Farmos Község
Önkormányzat

Jegyzőkönyv

Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án
18.00 órai kezdettel tartott ülésén.
Jelen vannak: Horváth László polgármester, Dr. Ács Attila, Dr. Ács József Ferenc, Kollár
Ferenc, Miknai Ferenc, Vincze Tamás képviselők.
Távolmaradását bejelentette: Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester
Tanácskozási joggal jelen van:: Bugyiné Gyürki Andrea Művelődési Ház, Könyvtár
vezető, Turóczi István Zoltánné jegyző
Horváth László polgármester: Köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy az
ülés határozatképes. Jegyzőkönyvvezetőnek felkéri Varga Adriennt, jegyzőkönyv
hitelesítőknek Dr. Ács Attila és Vincze Tamás képviselőt.
Napirendi pontok:
1./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, tett intézkedésekről
Előadó: Horváth László polgármester
2./ Előterjesztés a községi önkormányzat átmeneti gazdálkodására
Előadó. Horváth László polgármester
3./ Előterjesztés a helyi önkormányzat szociális célú tűzifavásárlásról szóló rendelettervezetére
Előadó: Horváth László polgármester
4./ Előterjesztés az Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására
Előadó: Horváth László polgármester
5./ Előterjesztés a helyi önkormányzat kötelező feladatainak 2013-tól a társulásokban
történő ellátásáról
-Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás
-Tápiómenti Területfejlesztési Társulás
-Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Előadó: Horváth László polgármester
6./ Előterjesztés a Képviselő-testület 2013. évi ülés- és munkatervére
Előadó: Horváth László polgármester
7./ Egyebek
-Farmos TV működtetése
Előadó: Horváth László polgármester
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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:
-2012. november 28-án a Helyi Védelmi Bizottság Nagykátán ülést tartott, melyen részt
vett Dr. Vass Csaba megyei megbízott tiszti főorvos.
-2012. november 30-án befejeződött az ebek összeírása, melyre az állatok védelméről
szóló törvény kötelezte az önkormányzatot. Az összeírás költsége közel 250.000 Ft volt.
-2012. december 2-án a Nagycsaládosok Farmosi Egyesületének Mikulás ünnepsége került
megrendezésre.
-2012. december 3-án az Általános Iskolával közösen adatszolgáltatást teljesítettek a
megyei intézményfenntartó központ felé több évre visszamenőleg, az energia
felhasználásról (gáz, villany).
-2012. december 4-én Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat Társulási Tanácsülése volt. A Tanács úgy döntött, hogy az érintett
jegyzők vizsgálják meg, miszerint a Szolgálat a jogszabályoknak megfelelően működik-e.
Az érintett települések között elszámolási vita alakult ki az elmúlt 3 év működési költségei
vonatkozásában.
-2012. december 5-én a Pest Megyei Kormányhivatal ellenőrizte a 2003-2010 közötti
időszakban
pályázati
támogatással
megvalósult
beruházások
adminisztratív
nyilvántartásait, illetve helyszíni ellenőrzést tartottak. Semmiféle kifogás nem merült fel.
-2012. december 5-én a Védőnői Szolgálat megkapta a Kistérségi Tisztiorvosi Szolgálattól
a hatályos működési engedélyét.
-2012. december 7-én az Önkormányzat adósságkonszolidációjáról tájékoztatót tartott
Czerván György képviselő Nagykátán, illetve Dabason Kállai András államtitkár.
-2012. december 7-én a csatornázással kapcsolatban tájékoztatót tartottak Nagykátán.
-2012.
december
11-én
a
Belügyminisztériumban
az
Önkormányzat
adósságkonszolidációjáról tartottak tájékoztatót, melyen a jegyző asszonnyal részt vettek.
-2012. december 12-én áramszünet volt, így a Polgármesteri Hivatalban nem volt fűtés és
nem működtek a számítógépek.
-2012. december 14-én elkezdődött a 85 év feletti személyek részére a karácsonyi
ajándékcsomagok kihordása.
-2012. december 14-én Tápiószelén közbiztonsági lakossági fórumot tartottak, melyen
részt vett. Mindannyian elégedetlenek vagyunk a farmosi közbiztonsággal, de azt
tapasztalta, hogy a környező településekhez képest jó a helyzet.
A Muszály részen lévő gyakori tűzesetek a rendőrség látókörébe kerültek, egyértelmű jele
van annak, hogy gyújtogatás történt.
-2012. december 17-én a Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat ügyében összeültek a jegyzők és belső ellenőrzést javasoltak. A
belső ellenőr lesz megbízva, hogy az elmúlt időszak pénzügyi működését tekintse át, és
ennek eredményében fog megtörténni az elszámolás.
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- 2012. december 19-én fog megrendezésre kerülni az önkormányzat és intézményei
nyugdíjasai részére karácsonyi műsoros ünnepség az iskolás és óvodás gyermekek
előadásával a Művelődési Házban.
Az Önkormányzat, mint Pest megyében található település továbbra sem vehet részt a
START munka minta programban 2013-ban. Levelet intézett a Munkaügyi Központhoz,
hogy az elmúlt évhez hasonlóan a közfoglalkoztatási kondíciókat szeretnék megismételni
2013-ban is.
Megköszöni a Római Katolikus Egyház és az Önkormányzat kezdeményezésében
szervezett, rászorulók javára a felajánlásokat. Komoly mennyiségű adomány érkezett,
melyet december 20-án a Családsegítő Szolgálat munkatársai fognak szétosztani a
rászorulók részére.
Megköszöni a fenyőfa felajánlásokat, amelyek a Művelődési Házban és a Polgármesteri
Hivatal előtti parkban lettek felállítva.
A faluban a csatornázással kapcsolatban a Szabadság úttól visszafelé a Vásártérig az
utcákat elkezdték feltárni, kézi módszerekkel ellenőrzik a közműveket. A munkát
vezénylők tájékoztatása szerint a Tigáz vezetékei teljesen pontosak, ami a rajzon szerepel,
az van a valóságban is, ez a vízről nem mondható el. A négy település közül, Újszilvás
olyan helyzetben van, hogy pályázaton elnyert útépítésükből adódóan 5 éves bontási
tilalom van. Ez nehézségeket okoz a kiviteli tervek engedélyezésénél. Jelenleg két verzió
van: vagy tovább megy együtt a 4 település, vagy megpróbálják 3-1 arányban szétvenni a
projektet. Ígéret szerint március 11-én a földmunkák el fognak kezdődni, és nagy erőkkel
megkezdődik a csatornázás.
A MÁV ígérete szerint 2013. április végéig be fogják fejezni a vasútállomás építését.
Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
145/2012. (XII.18.) számú képviselő-testületi határozat
A két ülés között történt fontosabb eseményekről, tett
intézkedésekről
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Polgármester tájékoztatóját a két ülés között történt fontosabb
eseményekről, tett intézkedésekről elfogadja.
Határidő: határozatban foglaltak szerint
Felelős: Horváth László polgármester
Napirend:
2./ Előterjesztés a községi önkormányzat átmeneti gazdálkodására
Előadó. Horváth László polgármester
Horváth László polgármester: A lakosság tájékoztatásaként, felolvassa a képviselők
részére kiküldött írásos előterjesztést.
„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25.§ az alábbiak szerint szabályozza
az önkormányzat költségvetését:
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„(1) Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési év kezdetéig nem
fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkothat, amelyben felhatalmazást ad,
hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan
beszedhessék, kiadásaikat teljesítsék.
(2) Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben meg kell határozni a felhatalmazás
időtartamát. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatálybalépésének napján
megszűnik.
(3) Ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a költségvetési év kezdetéig vagy az
átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályvesztéséig nem alkotta meg, és az átmeneti
gazdálkodásról rendeletet nem alkotott, vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet
hatályát vesztette, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek
beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.
(4) A (3) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a képviselő-testület részére a
polgármester beszámol. A képviselő-testület az új költségvetési rendeletet az (1) és (3)
bekezdés szerint beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az új költségvetési
rendeletbe beépítve fogadja el.”
Horváth László polgármester: Nagyon sok ismeretlen dolog van még a jövő évi
költségvetés terén, nagy üres foltok vannak. Működni kell, ezért javasolja az
előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
146/2012. (XII.18.) számú képviselő-testületi határozat
Farmos község Önkormányzatának 2013 évi átmeneti
gazdálkodásáról
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az
államháztartásról szóló 25.§ (3), (4) bekezdése alapján
megbízza a Polgármestert, hogy a 2013. évi költségvetési
rendelet elfogadásig az előző évi szintnek megfelelően
biztosítsa az Önkormányzat gazdálkodását. A rendelet
elfogadásakor számoljon be az átmeneti időszak
gazdálkodásáról.
Határidő: a 2013 évi költségvetési rendelet elfogadása
Felelős: Horváth László polgármester
Értesül: Horváth László polgármester
Turóczi István Zoltánné aljegyző
Horváth Judit pénzügyi vezető-főtanácsos
Napirend:
3./ Előterjesztés a helyi önkormányzat szociális célú tűzifavásárlásról szóló rendelettervezetére
Előadó: Horváth László polgármester
Horváth László polgármester: A lakosság tájékoztatásaként, felolvassa a képviselők
részére kiküldött írásos előterjesztést.
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„A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII.
törvény 78. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Belügyminiszter rendeletet
alkotott a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatásról.
A rendelet alapján Farmos község 83 erdei m3 tűzifa megvásárlásához 1.264.920,-Ft
támogatást kapott, a költségvetési számlára 2012. december 3-án meg is érkezett.
Az értéke 12.000,-Ft/erdei m3+ áfa, összesen 15.240,-Ft. A megvásárolt tűzifa
mennyiségének legfeljebb 5%-a a nem kemény lombos fajokból származó fafajta, a
fennmaradó rész kemény lombos fajokból (így különösen juhar, akác, kőris, szil, tölgy,
platán, ostorfa, cser, bükk, vörös tölgy, nyír, fekete dió, gyertyán) származó vastag tűzifa
lehet. A tűzifa szállításából származó költségek a települési önkormányzatot terhelik. A
támogatást 2013. február 15-ig kell felhasználni és 2013. március 31-ig az Államkincstár
felé elszámolni.
A támogatás feltétele, hogy az önkormányzat képviselő-testülete rendeletben határozza
meg a szociális rászorultság szabályait és az igénylés részletes feltételeit (megállapítás,
kifizetés, folyósítás, valamint ellenőrzés) szabályait a rendelet iránymutatásai szerint. A
jogosultsági feltételek megállapításának kedvező jogi környezetet nyújt a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény.”
Horváth László polgármester: 1.264.920 Ft amit kapott az Önkormányzat támogatást,
kb. 400.000 Ft lesz a szállítási költség, amit az Önkormányzatnak kell fedezni. Tájékozódó
jelleggel az árajánlat kérések megtörténtek.
Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.
Kollár Ferenc képviselő: A rendelet tervezet 3.§-nál támogatás módja szerepel, ez
technikai jellegű dolog, véleménye szerint a módját, jogosultság megállapítására kellene
változtatni. Ugyanebben a pontban az 1. pontnál, hogy „ az 1 fogyasztási egységre jutó
nettó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 150 %-át nem haladhatja meg, és az
alábbiak közül legalább 2 feltétel egyidejűleg fennáll”, túl szigorúnak találja, ugyanis ezzel
a 70 éven felüli családban élőket, tehát házastársakat, kizárják, mert nincs 2 feltétel aminek
megfelelnének, csak 1. Azt a csoportot zárják ki ez által, aki leginkább jogosultja lenne a
rendelkezésnek. Úgy gondolja, ha ilyen alacsonyan van megállapítva a nyugdíjminimum
150 %-a 42.750 Ft, ez mellé elegendő 1 feltétel. Javasolja az 1 feltételre történő
módosítást.
A 4.§-ban a támogatás mértéke családonként 1 erdei m3 , és 2 m3 ha 3 éven aluli gyereket
nevelnek, ezt kiegészítené, úgy hogy a támogatottnak a 3.§ (1) bekezdésében foglaltak
szerint megállapított támogatást kapja, továbbá, ha a lakásban 3 éven aluli gyermeket
nevelnek, vagy 80 éven felüli, vagy tartós beteg van, akkor járjon a 2 m3 Betenné még azt
a pontot is, hogy ha az egy fogyasztási egységre eső jövedelme 75-100 %-át éri el a
nyugdíjminimumnak 20.000-28.500 Ft, mert az nagyon kevés.
A mellékletben nem fogyasztási egységre kell kiszámítani a jövedelmet, hanem egy főre
számított havi jövedelem szükséges. A kettő eltér egymástól, egy 6 fős családnál, ahol 4
gyerek van, az egy főre eső jövedelemnél 6-al kell elosztani a jövedelmet, míg a
fogyasztási egységnél 4,9-el. A fogyasztási egységnél csak az 1. fő 1 fő, utána sávosan
csökkennek a személyek, a másik felnőtt 0,9, az 1.és 2. gyermek 0,8, az összes többi
gyermek 0,7. A két összeg nem fog egyezni a rendelet szövegében és a mellékletben, ezt
fel kellene oldani.
Vincze Tamás képviselő: Egyetért azokkal a dolgokkal, amiket Kollár Ferenc képviselő
elmondott. A rendeletben bele van fogalmazva, hogy a Szociális Bizottság döntése alapján
kell az egészet lebonyolítani. Ha jól értette 400 e Ft önrészt kell az Önkormányzatnak
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biztosítania. A Szociális Bizottságnak komoly feladat lesz, hogy a törvénynek és a helyi m3
munka lesz vele. Előfordulhatnak egyedi esetek, hogy a rendelet szerint nem jogosultak a
szociális tűzifára, de egyébként nagy szükség van rá, ezeket is meg kell oldani.
Dr. Ács Attila képviselő: Az lenne a javaslata, hogy mivel nagyon sok mindenre kell
figyelni, ezt vagy a Szociális Bizottság, vagy a Pénzügyi Bizottság, vagy a két bizottság
együtt beszélje át, és úgy alkossák meg a rendeletet.
Miknai Ferenc képviselő: Az állam meghatározta, hogy mely állami erdészetektől lehet
megvásárolni a 83 m3 fát. Úgy gondolja, hogy az alapárhoz még az Önkormányzatnak
erősen hozzá kell tennie, mert úgy tudja, hogy 17.000 Ft +Áfa a legkisebb ár, + a szállítás
2.800-3.500 Ft/ m3 . Jelenleg Farmos Község Önkormányzatának nincsen költségvetése,
nem tudják, hogy a jövő év hogyan fog alakulni, hogy menni pénzt tudnak ehhez
hozzátenni. Ha 400-500 e Ft-ot hozzátesznek, az a 2012. évi teljes szociális keret
felhasználás. Ha ezt az összeget hozzáteszik a szociális tűzifa vásárláshoz, akkor 2013-ban
nem osztanak szociális segélyt. Úgy gondolja, ha 270 lakásfenntartási támogatásból 83
család 1-1 m3-t kapnának, nagyon örülni kéne neki, de akkor a Szociális Bizottság egész
évben bezárhatja kapuit. Jelenleg úgy ítéli meg, hogy 2013-ban kevesebb pénzük lesz, mint
az elmúlt években volt. Úgy gondolja, hogy erősen át kell beszélni ezt az egészet. Szeretné
megismerni az árajánlatokat.
Turóczi István Zoltánné jegyző: Ismerteti a 3 árajánlatot. NEFAG Zrt. 17.000 Ft + Áfa/
m3 szállítással együtt. Pilisi Parkerdő 17.500 Ft + Áfa. A Budapesti Erdőgazdaság 14.000
Ft az alap, 4-5 e Ft a szállítás m3 –ként.
A jogszabály úgy szól, hogy szociális tűzifa vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás.
Tehát amikor a belügyminiszter megalkotta ezt a rendeletet, nem arról szólt a dolog, hogy
az egész díjat átvállalja, hanem csak kiegészítő támogatás. A Belügyminisztériumnak a
rendeletében visszautalnak arra, hogy előnyben részesíti azokat, akik már egyébként is
ellátásban részesülnek. Azért került javaslattétel arra, hogy ebből a szociális tűzifa
ellátásból szűkíteni kellene a kört.
A testületnek még mindig ott van a döntésre a lehetősége arra vonatkozólag, hogy azt
mondja, hogy a költségvetésben van 500 e Ft eseti segélyre keretösszeg, és ezt kívánja
felhasználni, a szociális tűzifára érkezett 1.264.920 Ft-ot pedig nem kívánják igénybe
venni és visszautasítják a támogatást.
Azért a mostani ülésre került be ez az anyag, mert november 28-án fogadta el a
belügyminiszter, december 3-án értesültek a támogatásról, nem volt rá előbb lehetőség.
Február 15-ig fel kell használni az összeget, ha igénybe kívánják venni a támogatás, és
március 31-ig el kell számolni.
Kollár Ferenc képviselő: Úgy gondolja, hogy nem kellene visszamondani a támogatást.
Az elmúlt években is volt, hogy tűzifával támogatta az Önkormányzat a rászorulókat, 3-5
mázsákkal, ami többe került mint így. 50-60 háztartás tudna ennek keretében támogatásban
részesülni, mert lesznek akik 2 m3-re jogosultak. Ha adnak 1.264.920 Ft-ot, azt el kell
fogadni és ki kell egészíteni, hogy segíteni tudjanak.
Horváth László polgármester: Az elmúlt évben viszonylag könnyű helyzetben volt az
Önkormányzat, ugyanis a Duna-Ipoly Nemzeti Park által kitermelt tájidegen fákból kapott
nagyobb mennyiséget. Az az álláspontja, hogy amit adnak, azt el kell fogadni. Az tény,
amit Miknai Ferenc képviselő mondott, hogy nem lehet tudni, hogy a 2013-as
költségvetésben mennyi lesz a rendelkezésre álló összeg.
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Vincze Tamás képviselő: A kiküldött anyagot azokkal a kiegészítésekkel, amit Kollár
Ferenc képviselő javasolt el tudja fogadni. Javasolja, hogy tárgyalják meg most, nem kell a
bizottságoknak átbeszélni.
Horváth László polgármester: Kéri, aki elfogadja Vincze Tamás javaslatát,
kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadta.
Kéri, hogy a módosító javaslatokat tegyék meg.
Kollár Ferenc képviselő módosító javaslatain kívül más javaslat nem volt.
Horváth László polgármester: Kéri, aki egyetért Kollár Ferenc képviselő módosító
javaslatával, mely szerint a 3.§-nál a támogatás módját, támogatás jogosultságra
módosítsák, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület a javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta.
Horváth László polgármester: Kéri, aki egyetért Kollár Ferenc képviselő módosító
javaslatával, mely szerint a 3.§-nál az 1 fogyasztási egységre jutó nettó jövedelem az
öregségi nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg, és 1 feltételnek kell megfelelni a-f.
pontok közül, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület a javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta.
Horváth László polgármester: Kéri, aki egyetért Kollár Ferenc képviselő módosító
javaslatával, mely szerint a 4.§ a támogatás mértékénél a 2. pont kerüljön kiegészítésre
azzal, hogy ha a támogatottak a 3. § (1) bekezdésében foglaltak szerint megállapították a
támogatást, továbbá ha a lakásban 3 éven aluli gyermeket nevelnek, vagy 80 éven felüli,
vagy tartós beteg személy lakik, vagy az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 75 %-át, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadta.
Horváth László polgármester: Kéri, aki egyetért Kollár Ferenc képviselő módosító
javaslatával, mely szerint a rendeletben fogyasztási egység szerepel, a mellékletben pedig
egy főre számított családi jövedelem, kerüljön harmonizálásra egymással, kézfelemeléssel
jelezze.
Megállapítja, hogy a testület a javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta.
Dr. Ács Attila képviselő: Ha több lesz a kérelem, mint a fa, akkor mit csinálnak?
Dr. Ács József Ferenc képviselő: Az a probléma, ha beadják az igényt és a jogosultak
köre meghaladja a fa mennyiséget, akkor hogyan fogják eldönteni, hogy kit utasítanak
vissza.
Kollár Ferenc képviselő: Az egy fogyasztási egységre jutó jövedelmek alapján lehet
rangsorolni, valamint vagyoni helyzetre vonatkozó adatokat is kérnek.
Dr. Ács József Ferenc képviselő: Ha beleesik valaki a jogosultak körébe, akkor nem
tudja, hogy mivel indokolja, hogyha mégis el kell utasítani.
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Vincze Tamás képviselő: A Szociális Bizottságnak fel kell vállalni a döntést.
Dr. Ács József Ferenc képviselő: A Szociális Bizottság elnökeként előre megmondja,
hogy nem fogja felvállalni, hogy visszautasítson a jogosultak köréből, hanem a Képviselőtestület elé fogja adni, hogy jogosultak, támogatást és pénzt kér hozzá, hiszen a rendeletben
eldöntötték a jogosultak körét.
Kollár Ferenc képviselő: Akkor felesleges a Szociális Bizottságnak tárgyalni, kerüljön
egyből a Képviselő-testület elé és zárt ülésen döntsenek róla, mint a Bursa Hungarica
pályázatokról. Ennek egyetlen egy hátulütője van, hogy a Szociális Bizottság döntése ellen
fellebbezéssel a Képviselő-testülethez fordulhatnak, a testület döntése ellen a Bíróságra.
Javasolja, hogy a Képviselő-testület döntsön a kérelmekről.
Dr. Ács József Ferenc képviselő: Azáltal, hogy a 3.§-nál 1 feltételnek kell megfelelni, a
jogosultak körét kibővítették. Döntse el a testület azt, hogy mik legyenek a kizáró okok
sorrendiségei.
Turóczi István Zoltánné jegyző: Először a gyerekeket sorolja fel, utána a gyermekét
egyedül nevelőt, idős embereket, utána jönnek az aktív korúak, munkanélküliek,
egyedülállóak, jövedelemmel nem rendelkezők.
Dr. Ács József Ferenc képviselő: Arra kéri a testületet, hogy a támogatás jogosultságánál
tegyék oda, hogy ez a felsorolás, a sorrendiséget is jelenti.
Vincze Tamás képviselő: Az az áthidaló javaslata lenne, amit Kollár Ferenc képviselő
már javasolt, hogy a rendeletet fogadják el a kiegészítésekkel, amit már megszavaztak és a
Képviselő-testület vállalja azt fel, hogy zárt ülésen dönt a kérelmekről, és akkor
mindannyian felvállalják a döntés felelősségét.
Dr. Ács József Ferenc képviselő: A rendeletben ne az szerepeljen, hogy jogosult, hanem
az, hogy támogatást kaphat.
Kollár Ferenc képviselő: A 3.§-nál a különösen szó sem szükséges.
Horváth László polgármester: Kéri, aki egyetért, azzal, hogy a rendeletben a jogosult szó
szerint támogatást kaphat szó szerepeljen, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület a javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
A testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14./2012. (…….) önkormányzati rendelet
a szociális célú tűzifavásárlásról
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Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) Magyarország Alaptörvényének a helyi önkormányzatokról szóló 32. cikk (1)
bekezdés a) pontja, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Belügyminiszter 59/2012./XI.28./
rendeletének (a továbbiakban: R.) 2.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
következő rendeletet alkotja:
A rendelet célja
1. §
A rendelet célja, hogy a Képviselő-testület eleget tegyen az R.-ben előírt szabályozási
kötelezettségének megállapítsa a szociális tűzifavásárlásra való jogosultság feltételeit,
mértékét, az eljárás és az ellenőrzés szabályait, rendjét.
A rendelet hatálya
2. §
A rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3.§ (1) bekezdésében meghatározott, Farmos község
közigazgatási területén élő személyekre.
A támogatás
3.§
(1) A téli fűtésproblémák enyhítését célzó tűzifa támogatásra jogosult az R. 2.§ (2)
bekezdés a) pontjában meghatározottak közül az, akinek a családjában az egy fogyasztási
egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegét. Előnyben részesül különösen
a) 3 vagy többgyermekes család,
b) gyermekét egyedül nevelő
c) 70 éven felüli házaspár, élettárs,
d) egyedülálló,
e) jövedelemmel nem rendelkező.
(2) Támogatásra a fatüzelésre alkalmas fűtési lehetőséggel rendelkező jogosult.
(3) A támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a
lakásban élő személyek és háztartások számától.
A támogatás mértéke
4.§
(1) A támogatás mértéke családonként 1 erdei/m3.
(2) A támogatás mértéke 2 erdei/m3, ha az egy fogyasztási egységre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
75%-át és
a) 3 éven aluli gyermeket nevelnek, vagy
b) 80 éven felüli, vagy tartós beteg személy lakik.
Eljárási rendelkezések
5. §
(1) 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.
(2) A ellátások iránti kérelmeket a gyámügyi vagy a szociális ügyintézőhöz kell
benyújtani a rendelet 1. számú mellékletét képező formanyomtatványon.
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(3) A támogatásra való jogosultságról határozattal a Szociális Bizottság dönt. A
Szociális Bizottság döntése a támogatási keret mértékéig terjed.
(4) A támogatás iránti igény benyújtási határideje 2013. január 18. A határidő
jogvesztő.
Záró rendelkezések
6. §
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és 2013. március 31. napján hatályát veszti.
Farmos, 2012. december 18
/:Horváth László:/
polgármester

/:Turóczi István Zoltánné:/
jegyző

ZÁRADÉK
A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Farmos, 2012. december
/:Turóczi István Zoltánné:/
jegyző
Napirend:
4./ Előterjesztés az Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására
Előadó: Horváth László polgármester
Kollár Ferenc képviselő: 2. pontnál az intézmény fenntartója nincs meghatározva, hogy
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest, Szalay u. 10-14., annak benne
kellene lenni.
A 7. pontban, a jogszabályban meghatározott közfeladatnál: alapfokú nevelés, oktatás
szerepel, ezt a köznevelési törvény 4.§ 1. c. pontja úgy határozza meg, hogy általános
iskolai nevelés és oktatás, tehát ezt ki kellene javítani.
Eddig nem a szakfeladat számok mellett volt a sajátos nevelési igény, hanem hivatkozva a
jóváhagyott pedagógiai programra, ez most szépen kikerült. Szeretné, ha az alábbiak
szerint módosul erre módosulna: A szakfeladatok mellé az eredeti Alapító Okiratban
beleírva a pontos szöveg, mert ebben benne van az is, hogy csak akkor tudják vállalni,
hogyha az áthelyező bizottság azt állapítja meg, hogy ezek a tanulók integráltan
oktathatók, és ez ha így kerülne a 9. pontba az intézmény alaptevékenysége közé, 952012
és a 952022 pontba bele ennek a részébe, akkor utána nem kellene semmit írni, ez teljesen
lefedi azt amit el tudnak látni ebben az iskolában.
A módosulásban nincs benne, hogy csak integráltakat tudnak fogadni. Ha elküldenek olyat,
akit külön kellene nevelni, külön csoportba, azt nem tudják megcsinálni. És az is benne
van, hogy az egyéb fogyatékosak, mozgásszervi, érzékszervieket is csak a gyengéket
tudják ellátni és azt is csak akkor ha a bizottság integrálhatónak veszi, nem tudnak mást
csak integráltan nevelni.
Napközibe felvehető tanulói létszám meg volt határozva, hogy 82 fő, ezt 2008-ban
határozták meg, teljesen jogszabályi alap nélkül az akkori képviselők. Nem tudja, hogy az
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akkori jogi doktor jegyző honnan vette, de a napközibe felvehető létszámot nem lehet
szabályozni. A felvehető tanulói létszám 376 főben lett 2008-ban meghatározva, előtte
négyszáz valahány volt a felvehető létszám. Ez úgy jött ki, hogy a jogszabályban lévő átlag
osztálylétszám szorzata adta ki az alsóban és fölsőben lévő átlag létszámokból. A jelenlegi
új jogszabályok szerint, átlaglétszám szerint 368 tanuló lehet, ha a maximális létszámot
nézik, akkor 432 tanuló. Létszám szerint kell biztosítani padokat, székeket.
Nem elég, hogy az intézmény típusa általános iskola, hanem meg kell határozni az
évfolyamok számát is, hogy 1-8 évfolyamig működik.
Turóczi István Zoltánné jegyző: A 2012. október 1-i statisztikában szereplő tanulói
létszám 287 fő volt, és most ezzel szemben a szorzók 367, 432. Ez hogy jön ki? Mert ha
beírják az Alapító Okiratba 367-et, vagy a 432-t és azt mondja az igazgató úr, hogy nincs
ennyi pad és szék, akkor a működtető felvállalja magára ezeknek a költségét.
Kollár Ferenc képviselő: 365-nél kevesebbet nem lehet, mert akkor a törvényi
átlaglétszámnak sem felel meg az intézmény. A felvehető tanulói létszám maradhat 376. A
jelenlegi jogszabályok szerint az átlag létszám 368, max. létszám 432, a napközit nem kell
szabályozni.
Turóczi István Zoltánné jegyző: Hogyan fog változni, hogyha a jogszabály szerint az
osztályokban a létszámnál lehet 20%-os eltérés, és ha 27-hez hozzáveszik a 20%-os
eltérést, egy osztályban lesznek 30-an. Most párhuzamosan futnak az osztályok és van
olyan ahol 14-en vannak egy osztályban.
Kollár Ferenc képviselő: Ez kettős szabályozású, akkor lehet létszámot emelni, ha a
hozzá szükséges technikai feltételek megfelelnek, az x m2/főre megvan a terem nagysága.
Ezt már nem az Önkormányzat, nem az iskola dönti el, hanem az intézményfenntartó
Klebersberg Központ.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
147/2012. (XII.18.) számú képviselő-testületi határozat
Általános Iskola Alapító Okiratának módosításáról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
módosításokkal, a csatolt mellékletnek megfelelően elfogadta
az Általános Iskola Alapító Okiratának módosítását.
Határidő: 2012. december 31
Felelős: Horváth László polgármester
Értesül: Horváth László polgármester
Turóczi István Zoltánné jegyző
Kollár Ferenc iskola igazgató
Napirend:
5./ Előterjesztés a helyi önkormányzat kötelező feladatainak 2013-tól a társulásokban
történő ellátásáról
-Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás
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-Tápiómenti Területfejlesztési Társulás
-Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Előadó: Horváth László polgármester
Horváth László polgármester: A társulások továbbra is működnének 2013. június végéig.
Annyi változással, hogy a településeknek több pénzt kell hozzátenni, mert a fejkvóták
csökkentek, illetve sok mindent már nem támogatnak. Közösen olcsóbban láthatók el az
önkormányzati kötelező feladatok, mint egyedül. Javasolja, hogy vállalják fel a fél év
társulási keretek közötti működtetését, és a költségeket, amik ezzel járnak.
Turóczi István Zoltánné jegyző: A költségvetést december 11-én elfogadták, de írásos
változatot a mai nap folyamán is 3 különbözőt kapott. Nem lehet tudni, hogy melyik az
igazi. A tájékoztatóban az szerepel, hogy 2013. június 30-ig ezek a társulások, ahogyan
eddig finanszírozva voltak, megmaradnak. A következőben az volt, hogy 2013. április 30ig, az első 4 hónapban így lesznek, utána a fennmaradó 8 hónapban feladat finanszírozásra
fognak áttérni. A kérdés az volt a Társulási Tanács részéről, hogy a testületek elfogadják-e
azt, hogy a módosuló törvények után bent maradnak a társulásokban.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
148/2012. (XII.18.) számú képviselő-testületi határozat
Önkormányzat kötelező feladatainak 2013-tól a
társulásokban történő ellátásáról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta és megerősítette, hogy 2013. június 30-ig
Farmos Község Önkormányzata a kötelező önkormányzati
feladatokat továbbra is társulások keretében végezi.
Határidő: 2012. december 31
Felelős: Horváth László polgármester
Értesül: Horváth László polgármester
Turóczi István Zoltánné jegyző
Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás
Tápiómenti Területfejlesztési Társulás
Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
149/2012. (XII.18.) számú képviselő-testületi határozat
Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás feladat ellátási
szerződésének módosításáról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulással kötött, a
továbbtanulási- és pályaválasztási tanácsadás 2012. évi
ellátására irányuló Feladat ellátási szerződés módosítását a
csatolt mellékletnek megfelelően elfogadja, melyet a Társulás
47/2012. (XI. 15.) számú határozatával elfogadott, mely
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szerint a Pest Megyei Intézményfenntartó Központtal kötnek
szerződést, akik a Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet
munkatársaival oldják meg a feladat ellátást 2012. december
31-ig.
Határidő: 2012. december 31
Felelős: Horváth László polgármester
Értesül: Horváth László polgármester
Turóczi István Zoltánné jegyző
Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
150/2012. (XII.18.) számú képviselő-testületi határozat
Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodásának módosításáról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodásának módosítását a csatolt mellékletnek
megfelelően elfogadja, melyet a társulás az 54/2012.
(XII.18.) szám határozatával jóváhagyott, miszerint a
Társulás feladatai közül ki kell venni az alapfokú oktatás,
nevelés, középfokú oktatás, nevelés, valamint a szakoktatás,
pedagógiai szakszolgálat, pedagógiai szakmai szolgáltatás
feladatokat.
Határidő: 2012. december 31
Felelős: Horváth László polgármester
Értesül: Horváth László polgármester
Turóczi István Zoltánné jegyző
Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
151/2012. (XII.18.) számú képviselő-testületi határozat
Tápiómenti
Területfejlesztési
Társulás
Társulási
Megállapodásának módosításáról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
csatolt mellékletnek megfelelően elfogadta a Tápiómenti
Területfejlesztési Társulás Tanácsa által 2012. december 5-én
elfogadott Társulási Megállapodást.
Határidő: 2012. december 31
Felelős: Horváth László polgármester
Értesül: Horváth László polgármester
Turóczi István Zoltánné jegyző
Tápiómenti Területfejlesztési Társulás
Napirend:
6./ Előterjesztés a Képviselő-testület 2013. évi ülés- és munkatervére
Előadó: Horváth László polgármester
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Horváth László polgármester: Kéri, hogy az írásos előterjesztéshez tegyék fel
kérdéseiket, mondják el hozzászólásaikat, ha van tegyenek új javaslatokat.
Kollár Ferenc képviselő: Az április 30-i ülésnél a 2013/2014. tanévben indítandó
általános iskolai tanulócsoportok számának engedélyezése című napirendi pontot ki lehet
venni, a Képviselő-testületnek nem lesz már kompetenciája.
Turóczi István Zoltánné jegyző: A változtatás jogát tartsa fenn a testület. A munkatervbe
az a 6 ülés van betervezve, ami a törvény szerint kötelező. A tervben kezdési időpontnak
17 óra szerepel, az eddigi 18 órához képest, valamint a közmeghallgatás időpontjáról
kellene dönteni. A testületeknek február 15-ig kell elfogadni a költségvetési rendeletet.
Horváth László polgármester: Kéri, aki egyetért a munkatervben szereplő 17 órás
kezdéssel, kézfelemeléssel jelezze.
A testület a javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta.
Turóczi István Zoltánné jegyző: A közmeghallgatás 2013. január 25-én, vagy február 1én kerüljön megrendezésre?
Vincze Tamás képviselő: Javasolja, hogy 2013. február 1-én kerüljön megrendezésre a
közmeghallgatás.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
152/2012. (XII.18.) számú képviselő-testületi határozat
A Községi Önkormányzat 2013 évi Közmeghallgatásról
Farmos Község Önkormányzata megtárgyalta és elfogadta,
hogy 2013. február 1-én kerül megrendezésre a
közmeghallgatás a Művelődési Házban.
Határidő: 2013. február 01.
Felelős: Horváth László polgármester
Értesül: Horváth László polgármester
Képviselők, civil szervezetek
Turóczi István Zoltánné jegyző
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
153/2012. (XII.18.) számú képviselő-testületi határozat
A Községi Önkormányzat 2013. évi munkatervről
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2013. évre vonatkozó munkatervet a mellékletnek
megfelelően elfogadta.
Határidő: 2013. december 31..
Felelős: Horváth László polgármester
Értesül: Horváth László polgármester
Képviselők, civil szervezetek
Turóczi István Zoltánné jegyző
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Napirend:
7./ Egyebek
Előadó: Horváth László polgármester
-Farmos TV működtetése
Horváth László polgármester: A Farmos Tv kamerája hónapok óta bizonytalanul
működik, jelenleg az iskolától kölcsönkapott kamerával tudják biztosítani a felvételeket.
Ha azt akarják, hogy tovább működjön a Farmos Tv, akkor meg kell oldani a problémát.
Pénz kiadás, nem csak a kamera vásárlás, hanem a televíziónak a működése is. Az írásos
előterjesztésben 3 kamera árajánlata szerepel. Szó volt arról is, hogy olyan jogi formában
működjön a tv, hogy lehetőségük legyen bevétel szerzésre is, hogy tehermentesítsék a
költségvetést.
Kollár Ferenc képviselő: Az iskola kameráját át kell adni a Klebersbert
Intézményfenntartó központnak, ingyenes használatbavételre, tehát azt a Farmos tv
részéről vissza kell szolgáltatni 2012. december 31-ig.
Miknai Ferenc képviselő: Elfogadott költségvetés nélkül felelőtlenség belemenni ilyen
dologba. Az is felelőtlenségnek tartja, hogy most döntsenek a költségvetés elfogadása előtt,
ha eddig kibírták, akkor ki kell bírni a költségvetésig, hogy belelássanak a számokba, hogy
egyáltalán lesz-e pénz a tv működtetésére. Napolják el ezt a kérdést a költségvetés
tárgyalásáig.
Dr. Ács Attila képviselő: Milyen lehetőségek lennének, vagy mi volt eddig az akadálya,
hogy bevételszerző tevékenysége tudjon a tv folytatni?
Horváth László polgármester: Szó volt arról, hogy 4 település közösen működtetné a tv-t
(Újszilvás, Tápiószele, Tápiógyörgye és Farmos), ehhez létre kellett volna hozni
valamilyen jogi intézményt, nonprofit kft-re gondoltak akkor. Megismerve az elvárt
adminisztrációs, pénzügyi, könyvelési dolgokat, abban maradtak, hogy nem vállalják fel a
nehézségét. Mindenképpen meg kell ezt oldani, mert jelenleg csak Farmos fizet és
szívességet tesznek a többi településnek ingyen.
Tudja, hogy igény van a tv-re, tehát ezt nem lenne szabad megszűntetni, fenn kell tartani a
működését.
Wébel Tibor Farmos Tv munkatársa: Ha nincs kamera, akkor nincs Farmos Tv. Úgy
gondolja, hogy ahhoz nem kell gazdasági társaság, hogy hirdetni lehessen a tv-ben,
ugyanúgy lehetne, mint a FAIR újságban is hirdetnek. A számlát ugyanúgy ki tudnák
állítani, mint az újság hirdetésre.
Miknai Ferenc képviselő: Az az önálló képviselői indítványa, hogy halassza el a testület a
költségvetés tárgyalásáig a kamera vásárlást, amikor kiderül, hogy lesz-e rá pénz.
Vincze Tamás képviselő: A hang minőségével nagy problémák vannak. Véglegesen el
kell a testületnek dönteni, hogy kívánják-e a Farmos Tv-t fenntartani, vagy nem. Ha fenn
kívánják tartani, akkor megfelelő technikával, azt pedig tudomásul kell venni, hogy pénzt
kell rá fordítani. Azt várta volna, hogy a polgármester, aki ismeri az Önkormányzat
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likviditási helyzetét, mondja meg hogy, most van-e rá pénz, vagy nincs. Nem látják, hogy
mi lesz a jövő évi költségvetéssel, nem látják, hogy lesz-e rá pénzük.
Horváth László polgármester: Azt javasolná, hogy a két alacsonyabb árkategóriájú
készülék közül a Panasonicot vegyék meg most 111.900 Ft-ért, és utána a költségvetés
ismeretében döntsenek a minőségi kamera vásárlásáról.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
A testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta:
154/2012. (XII.18.) számú képviselő-testületi határozat
A Farmos Tv részére Kamera vásárlásáról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő testülete
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta a Farmos Tv
működéséhez szükséges technikai eszköz vásárlásáról:
engedélyezi a Panasonic HDC HS80-as kamera
megvásárlását 111.990 Ft-ért.
A professzionális Panasonic HDC-HS900-as kamera
beszerzéséről a költségvetés ismeretében döntenek.
Határidő: 2013. január 31.
Felelős: Horváth László polgármester
Értesül: Horváth László polgármester
Turóczi István Zoltánné jegyző
Farmos Tv munkatársai
Horváth Judit pénzügyi vezető főtanácsos
Egészségügyi alapellátás keretében a Fogorvosi rendelő működtetése és az asszisztencia
Horváth László polgármester: Az előző testületi ülésen elfogadták, hogy a fogorvossal
kötött szerződés módján változtatnak. A testülettől feladatként kapta, hogy a rendelő
bérletével kapcsolatban folytasson tárgyalást. A megadott összeghatáron messze túlmutat a
bérleti díj, amit a fogorvos említett, hivatkozva arra, hogy nagyon költséges felszerelni egy
ilyen rendelőt és üzemeltetni. A javaslat az, mivel az asszisztens alkalmazása 2013. június
30-ig lehetséges, nyugdíj mellett, a jelenlegi formában működjön a fogorvosi szolgálat
2013. június 30-ig. A Béke úti szolgálati lakás helyén alakítsanak ki egy fogorvosi
rendelőt. Egy fogorvosi rendelő felszerelése 10-15 millió Ft körül van.
Dr. Ács József Ferenc képviselő: Jól meg kell gondolni, hogy mit akarnak csinálni az
Önkormányzat, mert működőképes rendelőhöz komoly előírások vannak. A
működtetésnek komoly fenntartási költségei lesznek. Ha bérlik a rendelőt, akkor azt
költségként tudják leírni a költségvetésből, a működtetés állandó kiadást jelent. Komolyan
ki kell dolgozni, hogy mi mennyibe kerül. Az a feladata az Önkormányzatnak, hogy minél
olcsóbban ellássák a lakosságot.
Horváth László polgármester:A bérleti díjat nem tudják sehonnan leírni. Ettől rosszabb
nincsen, mint ami most van, hogy ki van szolgáltatva az Önkormányzat.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
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A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
155/2012. (XII.18.) számú képviselő-testületi határozat
Fogorvosi asszisztenciáról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő testülete
engedélyezi, hogy 2013. június 30-ig Dr. Bencze Józsefné
nyugdíj mellett lássa el a fogorvosi asszisztens állást.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Horváth László polgármester
Értesül: Horváth László polgármester
Turóczi István Zoltánné jegyző
Dr. Farkas Gyöngyi fogorvos
Dr. Bencze Józsefné asszisztens
Horváth Judit pénzügyi vezető főtanácsos
Általános Iskola energetikai pályázata
Kollár Ferenc képviselő: Megjelent a KEOP 2012.5.0-ás pályázat, melyet bárki igénybe
vehet. Vállalkozók, önkormányzatok, intézmények, utólagos fűtéskorszerűsítésre,
nyílászáró cserére, hőszigetelésre. „A” rész elektromos hálózat felújítással jár együtt, „B”
rész megújuló energiaforrásoknak a felhasználásával. Önkormányzatoknak közoktatási
intézményeik működtetésére lehet 1 milliótól-500 millióig pályázatot elnyerni. 85 %-os
támogatottságú. A beruházással 50 %-os megtakarítást lehet elérni. A pályázat benyújtási
lehetősége 2013. január 22-től kezdődik, 30 milliárdos összeg van rá, és a Középmagyarországi régió is pályázhat. Amíg be nem telik, addig lehet pályázni. Ha akarják,
akkor most el kezdik csinálni a pályázatot, hogy a megadott időpontban be tudják nyújtani.
Olyan céget kellene keresni a pályázatírásra, amelyik sikerdíjas.
Horváth László polgármester: Két pályázatíró céggel beszélt, mindkettő sikerdíjas. Az
egyik az, amelyik az ivóvízminőség javító pályázatot készítette, velük nagyon jó az
együttműködés, de a műszaki részét az Önkormányzatnak kellene felhajtani mellé.
Fűtésről próbált tájékozódni, az a cég, amelyik megkereste, számára rizikós, nem
javasolná.
A nyílászárók cseréjéhez megcsináltatta az Aranyablak Kft-vel az árajánlatot. A nagy
iskolára műanyag ablakokat gondolt, 20%-al olcsóbb, mint a fa, a kis iskolára pedig fa
nyílászárók lennének.
Kollár Ferenc képviselő: Olyan pályázatíró cégre van szükség, amelyik az egész
pályázatot elejétől a végéig végigviszi, sikerdíjért.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
A testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta:
156/2012. (XII.18.) számú képviselő-testületi határozat
Általános Iskola energetikai pályázatáról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta az Általános Iskola felújítási lehetőségét
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pályázat benyújtása útján. Döntött, miszerint indul a KEOP2012-5.5.0 pályázaton. Felhatalmazza a polgármestert, hogy
keressen olyan pályázatírót, aki ezen pályázatban jártas,
végig viszi a pályáztatást és sikerdíjas, azaz a nyertes
pályázat után nyújtja be a fizetési számláját.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Horváth László polgármester
Értesül: Horváth László polgármester
Kollár Ferenc Általános Iskola igazgató
Turóczi István Zoltánné
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Horváth László polgármester: Az ülést bezárja.
Kmf.
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