azok kaphatnak
temetési segélyt, ahol a családban élők egy főre jutó jövedelme nem éri el a 28.500 Ft-ot,
egyedül élő esetében pedig a 71.500 Ft-ot.
A rendelet § számozása két 6.§-t tartalmaz. Ez javításra kerül, így a rendelet-tervezet nem
13, hanem 14 §-ból áll. A kiadott rendelet tervezet 7.§-ának számozása így 8.§-ra módosul.
A bizottság javasolja a 8.§ (2) bekezdésének kiegészítését a g) ponttal az alábbiak szerint:
„Az aktív korúak ellátását és a normatív lakásfenntartási támogatást kérelmező személy
feltételként köteles házának, kertjének rendben tartására az alábbiak szerint:
g.) haszonállat tartás esetén annak tisztántartására, takarmányozására és a keletkezett
trágya szabályszerű tárolására.”
A 8.§ (4) bekezdéséből kimaradt a „ lakásfenntartási támogatásra” kifejezés, javasolják
ennek pótlását.
A bizottságban javaslatként hangzott el, hogy a felülvizsgálatra 90 nap álljon
rendelkezésre. A javaslatot a bizottság 4 nem és 1 igen szavazattal elutasította, tehát a
felülvizsgálat időtartama 75 nap.
A bizottság többsége bízik benne, hogy a rendelet végrehajtásának következtében a
település ingatlanai és közterületei rendezettebbek és tisztábbak lesznek.
Kollár Ferenc képviselő: A 6.§-nál a temetési segélynél az A pont elfogadása esetén, a
második mondatrész a 250 %-ot túlságosan magasnak tartja. Egy család állhat 2 főből is,
2x28.500=57.000 Ft, egyedül élő esetében pedig 71.500 Ft a határ.
Vincze Tamás képviselő: Tapasztalati alapon alakult ki az arány, pl. a méltányossági
közgyógyellátásnál is hasonlóan van.
Szöllősi Tünde szociális ügyintéző: Ez a döntés a 2006-os képviselő-testületi döntés
alapján született meg, amikor a megszorítások voltak. Előzőleg pedig mindenki jogosult
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volt temetési segélyre. Lehet dönteni előnyösebben is, de azt tudni kell, hogy a
költségvetésben 400 e Ft van betervezve.
Horváth László polgármester: Számszerűsítve van-e valakinek javaslata?
Kollár Ferenc képviselő: A családban élők esetében a nyugdíjminimum 125%-át javasolja.
Miknai Ferenc képviselő: Nem támogatja az emelést, a költségvetés erre van beállítva.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
A Képviselő-testület 1 igen szavazattal, 5 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
71/2012. (IV.24.) számú képviselő-testületi határozat
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta Kollár Ferenc képviselő javaslatát, mely szerint
a temetési segélynél a családban élők esetében az egy főre
jutó jövedelem nem haladhatja meg a nyugdíjminimum 125
%-át – nem fogadta el.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
72/2012. (IV.24.) számú képviselő-testületi határozat
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a Szociális Bizottság elnöke által ismertetett
módosító javaslatokat és elfogadta.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2012. (…...) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások helyi szabályairól
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Szt.) 50.§ (3) bekezdésében, és a 132.§ (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:
I. fejezet
A rendelet célja
1. §
(1) A rendelet célja, hogy a Képviselő-testület eleget tegyen az Szt.-ben előírt
szabályozási kötelezettségének, és a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás
feladatait tekintve megállapítsa az egyes ellátásokra való jogosultság feltételeit,
mértékét, az eljárás és az ellenőrzés szabályait, rendjét.
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A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed Farmos község közigazgatási területén élő
a) magyar állampolgárokra,
b) bevándorlási engedéllyel, letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre,
c) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre,
d) az Szt. 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében a fentiekben
foglaltakon túlmenően az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a
Magyarország területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira,
e) az Szt. 3.§ (1) bekezdés a), b) pontjában meghatározott személyekre amennyiben
az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv-ben meghatározottak szerint a
szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát Magyarország területén gyakorolja,
és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény
szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik.
(2) A rendelet hatálya kiterjed az Szt. 6. §- ában meghatározott hajléktalan személyekre is.

II. fejezet
A szociális rászorultságtól függő ellátások
3. §
(1) A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására pénzbeli és természetbeni
ellátások biztosíthatók.
(2) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára
a) a települési önkormányzat jegyzője a Szt.-ben meghatározott feltételek
szerint
aa) időskorúak járadékát,
ab) foglalkoztatást helyettesítő támogatást,
ac) rendszeres szociális segélyt,
ad) lakásfenntartási támogatást
ae) a Szt.41. § (1) bekezdésében és a 43/A. § (1) bekezdésében foglalt ápolási díjat;
b) a települési önkormányzat
ba) a Szt. 43/B.§ (1) bekezdésében foglalt ápolási díjat,
bb) átmeneti segélyt,
bd) temetési segélyt állapít meg.
4. §
Az egyes szociális rászorultságtól függő támogatások pénzügyi fedezetét és a
felhasználható pénzügyi kereteket az éves költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben
kell meghatározni.
III. fejezet

Pénzbeli ellátások

(1)
(2)

Átmeneti segély
5. §
Átmeneti segélyben részesíthető, aki létfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe került,
illetve időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd.
A települési önkormányzat által megállapított átmeneti segély formái:
a) nagykorú személyek részére, esetenkénti segély,
b) esetenkénti gyógyszertámogatás,
c) térítési díj mérséklése, valamint átvállalása,
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(3)

Amennyiben egy határozatban többszöri segélyezés kerül megállapításra, fel kell
sorolni a későbbi kifizetés időpontját és a kifizetendő összeget.
(4) A megállapított átmeneti segély folyósítása
a.) készpénzben, vagy
b.) az igénylő költségeinek átvállalásával vagy
c.) természetbeni támogatás formájában történhet.
(5) A készpénzben megállapított átmeneti segély a jogosult részére a Polgármesteri
Hivatal házipénztárában kerül kifizetésre.
(6) Az igénylő költségeinek átvállalása történhet élelmiszer, gyógyszer, ruhanemű,
tisztálkodószer vásárlásával.
(7) Átmeneti segélyre jogosult az, akinek a családjában az egy főre számított jövedelem
nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülélő esetén
annak 150%-át.
Temetési segély
6.§
(1) A települési önkormányzat temetési segélyt állapíthat meg annak, aki a meghalt
személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy
tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve
családja létfenntartását veszélyezteti.
(2) Temetési segély nem állapítható meg annak: akinek a családjában az egy főre jutó
jövedelem eléri vagy meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét,
egyedülélő esetén eléri vagy meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 250%-át.
(3) A temetési segély összege 15.000,-Ft

IV. fejezet
Természetben nyújtott ellátás
(1)

Közgyógyellátás
7. §
Méltányosságból közgyógyellátásra az tarthat igényt, akinek családjában az egy főre
számított családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
150%-át, egyedül élő esetében 200%-át nem haladja meg feltéve, hogy az
egészségbiztosítási szerv által elismert havi rendszeres gyógyító ellátás költségének
mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22%-át eléri.
Aktív korúak ellátására és a normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult
személyekre vonatkozó szabályok
8. §
A támogatásban részesülő kérelmező, vagy jogosult a jogosultság feltételeit érintő
lényeges körülmények megváltozásáról ( pl: munkaviszony létesítés, jövedelemben
bekövetkezett változás, lakcímváltozás stb.) 15 napon belül köteles értesíteni a
Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjét, ennek elmulasztása esetén az Szt.
megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, az ellátást
jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt pedig kötelezni kell a pénzbeli
szociális ellátás visszafizetésére, a megtérítés elrendelése napján érvényes
jegybanki alapkamattal megemelt összegben.
Az aktív korúak ellátását és a normatív lakásfenntartási támogatást kérelmező
személy feltételként köteles házának, kertjének rendben tartására az alábbiak
szerint:
a.) az általa lakott ingatlan udvarán valamint a lakásban egy-egy db szeméttároló
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edény elhelyezése és rendeltetésszerű használata,
b.) a lakáshoz tartozó udvar, kert rendben tartása, különös tekintettel az esetlegesen
ott található szemét és lom eltávolítására,
c.) az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű használata, művelése,
d.) az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a
járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének tisztán tartása, szemét- és
gyommentesítése, beleértve az ingatlan előtti csapadékvíz-elvezető árok
kommunális hulladéktól, növényzettől, felgyülemlett hordaléktól történő
megtisztítása,
e.) a lakás rendeltetésszerű használata az alábbiak szerint:
ea.) a lakás folyamatos tisztán tartása, takarítása,
eb.) vizes helyiség és illemhely rendeltetésszerű használata, rendszeres
takarítása, fertőtlenítése,
f.) az ingatlan valamint a hozzá tartozó kert, udvar rágcsálóktól, kártevőktől való
mentesítése,
g.) haszonállat tartása esetén annak tisztántartására, takarmányozására és a
keletkezett trágya szabályszerű tárolására.
A kérelmező köteles a (2) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság
megállapítását követően is fenntartani.
Az Szt. 34 § (2) valamint 36 § (2) bekezdésében foglaltakon túl meg kell szüntetni
az aktív korúak ellátására és a lakásfenntartási támogatásra való jogosultságát
annak a személynek, aki a (3) bekezdésben foglalt kötelezettségét nem teljesíti,
vagy nem gondoskodik annak fenntartásáról.
A jogosultság feltételeként a (2) bekezdésben foglalt szabályok betartását a
Szociális Bizottság egy tagjának és a egy családgondozónak valamint a
Polgármesteri Hivatal ügyintézőjének bevonásával ellenőrzik.
Az ellenőrzést a kérelem beérkezését követő 8 napon belül el kell végezni.
Aktív korúak ellátására jogosult személyekre vonatkozó szabályok
9. §
(1) Az aktív korúak ellátására, s ezzel egyidejűleg rendszeres szociális segélyre
jogosult egészségkárosodottnak nem minősülő személy köteles együttműködni a
Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálattal (továbbiakban: Szolgálat).
(2) Az együttműködés keretében az ellátásra jogosult személy a rendszeres szociális
segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül köteles
felkeresni a Szolgálatot, ahol nyilvántartásba veszik.
(3) A nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül a Szolgálat a segélyre jogosult
személy bevonásával együttműködési megállapodást köt, melynek keretében
kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő programot. A
programról a segélyben részesülő személlyel külön írásbeli megállapodást köt,
melyről értesíti a Polgármesteri Hivatalt.
(4) Az együttműködési megállapodás tartalmazza a beilleszkedést segítő program
típusait, az együttműködési folyamat és a kapcsolattartás részletes szabályait, az
együttműködésben résztvevők vállalásait és kötelezettségeit, az együttműködés
megszegésének eseteit és annak következményeit.
(5) A rendszeres szociális segélyben részesülő személy köteles:
a) folyamatosan együttműködni a Szolgálattal,
b) teljesíteni a megállapodásban, a beilleszkedést segítő programban
foglaltakat,
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c) részt venni a beilleszkedést segítő program számára előírt típusában.
(6) A Szolgálat beilleszkedést segítő programjainak típusai:
- az ügyfél saját erőforrásainak feltárására irányuló egyéni program
- egyéni és/vagy csoportos képességeket fejlesztő, életmódot formáló tanácsadás,
- egyéni munkavégzésre történő felkészülést segítő program,
- igény szerint csoportos, munkavégzésre történő felkészülést segítő program,
- iskolai végzettségnek megfelelő oktatás, képzés felkutatása, közvetítése.
(7) Az együttműködés keretében a Szolgálat:
a) folyamatosan kapcsolatot tart a rendszeres szociális segélyre jogosult
személlyel
b) a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel kötött együttműködési
megállapodásban rögzítettek szerint, de legalább háromhavonta személyes
találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést segítő programban
foglaltak betartását,
c) évente írásos értékelést készít a program végrehajtásáról, melyet megküld a
Polgármesteri Hivatal részére.
Amennyiben a Szolgálat az együttműködés tapasztalatai alapján szükségesnek ítéli
–a segélyre jogosult bevonásával-, módosítja az együttműködési megállapodást, s
erről értesíti a Polgármesteri Hivatalt.
(8) Megszűnik az aktív korúak ellátására jogosultsága annak a rendszeres szociális
segélyre jogosult személynek, aki a segély folyósításának időtartama alatt a
Szolgálattal fennálló együttműködési kötelezettségét neki felróhatóan két éven
belül ismételten megszegi.
(9) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha a rendszeres szociális
segélyben részesülő személy:
a) az ellátást megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon
belül nem veteti magát nyilvántartásba a Szolgálatnál,
b) nem köt írásban együttműködési megállapodást,
c) nem teljesíti a megállapodásban és a beilleszkedést segítő programban
foglaltakat,
d) nem jelenik meg személyes találkozás céljából a Szolgálatnál a számára
előírt időpontban.
(10) Amennyiben a rendszeres szociális segélyben részesülő személy együttműködési
kötelezettségének teljesítésében akadályozott, azt köteles - személyesen vagy
képviselője útján - szóban vagy írásban 3 munkanapon belül bejelenteni a
Szolgálatnak.
A vonatkozó részletes szabályokat az együttműködési megállapodás tartalmazza.

Köztemetés
10. §
(1) A köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezett személyt a polgármester különös
méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén mentesítheti a megtérítési
kötelezettség alól.
(2) Különös méltánylást érdemlő körülménynek tekintendő, ha a köztemetés költségeinek
megtérítése az eltemettetésre köteles személy saját, illetve családja létfenntartását
veszélyezteti és vagyona sem neki, sem családjának nincs, illetve, ha a hagyatéki hitelezői
igény érvényesítésére irányuló eljárás költsége meghaladja a hagyatéki vagyon értékét.
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V. fejezet

Eljárási rendelkezések
(1)

(2)
(3)

(4)
(5)

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)

(2)

(3)

11 §
A szociális ellátásra jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség
megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni.
A ellátások iránti kérelmeket a gyámügyi és szociális ügyintézőhöz kell benyújtani.
A rendelet 5 §-ban foglalt hatáskört a polgármester rendkívüli, sürgősséget igénylő
esetben 50.000,-Ft-ig, egyéb esetben a Szociális Bizottság gyakorolja. A temetési segély
megállapítására a feltételek fennállása estén a polgármester jogosult.
A rendszeres pénzbeli ellátásokat havonta utólag, tárgyhó 5-éig kell átutalni.
A támogatás jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétele esetén az Szt. szerint kell
eljárni.
Értelmező rendelkezések
12. §
E rendelet végrehajtása során a Szt.-ben meghatározott fogalmakat kell alkalmazni.
A jövedelem számításánál a következő igazolásokat kell figyelembe venni:
- önadózó esetében a Nemzeti Adó és Vámhivatal által az előző év jövedelméről
kiadott igazolást;
- munkaviszony esetén a munkáltató által kiadott utolsó havi nettó átlagkeresetet
tartalmazó igazolást;
- a fizetett, illetve kapott tartásdíjat a jogerős ítélet /egyezség / másolatával, ennek
hiányában büntetőjogi felelőssége mellett tett nyilatkozatát;
nyugdíjnál, nyugdíjszerű ellátásnál, családi pótléknál, egyéb társadalombiztosítási
juttatásnál az utolsó havi szelvényt.
Szociálpolitikai kerek-asztal
13. §
A szociálpolitikai kerek-asztal megbeszélés összehívása a Szociális Bizottság
elnökének a feladata.
A szociálpolitikai kerek-asztal megbeszélés résztvevői:
- a képviselő – testület tagjai,
- a Szociális Bizottság tagjai;
- az óvodai és iskolai gyermek és ifjúságvédelmi felelősök;
- a Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat képviselője.

Záró rendelkezések
14. §
A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. A 7.§ (2) bekezdésében
megállapított kötelezettséget a már ellátásában részesülők tekintetében a rendelet
hatályba lépését követő 75 napon belül a 7. § (5) bekezdésben meghatározottak szerint
ellenőrizni kell.
E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti:
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 4/2006(VI.26.),
7/2008.(IV.17.), 1/2007.(III.9.) és a 2/2009./II.16./önkormányzati rendelet.
A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
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Farmos, 2012. április 24.

/:Horváth László:/
polgármester

/:Turóczi István Zoltánné:/
jegyző

Záradék:
A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Farmos, 2012.
/:Turóczi István Zoltánné:/
jegyző
Napirend:
6./ Egyebek
-a KEOP-7.1.0/11-2011-0062 pályázatról tájékoztatás
-erdélyi Magyar Néppárt felajánlása
-vízkár elhárítási terv összeállítása
-folyószámlahitel szerződés TZ045083
-Általános Iskola igazgatójának kérelme
-2012-2013 oktatási évre 1. osztályosok számának meghatározása
-Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme
Előadó: Horváth László polgármester

KEOP-7.1.0/11-2011-0062 pályázatról tájékoztatás
Horváth László polgármester: A képviselők írásban tájékoztatást kaptak az ivóvíz minőség
javító pályázattal kapcsolatban.
Erdélyi Néppárt felajánlása
Horváth László polgármester: Az Erdélyi Magyar Néppárt e-mai útján megkereste és
felajánlotta egy testvér települési kapcsolat kiépítést. Viszontválaszában tájékoztatta őket,
hogy testület elé fogja vinni a kérdést. Tájékoztatta őket, miszerint egy erdélyi településsel,
Aranyosrákossal már van együttműködési megállapodás, és egy ausztriai településsel is.
Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.
Kollár Ferenc képviselő: Aki írta a levelet az a néppárt helyi szervezetének az elnöke. A
települések kötnek szövetséget egymással. Az ottani Önkormányzat tud-e erről a
szándékról, és hogyan áll hozzá. A rendelkezésre álló információk még kevesek.
Hivatalosan az Önkormányzattól kellene felkérést kapni, és akkor lehet beszélni róla.
Horváth László polgármester: Ezt akkor úgy értelmezi, hogy a testület nem zárkózik el, a
részletekről érdeklődjön.
Vincze Tamás képviselő: Pár hónapja kötöttek Aranyosrákossal testvértelepülési
szerződést. Akkor úgy érezte, hogy megalapozott, hosszú távra szóló kapcsolat. Ennek
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anyagi vonzatai is vannak. Javasolja a testületnek átgondolni, hogy jelen pillanatban
érdemes-e ezzel a kérdéssel foglalkozni. Ha az Önkormányzat részéről érkezik
megkeresés, akkor foglalkozzanak vele.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
73/2012. (IV.24.) számú képviselő-testületi határozat
Erdélyi Magyar Néppárt megkereséséről
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta az Erdélyi Magyar Néppárt megkeresését és az
alábbi döntést hozta: a polgármester keresse meg a település
vezetését és érdeklődjön a kapcsolatfelvételi szándékuk felől.
Határidő: 2012. május 30.
Felelős: Horváth László polgármester
Vízkár elhárítási terv összeállítása
Horváth László polgármester: Kötelező feladat az Önkormányzatnak a vízkár elhárítási
terv elkészítése.Tájékoztató jelleggel küldte a testületnek az ajánlatot.

Folyószámlahitel szerződés TZ045083
Horváth László polgármester: Az Önkormányzat 2008. december 18-án pénzforgalmi
bankszámla szerződést kötött a Cib Bank Zrt-vel,. A Cib Bank Zrt. 2009. január 5-től 54
millió Ft összegű folyószámla hitelkeretet tart rendelkezésre Farmos Község
Önkormányzatának. Az eltelt időszakban a felhasználásra nem volt szükség, utoljára 2010.
januárjában 1-2 millió Ft lehívása történt meg. Sokan feleslegesnek tarthatnák ennek a
hitelkeretnek a fenntartását, viszont az Önkormányzat csatornázás előtt áll. A különböző
pályázatok, amelyek utófinanszírozottak, melyekhez a költségvetés nem biztosít elég
forrást, szükség lehet a hitelkeretre. A Cib Bank Zrt-vel kötendő szerződés hitelességéhez
szükség van a Képviselő-testület döntésére.
Átadja a szót a Pénzügy Bizottság elnökének, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.
Miknai Ferenc képviselő: A bizottság megtárgyalta, a testületnek elfogadásra javasolja a
hitelkeret további fenntartását.
Kollár Ferenc képviselő: Továbbra is rendelkezésre tartási jutalék nélkül biztosítják a
keretet?
Horváth László polgármester: Nem kell fizetni érte.
Turóczi István Zoltánné aljegyző: Ha igénybe veszik, megemelték a kamatot 1,5-ről 2-%
ra.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
74/2012. (IV.24.) számú képviselő-testületi határozat
Készenléti hitelszerződés megkötéséről
Farmos
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülte
kinyilvánítja, hogy CIB Bank Zrt (1027 Budapest, Medve u.
4-14., cégjegyzékszám: 01-10-041004, adószám: 101369154-44) pénzintézettel . 2009.január 5. napjától fennálló
54.000.000,- Ft azaz ötvennégymillió forint összegű
folyószámla hitelkeret rendelkezésre tartását 2013. március
31. napjáig fenntartja.
Határidő: a szerződés aláírásáig
Felelős: Horváth László polgármester
Értesül: CIB Bank Zrt (1027 Budapest, Medve u. 4-14.,.
Horváth László polgármester
Turóczi István Zoltánné aljegyző
Horváth Judit gazdálkodási vezető-főtanácsos
Általános Iskola igazgatójának kérelme
Horváth László polgármester: Átadja a Pénzügyi Bizottság elnökének a szót.
Miknai Ferenc képviselő: A bizottság az igazgató úr kérelmét támogatta, a testületnek
elfogadásra javasolta.
Kollár Ferenc képviselő: Két kérelmet terjesztett elő: Az egyik az indítandó első
osztályoknak a tanulói létszáma. Megtörtént a beiratkozás, 28 tanuló iratkozott be + 1
tanuló lesz, aki csak iskola látogatási bizonyítványt fog kapni, 2 tanuló pedig sajátos
nevelési igényű lesz bizottsági határozat alapján, ez összesen 31 főt jelent. A közoktatási
törvény szerint 26 fő lehet egy osztályban ez a maximális létszám, viszont a közoktatási
törvény mellékletében van egy pont, amiben tesznek kitételt, hogyha egy iskolában egy
évfolyamon max. 2 osztályt indíthatnak, akkor a Képviselő-testület ezt a 26-os létszámot
átlépheti + 20%-al, azaz pont 31 fő lehet az osztály létszáma. Ehhez hozzá tartozik a
megfelelő alapterületű osztály, azaz 60 m2. Ekkora tantermük nincs, de a Képviselőtestület jogosult eldönteni, hogy átlépik-e a határt.
2013. január 1-től az általános iskolákat a magyar állam veszi birtokába. Addig még 4
hónapot kell az Önkormányzatnak a fenntartással eltöltenie. Az első osztálynál mindig
párhuzamosan 2 osztály volt, ha most ezt lecsökkentenék 1 osztályra, akkor az azt
jelentené, hogy egy fő munkavállaló fölöslegessé válna. A felmondási időre járó bért és a
végkielégítést ki kellene fizetni, ami min. 6 hónap. Az új törvény szerint ami jövő évtől
kerül bevezetésre, 27 főnél nem lehet több egy osztályban, és még mellé az
elkövetkezendő években ismét 2 osztályt kell indítani. Most kivételesen ilyen alacsony a
létszám. Jövő évben várhatóan 52 tanulót fognak beíratni, azt követően 36 főt, majd 3 év
múlva 35 főt, tehát egy év múlva szeptembertől fel kellene venni újra egy dolgozót.
Véleménye szerint nincs értelme az egy osztály indításának, főleg úgy hogy a tantermek
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mérete egyik sem felel meg a jogszabályi előírásnak. A Pénzügyi Bizottság támogatta a 2
osztály indítását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
75/2012. (IV.24.) számú képviselő-testületi határozat
A 2012/2013-as tanítási évben indítandó 1. osztályok
számáról és tanulói létszámáról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta az iskola igazgató kérelmét és a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvényben biztosított: „ 3. számú
melléklet I. létszámhatárok 1-4 évfolyamon átlaglétszám 21
fő, max. létszám 26 fő. II. 7.) pont az ... iskolai osztályra
megállapított iskolai létszámot max 20%-al átlépheti a …
tanítási év indításánál, ha … az iskolában az adott
évfolyamon legfeljebb két iskolai osztály … indul. „ A
törvény felhatalmazása alapján Farmos Község Általános
Iskolájában a 2012/2013-as tanítási év 2 első osztály indul.
Határidő: 2012. május 31.
Felelős: Horváth László polgármester
Értesül: Kollár Ferenc igazgató
Turóczi István Zoltánné aljegyző
Kollár Ferenc képviselő: A másik kérelme, hogy az iskola hozzájutott egy olyan
lehetőséghez, hogy egy komplett multimédiás és interaktív tantermet kialakíthasson az
eredeti ár 30%-áért 2.696.000 Ft +Áfa helyett, 996.000 Ft-ért. Leszállítják és be is építik,
és ha április 25-ig nyilatkozik, hogy megkötik a szerződést, akkor kedvezményként a
80.000 Ft + Áfa szállítási költségtől is eltekintenek, továbbá adnak a projektorhoz tartalék
izzót. A berendezések nem újak, de jó állapotban vannak. Nem plusz pénzt kér, hanem azt,
hogy a Képviselő-testület járuljon hozzá, az iskola 2012. évi költségvetés terhére
megvásárolhassa a komplett tantermet. Ígéretet tesz arra, hogy mindent megtesz annak
érdekében, hogy kigazdálkodja ezt az összeget. Amennyiben nem sikerülne, akkor a
tornaterem éves bevétele és az Egy Falu az Iskoláért Alapítványhoz befolyó bevételt
átcsoportosítanák ide és annak a segítségével kipótolnák azt, ami hiányzik.
Horváth László polgármester: Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: Garanciát vállalnak?
Kollár Ferenc képviselő: Egy évet vállalnak, de nem szokott gond lenni velük.
Vincze Tamás képviselő: Támogatja a megvásárlást.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
76/2012. (IV.24.) számú képviselő-testületi határozat
Az Általános Iskolában multimédiás, interaktív tanterem
kialakításáról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta az Általános Iskola igazgatójának kérelmét és
az alábbi döntést hozta:
- az Általános Iskola 2012. évi költségvetéséből biztosít
bruttó 996.000 Ft összeget multimédiás, interaktív
tanterem kialakítására.
- Hozzájárul a megrendelés 2012. április 25. napjáig
történő visszajelzéséhez, ezzel bruttó 80.000 Ft
megtakarításhoz.
Határidő: 2012. április 25.
Felelős: Horváth László polgármester
Kollár Ferenc igazgató
Értesül: Horváth László polgármester
Kollár Ferenc igazgató
Horváth Judit pénzügyi vezető főtanácsos
Turóczi István Zoltánné aljegyző

Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme
Horváth László polgármester: Átadja a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének.
Miknai Ferenc képviselő: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, és nem javasolta a
testületnek tárgyalásra. A leírtak kevés információt tartalmaznak, ami szerint dönteni tudott
volna a bizottság. Kérdésként hangzott el: milyen fedezet kerülne a tűzoltóság részére,
hogy ez a pénz kifizetésre kerül? Tehát nem támogatta tárgyalásra a Pénzügyi Bizottság.
Horváth László polgármester: A kérelem elbírálásához más egyéb alternatívát is kér a
bizottság, mely szerint egy banki kölcsön mibe kerülne, ugyanis jelen esetben az
Önkormányzatnak kellene megelőlegezni ezt a pénzt az Önkormányzat banki
tevékenységet nem folytathat. A kialakult gyakorlat a LEADER pályázatoknál azt mutatja,
hogy esetenként előfordulnak. Kérdés, ha az MVH úgy dönt, hogy valamilyen oknál fogva
nem folyósítja a megítélt összeget, akkor mi lesz a következménye. A bizottság úgy foglalt
állást, hogy a mai napon nem javasolja a testületnek tárgyalásra. Azz Önkéntes Tűzoltó
Egyesület részéről egy részletesebb kérelmet kér, amely kiterjed a pályázatnak a
tartalmára, a beruházásnak az ismertetésére, illetve arra, hogy mi van akkor, ha banki
kölcsönnel próbálják ezt az összeget előteremteni. Az Önkormányzat rulír hitele nagyon
igénybe lesz véve, ha beindul a csatornázás, illetve az ivóvízminőség javító pályázat.
Kollár Ferenc képviselő: 2.633.000 Ft volt amit megnyert az egyesület a pályázaton, de
nagy valószínűséggel nem csak erre kérnének fedezetet, hanem az Áfára is, ami több mint
400 e Ft. Ha az Önkormányzatnak kell felvenni a hitelt erre, nem kapja kamatmentesen. A
kamat költség hogyan térül meg az Önkormányzatnak, vagy mi lesz a kamatköltség? Ezért
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kértek részletes kérelmet, hogy minek a megvalósítására, milyen ütemben, és mennyi időre
kérik a pénzt. Arról volt még szó, hogy az egyesület is kaphat hitelt a pénzintézettől, ha
van fedezete. Tarkó Gábor jelezte, hogy Áfásan van az összeg.
Horváth László polgármester: A bizottság döntött ebben az ügyben és azt javasolták, hogy
a következő ülésen kerüljön tárgyalásra.
Tarkó Gábor ÖTE elnöke: Azért folyamodott a testülethez, mert 3 egyesület nyert
pályázatot a LEADER keretében.
Turóczi István Zoltánné: Elnézést kér, de a bizottság már döntött, hozott egy döntést, hogy
ezt a napirendi pontot a mai napon nem tárgyalják. Arra adtak lehetőséget az elnök úrnak,
hogy a következő ülésre részletesen kidolgozza, alátámassza számszakilag. Kollár Ferenc
képviselő úr csak tárgyaláson kívül mondta el, hogy mi hangzott el, most ezen itt nem
nyitnak vitát.
Tarkó Gábor ÖTE elnöke: Érdekes állampolgári jog, hogy a véleményét nem mondhatja el
a véleményét erről az egészről.
Turóczi István Zoltánné aljegyző: Levette a Képviselő-testület a napirendről a bizottság
javaslata alapján, mert nem volt elegendő az információ. Kollár Ferenc képviselő úr csak
szívességet tett, hogy részletesen elmondta, hogy mi hangzott el.
Tarkó Gábor ÖTE elnöke: Azért próbálkozott, mert a Polgárőrséget és a Sport Egyesületet
is segítette az Önkormányzat.
Turóczi István Zoltánné aljegyző: Nem utasították el, kiegészítést kértek.
Dr. Ács József Ferenc képviselő: A szabályban foglaltak szerint a Képviselő-testület a
kérdésről döntött. A kívülállót pedig arra kéri, hogy a szabályokat tartsa be. Egyértelmű
döntése volt a bizottságnak, hogy hiánypótlást kér. Ne kezdjenek bele a vitába, mert semmi
jogi alapja nincsen, sem értelme.
Horváth László polgármester: A bizottságon elhangzott kifogásokat lefogják írni és majd
arra kérik a választ.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
77/2012. (IV.24.) számú képviselő-testületi határozat
ÖTE LEADR pályázatának megvalósításáról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta az ÖTE kérelmét. A megalapozott pénzügyi
döntéshez a Képviselő-testület kéri, miszerint a következő
ülésre az alábbi részletezésű kérelmet nyújtsa be az
egyesület:
1. MVH döntése a pályázatról
2. Pénzügyi kimutatás a hitel felvétel költségeiről
3. a felújítás megvalósítási ütemterve
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4. a kivitelező vállalkozókkal kötött szerződés –különösen a
fizetési ütemezésre
5. MVH elszámolás időpontja, pénzeszköz folyósításának
várható időpontja.
Határidő: 2012. május 24.
Felelős: Horváth László polgármester
Tarkó Gábor ÖTE elnöke
Értesül: Tarkó Gábor ÖTE elnöke
Kábel tv csatorna kiosztása
Kollár Ferenc képviselő: Kapott egy levelet, melyből az derült ki számára, hogy a helyi tv
csatorna kiosztása megszűnik. Kéri a polgármester urat, tájékozódjon, hogy a Farmos Tv
hogyan fog működni a továbbiakban.
Horváth László polgármester: A tájékozódás már elindult.
Wébel Tibor: Felvette a kapcsolatot az UPC-vel. Nem fog megszűnni a Farmos Tv.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Horváth László polgármester: Az ülést bezárja.
Kmf.

Horváth László
polgármester

Miknai Ferenc
jkv. hitelesítő

Turóczi István Zoltánné
aljegyző

Vincze Tamás
jkv. hitelesítő

