Farmos Község
Önkormányzat
Jegyzőkönyv
Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00
órai kezdettel tartott ülésén.
Jelen vannak: Horváth László polgármester, Dr. Ács József Ferenc, Kollár Ferenc, Miknai
Ferenc, Vincze Tamás képviselők.
Távolmaradását bejelentette: Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester, Dr. Ács Attila
képviselő
Tanácskozási joggal jelen van:: Böjti Károlyné óvoda vezető, Bugyiné Gyürki Andrea
Művelődési Ház, Könyvtár vezető, Glócz Zoltán körzeti megbízott, Turóczi István
Zoltánné jegyző, civil szervezetek vezetői
Horváth László polgármester: Köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy az
ülés határozatképes. Jegyzőkönyvvezetőnek felkéri Varga Adriennt, jegyzőkönyv
hitelesítőknek Kollár Ferenc és Miknai Ferenc képviselőt.
Napirendi pontok:
1./ Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről.
Előadó: Horváth László – polgármester
2./ Beszámoló a községi önkormányzat 2013. évi átmeneti gazdálkodásáról
Előadó: Horváth László polgármester
3./ Előterjesztés Farmos Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal költségvetési
szervnél végzett témavizsgálatról ( Általános Iskola, civil szervezetek)
Előadó: Turóczi István Zoltánné jegyző
4./ Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló
../II.12./2013./ Képviselő-testületi rendelet-tervezetre
Előadó: Horváth László polgármester
5./ Előterjesztés a Tápiószele Székhelyű Közös fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti
szolgálati Társulás 2013 évi költségvetésére
Előadó: Horváth László polgármester
6./ Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt által történő vízmű üzemeltetés
tervezett időpontjáról, működtetés módjáról
Előadó: Horváth László polgármester
7./ Előterjesztés Megbízási szerződés tervezet 2012 évi könyvvizsgálói feladatok ellátására
Előadó: Horváth László polgármester

2
8./ Előterjesztés - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény módosítása alapján - Horváth László polgármester illetményére
Előadó: Miknai Ferenc Pénzügyi Bizottság elnöke
9./Előterjesztés Farmos község 2013. évi költségvetési előirányzatainak megállapítására,
az Önkormányzat 2013 évi költségvetéséről szóló ../II.12./2013./ Képviselő-testületi
rendelet-tervezetre
Előadó: Horváth László polgármester
10./ Aktuális kérdések
Előadó: Horváth László polgármester
 A Községi Önkormányzat által 2013-ban finanszírozott és szervezett
rendezvényekre
 Közszolgáltatási szerződés módosítás a településen keletkező hulladék kezelésére
2013. január 01-től 2013. december 31-ig
 Testvér települési kapcsolatok
 Tájékoztató a Szociális Bizottság üléséről 2013. február 04.
 Gomba község polgármesterének felkérése
 Horváth Magdolna 2765 Farmos, Rekettyés ajánlata
Horváth László polgármester: Kéri, aki egyetért a jegyzőkönyvvezetőre, hitelesítőkre és
a napirendi pontokra tett javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta.
Napirend:
1./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, tett intézkedésekről
Előadó: Horváth László polgármester
Horváth László polgármester: Felkéri Glócz Zoltán körzeti megbízottat, hogy ismertesse
a két ülés között történt rendőrségi eseményeket.
Glócz Zoltán körzeti megbízott: Röviden tájékoztatja a jelen lévőket, illetve a kábel tv
nézőket az elmúlt 2 hónapban történt eseményekről:
-5 db lopás bűncselekményében folyik nyomozás, kiemeli, hogy a falopások most már nem
csak az erdőből történnek, hanem magánlakások fészeréből is.
-4 betöréses lopás történt
-1 alkalommal történt okirattal történő visszaélés,
-3 alkalommal tettek feljelentést könnyű testi sértés miatt, ami viszonylag sok,
-1 alkalommal történt csalás,
-1 alkalommal történt zaklatás,
-1 alkalommal történt garázdaság.
Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.
Horváth László polgármester: Hozzáfűzi, minden egyes bűncselekményért kár, hogy
megtörténik, de a közmeghallgatáson a kapitány úr is megemlítette, miszerint a többi
településhez képest Farmos jól áll.
Glócz Zoltán körzeti megbízott: Azt mondaná, hogy nem áll rosszul Farmos.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
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Horváth László polgármester: Ismerteti a két ülés között történt eseményeket, megtett
intézkedéseket.
-2012. december 19-én az Önkormányzati nyugdíjasok részére, az óvodások és iskolások
közreműködésével műsoros délutánt rendeztek, melynek nagy sikere volt. Örömmel vették
a meghívást az érintettek.
-2012. december 20-án az ÖKOVÍZ Kft-nél közgyűlés volt. Új csatlakozók:
Szászhalombatta, Szigetszentmiklós, Budaőrs.
Ugyanezen a napon a Polgármesteri Hivatal dolgozói karácsonyi összejövetelt tartottak.
-2012. december 27-én az ÉMÁSZ óracserét hajtott végre az általános iskolában, a konyha
leválasztásra került.
-2013. január 5-én került megrendezésre a Farmosi Úttörő Zenekar Új Évi koncertje, ami
nagy sikert aratott.
-2013. január 8-án véradás volt a településen a Vöröskereszt szervezésében.
-2013. január 11-én a 2013. évi költségvetés egyeztetése történt meg az
intézményvezetőkkel.
-2013. január 12-én a Don kanyari II. Magyar Hadsereg áldozatainak tiszteletére
megemlékezés volt a Művelődési Házban. Nem minden úgy sikerült, ahogyan szerették
volna, legközelebb körültekintőbbek lesznek a szónok felkérésénél.
-2013. január 14-én adósságkonszolidáció ügyében Budapesten voltak a jegyzővel, az OTP
Banknál, illetve az Államkincstárban. Farmos adósságát az Állam – mint 5.000 lakosság
szám alatti településnek – átvállalta.
-2013. január 15-én aláírásra került a Klebersberg Intézményfenntartó Központ és a
Községi Önkormányzat között az Általános Iskola vagyonkezelői szerződése.
-2013. január 16-án volt Kudett Magdolna volt jegyző ügyében a 2. tárgyalás.
-2013. január 22-én a Pénzügyi Bizottsági ülésezett, ahol a 2013. évi költségvetési
sarokszámok kerültek egyeztetésre.
-2013. január 26-án a Polgárőr Egyesület tisztújító közgyűlése volt. Új vezetőséget
választottak.
-2013. január 27-én a Rózsa Nyugdíjas Egyesülete tartotta meg a közgyűlését.
-2013. január 30-án Nagykátán a Helyi Védelmi Bizottság alakuló ülése volt. A Bizottság
elnöke a Járási Kormányhivatal vezetője Tarnavölgyiné dr. Tényi Ágnes lett.
Délután a Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat további működtetésről folytak tárgyalások Tápiószelén.
-2013. január 31-én a csatornázás ügyében volt megbeszélés a tervezőkkel, kivitelezőkkel.
-2013. február 1-én közmeghallgatásra került sor a Művelődési Házban.
-2013. február 4-én a Szociális Bizottság ülést tartott. Meghallgatásra került a védőnői
pályázó. A bizottság támogatta a pályázót, de az ülést követően visszavonta pályázatát.
-2013. február 5-én Pénzügyi Bizottsági ismét ülésezett, amelyen a költségvetés került
további pontosításra.
-2013. február 7-én tájékoztatón vettek részt a jegyzőnővel Budapesten, az energetikai
pályázat beadásáról, továbbá a 2014-2020. közötti pályázati lehetőségek elveiről.
-2013. február 8-án köszöntötték a 95 éves Malatinszki Gyuláné Mariska nénit, aki Farmos
díszpolgára és sok éven át látta el a bába feladatait a településen.
-2013. február 9-én került megrendezésre a Rózsa Nyugdíjas Egyesület Farsangi bálja.
-2013. február 11-én Szülői Munkaközösségi ülés volt, a 2013. február 23-án
megrendezésre kerülő Szülők Báljával kapcsolatban.
-A Általános Iskola energetikai pályázatához testületi határozatra van szükség a pályázat
benyújtásához. A határozati javaslatot a jegyző segítségével a pályázatírók közösen
állítottak össze.
Kéri a határozati javaslat elfogadását.
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A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
1/2013. (II.12.) számú képviselő-testületi határozat
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek az Új Széchenyi Terv
keretében megjelent "Épületenergetikai fejlesztések és
közvilágítás energiatakarékos átalakítása" című (KEOP-20125.5.0/A kódszámú) pályázati felhívására történő jelentkezésről
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek az Új Széchenyi Terv keretében
megjelent
"Épületenergetikai
fejlesztések
és
közvilágítás
energiatakarékos átalakítása" című (KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú)
pályázati kiírását és az alábbi döntést hozta:
A pályázat megvalósításának helyszíne: 2765 Farmos, Szelei út 2-6.
A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 805/1.
A projekt megnevezése, a pályázati anyagban megjelölttel
összhangban: Farmosi Általános Iskola energetikai korszerűsítése.
A pályázati konstrukció száma – KEOP 5.5.0./A
A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: 88.427.382,-Ft
A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető
bekerülési költsége (elszámolható költség): 88.427.382,-Ft
Az önkormányzat saját ereje – saját forrásból - : 13.264.107,-Ft
A KEOP forrásból igényelt támogatás: 75.163.275,-Ft
Határidő: 2013. február 12.
Felelős: Horváth László polgármester
Értesül: Horváth László polgármester
Turóczi István Zoltánné jegyző
Horváth Judit pénzügyi vezető-főtanácsos
Rimanóczy Zsolt ügyvezető Profectus Global Mérnöki
Tanácsadó Iroda Kft.
A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
2/2013. (II.12.) 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./ Beszámoló a községi önkormányzat 2013. évi átmeneti gazdálkodásáról
Előadó: Horváth László polgármester
Horváth László polgármester: A költségvetés elfogadásáig a polgármester kap egy
felhatalmazást azzal a megkötéssel, hogy az előző évhez hasonlóan folytassa a
gazdálkodást, illetve számoljon be a testületnek az ez év eddigi idejében történtekről, ami a
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pénzügyeket illeti. A Pénzügyi Bizottság 2013. február 5-i ülésén megtárgyalta és
elfogadta a tájékoztatót.
Miknai Ferenc képviselő: A Pénzügyi Bizottság elnökeként ismerteti, hogy a bizottság
egyhangúlag elfogadta a 2013. év átmeneti gazdálkodásáról szóló tájékoztatót és javasolja
a testületnek elfogadásra.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
3/2013. (II.12.) számú képviselő-testületi határozat
Farmos község Önkormányzatának 2013 évi
gazdálkodásáról

átmeneti

Farmos
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
az
államháztartásról szóló 25.§ (3), (4) bekezdése alapján megbízta a
Polgármestert, hogy a 2013. évi költségvetési rendelet elfogadásig az
előző évi szintnek megfelelően biztosítsa az Önkormányzat
gazdálkodását. Kötelezte a polgármestert, hogy a rendelet
elfogadásakor számoljon be az átmeneti időszak gazdálkodásáról. A
benyújtott beszámolót a Képviselő-testület elfogadja.
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 Farmos Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal költségvetési
szervnél végzett témavizsgálatról ( Általános Iskola, civil szervezetek)
Előadó: Turóczi István Zoltánné jegyző
4./ Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló
../II.12./2013./ Képviselő-testületi rendelet-tervezetre
Előadó: Horváth László polgármester
Horváth László polgármester: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontokat.
A civil szervezetek megkapták a belső ellenőri vizsgálati jelentést, melynek a lényege az
volt, hogy szabályzatot kell kidolgozni, és meg kell felelni a civil szervezeteknek és
egyesületeknek az Önkormányzat által nyújtott támogatásának mindenféle törvényi
előírásnak. Ennek megfelelően a jegyzőasszony elkészítette a tervezetet, amelyet a
Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek.
Várja a kérdéseket, hozzászólásokat a képviselők részéről.
Kollár Ferenc képviselő: A Pénzügyi Bizottsági ülésen hangzottak el módosítási
javaslatok a rendelet tervezetre vonatkozóan, azok beépítésre kerültek?
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Turóczi István Zoltánné jegyző: A Pénzügyi ülésen nem vett részt minden képviselő,
illetve a civil szervezetek vezetői sem, ezért úgy tartotta célszerűnek, ha az itt
elhangzottakkal lesz egybefoglalva.
Kollár Ferenc képviselő: Elmondja a Pénzügyi Bizottsági ülésen ismertetett módosító
javaslatát a rendelet tervezetre vonatkozóan. A 4.§. 2. bekezdésénél, hogy miket kell
csatolni a pályázathoz, véleménye szerint az a./ pontnál a bíróság általi bejegyzésről szóló
végzés, illetve a b./ pontnál az alapszabály vagy működésének alapdokumentumának
hitelesített másolata is elegendő lenne. Azért is javasolta ezt a módosítást, mert az 1. számú
mellékletnél a végzés másolatát kérik.
Az 1. számú melléklet c./ pontját- székhely szerinti megyei (fővárosi) bíróság által a
szervezet hatályos adatairól kiállított, 30 napnál nem régebbi kivonat - javasolta kivenni.
5.§ 1. pontjában javasolta, hogy a 15 napos határidőt vegyék hosszabbra.
6.§-ban a 3. bekezdést „ A pályázatok elbírálásáról szóló döntést a képviselő-testület a
pénzügyi bizottság 5.§ (1) bekezdése szerinti döntését követő első ülésén hozza meg.
Amennyiben a pénzügyi bizottság döntése és a soron következő képviselő-testületi ülés
közötti idő nem elegendő az előterjesztés szervezeti és működési szabályzat szerinti
megfelelő előkészítésére, a döntéshozatalra az azt követő testületi ülésen kerül sor”
leegyszerűsítené, oly módon, hogy a pénzügyi bizottság döntését követően 45 napon belül
meg kell hozni a képviselő-testületnek a döntést.
A 7-8.§-nál javasolta, hogy a képviselő-testület előzetes hozzájárulása legyen szükséges a
támogatás eltérő célra történő felhasználáshoz.
A 10.§ 3. pontjánál, ugyanúgy mint mindenhol máshol az előző évi elszámolások
elfogadásáról ne a pénzügyi bizottság döntsön, hanem a pénzügyi bizottság javaslatára a
képviselő-testület.
A 12.§-nál elszámozás történt, kimaradt a 11.§.
Horváth László polgármester: A pénzügyi
módosításokkal fogadta el a rendelet tervezetet.

bizottság

ezekkel

az

elhangzott

Turóczi István Zoltánné jegyző: A hitelesítéssel kapcsolatban elmondja, a gyakorlatban
ez úgy történik, hogy az eredeti iratokat beviszik, megnézi az aki dönt felőle, és ő írja rá,
hogy az eredetiben mindenben megegyezik. A civil szervezeteket a Polgármesteri Hivatal
segíti, tehát mindenképpen itt másolják, nem okoz gondot.
A rendelet tervezettel kapcsolatban a Rózsa Nyugdíjas Egyesület részéről érkezett
észrevétel. Olyan rendelet megalkotását javasolják, mely lehetővé tenné, hogy a
költségvetésben elfogadott keret terhére, az egyesületek az első negyedévben, a pályázati
eljárás lebonyolításának idejére, valamennyi előleget kaphassanak. Az előleg mértékét az
előző évi támogatás x %-ban lehetne meghatározni, természetesen kikötve, hogy
eredménytelen pályázat esetén az előleget köteles a szervezet visszafizetni.
Amennyiben erre nincs lehetőség, javasolják a támogatási szerződés 2. pontjának olyan
módosítását, hogy a támogatási összeg első részletének átutalási határideje ne június 30.
legyen, hanem a támogatási szerződés megkötésének napjától számított x napon belül, így
esetleg kedvezőbb helyzetbe juthatnak a támogatási összeg első részének felvételével,
amennyiben a pályáztatási eljárás előbb lezajlik, mint június 30.
Végül, ha egyik út sem járható, javasolják az 1. pont alatti tartalommal a rendelet egyéb
rendelkezései körében legalább egy átmeneti rendelkezés beépítését a 2013. évre
vonatkozóan, ugyanis 2013-ban a civil szervezetek abba a helyzetbe kerültek, hogy előző
évről nem biztos, hogy tudtak tartalékolni annyi összeget, amivel még június 30-ig
működni képesek. Az elkövetkezendő években viszont már számolniuk kell azzal, hogy a
pályázati támogatás összegéhez, csak fél év múlva jutnak hozzá.
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A Rózsa Nyugdíjas Egyesület javaslatára szeretné megerősíteni azt, hogy ugyanúgy
ahogyan a polgármester úrnak az átmeneti gazdálkodást kellett felügyelni és csak az előző
évi szinten lehetett gazdálkodni. Amíg elfogadott költségvetés nincs, addig azt a pénzt nem
lehet osztani. Az önkormányzatnak vannak kötelezően ellátandó feladatai, és vannak
önként vállalt feladatai. A civil szervezetek támogatása, az önként vállalt feladat. Azt
figyelembe kell venni, hogy azoknak a civil szervezeteknek, amelyeknek helyiségeik,
épületeik vannak, azokat a számlákat az Önkormányzat fizeti ki, fűtést, villanyt stb. A
2012-es átszervezések miatt, akiknek nagyobb összegű támogatása volt, azok januárban
kapták meg a támogatást. A mai nap folyamán történt meg a Polgárőrségnél az átadásátvétel, melynek során a belső ellenőr ismét felhívta a figyelmet, hogy nagyon nagy
gondok vannak, kettős könyvvitellel működhetnének, amelyet külön szoftverrel tudnának
működtetni, amihez külön könyvelőt kellene foglalkoztatni. A könyvelő juttatása többe
kerülne, mint az összes civil szervezetnek a támogatása.
Kollár Ferenc képviselő: Támogatja az átmeneti rendelkezést, hogy előbb pénzhez
juthassanak az egyesületek.
Most került a testület elé a belső ellenőri jelentés, amiben le volt írva, hogy jogszerűtlen
volt eddig a támogatási rendszer, és ezt nem lehet így tovább folytatni. Most kell lépni.
Miknai Ferenc képviselő: A Pénzügyi Bizottság azt javasolta, hogy a költségvetés 1%-a
kerüljön elkülönítésre a civil szervezetek támogatására. Véleménye szerint, ha beérkeznek
a pályázatok gyorsan le lehet bonyolítani az egészet, mert az átmeneti rendelkezés csak
plusz papírmunka.
Kollár Ferenc képviselő: Egyetlen egy mondat.
Horváth László polgármester: El tudja fogadni az átmeneti rendelkezést.
Várja az egyesületi képviselők részéről a kérdéseket, hozzászólásokat.
Tarkó Gábor Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke: A legnagyobb bajban az Önkéntes
Tűzoltó Egyesület van, mert önálló gazdálkodást folytatnak, komoly energia költségeik
vannak, gáz, villany stb. Támogatná a Rózsa Nyugdíjas Egyesület felvetését, hogy előleget
kapjanak.
Más pályázatoknál is elfogadják, ha mellékletben a szervezet elnöke által hitelesített
példányt nyújtsák be.
Turóczi István Zoltánné jegyző: Az volt a kérés, többek között, hogy a záró
rendelkezésbe kerüljön bele egy átmeneti rendelkezés 2013-ra, hogy a költségvetési
rendelet elfogadását követően a 2012-ben támogatott civil szervezetek, a 2012. évi
támogatás 25%-át kapják meg március 31-ig.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
4/2013. (II.12.) számú képviselő-testületi határozat
Belső ellenőrzési jelentésről
Farmos
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta a Farmos Községi Önkormányzat
Polgármesteri
Hivatal
költségvetési
szervnél
végzett
témavizsgálatról, valamint Farmos Község Önkormányzata
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Általános Iskola költségvetési szervnél végzett témavizsgálatról
szóló belső ellenőrzési jelentést.
A testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének

1./2013./II. 12./ rendelete
a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)12. §-ában foglaltakra
– a feladat- és hatáskör vállalásáról a települési önkormányzat képviselő-testülete
rendeletben dönt - pénzügyi támogatásának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet célja, alapelvei
1. §
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete elismeri és támogatja azt a
tevékenységet, amelyet a településen élő vagy dolgozó állampolgárok önszerveződő
közösségei végeznek az önkormányzati feladatok megvalósítása, a polgárok közéletbe való
bevonása, a település fejlesztése és szépítése, a környezetvédelem, az arra rászorulók
támogatása, a kultúra és a hagyományok ápolása, a lakosság művelődése, oktatása,
szórakozása, sportolása érdekében.
2. §
Az 1. §-ban foglalt elvek megvalósítása érdekében a képviselő-testület az éves
költségvetéséről szóló rendeletében – a település anyagi lehetőségeitől függően – keretet
állapít meg az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának céljára, s a keret
felhasználásáról való döntés megfelelő előkészítése, az önszerveződő közösségek közötti
esélyegyenlőség biztosítása érdekében bevezeti a pályázati rendszert, melynek feltételeit,
az eljárás rendjét e rendeletében szabályozza.
3. §
E rendelet alkalmazásában
a) önszerveződő közösség az a bíróság által bejegyzett egyesület, alapítvány, amely az
önkormányzat illetékességi területén bejegyzett székhellyel rendelkezik; illetve abban az
esetben, hogy ha nem rendelkezik székhellyel az önkormányzat illetékességi területén,
akkor hitelt érdemlően tudja bizonyítani, hogy tevékenységét a településen végzi a
település lakossága érdekében.
b) olyan önszerveződő közösség, amely az önkormányzat illetékességi területén a 2. §- ban
meghatározott elvek megvalósításával tevékenykedik a település lakossága érdekében.
c) nem minősül önszerveződő közösségnek a politikai párt helyi szervezete, a munkaadói
és munkavállalói érdekképviseleti szerv, biztosító egyesület.
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A pályázatok benyújtása
4. §
(1) Az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása (a továbbiakban: pénzügyi
támogatás) iránti pályázatokat írásban, az 1-8.sz.mellékletek szerint, a szükséges
mellékletekkel együtt a Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani a tárgyévi költségvetésről
szóló rendelet kihirdetését követő harminc (30) napon belül az önkormányzat pályázati
felhívása alapján.
(2) A pályázathoz csatolni kell:
a) az önszerveződő közösség bíróság általi bejegyzéséről szóló hitelesített végzést; vagy
b) az önszerveződő közösség alapszabályát vagy működésének egyéb
alapdokumentumainak hiteles másolatát;
c) az önszerveződő közösség előző évi tevékenységéről szóló tájékoztatót, különös
tekintettel a végzett feladatokra, elért eredményekre;
d) az önszerveződő közösség által pályázott összeg felhasználásának tervezetét, a várható
költségek szerint részletezve.
e) a pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését és a pályázó számlaszámának
megjelölését, ahová a támogatás összege átutalható, ennek hiányában a pénzt kezelı
személy megbízására vonatkozó iratot.
f) nyilatkozatot arról, hogy a pályázó szervezetnek köztartozása (APEH, önkormányzati
adóhatóság) nincs,
g) nyilatkozat a külön jogszabály szerinti összeférhetetlenségről, érintettségről, közzétételi
kérelem,
h) írásbeli hozzájárulást a pályázatban foglalt közérdekű adatok kezeléséhez és a hivatalos
internetes honlapon való közzétételéhez.
(3) A Polgármesteri Hivatal eljárása során köteles vizsgálni, hogy a pályázó pályázatához
csatolta-e a 4. § (2) bekezdés szerinti mellékleteket. Amennyiben a pályázat benyújtása
hiányosan történt, a pályázót írásban kell felhívni arra, hogy a felhívás kézbesítésétől
számított 8 napon belül a hiányt pótolja. Annak a pályázónak, aki a pályázat kiegészítését
felhívás ellenére sem végzi el, az illetékes szakbizottság és a pénzügyi bizottság nem tehet
javaslatot a támogatás megállapítására a képviselő-testület felé.
(4) Amennyiben az önszerveződő közösség korábban már részesült támogatásban, a
(2)bekezdés a)–b) pontokban felsorolt dokumentumok benyújtása mellőzhető abban az
esetben, ha az előző támogatás óta eltelt időszakban e dokumentumok tartalmát illető
változás nem történt.

A beérkezett pályázatok véleményezése
5. §
(1) A beérkezett pályázatokat – a pályázati határidő elteltét követő 15 napon belül
Pénzügyi Bizottság megvizsgálja és indoklással ellátott javaslatot tesz a támogatás
odaítélésére illetőleg annak összegére a Képviselő-testület felé.
(2) A Bizottság vizsgálata különösen arra terjed ki, hogy az önszerveződő közösség
tevékenysége mennyiben közérdekű, illetőleg a támogatásban részesítendő célkitűzés a köz
javát mennyiben szolgálja és szakmai szempontból mennyiben megvalósítható.
(3) A pénzügyi bizottság vizsgálja továbbá, hogy
a) az önszerveződő közösség az előző évben kapott pénzügyi támogatással megfelelően
elszámolt-e;
b) a támogatásban részesítendő cél megvalósításához – a támogatás esetleges összegét is
figyelembe véve – rendelkezik-e a megfelelő pénzügyi és egyéb feltételekkel;
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c) a támogatásban részesítendő cél megvalósítása igényli-e az önkormányzat egyéb
támogatását;
d) a támogatásban részesítendő cél megvalósítása pénzügyi támogatás helyett támogathatóe más, alkalmasabb módon.

A pályázatok elbírálása
6. §
(1) A bizottságok által véleményezett pályázatok képviselő-testület elé terjesztéséről a
Polgármesteri Hivatal gondoskodik.
(2) Az elıterjesztést úgy kell elkészíteni, hogy abból a képviselık számára egyértelmű
legyen a szakbizottságok, valamint a pénzügyi bizottság véleménye és javaslata.
(3) A pályázatok elbírálásáról szóló döntést a képviselő-testület a pénzügyi bizottság
döntését követően 45 napon belül hozza meg.
(4) A képviselő-testület kedvező elbírálása esetén a pénzügyi támogatás megállapításáról
szóló határozatban meg kell jelölni azt is, hogy a támogatás felhasználása milyen célra
történhet.
(5) A képviselő-testületi döntés pályázókkal történő közléséről és a támogatási szerződés
megkötéséről (5. számú melléklet) a polgármester gondoskodik a döntést követő 30 napon
belül.
7. §
A támogatásban részesülő önszerveződő közösség a kapott támogatást csak a szerződésben
meghatározott célra használhatja fel. A támogatás eltérő célra történő felhasználása csak
akkor lehetséges, ha ehhez a képviselő-testület előzetesen hozzájárult. Ebben az esetben a
támogatási szerződést módosítani kell, melyről a testületi döntést követő 30 napon belül a
polgármester gondoskodik.
8. §
Nem részesíthető pénzügyi támogatásban az az önszerveződő közösség
a) amely az előző évben kapott pénzügyi támogatással nem, vagy nem megfelelően
számolt el;
b) amely az előző évben kapott támogatást – képviselő-testület előzetes döntése nélkül - a
támogatási szerződésben jóváhagyott céltól eltérően használta fel.
c) amely a pályázatában megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott,
d) amelynek lejárt esedékességű köztartozása van.

A támogatás kifizetése és felhasználásának elszámolása
9. §
(1) Az elnyert támogatás az önszerveződő közösség folyószámlájára történő átutalásáról –
évente két részletben – a jegyző gondoskodik,
(2) A kifizetés folyószámlával nem rendelkező pályázók számára készpénz kifizetéssel a
házipénztárból történik
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10. §
(1) Az önszerveződő közösség a kapott pénzügyi támogatás felhasználásáról köteles
elszámolni. E kötelezettségének a tárgyévet követő év január 31-ig tehet eleget.
(2) Az elszámolási kötelezettség a támogatás összegének felhasználásáról szóló
bizonylatok másolatának benyújtásával teljesíthető.
(3) Az előző évi elszámolások elfogadásáról a pénzügyi bizottság javaslatára a Képviselőtestület dönt.

Egyéb rendelkezések
11. §
(1) Az önszerveződő közösségek részére megállapított pénzügyi támogatás összegét,
valamint annak célját az önkormányzat hivatalos lapjában közzé kell tenni.
(2) Ugyancsak közzé kell tenni azt, hogy a kapott támogatással az önszerveződő közösség
e rendelet előírásainak megfelelően számolt-e el, s a felhasználás milyen célra történt.
(3) A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény, illetve ennek végrehajtásáról szóló 67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet alapján
valamennyi pályázatot egy központi honlapon kell közzé tenni a nyertesek és a nyert
összeg megjelölésével, valamint a pályázat teljesítését igazoló beszámolóval együtt.
(4) A közzétételről a polgármester gondoskodik. A közzététel határideje a 6. § (4)
bekezdése szerinti döntést követően megjelenő lapszám, illetve a központi honlap esetén
fenti bekezdésben meghatározott jogszabály szerinti határidő.

A rendelet hatályba lépésére vonatkozó rendelkezések
12. §
(1) E rendelet 2013. február 12. napján lép hatályba. Rendelkezéseit első ízben a 2013. évi
költségvetésben e célra meghatározott támogatási keret felosztása során kell alkalmazni.
(2) 2013. évben a civil szervezetek a pályázatok elbírálásáig megkapják a 2012. évi
támogatás 25 %-át.
Farmos, 2013. február 12.
/:Horváth László:/
polgármester

/:Turóczi István Zoltánné:/
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2013. február 12.
…………………………………..
/:Turóczi István Zoltánné:/
jegyző
Napirend:
5./ Előterjesztés a Tápiószele Székhelyű Közös fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti
szolgálati Társulás 2013 évi költségvetésére
Előadó: Horváth László polgármester
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Horváth László polgármester: A Pénzügyi Bizottság 2013. január 22-én és február 5-én
tárgyalt a napirendi pontról. A négy település (Tápiószele, Tápiógyörgye, Tápióbicske és
Farmos) társulásában működő családsegítő és gyermekjóléti szolgálat pénzügyi
kondícióiról volt szó. A Pénzügyi Bizottság azon a véleményen volt, hogy a
pszichológusnak az utazási költségét, megfelelő módon törvényszerűen kell elszámolni.
Illetve a vezető helyettesnek a bérét a 4 település költségvetésére szét kell teríteni, és nem
csak Farmosnak kell viselnie. Az 1.035.700 Ft Farmosra eső részét az Önkormányzat a
maga részéről tekintse kötelezőnek, és fizesse be, Tápiószele követelésének tegyen eleget.
Átadja a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének, hogy ha van kiegészítenivalója tegye meg.
Miknai Ferenc képviselő: A polgármester úr elmondta a lényeget. Az anyag
megismerését követően kiderült, hogy feltűnően nagy költségtérítéseket fogadtak el, úgy
ítélte meg a bizottság, hogy nem tudja elfogadni. A következő év költségvetésére az
1.035.700 Ft-ot az anyag megállapítása utána, amikor felülvizsgálták a befizetendő pénzt, a
testület tegye félre és kerüljön a költségvetésbe beállításra, hogyha ki kell fizetni a
vizsgálódás után.
Horváth László polgármester: A polgármesterek kifogásolták azt, hogy a Családsegítő
Szolgálatnak a polgármesterek által alkotott tanácsa nem működött szabályszerűen, nem
volt költségvetés, nem voltak ülések. Ezek miatt nem fogadták el az évente benyújtott
számlákat, amik kellő képen nem voltak alátámasztva, illetve megtervezve, ebből
adódhatott az is, hogy a költség elszámolás nem volt szabályszerű. Csütörtökön újabb
Társulási ülés lesz erről, és azon azt az álláspontot fogja képviselni, amit most a képviselőtestület meghatároz.
Kollár Ferenc képviselő: Egész bérét, vagy csak a pótlékát?
Horváth László polgármester: Vezetői pótlékát.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
5/2013. (II.12.) számú képviselő-testületi határozat
A Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálati Társulás 2013. évi költségvetéséről
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálati Társulás 2013. évi költségvetési tervezetét
és az alábbi döntést hozta:
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezető helyettes részére
megállapított vezetői pótlékot (20.000 Ft/hó) a négy település
arányosan viselje.
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkavállalói munkába
járásához a jogszabályban elismert költségek (9 Ft/km) kerüljenek
betervezésre.
Az előző évekre jutó költségeket (az akkor hatályos jogszabályok
alapján kiszámítva) részletes számlával történő alátámasztás után a
Képviselő-testület megfizeti.
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Határidő: 2013. február 15.
Felelős: Horváth László polgármester
Értesül: Horváth László polgármester
Turóczi István Zoltánné aljegyző
Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálati Társulás
Horváth Judit pénzügyi vezető-főtanácsos
Napirend:
6./ Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt által történő vízmű üzemeltetés
tervezett időpontjáról, működtetés módjáról
Előadó: Horváth László polgármester
Horváth László polgármester: A 2013. január 22-i Pénzügyi Bizottsági ülésen tárgyalták
a napirendi pontot. A mai ülésen azt kell eldönteni, hogy mikor kívánnak csatlakozni a
Tiszementi Regionális Vízművek Zrt-hez. A szerződésről még nem tudnak érdemben
dönteni, mert vannak olyan pontjai, amelyek nem elfogadhatók, és minden képen meg kell
próbálni egy kedvezőbb helyzetet elérni a szerződés terén. A költség úgy van tervezve,
hogy az I. negyedév az Önkormányzat üzemeltetésében van, II. negyedévtől kerülne át a
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-hez. Azt kell mérlegelni, hogy ha így járnak el, akkor
2 hónapnak az esetleges bevételétől elesnek, viszont abban az esetben, ha így járnak el,
akkor lesz 2 hónapos átmeneti időszak, amikor megfelelő módon elő lehet készíteni a
vagyonfelmérést, különböző adminisztrációs dolgokat. Tehát azt kellene eldönteni, hogy
azt képviseljék-e ami a költségvetésbe be van állítva, vagy még újabb 2 hónapot.
Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.
Miknai Ferenc képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a szerződést, de olyan dolgok
előkerültek a közkutakkal kapcsolatban, hogy kutanként 25 m3 fogyasztást számolnának,
ami hatalmas összeg, 11 db közkifolyó van a településen. Meggondolandó, hogy a
szerződésnek ez a pontja ilyen formában elfogadható-e. Ha lehet húzni az időt, akkor saját
malmunk szerint kell, akár nem április 1-től, hanem későbbi időponttól. Nagyon át kell
nézni, hogy milyen szerződést írnak alá.
Kollár Ferenc képviselő: Addig nehéz erről dönteni, amíg végleges szerződés nincsen,
mert addig biankó az egész. Az a szerződés tervezet, ami a bizottság előtt volt, van néhány
olyan pontja, ami nem támogatható, ha azon sikerül módosítani a javunkra, akkor akár
április 1-től. Közel van április 1., mikor lesznek tárgyalások a szerződéssel kapcsolatban?
Horváth László polgármester: Nagyon be van táblázva az igazgató úr, nem tudja még az
időpontot. Van olyan szerződés, amelynél 3 m3 szerepel a 25 m3 helyett, tehát valószínűleg
van mozgástér. A dolgozókra nézve garancia, a szerződésben benne szerepel, hogy
átveszik őket.
Turóczi István Zoltánné jegyző: Úgy gondolja, hogy ha megfelelő lesz a szerződés,
mindenben megegyeznek 2013. április 1-el átadásra kerülhet a vízmű.
Vincze Tamás képviselő: Ne húzzák az időt, legyen április 1., de annak az a feltétele,
hogy olyan szerződés kerüljön elébük, ami elfogadható.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
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A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
6/2013. (II.12.) számú képviselő-testületi határozat
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-hez történő csatlakozásról
Farmos
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta és elhatározta, hogy a Tiszamenti Regionális
Vízművek Zrt-hez 2013. április 1-vel csatlakozik a Vízmű.
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson tárgyalást
a szerződéssel kapcsolatban. A szerződést a következő testületi
ülésen ismertesse a testülettel.
Határidő: 2013. április 1.
Felelős: Horváth László polgármester
Értesül: Horváth László polgármester
Turóczi István Zoltánné jegyző
Horváth Judit pénzügyi vezető főtanácsos
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
Napirend:
7./ Előterjesztés Megbízási szerződés tervezet 2012 évi könyvvizsgálói feladatok ellátására
Előadó: Horváth László polgármester
Horváth László polgármester: A Pénzügyi Bizottság 2013. január 22-i ülésén
megtárgyalta a napirendi pontot, és egyhangúlag javasolta a testületnek elfogadásra, hogy a
Count –Comp Könyvvizsgáló Kft-vel kössenek megbízási szerződést a könyvvizsgálói
feladatok ellátására.
Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
7/2013. (II.12.) számú képviselő-testületi határozat
Könyvvizsgálói megbízásról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi
könyvvizsgálói feladatok ellátásával a Count-Comp Könyvvizsgáló
Kft-t (székhely: 1162, Budapest, Formás utca 7.) megbízza.
Megbízási díj: 250.000 Ft + Áfa
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Horváth László polgármester
Értesül: Horváth László polgármester
Turóczi István Zoltánné jegyző
Horváth Judit pénzügyi vezető főtanácsos
Count-Comp Könyvvizsgáló Kft.
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Napirend:
8./ Előterjesztés - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény módosítása alapján - Horváth László polgármester illetményére
Előadó: Miknai Ferenc Pénzügyi Bizottság elnöke
Miknai Ferenc képviselő: Az egyes törvényeknek a Országgyűléssel, valamint az
önkormányzatokkal összefüggő módosításáról szóló 2012. CCIX. törvény 4.§ módosítja a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 71.§-át az alábbiak szerint:
A polgármester illetményre jogosult, melynek összege megegyezik a helyettes államtitkár
közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott alapilletményéből,
illetménykiegészítéséből, vezetői illetménypótlékából álló illetményének összegének 60%ával az 1501-10000 fő lakosságszámú település esetében.
Az illetményének 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.
Ez alapján a testületnek javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
8/2013. (II.12.) számú képviselő-testületi határozat
A
polgármester
illetményének
és
költségtérítésének
megállapításáról
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth László
polgármesternek 2013. január 1-jétől az illetményét havi bruttó
448.726,- Ft összegben, költségtérítését illetménye 15 %-ának
megfelelő összegben 67.309,- Ft-ban állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Turóczi István Zoltánné jegyző
Értesül: Horváth László polgármester
Turóczi István Zoltánné aljegyző
Horváth Judit pénzügyi vezető-főtanácsos
Államkincstár – Budapest
Napirend:
9./Előterjesztés Farmos község 2013. évi költségvetési előirányzatainak megállapítására,
az Önkormányzat 2013 évi költségvetéséről szóló ../II.12./2013./ Képviselő-testületi
rendelet-tervezetre
Előadó: Horváth László polgármester
Horváth László polgármester: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot,
bizonyos módosításokra tett javaslatot. A módosítások értelmében kiküldésre került a
testületnek az újabb előterjesztés, de van még olyan ami nem került bele a módosításba. A
mai napon derült ki, hogy ami a pályázatokra félre van téve 10,5 millió Ft az kevés lesz,
mivel az iskola pályázatánál az önrész mértéke ettől nagyobb.
Átadja a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének.
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Miknai Ferenc képviselő: Bát a bizottság tárgyalta a költségvetést, de azóta változtak a
dolgok. Mennyivel emelkedik a pályázati önrész? 500 e Ft a tartalék, ha az nem elég, akkor
mínuszba lesz a költségvetés.
Horváth László polgármester: A tervezett, teljes beruházás költségét a pályázattal
megegyezően 88.427.382 Ft-ra írták, ebből a KEOP forrásból származó támogatás igényelt
összegét a pályázattal megegyezően 75.163.275 Ft-ra tehetjük, ehhez jár 13.264.107 Ft
önerő, ami saját forrás, hitel, egyéb lehet.
Miknai Ferenc képviselő: Akkor borul a leegyeztetett költségvetés, mert 10,5 millió Ft
lett félretéve a pályázatok önrészére, amit visszakapnak a pályázatokból, valamint a
tartalék 500 e Ft. Nem tudja, hogy van-e mód és lehetőség ebből a költségvetésből, hogy
valahonnan pótolják, hogy 13 millió Ft legyen. Ha év közben valamilyen pályázat kiírásra
kerül, amin indulni szeretnének, akkor ahhoz milyen önrészt tesznek? Pl. iskola,
művelődési ház akadálymentesítés. Hitel felvételre lehetőség, a mai állapotnak, illetve
törvényi előírásoknak megfelelően szerinte nincsen. Az is kérdés, hogy a helyi
adóbevételek teljesülni fognak-e.
Kollár Ferenc képviselő: Úgy gondolja, hogy nem kellene a költségvetéshez hozzá
nyúlni, nem kellene elölről kezdeni a tárgyalását, így ahogyan van jónak tartja. A
bizottsági ülésen tárgyaltak róla és elfogadásra került, hogy az iskolában a takarítóknál a
védőruha kerüljön betervezésre, ez lemaradt, kéri ennek pótlását.
Úgy gondolja, hogy az önrész kiegészítésére bátran lehet hitelt felvenni, ugyanis nem
működési hitel lenne, azt pedig lehet felvenni. A törvény csak azt nem teszi lehetővé, hogy
működési hitellel tervezzenek. Fejlesztéseket továbbra is lehet hiánnyal tervezni. 2,1-2,2
millióval lenne több az önrész, amit garantáltan 1 év alatt visszahoz a működésben a
beruházás, ugyanis 50 %-os megtakarítást garantálnak, mert annyira rossz állapotban
vannak a nyílászárók, a fal hőszigetelő rendszere. Úgy gondolja, hogy a hiányzó önrészt
rulír hitelből, vagy egyéb hitelből kell betervezni, erre tesz javaslatot.
Horváth László polgármester: A jelen lévők és a tv nézők tájékoztatására elmondja,
hogy valamennyi iskola épületet elküldtek a pályázatíró cégnek véleményezésre, hogy
melyiknél milyen esély van a nyerésre. A végeredmény az lett, hogy a Zrínyi úti iskolánál
az egyik épület az teljesen kizárandó, a másik tanácsolt kizárásra, a Szelei úti iskola pedig
a véleményük szerint tipikusan olyan épület, amely ennek a pályázati kiírásnak megfelel,
tehát komoly eséllyel lehet pályázni. A megtakarítással kapcsolatban megerősíti, amit az
igazgató úr mondott, hogy 50 %-os megtakarítást garantálnak. A rulír hitellel kapcsolatban
elmondja, hogy a dolgok jelenlegi állása szerint egy éven belül a hitelt rendezni kell. A
bizottsági ülésen felvetődött, hogy az energiahordozók árának beállítása alacsony szinten
történt a költségvetésben, a mai ülésre kiküldött anyagban ezen módosítottak, tettek hozzá.
Vincze Tamás képviselő: A XX. számú mellékletben az önkormányzat felhalmozási
kiadás 30.449 e Ft mit takar? Mi megy még rá a 8.092 e Ft-ra, ami a belső táblázatban
szerepel?
Horváth Judit pénzügyi előadó:Azon van még a felújítási és felhalmozási kiadásokból
kivéve, ami az óvodáé és az iskoláé. Az óvodánál a mászóka, iskolánál pedig a szoftver,
tehát ezt kivéve a felújítási és felhalmozási kiadások, és a pénzeszköz átadások a
társadalmi szervezeteknek és az egyéb pénzeszköz átadások jönnek hozzá, és úgy jön ki az
összeg.
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Vincze Tamás képviselő: A bizottsági ülésen önkormányzat igazgatási tevékenységre,
ami most 30 millió, az 24.448 e Ft volt, azt ha felturbózza a 6 millióval, úgy jön ki.
Turóczi István Zoltánné jegyző: Az a 6 millió Ft továbbra is a Polgármesteri Hivatalnál
van. Megkéri Horváth Juditot, hogy még egyszer mondja el.
Horváth Judit pénzügyi előadó: Önkormányzati igazgatási tevékenység 8.092 e Ft, ehhez
jön hozzá a felújítási és felhalmozási kiadás összege, ami csökken az iskola és óvodáéval,
és a pénzeszköz átadások ami a XIX. Táblázatban szerepel.
Turóczi István Zoltánné jegyző:Hiába támogatta a bizottság az óvodának a mászóka
vásárlását, mégsem az óvodánál a XVI. táblázatnál lesz, mert az nem működés, hanem
fejlesztés, az másik táblázatban van.
Megerősíti, hogy működésre felvenni hitelt nem lehet, fejlesztésre lehet.
A vízművel kapcsolatban a tárgyalások kimenetelétől is függ a költségvetés, mert ha nem
jót terjesztenek a testület elé, akkor a következő negyedéves bevétel is itt lesz, akkor
megint teljesen más lesz a költségvetés, mert akkor a vízmű bevétele itt lesz, igaz van
kiadás is, de 1/3-ad a kiadás, 2/3-ad a bevétel. Mivel az Önkormányzat nem
nyereségorientált, mindenki tudja, hogy egyedül a Vízműből volt bevétel.
Vincze Tamás képviselő: Köszöni szépen a választ, így most már számára is érthető.
Turóczi István Zoltánné jegyző: Kiadási főösszeg: 313 millió Ft, bevételi főösszeg: 316
millió Ft, az engedélyezett létszám március 31-ig 47 fő, április 1-től ha a szerződés
megköttetik, 43,5 fő.
Bugyiné Gyürki Andrea Művelődési Ház, Könyvtár vezető: Pénzügyi bizottsági ülésen
kért bizonyos összeget a művelődési házhoz, ami nem jelenik meg az anyagban. Nem
szerepel az internethez a 90 e Ft, illetve a Tv-hez a számítógép nincs betervezve.
Turóczi István Zoltánné jegyző: A bizottság úgy foglalt állást, hogy emeljék meg a
gázenergiát és a villamos energiát. A sarokszám az 5.092 e Ft, ebből kell kijönni. Ha a
fűtésnél, világításnál lesz megtakarítás, akkor vissza lehet rá térni, de most az I. félévben
biztosan nem.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
A testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2./2013. (II……) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(Mötv.)12. §-ában foglaltakra, továbbá a 111.§ (2) bek. – a feladat- és hatáskör vállalásáról
a települési önkormányzat képviselő-testülete rendeletben dönt -, az alábbi rendeletet (a
továbbiakban: Rendelet) alkotja:
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A rendelet hatálya
1. §.
A Rendelet hatálya a Képviselő testületre és annak szerveire (polgármester, bizottságok,
polgármesteri hivatal, jegyző), a helyi önkormányzat önállóan működő vagy önállóan
működő és gazdálkodó költségvetési szerveire terjed ki.
Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2. §.
(1) Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő
költségvetési szervei (továbbiakban: költségvetési szervek):
a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:
- Farmosi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal),
b) önállóan működő költségvetési szervek
- Községi Óvoda,
- Közművelődési Könyvtár Farmos,
- Vízmű Farmos (2013. március 31-ig)
c) önkormányzat által működtetett:
- Farmosi Általános Iskola
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek a költségvetési rendeletben önálló
címeket alkotnak, melyet az 1. számú melléklet tartalmaz.
Az Önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése
3. §
(1) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési
a.) kiadási főösszegét 313.200,-e forintban állapítja meg
melyből a működési:
295.182,-ezer forint
a felhalmozási: 18.018,-ezer forint
b.) bevételi főösszegét: 313.200,- ezer forintban állapítja meg,
melyből a működési bevétel: 308.519,-ezer forint
a felhalmozási bevétel:…4.681,-ezer forint
(2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma: 2013.
március 31-ig 47 fő.
2013. április 01. naptól 43,5 fő.
Közfoglalkoztatottak létszáma éves szinten: 8 fő.
(3) Az Önkormányzat által engedélyezett létszáma költségvetési szervenként:
Polgármesteri Hivatal
köztisztviselői létszám : 10,5 fő
közalkalmazotti létszám, karbantartók, takarító: 3,5 fő
közalkalmazotti létszám, iskolai takarítók: 4 fő
Községi óvoda:
közalkalmazotti létszám:19 fő
Közművelődési könyvtár:
közalkalmazotti létszám: 3 fő
Vízmű:
Közalkalmazotti létszám: 3,5 fő
Egészségügyi alapellátás:
Közalkalmazottak: 3,5 fő
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4.§
(1)Az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzatcsoportonként a II-XIX. számú melléklet tartalmazza.
(2) A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására az éves költségvetés
legfeljebb 1%-a használható fel a külön rendeletben foglaltak szerint.
5.§
(1) Az Önkormányzat az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános és céltartalék
előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá
Az önkormányzat tartaléka összesen: 500,-eFt
Ebből általános tartalék: 500,-eFt
Céltartalék: 0
(2) Az általános és céltartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.
6.§
Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi kimutatások kerülnek bemutatásra:
a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, előirányzat
felhasználási terv XXII. számú mellékletben;
b) a többéves kihatással járó döntések a 2013-as költségvetési évben nincs.
c) a közvetett támogatás– így különösen adóelengedések, adókedvezmények – a XXIV.
számú mellékletben.
Egyéb rendelkezések
7.§
(1) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a
szabályszerűségért és a rendelet végrehajtásáért a polgármester felelős.
(2) A költségvetési szervek vezetői felelősek a vezetésük alatt álló intézmény
költségvetésének végrehajtásáért.
(3) A költségvetési szervek gazdálkodásának törvényességét a belső ellenőr
közreműködésével a jegyző ellenőrzi, a Képviselő-testület által meghatározott
belső ellenőrzési ütemtervnek megfelelően. A belső ellenőrzési feladatokat
ellátására társulás keretében kerül sor.
(4) Polgármesteri keret előirányzata 2013. évben nem kerül megállapításra.
(5) A köztisztviselők illetményalapjának összege, cafetéria juttatása a 2013. évi
költségvetési törvényben megállapított összeggel azonos.
(6) A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor törekedni kell a
készpénzkímélő fizetési módra.
Záró rendelkezés
8.§
(1) A rendelet kihirdetési napján lép hatályba, rendelkezéseit 2013. évi költségvetés
végrehajtása során kell alkalmazni.
(2) A rendelet mellékletei:
I. számú melléklet: Címrend
II. számú melléklet: Az Önkormányzat bevételei forrásonként
III. számú melléklet: Intézményi működési bevételek alcímenként
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IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.

számú melléklet: Polgármesteri Hivatal
számú melléklet: Önkormányzat igazgatási tevékenysége
számú melléklet: Védőnői szolgálat
számú melléklet: Háziorvosi szolgálat; Fogorvosi szolgálat; Házi szociális
gondozás
számú melléklet: Rendszeres és eseti ellátások
számú melléklet: Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység
számú melléklet: Város- és községgazdálkodás
számú melléklet: Közvilágítás
számú melléklet: Vízmű
számú melléklet: Temetkezés
számú melléklet: Művelődési ház
számú melléklet: Könyvtár
számú melléklet: Óvoda
számú melléklet: Általános iskola működtetés
számú melléklet: Élelmezés
számú melléklet: Működési hozzájárulások, tagdíjak, ösztöndíjak; Támogatott
szervezetek; Felújítási és felhalmozási kiadások
számú melléklet: Az önkormányzat költségvetése feladatonként
számú melléklet: Az Önkormányzat költségvetési szervei 2013. évi előirányzott
működési kiadásai, valamint létszámai
számú melléklet: Előirányzat felhasználási ütemterv
számú melléklet: A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2013-20142015. évi alakulását bemutató mérleg
számú melléklet A közvetett támogatások – így különösen adóelengedéseket,
adókedvezményeket – tartalmazó kimutatás

Farmos, 2013. február 7.
/:Horváth László:/
polgármester

/:Turóczi István Zoltánné:/
jegyző

Z á r a d é k:
A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Farmos, 2013.
/:Turóczi István Zoltánné:/
jegyző
Napirend:
10./ Aktuális kérdések
Előadó: Horváth László polgármester
 A Községi Önkormányzat által 2013-ban finanszírozott és szervezett rendezvények
Horváth László polgármester: A Pénzügyi Bizottsági ülésre kiküldésre kerültek a civil
szervezetek tervezett programjaik, ezzel párhuzamosan van egy másik programsor is.
Czerván György képviselő úr előzetesen kérte a programtervezetet. Az alábbi
rendezvényeket küldte meg:
-2013. január 5. Újévi koncert
-2013. március 13.
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-2013. március 22. X. Borverseny
-2013. június 1-2. Trianoni lovas emléktúr (Gál Zoltán)
-2013. július 20. II. Fogathajtó baráti találkozó (Cseri János, Németh István)
-2013. augusztus 20.
-2013. augusztus 31. Szüreti felvonulás (Gál Zoltán)
-2013. szeptember 21-22. Falunap
-2013. december 28. Karikás ostoros évzáró lovas vigadalom (Gál Zoltán)
A civil szervezetek programjaival kapcsolatban kéri a civil szervezetek elnökeit, hogy az
újságban jelentessék meg a programjaikat, hogy készülni tudjanak rá a lakosok.
A Trianoni emléktáblát a megemlékezésig fel kell állítani. A költségvetésben van
betervezve némi összeg, felajánlások már vannak, várják a további felajánlásokat.
Társadalmi munkára, és összefogásra van szükség.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
9/2013. (II.12.) számú képviselő-testületi határozat
2013-ban finanszírozott és szervezett rendezvényekről
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013-ban a
településen tartandó rendezvények megrendezéséhez helyet biztosít (
terem, világítás, fűtés, takarítás, szállító eszköz), valamint
erkölcsileg támogatja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth László polgármester
Értesül: Horváth László polgármester
Turóczi István Zoltánné jegyző
Horváth Judit pénzügyi vezető-főtanácsos
A rendezvény szervezője
 Közszolgáltatási szerződés módosítás a településen keletkező hulladék kezelésére
2013. január 01-től 2013. december 31-ig
Horváth László polgármester: Testületi ülés előtt is volt már ez, 2013. január 22-én a
Pénzügyi Bizottság is véleményezte. Kovács Magdolna Tóalmás polgármestere lett a
polgármesterek által megbízva, hogy keresse meg levél útján a Hírös
Hulladékgazdálkodási Kft-t. A levél megírásra került, válasz még nem érkezett rá, hogy mi
indokolta a régiók között az eltérő díj emelést.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
10/2013. (II.12.) számú képviselő-testületi határozat
ÖKOVÍZ Kft. közszolgáltatási szerződés módosításáról
Farmos
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta az ÖKOVÍZ Kft. közszolgáltatási szerződés
módosítását, és úgy döntött, hogy még a díjjavaslat emeléssel
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kapcsolatban Kovács Magdolna Tóalmás polgármestere által feltett
kérdésekre a válasz nem érkezik meg, addig a szerződés módosítás
ne kerüljön aláírásra.
Felelős: Horváth László polgármester
Értesül: Horváth László polgármester
Turóczi István Zoltánné jegyző
ÖKOVÍZ Kft.
 Testvér települési kapcsolatok
Horváth László polgármester: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Macedón
megkeresést testvérvárosi kapcsolat létesítésével kapcsolatban. Magyarország Macedón
nagykövete Dr. Bencze József. A bizottság nem támogatta, hogy újabb testvérkapcsolatot
létesítsen Farmos község.
Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Horváth László polgármester: A másik két testvér település Várfalva, illetve Graffeneg.
Várfalvával élő kapcsolata van Farmos községnek. Graffeneggel a kapcsolat eléggé
takaréklángon van. Nem szeretné, ha teljesen kihunyna. Javasolja, hogy a tűzoltók, mivel
ők hozták létra a kapcsolatot, falunapon, ha vendégül szeretnék látni őket, akkor
korlátozott létszámban támogatni fogják.
A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
11/2013. (II.12.) számú képviselő-testületi határozat
Macedón testvér települési kapcsolatról
Farmos
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta dr. Bence József Macedón nagykövet felkérését, mely
macedóniában kialakítandó testvértelepülési kapcsolat létrehozására
irányult. A lehetőség igen nagy, de nyelvi nehézségekbe ütközne élő
kapcsolatot kialakítani és fenntartani. Ezért a meglévő két
testvértelepülési kapcsolatot ápolják és jelenleg újat nem építenek.
Határidő: 2013. február 28.
Felelős: Horváth László polgármester
Értesül: Horváth László polgármester
Turóczi István Zoltánné jegyző
dr. Bence József Macedónia nagykövet
 Tájékoztató a Szociális Bizottság üléséről 2013. február 04.
Horváth László polgármester: A védőnői pályázatra 1 jászberényi védőnő jelentkezett,
melyet a Szociális Bizottság meghallgatott. A bizottság támogatta a pályázót, azonban a
pályázó visszavonta pályázatát.
 Gomba község polgármesterének felkérése
Horváth László polgármester: Gomba község polgármestere javasolta Pest megye
polgármestereinek, hogy kezdeményezzék közösen Pest megye és Budapest szétválását és
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a Közép-magyarországi régió olyan irányú felosztását, hogy külön szerepeljen Pest megye
és külön Budapest. Amennyiben ez megvalósulhatna, Farmosnak lényegesen előnyösebb
lenne pályázatok szempontjából.
Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.
Kollár Ferenc képviselő: Annak lenne a híve, hogy lépjen ki Pest megye a központi
régióból. Gondolkozott azon is, hogy váltsanak megyét, hiszen a szomszéd település
Pórtelek Jász-Nagykun-Szolnok megyéhez tartozik, és nagyon sok pályázaton részt tudtak
venni.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
12/2013. (II.12.) számú képviselő-testületi határozat
A Közép-magyarországi régió esetleges kettéválasztásának
lehetőségéről
Farmos
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta Gomba község polgármesterének javaslatát a Középmagyarországi régió esetleges kettéválasztásának lehetőségéről. A
javaslatot támogatja, hogy Budapest és Pest megye külön kerüljön
elbírálásra a pályázatok vonatkozásában, mivel most nagyon sok
pályázatból kizárásra kerülnek a Pest megyei kistelepülések.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester
Értesül: Horváth László polgármester
Turóczi István Zoltánné jegyző
Gomba teleülés polgármestere
 Horváth Magdolna 2765 Farmos, Rekettyés ajánlata
Horváth László polgármester: Horváth Magdolna a Mérey kastély tulajdonosa, és hosszú
idő óta azon fáradozik, hogy véget vessen annak a fűrészüzem működésének, ami a
szomszédságában van. Budapestről települt ide Farmosra, elmondása szerint azzal a
szándékkal, hogy nyugalmat és csendet élvezzen öreg korában, és most ezt nem kapja meg.
A közmeghallgatáson olyan irányú kezdeményezése volt, hogy felajánlja Farmos község
képviselő-testületének megvásárlásra a Mérey kastélyt. Ezt követően írásban elküldte az
ajánlatát a testületnek, képekkel, szöveggel alátámasztva. Két árat nevez meg, az egyik egy
Melbourni újságban hirdetett ingatlan, ami azt tartalmazza, hogy Budapesttől 65 km-re
Nagykáta és Jászberény között, gyönyörű környezetben fekvő, jegyzett nemesi kúria 240
m2 alapterületen 6 szoba, + 3 fél szoba, tripla komfortos, felújított, korabeli bútorokkal
berendezve alkalmi áron eladó, ára 480 e ausztrál dollár. Ez a 480 e ausztrál dollár lenne az
árnak az egyik vége, a felsője, a másik alá viszont nem szeretne menni egy biztosításnak az
adata, az épületnek az értéke a biztosítónál nyilvántartva, 51 millió Ft. Ajánlata szerint
Horváth Magdolna úgy képzeli, hogy az 51 millió Ft és a 480 e ausztrál dollárnak
megfelelő forint, ami 110.496 e Ft között gondolt egy árat.
Miknai Ferenc képviselő: Ez nagyon komoly összeg, a jelenlegi önkormányzati
költségvetés 1/3-a. A maga részéről nem támogatja ezt a vásárlást, nem lát rá fedezetet.
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Horváth László polgármester: Felolvassa Horváth Magdolna ajánlatát.
„ Tisztelt Önkormányzat!
Alulírott Horváth Magdolna „ Tisztelt Önkormányzat!
Alulírott Horváth Magdolna 2765 Farmos, Rekettyés 5. sz. lakos írásban is megerősítem,
hogy 0161/21 hrsz lévő 1/1 tulajdonomat képező, -ideiglenes védettség alatt álló,
műemlékké nyilvánítható Mérey kúriát felajánlom megvételre Farmos Község
Önkormányzatának. Amennyiben ez a köz javára megőrződik és múzeumként is
üzemeltetik, s ezt a vételi szándékukba is belefoglalják. –A vételi ár a külföldi hirdetésben
szereplő összeg és a biztosítási értéke között megállapodás tárgyát képezi.
Tisztelettel: Horváth Magdolna”
Turóczi István Zoltánné jegyző: Elhangzott a név, valamint, hogy melyik ingatlanról van
szó, elmondja, hogy az ő üzleti érdekeit nem sértette azzal az Önkormányzat, hogy az
önkormányzati költségvetés, ami mindenki által megismerendő összegeket tartalmaz, ezért
a településnek is tudni kell arról, hogy az Önkormányzat mire szándékozza, vagy nem
szándékozza a pénzét elkölteni.
Miknai Ferenc képviselő: A Pénzügyi Bizottság is tárgyalta ezt az ajánlatot, és azt
javasolták, hogy ne vásárolják meg az ingatlant.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
13/2013. (II.12.) számú képviselő-testületi határozat
Mérey kastély megvásárlásáról
Farmos
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta Horváth Magdolna Farmos, Rekettyés 5. szám alatti
lakos ajánlatát, mely az un. Mérey kastélynak – mely jelenleg
Horváth Magdolna tulajdona – megvásárlására irányul, azzal a
feltétellel, miszerint a vásárlás után a köz javára történő
múzeumkénti működik tovább.
A település számára ezt a tulajdonviszony rendezésekor kellett volna
figyelembe venni, és a Földkiadó Bizottságnak a Képviselő-testület
figyelmét felhívni, mivel akkor térítési díj nélkül megkaphatta volna
Farmos község.
A község jelenlegi költségvetése nem teszi lehetővé, hogy egy ilyen
nagy anyagi teherrel járó ingatlant megvásároljon.
Határidő: 2013. február 28.
Felelős: Horváth László polgármester
Értesül: Horváth László polgármester
Turóczi István Zoltánné jegyző
Horváth Magdolna
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 Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
Turóczi István Zoltánné jegyző: A tegnapi nap folyamán elektronikus megkeresés
érkezett a Kormányhivataltól arra vonatkozólag, hogy az új önkormányzati törvény január
1-től hatályba lépett, és az Ő olvasatuk szerint az önkormányzati hivatal vagy a közös
önkormányzati hivatalt, a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül létre kell
hozni. Az Ő olvasata szerint, hogy január 1-el hatályba lépett az új önkormányzati törvény,
az önkormányzati képviselő-testületnek 6 hónap időtartam áll arra a rendelkezésére, hogy
az Alapító Okiratot módosítsa, az Alapító Okirat alapján a Szervezeti és Működési
Szabályzatot módosítsa, tehát úgy gondolta, hogy még időben van. A törvényességi
referens közölte, hogy ők ezt nem így olvassák, nem is szeretnék, hogy az egész Alapító
Okiratot módosítaná a testület, csak azt szeretné, hogy módosítanák, hogy ezután nem
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala, hanem a
törvény szerint Farmosi Polgármesteri Hivatal szerepelne név szerint, illetve mivel eddig
az Alapító Okiratban nem szerepeltek a hivatal vezetőjével szemben a munkajogi kérdések,
és az új önkormányzati törvény azt mondja ki, hogy január 1-től a pályázat alapján a
szakmai feltételeknek megfelelő jegyzőt egyedül a polgármester nevezheti ki, ezért ez
legyen benne az Alapító Okirat módosításban. Tehát a Kormányhivatal ezt a két
módosítást kérte, de mondta, hogy ez az Alapító Okirat több sebből vérzik, ezért a jelenleg
hatályos jogszabály szerint készítette el az előterjesztést.
Az alapító okirat tartalmi követelményei:
a) nevét, székhelyét, esetleges telephelyeit,
b) az alapításáról rendelkező jogszabály teljes megjelölését, ha az alapításról jogszabály
rendelkezett,
c)közfeladatát és alaptevékenységét, továbbá ezek államháztartás szakfeladat rendje
szerinti megjelölését, államháztartási szakágazati besorolását,
d) illetékességét, működési körét,
e) irányító szervének nevét, székhelyét,
f) gazdálkodási besorolását,
g) vezetőjének megbízási rendjét, és
h) a foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölését.
Kéri az előterjesztésben szereplő Alapító Okirat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
14/2013. (II.12.) számú képviselő-testületi határozat
A
Polgármesteri
Hivatal
Alapító
okiratának
módosításáról
Farmos
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény felhatalmazása alapján megtárgyalta és
elfogadja a Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának
módosítását, a hatályos jogszabályok alapján.
Határidő: 2013. március 01.
Felelős: Horváth László polgármester
Értesül: Horváth László polgármester
Államkincstár Budapest
Turóczi István Zoltánné jegyző
Horváth Judit pénzügyi vezető-főtanácsos
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Szociális tűzifa
Horváth László polgármester: Folyamatban van a 83 erdei m3 tűzifa kiosztása az
önkormányzati rendeletben meghatározott rászorulók részére, 2013. február 15-ig kell
kihordani.
Innoven Kft-ről tájékoztató
Horváth László polgármester:Az Innoven Kft. vezetői már hetekkel ezelőtt jelezték,
hogy szeretnék felkeresni, ez a mai napon megtörtént. Azt kérték, hogy szeretnék, ha
befejeződne az az elmúlt időszakban tapasztalt támadás, ami őket éri, farmosi szervezetek,
emberek részéről, amelyben megkérdőjelezik az Ő tisztességüket. Elmondták, hogy
szándékoztak bizonyos kompromisszumok kötésére, amit bizonyít az is, hogy a szállító
járművet biztosították, holott a szerződésben nem szerepelt. Kifejtették azon
véleményüket, hogy a 2009-ben megkötött szerződés értelmében végzik a
tevékenységüket. Az Ő álláspontjuk szerint mindenben megfelelnek az akkori
szerződésben foglaltaknak. Véleménye szerint az egy rossz szerződés volt, az
Önkormányzatra nézve hátrányos. Tény az, hogy ebben a ciklusban még térítési díj
emelésre nem került sor. Azzal váltak el, hogy elfogja mondani a testületnek, jó lenne, ha
ezek a viszályok elülnének, a későbbiekben a jobb együttműködés reményében ennek
véget vetnének. Hozzátették azt is, hogy ilyen körülmények között nem szívesen végzik a
munkájukat. Számtalan esetben segítettek civil szervezeteknek, egyesületeknek, minden
kérést teljesítettek. Abban az esetben, ha továbbra is ilyen légkörben kell nekik dolgozni,
megfontolják azt, hogy lépnek. Egy biztos, hogy az Önkormányzatot az nagyon megköti,
hogy konyha gépészettel nem rendelkezik.
Horváth László polgármester: Várja a napirendi ponton túli kérdéseket, hozzászólásokat.
Dr. Ács József Ferenc képviselő:Néhány szót szeretne szólni a 2013. évi költségvetésről.
Sok-sok éve ül a testületben, de ilyen gördülékenyen, illetve ilyen gyorsan még nem
fogadtak el költségvetési rendeletet. Köszönet érte a Pénzügyi Bizottságnak, Polgármesteri
Hivatal dolgozóinak, jegyző asszonynak és mindenkinek aki ezt összeállította. Elő volt
minden készítve, nem voltak éjfélig terjedő parttalan viták. Ha ez a jövőben is így történik,
akkor a sok nehézség ellenére, ami a gazdasági helyzetet érinti, fenn tudnak maradni, és
talán fejlődni is tudnak.
Kovács Pál Polgárőrség elnöke: Őt bízta meg a Polgárőr közgyűlés a vezetői tisztséggel.
Ezúton mond köszönetet a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak a segítségért.
A Rákóczi út 6. szám alatti ingatlanban közösen vannak a Rózsa Nyugdíjas Klubban. A
nyugdíjasok lezárták a vizesblokk felé vezető ajtót, így még kezet sem tudnak mosni.
Beszélt a Nyugdíjas Klub vezetőjével, Ő azt mondta, hogy nem tud segíteni ebben,
mindenképpen szeretnék azt az ajtót lezárva tartani. Felajánlott egy másik lehetőséget,
hogy amit pár évvel ezelőtt befalaztak ajtót, azt kibontanák, és akkor át tudnának járni a
vizesblokk felé, e felől is elzárkóztak. Azt mondták, hogy vezessék oda KP csövet ahová
akarják. Ez számukra sérelmes és fájdalmas dolog.
Dr. Ács József Ferenc képviselő: Az épület az Önkormányzat tulajdona, ezért úgy
gondolja, hogy nem a két civil szervezet dönt, hanem a Képviselő-testület. Mindkét civil
szervezetnek joga van a vizesblokk használatához. A testület tekintse meg a helyszínen a
problémát.
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Horváth László polgármester: Meglehet nézni a helyszínen, de nem szükséges,
megfogják oldani.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Horváth László polgármester: Az ülést bezárja.
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