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Ünnepelt az óvoda
Mi a farmosi Óvodában dolgozók,
nap mint nap azon fáradozunk, hogy
sok más fontos dolog mellett, mindezeket megtanítsuk a gyermekeknek.
Álljon itt azoknak a dolgozóknak a
névsora, akik az óvoda eddigi működése
során a leghosszabb ideig dolgoztak intézményünkben:
Tóth Illésné Évi

kendőbe takarva hoztak be az óvodába,
a téli időben, nap mint nap. Az óvodát
ekkor Matula Lászlóné Jutka óvó néni
vezette. Kovács Pálné Marika óvó néni
volt néhány hónapig a segítségére, majd
Klavicska Lajosné Magdi óvó néni, Szabó Ani és Kosima Irma óvó nénik csatlakoztak a pedagógusok közösségéhez.
Ők rakták le a farmosi óvodai nevelés
alapjait, nagy lelkesedéssel, vidámság-

óvó néni 37 év

Böjti Károlyné Ani
óvó néni 37 év
50 éves a farmosi Óvoda. Elgondolkodtató évforduló. Jelentős szám egy Klavicska Lajosné Magdi óvó néni 36 év
ember életében, de jelentős szám egy in- Tarkó Gáborné Ibolya óvó néni 34 év
tézmény életében is. 50 év alatt kialakul
óvó néni 33 év
egy intézmény arculata, működésének Bozóki Attiláné Évi
feltételei. Létrejön egy szilárd pedagógiai Tóth Józsefné Elvira
óvó néni 32 év
és munkatársi közösség, akik alapkövei,
meghatározói lesznek egy színvonalas Matula Lászlóné Jutka óvó néni 30 év
nevelő- oktató munkának. Mindennek Monori Ferencné Erzsike dadus néni 25 év
élvezői a községben élő gyermekek, aki1963-ban, amikor megnyitotta az
ket 50 éve vár fáradhatatlanul, időről óvoda
a kapuit először 1 csoporttal,
időre megújulva az óvoda kitárt kapuja,
majd néhány hónap múlva már 2 csoaz óvó nénik szerető ölelése.
Miért is van szükségük a gyermekek- porttal működött. A mindig tiszta,
nek az óvodai életre, az óvodában zajló rendezett épületben hatalmas cserépnevelésre? „Robert Fulghum” gondolata- kályhák ontották a meleget, vezetékes
víz volt és az óvodához tartozó konyival szeretném ezt elmondani:
Azt, hogy hogyan éljek, mit tegyek, hából ízletes, finom ennivaló került a
mind az óvodában tanultam meg. Az gyermekek elé. Minőségi változás volt
egyetemen a bölcsesség nem volt külö- ez akkoriban sok gyermek életében,
nösebb érték, az óvodában azonban an- akik közül nem kevés gyermeket, meleg
nál inkább. Íme amit ott tanultam:
Ossz meg mindent másokkal! Ne csalj
a játékban! Ne bánts a másikat!
Mindent oda tégy vissza, ahonnét elvetted! Rakj rendet magad után!
Ne vedd el a másét! Kérj bocsánatot, ha
valakinek fájdalmat okoztál!
Evés előtt moss kezet! Húzd le a vécét!
A frissen sült sütemény és a hideg tej
tápláló.
Élj mértékkel! Mindennap tanulj, gondolkodj, rajzolj, fess,
énekelj, táncolj, játssz és dolgozz egy
keveset! Délutánonként szundíts egyet!
A nagyvilágban óvatosan közlekedj, fogd
meg a társad kezét,
Az ünnepi megemlékezésen
és ne szakadjatok el egymástól!
mindenkit szeretettel vár Farmos Község Önkormányzata.
Ismerd fel a csodát!

gal és a gyermekek iránti nagy szeretettel, valamint a szülők sok-sok segítségével. Feladataik végrehajtását a daduskák
és a konyhai alkalmazottak közreműködésével végezték. Nyitrai Ferencné
és Böjtiné Terék Jolán daduskaként,
Terék Istvánné Marika néni és Mikhel
Istvánné Zsuzsi néni konyhai dolgozóként tettek meg mindent a gyermekek
érdekében.
13 évig működött így az óvoda, majd
1976-ban – a megnövekedett gyermeklét-
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számhoz igazodva – egy szintén kétcsoportos, új épületet építettek. Az évek múlásával a négy csoport is kevésnek bizonyult
és 1986-ban még egy csoportot toldottak
a Béke úti épülethez. Jelenleg is ebben az 5
óvodai csoportban fogadjuk a gyermekeket
tanévről, tanévre. A 25 fős csoportok most
is 27 fős gyermeklétszámmal működnek.
Ebből is látszik, hogy szerencsére van elég
gyermek a községben, a lakosság száma
nem csökken.
Az elmúlt 37 év alatt az én feladatom volt
az óvoda vezetése, amit mindenkor igyekeztem úgy végezni, hogy a lehető legjobb feltételek álljanak rendelkezésre a gyermekek
neveléséhez.
Egy óvoda működésének legfontosabb
tényezője az abban dolgozók elkötelezettsége, elhivatottsága, a munka és a gyermekek
szeretete. Bátran mondhatom, hogy ezen a
téren nagyon szerencsés volt, és szerencsés
ma is óvodánk. Mindig sikerült olyan munkatársi közösséget létrehoznunk, akik felkészültek voltak, akiket lehetett lelkesíteni
a feladatok iránt, akiknek fontos volt, hogy
milyen színvonalon végzik munkájukat,
akik büszkék az intézményre és az eredményekre. Ez az intézmény a második otthona
a gyermekeknek és a második otthonunk

nekünk dolgozóknak is. Ezért nagy gondot
fordítunk arra, és fordítottunk az elmúlt
évek alatt mindvégig, hogy óvodánk biztonságos, esztétikus és jól-felszerelt legyen.
Ahhoz, hogy a gyermekek jól érezzék magukat fontos, hogy megfelelő legyen a komfortérzetük, színvonalas ellátást kapjanak
és szeretetben, elfogadásban részesüljenek.
Minden más csak ezután következik. Nevelési elgondolásainkhoz, terveink megvalósításához: Az óvodai nevelés a művészetek
eszközeivel nevelési programot alkalmazzuk, melynek tartalma lefedi nevelési elképzeléseinket, nézeteinket.
Az első óvodai csoport indulásától, hová
is jutottunk az 50 év alatt? Akkoriban, 1963ban az iskola vezetéséhez tartozott az óvoda. 1976-tól önállóan működő nevelési- oktatási intézmény lett, önálló munkáltatói és
részben önálló gazdálkodási jogkörrel. Ma
minden csoportban 2 óvónő foglalkozik a
gyermekekkel. Munkájukat szakképesített
dajkák segítik. Gyógypedagógus, konduktor, logopédus járul hozzá a gyermekek fejlődéséhez. A rendszerváltás óta folyamatosan
zajlik fakultatív hitoktatás és közel 10 év óta
folyik a néptánc - oktatás, ami nagyon eredményes és nagyon büszkék vagyunk rá. Nevelési programunkhoz híven, nagy gondot

Önkormányzati hírek
PÁLYÁZATOK, FEJLESZTÉSEK, KARBANTARTÁSOK - 2013
Önkormányzatunk
képviselő-testülete, a már meglehetősen beszűkült
rendelkezésre álló pályázati keretekből
mind többet igyekszik megszerezni településünk fejlesztésére. Sajnos a pályázatok célterülete és Farmos fejlesztési igénye gyakran nem fedi egymást, ezért a
halaszthatatlan fejlesztéseink, beruházásaink, karbantartásaink csak saját erőből
finanszírozhatók.
Tájékoztató ez évi pályázatokról, saját
erős fejlesztésekről, karbantartásokról.

3. Az általános iskola épületének
nyílászáróinak cseréje, hőszigetelése,
fűtéskorszerűsítése. Sikertelen pályázat,
tervek költsége kifizetve, ami több mint
2,7 MFt. Az elkészült tervvel új kiírásra
várunk.

Pályázatok:

5. Közösségi Ház (volt jegyzői-, állatorvosi lakás) felújítása. Elbírált, nyertes pályázat. Elnyert támogatási összeg:
több mint 15 MFt.

1. Ivóvízminőség javítás.
Első körön túl jutott, kivitelezési tervezés előtt van. Becsült összeg kb.
300 MFt. A projekt arzén- és vasmentesítésen túlmenően az előzetes tájékoztatás szerint hálózatbővítést és csőcserét,
valamint csőtisztítást is tartalmaz. A
munkálatok lehetséges legkorábbi kezdési ideje: 2013. november
2. Közvilágítás korszerűsítése.
Megvalósítás EBRD és ENERIN KFT.
finanszírozással, melynek kivitelezési
költsége nettó 18 794 273 Ft.
Törlesztő részleteink fizetése a kisebb
fogyasztásból adódó megtakarításokból
történik.

4. Kamerarendszer kiépítése.
Elbírálás alatt. Pályázott összeg: 10
MFt. Tartalmaz 3db. rendszámfelismerő-, 3db térfigyelő-, 1db. mobil kamerát, valamint jeltovábbítókat, központi
egységet.

fordítunk a művészeti nevelésre. Az elmúlt
évek során több művész alkotásait állítottuk
ki ovigalériánkban, a festményektől, a tűzzománcon át a kerámiáig. Egy - egy tanév
során több színházi előadást és komolyzenei
koncertet élvezhettek a gyermekek.
Az 50 év alatt, szinte egyetlen év sem
telt el úgy, hogy ne gondoskodtunk volna
az épületek karbantartásáról, javításáról,
korszerűsítéséről. Többször is pályáztunk,
mindannyiszor eredményesen. Több millió
forintot nyertünk külső tatarozásra, nyílászárók cseréjére, bútorok és játékok vásárlására.
Az intézmény működése során a következő években is meg kell tartani az alapot,
ha a cél az, hogy az óvoda továbbra is jól
működő, színvonalas intézmény legyen.
Az alap pedig a következő: magas színvonalú, folyamatosan megújuló, korszerű
nevelés és a gyermekek feltétel nélküli szeretete. Erre kell a jövőben is építkezni. Ezt
az alapot kapta mindenki a régi dolgozóktól
és ezt szeretnénk átadni az utánunk következőknek is. Kívánom, hogy mindez sikerüljön.
Böjti Károlyné
igazgató óvónő
pályázott összeg: 7 MFt. Az esetleges önrész, valamint az ÁFA minden esetben
költségvetésből fedezendő.

Költségvetésünkből fedezett fejlesztések, beruházások, karbantartások:

1. A statikusi vélemény alapján bontásra
ítélt könyvtár bontása.
2. Új könyvtár építészeti kialakítása a volt
varroda helyén. Az 1.és 2. tétel együttes
összege kb. 4 MFt.
3. Az óvoda szükségszerű nyári karbantartási munkái, valamint kb. 100 m új kerítés építése az óvoda udvar körül. Költségvetés és testületi határozatok alapján.
4. Az iskola szükségszerű nyári karbantartási munkái, valamint a nevelői szoba  
(kis iskola) és 2 tanterem teljes felújítása.
(festés, mázolás, új PVC burkolat, a tantermekbe új padok vásárlása). Költségvetés és testületi határozatok alapján.

6. Napelemek telepítése a Közösségi
Házra Adatlap beadás megtörtént, befogadási elbírálás előtt. A pályázott összeg:
3 MFt.

5. Ravatalozó épületének karbantartása
(tető, csatorna, belső fal)

7. Információs Pont /park/. (A lebontott könyvtár helyén kialakítva) Adatlap
beadás megtörtént, befogadási elbírálás
előtt. A pályázott összeg: 3 MFt.

6. Trianoni emlékmű építése
Elsősorban adakozásból, önkéntes munkával, szükség esetén kiegészítve k ö l t ségvetésből.

8. Ifjúsági tábor (6 db. faház + 1 db.
közösségi létesítmény) a Matolcsy Kúria mögötti területen. Adatlap beadás
megtörtént, befogadási elbírálás előtt. A
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Horváth László
polgármester
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AGGODALMAINK
(állomásról, csatornázásról)

A farmosi emberek által leggyakrabban feltett kérdések:
Mikor folytatódik már a vasútállomás felújítása, valamint mikor indul már végre a csatornázás Farmoson?
Okulván az elmúlt időszak tapasztalataiból - mi szerint úgy a MÁV
állomás, mint a csatornázás esetében az illetékesek által tett előzetes
ígéretek rendre nem valósultak meg - ezúttal már óvatosságból nem
vállalom a tolmács szerepét, nem ismétlem az olvasók felé ígéreteiket.
Csupán a közelmúltban általam küldött levelekről, valamint a csatornázással kapcsolatos legfrissebb információimról szeretném a kedves
olvasót tájékoztatni.

Vasútállomás felújítása:
Számos telefonos, illetve írásos érdeklődés után, - feladva az eddig
követett gyakorlatot - legutóbbi leveleimmel, immár országgyűlési képviselőnk, Czerván György államtitkár úr, illetve Kovács Attila
MÁV ingatlan igazgató úr segítségét kértem az állomás felújítása ügyében. Kovács Attila igazgató úrnak – mivel kicsi az esély arra, hogy állomásunkat személyesen látta – küldtem négy fényképet is. Leveleim
elküldése után nem tehetek egyebet, mint bizakodva várom a remélhetőleg pozitív tartalmú válaszokat.
A csatornázásról:
A Tápió-vidék 20 települése közül már csupán négy településen,
Tápiószelén, Tápiógyörgyén, Újszilváson és Farmoson nem kezdődtek
meg a csatornázás gyűjtővezetékeinek, házi bekötéseinek kivitelezési
munkálatai. Mindezek a tevékenységek a többi 16 településen már 3040%-os készültségnél tartanak.
A LOT 2-es térség késedelmének egyik oka a vízjogi engedélyek
hiánya. Legfrissebb információim szerint Farmos az engedélyezési
eljárás első köréből - a NATURA 2000-es természetvédelmi területek
által okozott bonyodalom miatt - ki fog maradni. A mai napon (06.27.)
tett ígéret szerint azonban a farmosi 2. ütem engedélyeztetési eljárása
hamarosan el fog indulni, és legkorábban szeptemberben elkezdődhet
a település Jászberény felé eső részén a csatornázás.
Megjegyzem, hogy a munkálatok kezdési idejének nagy csúszása
miatt, a projekt vezetői már komoly aggodalommal beszélnek a befejezési határidő tarthatóságáról. Ezért a mielőbbi kezdés érdekében,
fokozott igyekezettel kezdeményezik a hatóságoknál az elbírálási idők
lerövidítését, a szükséges engedélyek gyors kiadását.
2013.06.26.

Horváth László, polgármester
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Egy szennyvízberuházás veszélyei Jól halad a szennyvízberuházás
Egy szennyvízberuházás még akkor is rejteget kellemetlen
meglepetéseket a lakosság számára, ha azt oly régóta várta a térség lakossága, mint a Tápió-vidéki szennyvízberuházást. Itt most
nem is a kivitelezés okozta kellemetlenségekre, sáros utcákra,
forgalomkorlátozásokra gondolunk – ezekkel sajnos a végleges
helyreállítási munkálatokig együtt kell élnünk -, hanem azokra a
negatív jelenségekre, amikre előre nem lehet felkészülni.
Ilyen események például a kivitelezési munkálatokat kísérő kisebb károkozások melyeket elsősorban nem a lakosság, hanem a
kivitelezők szenvednek el. Ezek közé tartozik a mobil WC-k, kábelek, cső- és egyéb építési anyagok, üzemanyag eltűnése, esetleg munkagépek eltulajdonítása (ez eddig még nem fordult elő).
Ez gondolhatnánk legyen az ő bajuk, figyeljenek jobban. Viszont
azon személyek, akik ezeket a cselekményeket elkövetik sajnos
kedvet kaphatnak más, már a lakosságot érintő cselekmények elkövetésére is.
A másik típusú cselekmény, még nem ütötte fel nagy számban
a fejét a térségben, az a trükkös lopás kategóriája. Azáltal, hogy
idegenek dolgoznak a településeken ezt kihasználhatják azok,
akik ilyen módszerrel próbálják megrövidíteni lakosainkat.
Mivel minden ingatlan esetében egyeztetni kell a bekötés helyét a lakossal, így a kivitelező munkatársai mindenkit felkeresnek. Ez természetes folyamat és megelőzi egy előzetes postaládás
értesítés. Mivel azonban a kivitelezés csak a kerítésen belül egy
méterig szól, így az egyeztetés során nincs szükség a lakóházba
történő bejutásra. Legyen gyanús, ha valaki mindenáron be akar
menni, hiszen ott nincs dolga.
Hasonló hivatkozási alap lehet a trükkös tolvajok számára a
megváltozott jogszabály, ami miatt más ivóvíz szolgáltató van
a településen. Ezek a változások általában nem érintik a korábbi szolgáltatók személyi állományát, tehát rendszerint azokkal a
leolvasókkal, szerelőkkel, díjbeszedőkkel találkozik a lakos, mint
korábban. És természetesen nekik is van megfelelő igazolványuk.
A házi bekötésekre is vannak már jelentkező cégek, akik szórólapokkal igyekeznek felhívni magukra a figyelmet. Ezzel kapcsolatban az az észrevételünk, hogy most még nem kell ezzel sietni, mivel még nincs kész a teljes hálózat és így még nem lehet a
hálózatra rákötni, valamint a kisrégiós szennyvíztelepek sem készültek még el. A rákötésre egyszerre, várhatóan a 2014-es évben
kerülhet majd sor. A települések vezetése, illetve a projekt kedvezményezettje is dolgozik azon, hogy a rákötés a lehető legkisebb
terhet rója a lakosságra. Ennek elősegítése érdekében begyűjti, és
lakosságának ajánlani fogja azon cégek listáját, amelyek az üzemeltető által is elfogadottan végezhetik ezeket a rákötési munkákat. A kivitelezők jelenleg nem végeznek és nem is végezhetnek
ilyen munkákat. A rákötés időpontjáról és pontos feltételeiről a
munkák előrehaladásának függvényében külön értesítjük majd a
lakosságot.
A projekt kedvezményezettje, a Tápiómenti Területfejlesztési
Társulás is folyamatosan figyelemmel kíséri a kivitelezés lebonyolítását, tartja a kapcsolatot a településekkel, illetve a helyileg
illetékes rendőri szervekkel. Nemcsak a bűnmegelőzés, hanem a
majdani nagyobb forgalomkorlátozások miatt is - melyek elsősorban a 31-es főút esetében - lesznek nagy türelmet és hosszabb
menetidőt eredményező korlátozások.
Kérjük, mindenki figyeljen saját és mások értékeire és a beruházás lebonyolításához további türelmet kívánunk.
Tápió PR

A kései, március végi hóesés és az azt követően lehullt sok csapadék minden szennyvízberuházással érintett településen fennakadásokat okozott a kivitelezésben. Az aszfaltborítással nem rendelkező
szakaszokon a felázott talaj, míg a mély fekvésű területeken a magas
talajvíz okozott problémákat. Szinte minden mélyebb fekvésű területen a talajvíz szintjét csökkenteni kellett. Ezt vákuumos talajvízszint
csökkentéssel érték el a kivitelezők. A kicsiny talajvíz kutakat sokszor
hetekig kell működtetni a kivitelezés megkezdése előtt, hogy a munkagödör vízmentes legyen, és lefektethetők legyenek a csővezetékek.
A munkákat követően fokozatosan engedik vissza a talajvíz szintjét.
Az akadályok ellenére haladnak a kivitelezők, szinte mindenhol.
Jelenleg megközelítőleg 20%-os készültséget értek el a kivitelezők a
csőfektetési munkálatokkal a nagykátai, szentlőrinckátai, sülysápi és
tápiószentmártoni kisrégió tekintetében. Megkezdődött a szennyvíztisztító telepek és a nagykátai központi komposztáló kivitelezése
is. Eddig a kivitelezők a térség 16 településének 194 utcájában végeztek kivitelezési munkálatokat. A településeken egyidejűleg több
mint nyolcvan kisebb csapata dolgozik a nyertes konzorciumoknak.
Azokban az utcákban, ahol végeztek a gerinc lefektetésével, illetve a
házi bekötések elkészítésével, vagyis 1 méterre beálltak az ingatlanon
belül, ott egy időre abbahagyják a kivitelezési munkákat. A kivitelezők munkájuk végeztével elpakolnak maguk után és a végleges helyreállításig csak a kötelező fenntartási munkákat végzik. A megfelelő
ülepedési idő után, idén ősszel, vagy jövő tavasszal állítják véglegesen
helyre az utakat. A kivitelezés szervezése, összehangolása, zökkenőmentes lebonyolítása, a felmerülő problémák kezelése sok feladatot ró
mind a településekre, mind a projektirodára. A kivitelezési munkákat folyamatosan ellenőrzik a mérnökszervezet műszaki ellenőri csapatai, az üzemeltető Káta-Hidro Kft., valamint a projektiroda külső
és belső munkatársai. A kommunikációs feladatok keretében többek
között elkészült a projekt új honlapja (www.szennyviz.tapiovidek.
hu) és májustól elérhető a 06-80-980-081 információs zöld szám is,
ahol hasznos információkhoz juthatnak a projekttel kapcsolatban,
illetve esetleges panaszaikat, észrevételeiket tehetik meg.
Tápió PR

A TRIANONI EMLÉKMŰ ÉPÍTÉSÉRŐL
Mint a Jászberényi úton közlekedők láthatták, elkezdődött az
emlékmű építése. Előzetes terveink szerint – kímélvén a község költségvetését - mindezt összefogással, adakozásból, önkéntes fizikai
munka felajánlásával, a községünkben a minőségi munka terén már
bizonyított Kármán Mihály vállalkozó szakmai segítségével szándékozunk megvalósítani. A kezdés óta eltelt idő tapasztalata szerint
sem az adakozásra, sem az önkéntes munkára szóló felhívás nem járt
a várt eredménnyel. Mi farmosiak, egyáltalán nem lehetünk büszkék
magunkra. Különösképpen azért nem, mert a 6 5 2 0 0 0 5 0 – 1 0 0
0 7 1 2 5 számlaszámra eddig befizetett mintegy 400 000 forintból
350 000 forint két nem farmosi vállalkozás befizetéséből származik.
A számlaszám él, az adakozás továbbra is lehetséges, az elkövetkezendő idők pedig még bőven adnak lehetőséget az emlékmű építésén
dolgozni szándékozók részére.
A trianoni emlékhely megvalósításához pénzbeli adományok
az alábbi címre fizethetők be, illetve utalhatók át:
A számlatulajdonos, illetve jogosult neve: Farmosi Életmód Egyesület
A számlatulajdonos, illetve jogosult címe: 2765 Farmos, Zrínyi út 2.
A számlatulajdonos, illetve jogosult számlaszáma:
65200050–10007125
A közlemény rovatba kérjük feltüntetni az „EMLÉKHELY” szót!

2013. május-június

BESZÁMOLÓ

a Polgármesteri Hivatal 2012. évi tevékenységéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmúlt évet a „nagy változások előtti” időszak jellemezte,
sokszor bizonytalan helyzetet teremtve a jogszabály módosítások forgatagában és a hivatali életben egyaránt. Ezt egyrészt a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 2013. január 1-én
részleges hatályba lépésére történő felkészülés és még a hatályos helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a
továbbiakban: Htv.), másrészt a járási hivatalokkal összefüggő
feladatváltozások indokolták.
Jelen beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról ad összefoglalást.

Jogi háttér

Az Országgyűlés 2011. április 25. napján elfogadta Magyarország Alaptörvényét ( a továbbiakban: Alaptörvény). Az Alaptörvény nemzeti hitvallásában rögzítésre került, hogy „MI , A
MAGYAR NEMZET TAGJAI” mire vagyunk büszkék. „Valljuk,
hogy népuralom csak ott van, ahol az állam szolgálja polgárait,
ügyeiket méltányosan, visszaélés és részrehajlás nélkül intézi.”
Az Alaptörvény 31-35. cikke rögzíti a helyi önkormányzatok
alapjogait, így többek között, hogy „a feladat- és hatáskörrel
rendelkező szervtől tájékoztatást kérhet”.
A 2013. január 01. napjától hatályos Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény ( a továbbiakban: Mötv.) 84.§ (1) bekezdése kimondja:
„A helyi önkormányzat képviselő-testülte az önkormányzat
működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt hoz létre”.
A Mötv. 81.§ (3) bekezdés f.) pontja kötelezi a jegyzőt, miszerint: „évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal
tevékenységéről”.

Hivatal működése

1./ Meghatározó jogszabályok
A Hivatal működését 2013. január 01. napjától nem az Mötv.
határozza meg alapvetően, hanem az államháztartásról szóló CXCV. törvény ( a továbbiakban: Áht.) és a végrehajtására
kiadott 368/2011./XII.31./ Korm. rendelet ( a továbbiakban:
Vrh.).
Az Áht. 7.§ (1) bekezdése szerint: „A költségvetési szerv jogszabályban vagy az alapító okiratban meghatározott közfeladat
ellátására létrejött jogi személy.”
A Vhr. 7.§ (1) bekezdése kimondja „Ha a törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv az önkormányzati hivatal.”
2012. évben Htv. szabályozta a Hivatal létrehozását és működését.
„9. § (2) Az önkormányzati feladatokat a képviselő-testület
és szervei: a polgármester, a képviselő-testület bizottságai, a
részönkormányzat testülete, a képviselő-testület hivatala látják el. „
Az önkormányzati feladatok címzettje a képviselő-testület, ezért a feladatokat is elsősorban saját maga látja el. A
feladat-ellátásban azonban részt vesznek a képviselő-testület
szervei is. A képviselő-testület dönt arról, hogy a szervei milyen
feladatokat végezzenek el, milyen önkormányzati feladatot ad
számukra. Az állandó jellegű feladatok a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározásra kerültek, amely azonban
nem zárja ki, hogy eseti döntéssel a képviselő-testület folyamatosan bevonja a szerveit az önkormányzati feladatok ellátásába.

5. oldal
A képviselő-testület szervei, így a Polgármesteri Hivatal is,
elsősorban a döntés-előkészítésben szervező-feltáró, ellenőrző
és végrehajtási feladatokat lát el. Segíti a képviselő-testületet
abban, hogy a képviselő-testületi hatáskörök gyakorlása során
megalapozott döntéseket tudjon hozni. A képviselő-testület
utasításai szerint jár el, és a feladatok végrehajtásáról egyedileg, vagy folyamatos feladatellátás esetén meghatározott időszakonként beszámol.
A Htv. 19. § (2) A települési képviselő:
„e) a képviselő-testület hivatalától igényelheti a képviselői
munkájához szükséges tájékoztatást, ügyviteli közreműködést.
Közérdekű ügyben kezdeményezheti a képviselő-testület hivatalának intézkedését, amelyre a hivatal tizenöt napon belül érdemi választ köteles adni;
29. § A bizottságok működésének ügyviteli feladatait a képviselő-testület hivatala látja el.”
2./ A Hivatal napi működése
Az egységes polgármesteri hivatal az önkormányzat szerveként feladatait a következő munkamegosztás szerinti tagozódásban látja el:
a) Pénzügyi Csoport
b) Igazgatási Csoport
A működést meghatározó szabályzatok: 54 db
2012-ben módosításra kerültek a szabályzatok a jogszabályok módosításának következtében.
A Hivatal apparátusa minden hónap első keddjén munkahelyi értekezletet tart, ahol megbeszélésre kerülnek az aktuális
feladatok, a jogszabály módosítások, a jogértelmezések. A megbeszélésen jelen van a Polgármester, aki kérdéseit, észrevételeit
elmondja. Egyeztetjük a dolgozók szabadságát, hogy a munkákat át tudjuk szervezni, az ügyfélnek ne kelljen várakoznia.
Az ügyfélfogadás kedden és pénteken szünetel, hogy a kérelmekre a határozatok meghozatala megtörténjen. A pénztári
órákat is megtartják az ügyfelek. Az időbeosztás fontos az érdemi munka végzése szempontjából.
A köztisztviselő jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
71/A. § kimondja:
„A Köztisztviselők Napja július 1-je, amely a közigazgatási
szerveknél – a munkaviszonyban állókra is kiterjedően – munkaszüneti nap.” Ezt 2012. július 1-jén megtartottuk.
A képviselő-testületi ülésen részt vesznek a köztisztviselők
azért, ha a munkaterületükkel kapcsolatban merül fel kérdés,
arra szakszerűen választ tudjanak adni a kérdezőnek. Továbbá
fontos a jelenlétük azért is, hogy mint önkormányzati dolgozók első kézből értesüljenek az önkormányzat döntéseiről.

Személyi feltételek

A Hivatal létszáma 2012. évben a Képviselő-testületi döntés alapján egy aljegyzői és egy pénzügyi ügyintézői álláshellyel bővült. A döntést indokolta a 2011. október 17. napján - a hivatalban lévő jegyző ellen indított fegyelmi eljárás
eredményeként – meghozott testületi döntés és a megnövekedett könyvelési feladatok ellátása.
A Hivatal személyi állománya az alábbiak szerint tevődött össze:
Név

Munkakör

Horváth Judit

Pénzügyi vezető
főtanácsos

Csirkéné Varga Anikó
(helyettesít)

Pénzügyi előadó

Huzsvár Katalin
(jelenleg GYED)

Gazdálkodással
kapcsolatos feladatok

Képzettség
PSZF Államháztartási szak,
Felsőfokú nyelvvizsga, Közigazgatási szakvizsga
Középiskolai érettségi és
Mérlegképes könyvelő – felsőfokú képzettség
Középiskolai érettségi,
Közigazgatási alapvizsga,
Folyamatban lévő főiskolai
tanulmányok

6. oldal
Spengerné Farkas
Anikó (határozott
időre felvett)
Mohácsi Gézáné

Szécsényiné
Vonnák Zsuzsanna

Varga Adrienn
Szöllősi Tünde
Tóth Ferencné
Kenyó Lajosné
Turóczi István Zoltánné
Molnár Erika

2013. május-június
Gazdálkodással
kapcsolatos feladatok, Pályázatok
kezelése
Gazdálkodással
kapcsolatos feladatok
Adóigazgatás

Főiskolai diploma nyelvvizsga hiánya miatt nem került
kiadásra

Középiskolai érettségi, és
Mérlegképes könyvelő – felsőfokú képzettség
Közigazgatási alapvizsga
BGF Pénzügyi és Számviteli
Gazdálkodással
kar
kapcsolatos felSzemélyügyi Szervező
adatok
Mérlegképes könyvelő
Adóigazgatás
Közigazgatási szakvizsga
Középiskolai érettségi,
Titkársági felada- Anyakönyvi szakvizsga
tok
Nyelvvizsga alapfokú „B”
angol
Szociális igazgatá- Szakközépiskolai érettségi –
si feladatok
Közigazgatási alapvizsga
Gyámügyi és
Szakközépiskolai érettségi
gyermekvédelmi
Közigazgatási alapvizsga
igazgatás
Belügyi igazgatási
feladatok Anyakönyvvezető
aljegyző 2012.
III.01
jegyző 2012.
IX.01,
Gazdálkodással
kapcsolatos feladatok

Szakközépiskolai érettségi
Anyakönyvi szakvizsga
Közigazgatási alapvizsga
Államigazgatási főiskola
Közigazgatási szakvizsga
Szakközépiskolai érettségi
Közigazgatási alapvizsga

Tárgyi feltételek

A Polgármesteri Hivatal teljes felújítása és akadálymentesítése 2011-ben megtörtént, így az épület minden előírásnak
megfelel a XXI. századi. A Hivatal irodáinak bútorzata megfelelő. Fokozott figyelmet fordítunk a székek minőségére az egész
napos ülőmunka miatt. Az épület régi jellegéből adódik, hogy
kevés természetes fény jut be, így a mesterséges megvilágítás
károsítja a dolgozók látását. Ehhez kapcsolódik a folyamatos
monitor használat.
A számítógépek megfelelőek, a használt szoftverek jogtiszták. Többféle számítógépes program van, mivel az államigazgatás egységesítése még folyamatban van.
A gazdálkodási, munkaügyi és adó területeken az Államkincstár által kifejlesztett és karbantartott programok vannak.
A népesség-nyilvántartás és az anyakönyvi igazgatás területén
a Belügyminisztérium által felkért cég programja fut. Ezekért
nem kell térítést fizetnünk, viszont a statisztikát kezelő programok csak térítési díj ellenében állnak a Hivatal rendelkezésére,
amiből a központi államigazgatási szervek felé kell adatokat
szolgáltatni. Külön térítés ellenében használjuk a földhivatali
nyilvántartás Takarnet rendszerét, ami az államigazgatási
ügyek intézéséhez kapcsolódik. Nem használható földhivatali
tájékozódásra ügyfelek részére. Az iktató programban az e-T@
pió kistérségi ügyintézési rendszer működik a Hivatalban.
A banki pénzforgalom bonyolítására a számlavezető által
kihelyezett program szolgál. A nyomtatás egy központi nyomtatóval történik, ahol az A4, A3 papírméret kerül előállításra, az adóigazgatásban és a könyvelésben viszont leporellóra
nyomtatnak külön nyomtatóval.

Hatósági feladatok

Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül szeretném bemutatni a hivatal 2012. évi hatósági tevékenységét:

Ügyirat forgalom, iktatás

A Polgármesteri Hivatalban elektronikus iktatás 2004 óta
van, a jelenlegi rendszert 2007 óta használják.

Ágazat

2011. év
2012. év
2013. május 13
sorszám alszám sorszám alszám sorszám alszám

Pénzügy (adó,
egyéb)
Egészségügy
Szociális
Környezetvéd.,
építésügy, település
rendezés, kommunális
Közlekedés, hírközlés
Vízügy
Lakásügyek
Gyermekvédelem és
gyámügy
Kereskedelem
Földművelés, állat-,
és növeü
Munkaügy
Önkormányzati
Képviselő-testület
Szervezet, működés
Személyzeti, bér- és
munkaügy
Pénz- és vagyonkezelés
Közoktatás
Polgárvédelem,
katasztrófavédelmi
igazgatás
Önkormányzati
(akvő, állampolgári)
ÖSSZESEN
MINDÖSSZESEN:

1393

2519

1640

3504

857

1212

4
841

13
2493

7
816

17
2367

3
302

3
674

29

120

26

68

10

44

7
32
3

22
56
6

8
182
3

17
337
5

3
6
2

3
13
2

225

720

211

639

64

141

23

93

36

154

15

63

11

132

22

66

5

25

1
1

10
11

4
1

9
16

8
1

26
5

56
90

201
146

62
95

247
162

35
52

110
57

44

163

59

166

53

100

25

50

25

30

2

16

2

3

3

86

1

1

583

1710

302

796

3349 8341
11.690

3784 9601
13.385

1722 3292
5.014

A 2013. évi időarányos ügyfélforgalmi statisztikából arra
lehet következtetni, hogy meg fogja haladni még a 2012. évi
ügyforgalmat is. Az új közigazgatási szervezeti egységek a járási kormányhivatalok 2013. január 01. napján kezdték meg működésüket. Farmos községből:
1 db időskorúak járadéka, 3 db védelembe vétel, 5 db iskoláztatási támogatás, 10 db ápolási díj, 90 db közgyógyellátási
igazolvány, 105 db egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
összesen 224 db ügyirat került átadásra. Ezzel szemben 2 db
álláshelyet elvittek a Hivatal munkaszervezetéből az 1,6% ügyforgalomhoz.

A Képviselőtestület és a Bizottságok munkájának segítése
Képviselő-testület
ülés
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

27. jan.
31. jan.
14. febr.
23. febr.
08. márc.
28. márc.
24. ápr.
29. máj.
17. júl.

10.
11.

14. aug.
11. szept.

döntés
határozat
1
25
5
6
3
17
19
8
11
1
11
12

rendelet
1
1
1
1
3
2
1
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12.
13.
14.

09. okt.
14. nov.
27. nov.

15.
16.

14. dec.
18. dec.
összesen:

7. oldal
4
6
1
10
2
1
12
155

1
1
1

1
14

A Képviselő-testület 2012-ben megtartott 16 ülését 10 Pénzügyi Bizottsági ülés előzte meg, melyen 89 határozatot hoztak.
A Szociális Bizottság 4 ülést tartott és 29 döntést hozott.
A Bursa Hungarica ösztöndíjjal kapcsolatosan a programban való részvétel előkészítése, a pályázati felhívás megjelentetése, a Bursa Központtal történő kapcsolattartás, a kérelmek
kezelése a jegyzőkönyveket elkészítő köztisztviselő feladata.
A testület és a bizottságok előterjesztéseinek szakmai elkészítése (szerződések, megállapodások jogi vizsgálata), majd a
technikai összekészítése (másolás, sokszorosítás, kézbesítés) a
Hivatali apparátus feladata.
Az ülésekről 15 napon belül jegyzőkönyvet kell készíteni és
meg kell küldeni a Pest Megyei Kormányhivatalnak és a határozattal érintetteknek kézbesíteni kell a Testületi döntést.

Település üzemeltetés, fejlesztés

A hivatalban építésügyi hatósági ügyintézés nem történik, ezt a feladatot a Nagykátai Városi Polgármesteri Hivatal
Építésigazgatósági Hatóság látja el. A hozzánk forduló ügyfeleket természetesen tájékoztatjuk, felvilágosítjuk.
A közterület-használatot helyi rendelet szabályozza.
Folyamatosan kapcsolatot tartunk a településen közszolgáltatást végző szolgáltatókkal.
(TIGÁZ, ÉMÁSZ, Hírös Hulladék Kft., kéményseprő gazdasági társaság)
Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan vagyonnal
összefüggésben kezeljük a
szolgáltatási, a bérleti és hasznosításra vonatkozó szerződéseket, nyilvántartásokat. A Központi Statisztikai Hivatal felé
negyedévenként elektronikusan adatot szolgáltatunk.
A település szennyvízcsatorna kiépítésénél közreműködünk, mint tájékoztatásban és koordinálásában részt vevő.
2012-ben a Községi Önkormányzat által üzemeltetett Vízmű kintlévőségeinek behajtására fokozott figyelmet fordítottunk, mivel közel 4.000,-e Ft-ról van szó.
Fontos részét képezi a polgárvédelmi és katasztrófavédelmi
feladatok ellátása a település üzemeltetési feladatoknak, mivel
ebben szerepel a belvízelvezető csatornák, a külterületi dűlő
utak karbantartása, a közvilágítás biztosítása. A településen
áthaladó 311-es közút a nagy forgalmával lehetőséget ad „az
utazó betörőknek” a közbiztonság megzavarására.

Adóhatósági feladatok

A hivatal adóhatósága (2 fő köztisztviselő közreműködésével) látja el az önkormányzati rendelettel bevezetett helyi adók,
az átengedett központi adó (gépjármű) kivetését-beszedését továbbá azon tartozások behajtásáról intézkednek, melyeket meg
nem fizetés esetén közadók módjára kell behajtani ( közigazgatási bírság, gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése, szabálysértési bírság, környezetvédelmi bírság, hulladékszállítási
díj, földhivatali bejegyzés stb.)
2012-ben a behajtás igen eredményesnek bizonyult, 265%ra teljesült, azaz 3.185,-eFt folyt be a számlára, ami azonban
nem 100%-ban önkormányzati bevétel volt, hiszen tovább
kellett utalni.
Jelenleg is folyamatban vannak a hátralékok behajtása, inkasszók, munkabér és nyugdíj letiltás.

Többen kértek részletfizetést vagy adóelengedést. A törvény
a méltányosságot csak abban az esetben engedélyezi, amennyiben a létfenntartása kerül veszélybe ezáltal az adózónak. Gépjárműadó tartozásnál 16 esetben forgalomból történő kivonást
kezdeményeztünk.

Pénzügyi feladatok

Az önkormányzat és intézményeinek gazdálkodásával ös�szefüggő feladatokat a hivatal 3 köztisztviselője végzi.
2013. január 01. napjától az Általános Iskola pedagógus státuszú dolgozói a Klebersberg Intézményfenntartó Központ állományába kerültek. Az Általános Iskola működtetője a községi Önkormányzat maradt. A személyi állományból 4 fő került
át intézményüzemeltetési szakfeladatra. Az átadás-átvétel lebonyolítására 2012. október-december hónapokban került sor,
melyet a pénzügyi vezető főtanácsos készített elő.
A pénztár a 2011 évi épület felújítás során a jogszabályi előírásoknak megfelelően lett kialakítva. A vízdíjbeszedő által be
nem szedett vízdíjakat a pénztárban fizetik be. Itt történik az
intézményi étkezési térítési díj befizetése is. Továbbá a segélyek
fizetése. Ez azt jelenti, hogy a pénztárban havonta – a munkabérek nélkül – közel 5-6 millió forintot kezel a pénztáros.
A banki átutalások elektronikus rendszerben történnek. A
házi pénztárból kizárólag az ún. Eszközigénylő utalványozásával fizethető ki pénz.
A pénzügyi vezető főtanácsoshoz tartoznak az önkormányzat közalkalmazottainak, köztisztviselőinek és a munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó munkavállalóinak az alkalmazásával összefüggő iratainak kezelése.
A költségvetésről, a pénzforgalomról a polgármester és a
jegyző napi szinten tájékozódik (számlakivonatok, napi elektronikus utalások)
A gazdasági munkát könyvvizsgáló és belső ellenőr segíti. A
feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedési terv készült,
amelyek végrehajtása megtörtént.

Szociális- és gyámügyek

A szociális és gyámügyi hatáskörök címzettjei a hatályos
jogszabályok alapján a Képviselő-testület, a polgármester, a
jegyző. A feladatok előkészítésében, végrehajtásában és ellenőrzésében 2 fő köztisztviselő működik közre.
A szociális ügyek döntő többsége lakásfenntartási
támogatás 178 fő, az aktív korúak ellátásában részesülő ( foglalkoztatást helyettesítő támogatás) 49 fő – nyilvántartásban
kezeltek száma 110 fő - , rendszeres szociális segélyben részesül
12 fő, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő
gyermek 314 fő.
2012. áprilisában módosításra került a helyi szociális
rendelet, így a szociális ellátásban részesülőknek a lakókörnyezetüket rendben kell tartani a jogosultság megállapításához.
Az ellenőrzést a Hivatal köztisztviselői bonyolították a Szociális Bizottság tagjaival.
2012. novemberében az Önkormányzat bejelentkezett az
önkéntes közérdekű munkára. Így azon aktív korúak, akik az
1 éves segélyezési időszakban nem tudnak 30 nap munkaviszonyt igazolni, külön juttatás nélkül bejelentkezhetnek az önkéntes közérdekű munkára, melynek keretében a község javára
tevékenykedhetnek.

Belügyi igazgatás

A hagyatéki eljárás kertében 2011. évben 55, 2012. évben 59
eljárás került lefolytatásra.
A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárások száma stagnál. A tartalmuk azonban több részből tevődik össze,
így a szomszédjogból, a klasszikus birtokháborítási jog megsértéséből, belvíz elvezetési szabályok be nem tartásából, parlagfű mentesítés meg nem tartása.
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Az anyakönyvvezetői munka a számok tükrében
megnevezés

2011. évben

2012. évben

26 fő

23 fő

születés
házasságkötés

3 pár

9 pár

haláleset

25 fő

17 fő

állampolgári eskütétel

6 fő

12 fő

viselői képzésen. 1 fő szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi
ügyintézői tanfolyamon. 1 fő bér- és munkaügyi ügyintézői
tanfolyamon. A törvény kötelezi a jegyzőt és a pénzügyi vezető
főtanácsadót, hogy a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzésén
részt vegyen.
2014. január 01. napjától a Nemzeti Közigazgatási Egyetemen keresztül kerül sor a képzésekre.

Közfoglalkoztatás

Összefoglalás

Egyebek

lakosainak segítése államigazgatási ügyeik intézésében
és a köztisztviselők motiválása a minőségi munka
elvégzésére, mely mindkettő a községi önkormányzat
képviselő-testületének minősítését javítja.

Az önkormányzat 2012-ben 3x8 fő közfoglalkoztatására
kapott lehetőséget. A közfoglalkoztatottak munkaszervezése,
irányítása ellenőrzése a Polgármester és a karbantartó dolgozók feladata volt. A bérfizetés – ami 2012-ben még hetente volt
– a Hivatal házipénztárában történt meg. A munkaügyi irataikat a pénzügyi vezető főtanácsos kezelte.
A kiközvetítésüktől az alkalmazás befejezéséig a hivatal
gyámügyi köztisztviselője kezeli az irataikat. Farmos, mint
Pest megyei település nem indulhat Start munkaprogramban.
A beszámolóban nem található meg a községi rendezvények
alkalmával a Polgármesteri Hivatal közreműködése. A településen tevékenykedő civil szervezetek működésének segítése
(információk adása, fénymásolás, jogszabály tájékoztatás).
Az önkormányzat alapfeladatai között szereplő egészségügyi ellátás megszervezése, finanszírozása, bonyolítása. Betegjogi képviselőkről, gyermekjogi képviselőkről tájékoztatás.
Azon köztisztviselőknek, akik mérlegképes könyvelői felsőfokú képzettséggel rendelkeznek évente ismeret megújító képzésen kell részt venniük.
A járási kormányhivatalok felállításával 2013-ban 1 fő hivatali dolgozó vesz részt a kormányablakban dolgozó köztiszt-

Tájékoztató
Farmos Községben a Központi
Statisztikai Hivatal (KSH) 2013. június 01. és 30. között Gazdaságszerkezeti Összeírást hajtott végre.
Az összeírás célja, a magyar mezőgazdaságban bekövetkezett változások nyomon követése, valamint
pontos és hiteles kép alkotása a hazai gazdaságirányítás, az Európai
Unió és a gazdálkodók részére.
Farmos Községben Huzsvár Katalin, Mohácsi Gézáné, Szécsényiné
Vonnák Zsuzsanna végezte a kijelölt körzetekben a mezőgazdasági
adatgyűjtést. Az összeírás befejeződött.
A lakosság készséggel szolgáltatott adatokat.
Ezúton köszönjük az együttműködést.
Farmos, 2013.06.25.
Túróczi István Zoltánné
Jegyző

A helyi szinten használt jogszabályok mennyiségéről, melyek alkalmazását a felügyeleti szerv a Pest Megyei Kormányhivatal ellenőrzi, illetve az érintett állampolgárok fellebbezéseinek száma minősít.
2012. évben 13.385 ügyiratból 2 fellebbezés volt és 1 panasz
beadvány. Ez minősíti a Hivatal szakmai munkáját.
A Hivatal küldetésnyilatkozatának célja Farmos

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, tegyék fel kérdéseiket, mondjanak véleményt és tegyenek építő javaslatokat, hogy a Hivatal köztisztviselői még
jobban tudják segíteni az Önök munkáját, a lakosság elégedettsége emelkedjen a közügyei intézése során.
2013. május 13.
Turóczi István Zoltánné sk.
jegyző

A Családsegítő Szolgálat beszámolója
2012-ben a Családsegítő Szolgálat 905 esetben létesített személyes kapcsolatot
201 ügyféllel. Az ügyfelek között 13 fő rendszeres szociális segélyben részesül, aki
együttműködésre kötelezett, ez azt jelenti, hogy havonta legalább 1 alkalommal kötelesek felkeresni a szolgálatot. Az első találkozás során Együttműködési megállapodás
megkötésére kerül sor. A rendszeres találkozások során a családgondozó figyelemmel kíséri az ügyfelek álláskeresésre, elhelyezkedésre irányuló tevékenységét, segítséget nyújt munkahelyteremtésben, elősegíti az egészségügyi és szociális ellátásokra
való részvételüket, valamint más ellátásba pl. nyugdíjaztatásba való juttatásukat, továbbá családi, életvezetési, kapcsolati, lelki problémák kezelésében nyújt segítséget.
Az igénybe vevők hozott problémái legtöbb esetben anyagi eredetűek (216 eset).
Sok esetben kérnek ügyintézéshez segítséget (272 eset) pl. különböző nyomtatványok
kitöltése (Polgármesteri Hivatal, Kormányhivatal, Magyar Államkincstár, Nyugdíjfolyósító Igazgatóság, Országos Egészségügyi Pénztár, ÉMÁSZ és TIGÁZ esetében
védendő fogyasztó, illetve óraállások bediktálása), különböző szakrendelésekre való
időpontkérés, információnyújtás (130 eset) pl. különböző ellátásokhoz való hozzájutás lehetősége, ügyintézési helyekről, hivatalok ügyfélfogadási idejéről, telefonszámáról való tájékoztatás, valamint munkahelykeresés interneten, telefonon és hirdetéseken keresztül.
A családgondozó 2 gyermek esetében látott el eseti gondnoki feladatokat, ami azt
jelenti, hogy az 50 órát meghaladó igazolatlan iskolai hiányzások miatt az iskoláztatási támogatás felfüggesztésre került. Ezt az összeget az Államkincstár az önkormányzat erre a célra elkülönített számlájára utalta. A családgondozó innen vette fel
az összeget, a szülővel és a gyermekkel közösen használták fel a gyermek részére, a
pénzfelhasználási terv alapján pl. tartós élelmiszer, ruházat, gyógyszer, tanuló bérlet,
iskolai felszerelés vásárlására.
Az elmúlt évben a Gyermekjóléti Szolgálat 533 esetben létesített kapcsolatot ügyfeleikkel. 29 család 55 gyermekével voltunk rendszeres kapcsolatban. 33 gyermeket
(15 család) alapellátásban gondoztunk, a védelembe vett gyermekek száma 15, ez 10
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családot érint. Jogszabályi előírás, hogy azt a gyermeket, aki
nem tett eleget tankötelezettségének, 50 óránál többet hiányzott igazolatlanul védelembe kell venni és az iskoláztatási támogatás folyósítását fel kell függeszteni. 2012. szeptember 1-től
az 50 órát meghaladó igazolatlan hiányzás esetén a Magyar
Államkincstár az iskoláztatási támogatás folyósítását nem felfüggesztette, hanem 3 hónapra megszüntette.
Az ellátás összegét abban az esetben folyósítják ismét a szülőnek, ha a gyermek 3 tanítási hónap alatt 5 óránál többet nem
hiányzott igazolatlanul. A védelembe vétel okául szerepelt még
a gyermekek nem megfelelő ellátása, elhanyagolása, nem megfelelő lakhatási körülményei.
Eredményes családgondozás, illetve más gyermekvédelmi
intézkedés alkalmazása miatt (ideiglenes hatályú elhelyezés) 8
esetben került megszüntetésre a védelembe vétel.
A védelembe vett gyermekek száma 2012. december 31-én
7 fő.
1 gyermek volt utógondozásban, ő 2011. decemberében
került haza a nevelőszülőtől vérszerinti családjába. Ebben az
esetben a családgondozó figyelemmel kíséri a gyermek gondozását, nevelését, tanulmányi előmenetelét, beilleszkedését.
3 család 6 gyermeke van átmeneti nevelésben, nevelőszülőknél elhelyezve. A szolgálat a vérszerinti szülőkkel rendszeres kapcsolatban áll. Segítséget nyújt a szülőknek (pl. családi konfliktusok megoldásában, életvezetési tanácsadás, az
elhelyezett gyermekkel való kapcsolattartás elősegítése, illetve
biztosítása),hogy a kiemelését előidéző okok megszűnjenek és
gyermekük visszakerülhessen vérszerinti családjába.
37 gyermekkel (21 család) egy alkalommal találkozott a
családgondozó, ezek többnyire oktatási intézmények jelzésére
történtek igazolatlan hiányzások miatt. (Nem rendszeres kapcsolat, egyszeri esetek.)
Az elmúlt évben a Gyermekjóléti Szolgálat 6 gyermek (4 család) esetében biztosította a rendszeres kapcsolattartást a szüleikkel.
2 kisgyermek a Szolgálatnál találkozott édesapjával heti, illetve kétheti rendszerességgel. Nem Farmoson élő nevelőszülőnél elhelyezett 2 kisgyermek esetében minden hónap 2. és
4. szerdáján 2-1/2 5 óráig biztosította a Szolgálat a vérszerinti
szülőkkel való kapcsolattartást. Továbbá 2 átmeneti nevelésben lévő gyermekkel heti egy alkalommal az anya a Szolgálat
telefonján keresztül tartja a kapcsolatot.
A törvényi előírásnak megfelelően 2012. március 22-én és
2012. október 15-én jelzőrendszeri értekezletet tartottunk. A
jelzőrendszer tagjaival (védőnő, óvoda, iskola, rendőrség, házi
orvos) a Szolgálatnak jó a kapcsolata, kölcsönösen tájékoztatjuk egymást, illetve több esetben közösen látogatjuk meg a családokat.
A Szolgálat pszichológusa minden hétfő délután 12-16.30-ig
tart ügyfélfogadást. Az elmúlt évben 20 felnőttel és 10 gyermekkel állt kapcsolatban.
2012. januárjától a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal kidolgozott egy igénybevevői nyilvántartási rendszert,
melynek a neve Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőkről. 2012. március 01-től mindkét családgondozó és a pszichológus is feldolgozta a velük kapcsolatban
álló ügyfelek adatait és ezt megállapodásban rögzítették. Napi
szinten jelentést tesznek a rendszer felé a szolgáltatást igénybevevőkről. A megállapodást azokkal az ügyfelekkel kötik meg,
akik több esetben fordulnak segítségért a Szolgálathoz.
Továbbá a Szolgálat egész évben segítette, hogy a lakossági
adományok, felajánlások eljussanak a rászorult családokhoz
pl. bútor.
Farmos, 2013. május 28.
Németh Tamásné
szolgálatvezető helyettes

Dolgozni, tanulni,
menni vagy maradni?
Korosztályom legfontosabb kérdései mindig is ezek voltak. Az
elmúlt évek viszont előtérbe hozták ezt a témakört az érettségijüket
megszerző diákok számára.
Az utóbbi keretszám változtatásokkal rengeteg fiatalt fosztottak
meg a felsőoktatás lehetőségétől, mivel nem mindenki tudja finanszírozni az iskoláztatást. Ebben az esetben csakis a magas pontszámok elérésével kerülhetnek be az államilag finanszírozott helyekre
a tanulók.
Így kerül választás elé az újdonsült felnőtt. Elmehet dolgozni, ha
talál magának munkahelyet vagy felveszi a diákhitelt, amivel megkezdheti tanulmányait az általa kiválasztott egyetemen vagy főiskolán. Sokan ellenzik a diákhitel felvételét, mivel amikor a tanulmányokat elvégezték, a családalapításra és a saját lakás finanszírozására kell
a pénzt szánni nem a diákhitel visszafizetésére.
Az általam ismert és megkérdezett emberek körülbelül 70%-a a
munka vagy egy olcsóbb egy-két éves OKJ-s képzés mellett döntöttek. A képzéssel kapnak egy szakmát és - ha szerencséjük van - el
tudnak helyezkedni egy cégnél ezzel a képesítéssel. Páran közülük
(köztük én is) a felsőoktatás mellett döntöttünk és szerencsénkre
sikerült bejutnunk az államilag finanszírozott helyekre az általunk
kiválasztott intézményeknél. Még ezt is csak fél sikernek könyvelhetjük el, mivel amint végzünk az iskoláinkkal ugyanott vagyunk, ahol
elkezdtük. A diploma már nem olyan szent mint régen volt. Sok diplomás dolgozik olyan helyeken, ahova elég lenne egy szakma is. Így
újra felmerül a kérdés: Mit lehet tenni? Melyik éri meg jobban?
Sajnos személyes és a mások által átadott tapasztalatok alapján
azt kell mondanom, hogy arany középút és biztos lehetőség nincsen.
Nagy szerepe van a döntésünk helyességében a szerencsének is. Egykét év alatt teljesen megváltozhat még a mostani helyzet is, sokak szerint még rosszabb irányba.
Tegyük fel, hogy a pályakezdő fiatal annál a pontnál van, amikor
állást kell keresnie. Akár diplomával, szakmával vagy egy érettségivel. A kormány a 2013. év elején kijelentette, hogy segít a fiatalság
számára munkát találni. Magyarországon egyre kevesebb a munkahely, de közel sem olyan rossz a helyzet, mint Spanyolországban, ahol
a munkanélküliségi mutatók elérik az 50%-ot. Reméljük, az ígéretek
nem csak ígéretek maradnak, és több munkahelyet teremtenek.
Másik kérdés: menjenek vagy maradjanak a fiatalok. Ezt lehet tágabb és szűkebb értelemben is venni. Tágabb értelemben a magyarországi vagy külföldi munkáról van szó. Ahogy sok más felsőoktatásban tanuló diáknak nekem is alá kellett írnom a tavalyi hallgatói
szerződést, amely hat év maradásra kötelezi a végző diákot. Hat évig
kötelezően Magyarországon kell dolgozni. Ezzel viszont ellentmond
az előbb említett munkahely probléma. Sokan foggal-körömmel
védik és őrzik a „Haza” szentségét és bűnösöknek tekintik, azokat,
akik külföldre utaznak megkeresni a kenyerüket. Ezzel teljesen egyet
értenék én is, ha nem lenne itt ma 2013-ban a helyzet Magyarországon. Ha a helyükben lennék, én nem kívánnám senkinek sem, hogy
próbáljon a semmiből várat építeni. A menni, vagy maradni tágabb
értelmezése ennyiben merül ki nálam. Szűkebb értelmezés alatt
konkrétan Farmosra gondolok, ahol élünk. Sok fiatallal beszélgettem
erről, és a legtöbb el akar költözni, új családot és új életet alapítani,
ahogy talán szüleik és őseik tették. Valószínűleg ebben az elgondolásban még benne van a tinédzserkor csillapíthatatlansága és a lázadás.
Szomorú hír viszont, hogy nem hallom senkitől azt, hogy Ő marad
Farmoson és próbál itt találni valami munkát. A tapasztalatom, a
legtöbb itt élő ember szinte csak aludni jár haza, a napját más településeken tölti munkával.
Nagyon érdekesen vezethető le az ország helyzete a városokban és
falvakban, ahol élnek maguk az emberek. Ugyanaz a helyzet kicsiben, ami nagyban. Maradjunk vagy menjünk az országból/településről? Sokszor csak a szerencsénken múlik, hogy helyesen döntünk-e.
Urbán Jenő
intézményi kommunikátor szakos hallgató
Farmos, Eötvös út 8.
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Tanévzárás az iskolában

Tanulmányi versenyek

Az iskolában véget ért a tanév, az alábbiakban részleteket
közlünk az Igazgató Úr beszédéből, illetve felsoroljuk azoknak
a tanulóknak és felkészítő tanáraiknak a nevét, akik a különböző versenyeken eredményesen vettek részt.

A tanév során az alsó tagozatból harmadikos és negyedikes
tanulók vettek részt különböző levelező versenyeken, illetve
azok döntőin.
A harmadikosok matematikából az Országos Logikaversenyen és a Pangea Tehetségkutató Matematika Versenyen, környezetismeretből, magyar nyelvből és szövegértésből a Tudor
Levelező Versenyen. Környezetismeretből még a Titok Herman Ottó Természetismeret Versenyen indultak.
Magyar nyelvből Matula Márton, Tóth Tímea, Tóth Zsófia
Vankó Eszter a 6. -, Kőszegi Noémi a 7. helyezést érte el.
Szövegértésből Rácz Evelin, Tóth Tímea, Tóth Zsófia és Vankó Eszter 1. helyezést értek el. Felkészítő: Visnyei Pálné
A matematika versenyeket 3-4. osztályos tanulók számára
rendezték. Vankó Eszter jutott a döntőbe, s ott a középmezőnyben végzett.
Környezetismeretből Matula Márton és Tóth Zsófia 1.,
Palotai Roland 9. lett.
A Titok versenyre Janoch Péter Sándor, Palotai Roland és
Tóth Zsófia nevezett, de a döntőbe nem jutottak be. Felkészítő:
Bagyinszki Boglárka
A negyedikesek matematikából az Országos Logikaversenyen és a Szivárvány versenyen, magyar nyelvből és természetismeretből a Szivárvány versenyen vettek részt.
Matematikából az országos döntőbe Czokoly Bálint, Tóth
László Bendegúz, Csákó Eszter, Édelmann Viktória, Fehér Jakab, Kasza Luca, Mogyoró Péter, Molnár Martin, Mucsinyi Dávid, Sipos Máté és Tóth Boglárka jutott.
Molnár Martin 1. helyezést, Sipos Máté 4. helyezést,
Édelmann Viktória 12. helyezést, Tóth László Bendegúz 18. helyezést, Fehér Jakab 19. helyezést ért el.
A Szivárvány versenyen Csákó Eszter, Hanka Enikő és Molnár Martin ért el magas pontszámot, a döntőbe Csákó Eszter
jutott, ahol a 39. helyezést érte el. Felkészítő: Oláh Éva.
Magyar nyelvből Czokoly Bálint, Hanka Enikő, Molnár
Martin és Tóth Boglárka értek el magas pontszámot. A döntőbe
Czokoly Bálint jutott, ahol 39. lett. Felkészítő: Faragó Tünde.
Környezetismeretből Csákó Eszter és Plavecz Katrin értek el
magas pontszámot, de a döntőbe nem jutottak be. Felkészítő:
Oláh Éva
A helyi Szépírás versenyen sok tanulónk mérette meg magát. Évfolyamonként értékelte munkájukat a zsűri, amely az
adott évfolyamot nem tanító pedagógusokból állt.
1. évfolyam:
I. Miknai Petra
II. Matula Máté
III. Simon Nikoletta

„Kedves Gyerekek, Kedves Kollégák, Tisztelt Szülők!
Ha a tíz legjobb érzést kiváltó szót ki kellene választanunk,
a tanévzárás és a vakáció minden bizonnyal közötte lenne. Azt
hiszem, abban megegyezhetünk, kevés olyan jeles nap van egy
iskola életében, mint ez, amelyet azonos lelkesedéssel várnak
diákok és tanárok.
Ma lezárunk egy időszakot, és természetesen számvetést is
végzünk. Én úgy érzem, elégedettek lehetünk, hiszen alapvető
céljainkat teljesítettük, eredményes tanévet zártunk. Örömmel
jelentem az első osztályosok valamennyien elsajátították az olvasás, írás és számolás tudományát, s a készségtárgyak területén is sokat fejlődtek.
129 tanulónk összesen 351 tantárgyi kitűnőt tudhat magáénak, kitűnő bizonyítványt 42-en kaptak. Persze nem csak sikereket értünk el, kudarcokkal is számot kell vetnünk. Sajnos
7 tanuló bizonyítványa nem olyanra sikeredett, ahogyan szerettük volna. A sikertelenség mindig csak közbülső eredmény
a végleges sikerhez vezető úton. Ez lehetne a mottója azoknak
a diákjainknak, akikkel augusztus végén, a pótvizsgán fogunk
találkozni. Ne keseredjetek el, a legfontosabb, hogy képesek legyetek hinni magatokban!
Mielőtt elköszönünk egymástól, s a tanévtől, kellemes kötelességem kiemelni azoknak a diákoknak a nevét, akik a tanév
folyamán kiemelkedő teljesítményt értek el. Nevelőtestületi dicséretben és könyvjutalomban részesült:
1. a osztályból: Gyurcsik Tamás, Matula Máté, Miknai Petra,
Seregley János Erik, Vigh Viktória Nóra
1.b osztályból: Kovács Kinga, Szabó Réka Anna
2.a osztályból: Kolonics Dorina Krisztina
2.b osztályból: Bozóki Bendegúz, Fejős Lili, Sóspataki Petra,
Tóth Krisztián
3.a osztályból: Janoch Péter Sándor, Tóth Zsófia, Vankó Eszter
3.b osztályból: Tóth Tímea
4.a osztályból: Czokoly Bálint, Hanka Enikő, Tóth László
Bendegúz
4.b osztályból: Csákó Eszter, Édelmann Viktória, Fehér Jakab,
Kasza Luca Fanni, Molnár Martin, Sipos Máté
5.a osztályból: Bögre Boglárka, Brindzik Bálint, Bugyi
Gergely, Fehér Benjamin
5.b osztályból: Szécsényi Laura
6.a osztályból: Csillik Luca, Lázár Alexandra, Török Tamás
6.b osztályból: Kasza Laura, Kolonics Kristóf, Kovács Dominika
7.a osztályból: Csikós Dániel, Katona Krisztián
7.b osztályból: Rafael Emese

Kedves Gyerekek!
Pihenjetek sokat, élvezzétek a nyarat, hogy felfrissülve találkozzunk szeptemberben. Ezzel a 2012/2013-as tanévet bezárom.”
Kollár Ferenc

2. évfolyam:

I. Tóth Krisztián
II. Sóspataki Petra
III. Kolonics Dorina Krisztina

3. évfolyam:

I. Vigh Vendel Gábor
II. Kőszegi Noémi Violetta
III. Tóth Tímea

4. évfolyam:

I. Kasza Luca Fanni
II: Nagy Nikoletta Zsuzsanna
III: Barad Henriett
A versenyt Bagyinszki Boglárka és Oláh Éva szervezte.
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A dráma szakkörösök A kecskefülű király című mesejátékot adták elő. Felkészítő: Visnyei Pálné. Díszlet: Bércesiné Tóth
Júlia és Gálné Németh Zsuzsanna
A felső tagozatosok is sok versenyen vettek részt.
Történelemből a Kiskunlacházi Megyei Történelem Versenyen 6 tanuló indult. Mucsinyi László 2. helyezést, Kasza Laura és Bögre Boglárka 4. helyezést ért el. Kolonics Kristóf, Prága
Kristóf és Csikós Dániel indult még a versenyen.
A Titok Országos Történelem Versenyre Bögre Boglárka,
Török Tamás és Kolonics Kristóf nevezett. A döntőbe nem jutottak be.
A Tápió-menti Maraton Futás „bicogó” Versenyén Mucsinyi
László, Tenyeri Krisztián és Pallagi Zoltán indultak. Felkészítő:
Németh Csaba.
Angol nyelvből a London Bridge Országos Versenyre 3 tanuló jutott be. Kasza Laura 4. helyezést, Bögre Boglárka 7. helyezést ért el. Felkészítő: Kollár Ferencné. Kenyó Dorina 15. lett.
Felkészítő: Bódiné Biró Erika.
Matematikából a Pangea Tehetségkutató Versenyre Kovács
Dominika, Donkó Róbert Márk, Csikós Dániel, Gál Barbara,
Gál Ádám János, Pallagi Zoltán, Mucsinyi László és Tóth Tamás
neveztek. A döntőbe Kovács Dominika, Donkó Róbert Márk
és Gál Ádám János jutott be.
A Zrínyi Ilona Matematika Versenyen Bögre Boglárka, Brindzik Bálint, Fehér Benjamin, Kasza Laura, Kolonics
Kristóf, Török Tamás, Varga Krisztián, Gál Barbara,Gál Ádám
János, Pallagi Zoltán és Tóth Tamás indult. Közülük a legeredményesebb Tóth Tamás volt. Felkészítők: dr. Ácsné Hild Jolán
és Szabó Ildikó
A Matekguru levelező verseny középdöntőjébe Bögre
Boglárka,Brindzik Bálint, Fehér Benjamin és Nyitrai Petra
jutottak.
A K&H csapatverseny középdöntőjében 2. helyezést ért el
a Bögre Boglárka, Szécsényi Laura, Kovács Dominika és Kasza
Laura alkotta csapat.
A Bendegúz Matematika Levelező Versenyen Török Tamás
vett részt. Felkészítő: dr. Ácsné Hild Jolán.
A Kossuth Lajos Gimnázium által szervezett Tóth-Czifra
Mihály Matematika Emlékversenyen Gál Barbara és Tóth Tamás vettek részt.
A jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola által szervezett levelező versenyen Ákos Krisztián, Gál
Barbara, Pallagi Zoltán, Tóth Eszter és Tóth Tamás tanulók
vettek részt. Felkészítő: Szabó Ildikó.
A Hon-és Népismeret Megyei Levelező verseny döntőjébe
Kovács Dominika, Kasza Laura és Kolonics Kristóf jutott. Felkészítő: dr. Ácsné Hild Jolán
A Titok Herman Ottó Természetismeret Verseny döntőjében Katona Krisztián 1. helyezést ért el. Felkészítő: Kollár Ferenc.
A Bendegúz Természetismereti Országos Levelező Versenyen Csillik Luca, Lázár Alexandra, Kenyó Dorina és Solti Luca
vettek részt.

11. oldal
A Szent-Györgyi Albert Kistérségi Természetismeret Versenyen Szécsényi Laura 7. helyezést ért el, Csillik Luca és Kovács Dominika a középmezőnyben végeztek. Felkészítő: Kasza
Krisztina.

A költészet napjáról szavalóversennyel emlékeztünk meg.
A díjazottak:
5-6. évfolyam

I. Szécsényi Laura
II. Kovács Dominika
III. Kolonics Kristóf

7-8. évfolyam

I. Tóth Tamás
II. Gál Barbara
III. Nagy Alexandra
Felkészítők: Nagy Gáborné, Dusek Gabriella, Tokajiné Dancsó Szilvia.

A sport területén is jeleskedtek tanulóink
A teremfoci bajnokságon Tápiószentmártonban a csapat 3.
helyezést ért el. Tápióságon szintén 3. helyezést értek el.
A Nagykáta-Monor körzet általános iskoláinak mezei futóversenyén Mucsinyi László és Blága Attila vett részt. Felkészítő:
Pozsonyi Zsolt.

Nyolcadikos tanulóinktól a ballagáson köszöntünk el.
„Sokadjára állok itt, hogy elbúcsúztassak egy évfolyamot az
iskolai közösség nevében.
Kedves 8. a és 8. b osztály!
Nyolcadikos ballagónak lenni egyrészt valaminek a végét
jelenti, de sokkal inkább valaminek a kezdetét. Négy-öt hónapja döntöttetek arról, hogyan tovább. Tervekkel, álmokkal,
vágyakkal telve álltok most itt. Kívánom és remélem, hogy helyes volt a döntésetek, a legmegfelelőbb elágazáson indultatok
tovább. A kis dolgokban kell helytállnotok, a mindennapi élet
apró-cseprő ügyeiben, ott kell bizonyítanotok rátermettségeteket. S ha ilyen dolgokban vállaltok részt életetek során-bár
a világtól nem kaptok dicséretet, magatokban azonban érezni
fogjátok a csendes hősiességet, ami ugyan nem jár kitüntetéssel, de ennél nagyobb értéket hordoz; nyugodt lelkiismerettel
tekinthettek önmagatokba. Kívánom, hogy legyetek sikeresek, hogy megtapasztaljátok az értelmes munka örömét, ami
tartást ad az embernek. Kívánom, hogy az életeteket a megelégedettség és a szeretet járja át. Hiszem, hogy az itt töltött
idő nyomot hagyott lelketekben, s remélem értelmetekben is.
Búcsúzom tőletek pedagógustársaim és diáktársaitok nevében
is. Kassák Lajost idézve: Aki elment, az elment, de aki egyszer
nálunk volt, az többé sohasem mehet el tőlünk egészen „
A ballagó nyolcadikosok közül Nevelőtestületi dicséretben
és könyvjutalomban részesültek:
a 8. a osztályból: Hochbaum Lívia, Nyúzó Dávid,
Safranyik Henrietta, Vincze Vivien
a 8. b osztályból: Gál Barbara, Mucsinyi László, Tóth Tamás,
Gál Ádám János, Pallagi Zoltán, Tóth Eszter, Ivanics Henrietta, Kovács Vivien.
Kollár Ferenc
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Az országos kompetenciamérés eredményei
Az Országos kompetenciamérés keretében 2012-ben is a
közoktatásról szóló törvényben meghatározottaknak megfelelően a 6. és 8. évfolyamos tanulóink teljes körében felmérték a
szövegértési képességet és a matematikai eszköztudást.
A mérésben alkalmazott feladatokkal azt vizsgálták, hogy
a diákok a tanulmányaik során elsajátított ismereteket milyen
mértékben tudják alkalmazni a mindennapi életből vett feladatok megoldásában.
A szövegértés területén a különböző szövegekhez (elbeszéléshez, rövid történethez, magyarázó szöveghez, menetrendhez, vagy éppen egy szórólaphoz) kapcsolódó kérdések
jellemzően az információk visszakeresését, következtetések levonását, kapcsolatok felismerését vagy a szöveg részeinek vagy
egészének értelmezését várták el a tanulóktól.

A matematikai eszköztudás területén pedig az alkalmazott
feladatok valamilyen életszerű szituációban megjelenő probléma megoldását és a megoldás kommunikálását kérték a tanulóktól a matematika különböző területeit érintve (mennyiségek
és műveletek; hozzárendelések és összefüggések; alakzatok síkban és térben; események statisztikai jellemzői és valószínűsége). A javítás és az értékelés is központilag történt, melynek
eredményeit megküldték az intézményeknek.
Az alábbi táblázatok a 2011/2012. tanév 6. és 8. évfolyamosainak 2012-ben elért eredményeiről nyújtanak tájékoztatást.
Kollár Ferenc
igazgató
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35 éves a Rózsa Nyugdíjas Egyesület – Jubileumi Rózsabál
Nagy dolog egy civil szervezet
életében, ha 35 évig képes fennmaradni, aktívan működni. Ehhez
időről-időre agilis vezetők és tettre
kész, összetartó tagok szükségesek. Egyesületünk fennmaradásának egyszerű magyarázata tehát, hogy mindig volt a
szervezet élén egy olyan vezető, aki
össze tudta tartani a csapatot, másrészt mindig voltak a közösségi
életet szerető, a közösségért tenni
akaró idős emberek Farmoson.
Sokat dolgoztunk az egyesület előéletének felkutatásán, de bevallom, több információra számítottunk. Mivel nagyon kevés dokumentumot őriztek meg az
elmúlt évtizedekből, az idősebbek emlékezetére kellett hagyatkoznunk. Közel sem teljes a múltról kialakult kép, a kezdetekről nagyon keveset sikerült feltárni, felderíteni.
A klub tényleges megalakulását – az idősebbek visszaemlékezéseire hagyatkozva - 1978-ra tesszük, mert ettől az időtől
kezdve Megyes József vezetésével már klub jelleggel, rendszeresen jöttek össze a tagok a Termelőszövetkezet kultúrtermében.
Pár évvel később a már megalakult klub tagjai a Művelődési Ház zenetermében találkoztak. 1991-ben a klubot a
megszűnés veszélye fenyegette, mert Megyes József idős kora,
a megromlott egészségi állapota miatt nem vállalta tovább
a vezetést. Juhász István elnökségével újult meg a klub, az ő
halálát követően Megyes János vezette rövid ideig a klubot,
majd Bezzeg Jánost választották meg elnökké. Ebben az időben a Pártház épületében kaptak helyet. Azt berendezték,
otthonossá tették, jó kis törzshelye lett a klubnak. Sajnos a
téesz megszűnése miatt elestek a támogatásától, az ingyenes
buszhasználattól. Szerencsére ebben az időben kezdte támogatni a klubot az önkormányzat - Gecse János polgármester
úr idejében - évi 50.000.- Ft-tal.
Megyes József, Juhász István, Megyes János, Bezzeg János volt vezetők már nincsenek közöttünk, elhunytak, mint
ahogy nincsenek már közöttünk az egykori alapító tagok
sem. Elismeréssel és nagy-nagy tisztelettel adózunk munkájuk és emlékük előtt! Hálásak vagyunk az elődöknek, hogy
elindították, majd megőrizték a falu idősei, nyugdíjasai számára ezt a klubot.
1999 októberében vette át Lehel Béla elnök a klub vezetését. Az ő kezdeményezésére Boros Zoltán polgármestersége
idején kapta meg - az akkor már 50 főt számláló klub - használatra a jelenlegi helyiségét. Az akkor raktárként üzemelt,
korábban Rózsa presszó volt. Ekkor kapott nevet is a klub:
Rózsa Nyugdíjas Klub. (Elbeszélések szerint a Rózsa presszó
Terék Attila bácsitól kapta a nevét, és úgy mondják, ő volt
a régi Rózsabálok szervezője is.) A teljesen gazos, lepusztult
ingatlant az akkori tagok nagy lelkesedéssel felújították, fákat telepítettek, berendezték, otthonossá tették az épületet.
Munkájuknak köszönhetően ma is otthonunknak érezzük a
klubhelyiséget.
Lehel Béla elnökségét követően Domonics Sándorné Katikát választották elnökké. Az ő idejében, 2007-ben alakult
át bíróságon bejegyzett egyesületté a szervezet. A bejegyzett
egyesület már pályázatokon vehetett részt, így lehetett asztalokat, székeket, az asszonykórusnak ruhákat venni, rendezvényekre pályázni. Katikáék úgy gondolták - és a nevük is erre
predesztinálta őket, - hogy újra felelevenítik a régi Rózsabálokat, hogy ezzel hagyományt teremtsenek. Máig ez már az 5.

Rózsabálunk.
2011 júliusa óta Szegedi Tibor vezeti az egyesületet. Vezetése alatt nőtt a taglétszám, jelenleg 75 főt számlálunk. Fiatalodott az egyesület, de nagyon sok idős tagunk is fenntartja
még tagságát, habár csak évi 1-2 alkalommal tud részt venni a
rendezvényeinken, mert érzi, jó tartozni valahová. Programjaink bővültek, összejöveteleinket igyekszünk értékes tartalommal megtölteni. Az Idősek Világnapja megszervezésével
szeretnénk felhívni a figyelmet az idős emberek tiszteletére,
megbecsülésére.
Külön kell megemlékeznünk az Asszonykórusunkról, melyet Paksi Barnabás tanító úr alapított 1970. tájékán, 16 fővel.
Majd kis szünet után Bertalan Ignácné Katika közreműködésével 1991-ben ismét felállt az éneklő csapat. A kórus élete
lassan egybeforrt a nyugdíjas klub életével. 2011-ben bekövetkezett haláláig Nyitrai Jánosné Erzsike vezette az énekkart.
Nagy-nagy szeretettel emlékezünk rá! Fontos esemény volt
az énekkar életében, hogy 2009-ben a KÓTA országos népzenei minősítő versenyen kiváló fokozatot értek el. Az asszonykórust jelenleg Domonics Sándorné vezeti, és éppen most van
bővülőben a kórus, férfitagokkal is.
Egyesületünk újabb kori életének aktív szereplői a fiatalabb nyugdíjasokból álló táncosaink, akik vidámságukkal,
olykor bolondos előadásukkal jókedvet csempésznek az egyesület életébe.
Egyesületünk mindig is fontosnak tartotta, hogy kapcsolatot ápoljon a település vezetőivel, más civil szervezetekkel,
a fiatalokkal, iskolával, óvodával. A gyermekek rendszeresen
fellépnek rendezvényeinken, s mi is ellátogatunk hozzájuk.
Ovis-nyugdíjas találkozó keretében palacsintáztunk, nálunk
jártak az iskolás manók, az ÖKOBOLDOK, közösen verseltünk a Költészet Napján az iskolásokkal. A fiatalok műsorral
köszöntötték a szépkorúakat az idősek világnapján.
A nyugdíjasok mindig ott vannak a falu rendezvényein,
bármilyen kezdeményezésben számíthatnak a falu vezetői
ránk. Így a kezdetektől állandó résztvevői, műsort adói vagyunk a falunapnak, ahol a környező településekről meghívott
vendégeink is rendre fellépnek. A község rendezvényeit kiállításainkkal is
színesítjük.
A
megalakulás óta
rendszeresek
voltak a vidám hangulatú kirándulások. Fel sem
lehet sorolni,
hogy a 35 év
alatt
hány
helyen jártak
ny u gd íj a s aink.
Valószínűleg ez a rövid
v isszaem lékezés
nem
tükrözi hűen
a klub teljes
életét,
csak
egy kis ízelítő,
nagyon sok
minden kimaradt. Úgy
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gondolom, egyesületünk tartalmas, szórakoztató programokat kínál a közösségi életet igénylő nyugdíjas, idős embereknek, mert nem törvényszerű, hogy az idős emberek elszigetelten, magányosan éljék életüket. Megöregedtünk, de a családi
helytállás mellett igényünk van egy másfajta kikapcsolódásra
is. Szeretnénk megmutatni a fiatalabbaknak, hogy még ebben
a korban is megéri összefogni, szebbé tenni, értelmesen kihasználni napjainkat.
Az idei Rózsabálunk egyúttal az egyesület fennállásának
35. évfordulója alkalmából rendezett ünnepség is volt.
Az egyesület 35 évét bemutató pillanatképek után Horváth
László polgármester köszöntötte a jubiláló egyesületet, majd
Szegedi Tibor emlékplakettet adott át Lehel Béla és Domonics
Sándorné volt elnökök részére. Ezzel köszönte meg nekik,
hogy munkájuknak köszönhetően mi fiatalabbak egy jól működő csapathoz csatlakozhattunk.
Köszöntötte egyesületünket Bodnár Gábor úr, az „Életet az
éveknek” Pest Megyei Egyesületének elnöke, Wágner Árpádné, a Tápiómenti Nyugdíjas Klubok területi vezetője, Szabó
Károly, a Nagykátai Katica Klub vezetője, Füléné GyürkiKiss Éva, a Tápiószelei Borostyán Klub Egyesület vezetője,
Mészáros Györgyné, a Tápiószentmártoni Szent Márton Klub
vezetője és az Újszilvási Rozmaring Nyugdíjas Klub, a Tápiószőlősi Barátság Nyugdíjas Klub, a Tápiógyörgyei Vadvirág
Klub és a Tápióbicskei Kortalan Klub képviselője.
Az ünnepi műsorban az óvodások több műsorszámot is
előadtak. Először az óvoda néptánc csoportja mutatott be
egy népi játékfüzért, amelyet Baranyiné Deák Mária és Kőszegi Violetta tanított be. Majd a részben tápiószelei, részben
farmosi óvodás lánykákból álló Menő Manók mutattak be
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egy mix-et Sándor Nóra felkészítésével. Kedves színfoltja volt
a műsornak, hogy az ovisok néptánc csoportja egy-egy szál
fehér szegfűvel köszöntötte a jubiláló egyesület tagjait.
A műsor további részében László Mária újpesti írónő saját
versével üdvözölte a nyugdíjasokat, majd asszonykórusunk
rózsáról szóló dalokat énekelt. Az iskolás korosztály képviseletében Tóth Tamás 8. osztályos tanuló szavalta el Várnai
Zseni: Csodálatos c. versét. A Pórteleki Pávakör citerazenekara Jászsági dalokat és Betyár dalcsokrot adott elő. A vacsora előtt- utolsó műsorszámként- a Budapestről érkezett Nova
Brigitta és kísérete Cigányshow-ja teremtett fergeteges hangulatot.
Vacsorára nyugdíjas asszonyaink bográcsban főzték a
töltött káposztát, melynek elkészítésében Kovács Istvánné,
Kenyó Ferencné, Tóth Istvánné, Szajkó Lajosné, Bodócsné
Nyitrai Margit tagjaink segédkeztek.
Vacsora után fiatal nyugdíjasaink Strauss: Rózsák keringője c. zenéjére keringőjükkel nyitották meg a bált, majd – mivel
nincs születésnap torta nélkül – felszolgáltuk a 120 szeletes,
rumos, puncsos tortát, melyet Varga Györgyné Rózsika sütött
és Csík Zoltánné Pannika ízesített, díszített.

Köszönjük a felajánlásokat:

Baráth Ferencné, Bezzeg Jánosné, Csík Zoltán, Kenyó Ferencné, Kiss Józsefné, Kovács Istvánné, Tarjáni József, Varga Györgyné tagjainknak, valamint
Horváth László polgármester úrnak, Horváth Antal
(Aranyablak Kft) és Katona Krisztián (Katona Nyomda)
vállalkozóknak! A nyomdának köszönhetően valamennyi
vendégünk egy könyvjelzőként használható emléklapot kapott.
Köszönjük a technikai segítséget Kasza Tamásnak,
Spenger Lászlónak és Szegedi Péternek!
Külön köszönjük valamennyi nyugdíjas tagunknak azt az áldozatos munkát, mellyel rendezvényünk
megszervezését, lebonyolítását elősegítették!
Szegedi Tiborné

A Pest Megyei Kormányhivatal Nagykátai Járási Hivatalának tájékoztatója
Tisztelt Ügyfeleink!

2013. május 15-étől Pest Megye valamennyi járásában a
járási törzshivatalokban és a hozzá tartozó kirendeltségeken
egységes ügyfélfogadási rend került bevezetésre. Nagykátán az
egységes ügyfélfogadási rendhez igazítottuk a Járási Gyámhivatal és a Járási Munkaügyi Kirendeltség ügyfélfogadását is.
Ügyfélfogadás a Törzshivatalban (Nagykáta, Dózsa Gy. út
2. 2-es és 3-as bejárat), a Járási Gyámhivatalban (Nagykáta,
Dózsa Gy. út 17.), a Járási Munkaügyi Kirendeltségen (Nagykáta, Gyóni Géza u. 11.):
Hétfő:
8:00 – 16:00
Kedd:
8:00 – 12:00
Szerda:
8:00 – 18:00
Csütörtök: 8:00 – 12:00
Péntek:
8:00 – 12:00
Ügyfélfogadás az Okmányirodában:
Hétfő – Péntek: 8:00 – 20:00

Ügyfélfogadás a Sülysápi, Tápiószelei
és Tápiószentmártoni kirendeltségeken:
Hétfő:
13:00 – 16:00
Kedd:
8:00 – 12:00
Szerda:
8:00 – 18:00
Csütörtök: 8:00 – 12:00
Péntek:
8:00 – 12:00
Ügyfélfogadás a Járási Földhivatalban
(Nagykáta, Dózsa Gy. út 9.)
Hétfő:
8:30 – 15:00
Kedd:
-------------Szerda:
8:30 – 15:00
Csütörtök: 8:30 – 12:00
Péntek:
-------------Tarnavölgyiné dr. Tényi Ágnes
Járási Hivatalvezető
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Tovább bővül a Kormányablakok ügyköre
Július elsejétől már 150 ügy intézhető a Kormányablakok- 9.
ban

A Kormányablakokban intézhető ügyek köre 2013. július
1-jétől 87 új ügykörrel egészül ki, így az állampolgárok már
150-féle ügyben fordulhatnak országszerte a Kormányablakokhoz. Az év végétől kiépülő Kormányablakok - ezzel együtt
- már több mint 2000 ügyben állnak majd az ügyfelek rendelkezésére. Az ügyfélbarát közigazgatás megteremtésének fontos
állomása volt, amikor 2011. január 1-jén az ország 29 pontján
elindultak a Kormányablakok, ahol ma már 63 ügyben kérhetünk segítséget. Most az elérhető és intézhető ügyek száma
megint bővül, így július 1-jétől többek között otthonteremtési,
gyermektartásdíj állami megelőlegezésével, lakásfenntartási
kérelemmel vagy haláleset bejelentésével is már a kormányablakokhoz kell fordulni. Az új ügykörök esetében is csak az
lesz a dolga az ügyfélnek, hogy beadja kérelmét a Kormányablakban, nem kell ügyintézési helyszínek és időpontok között
keresgélni. Ilyenkor – az eddigi ügykörökhöz hasonlóan – a
Kormányablak tájékoztatja is az ügyfeleket az eljárás menetéről, és az eljárással kapcsolatos jogairól és kötelezettségeiről,
valamint a Kormányablakban dolgozó munkatársak segítséget
nyújtanak az ügyfélnek a kérelem kitöltésében is.
A Kormányablakok kezdettől fogva ügyfélbarát nyitva tartással, munkanapokon reggel 8 óra és 20 óra között várják az
ügyeiket intézni kívánó állampolgárokat. 2014 –re az ország
380 pontján, több mint 2000 ügyben lehet majd felkeresni a
Kormányablakokat, így az ügyfelek egy helyen, rövid időn
belül még több ügyben kezdeményezhetnek majd eljárást,
anélkül, hogy több hatóságot meg kellene keresniük. A bevezetendő ügykörök teljes listája itt olvasható, továbbá a részletes ügyfél tájékoztató anyagok hamarosan elérhetők lesznek a
kormanyhivatal.hu honlapon is.

A FŐVÁROSI ÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATALOK
KORMÁNYABLAKAIBAN INTÉZHETŐ ÜGYKÖRÖK
I. A KORMÁNYABLAKOKBAN JELENLEG INTÉZHETŐ
63 ÜGYKÖR:
1. a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi
CXXVIII. törvény 17. § (9) bekezdése szerinti kártalanítás,
2. az állampolgárság megszerzésére irányuló nyilatkozat és
kérelem, továbbá az állampolgárságról lemondó nyilatkozat, valamint az állampolgársági bizonyítvány kiadása
iránti kérelem,
3. kivételes nyugellátás-emelés és egyszeri segély iránti kérelem nyomtatvány kiadása, átvétele és továbbítása,
4. a nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál nyilvántartott adatokba a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.
évi LXXXI. törvény 96. § (7) bekezdése alapján történő
„betekintési jog” iránti kérelem nyomtatvány kiadása átvétele, továbbítása,
5. a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről szóló igazolások kiadása iránt a felszámoló/
végelszámoló által benyújtott kérelmek átvétele, továbbítása,
6. a nyugdíjfolyósításhoz és a megváltozott munkaképességű személyek ellátása folyósításához kapcsolódó bejelentési kötelezettségek teljesítése, továbbá nyomtatvány
kiadása, átvétele,
7.
TAJ kártya igénylés befogadása,
8. Európai Egészségbiztosítási kártya igénylés befogadása,
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a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény 22. §-a szerinti utazási költségtérítés
igénylése,
a táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj iránti méltányossági kérelmek előterjesztése,
méltányosságból - az Egészségbiztosítási Alap terhére adható egyszeri segély iránti kérelmek átvétele,
egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezése,
családi gazdaság nyilvántartásba vétele iránti kérelem benyújtása,
családi gazdaság nyilvántartásba vételének törlése iránti
kérelem benyújtása,
őstermelői igazolvány kiadása iránti kérelem benyújtása,
őstermelői igazolvány elvesztésének, megsemmisülésének bejelentése,
őstermelői igazolvány adattartalmában történő változás
bejelentése,
bejelentés parlagfű fertőzött ingatlanról,
fogyasztóvédelmi panaszok, közérdekű bejelentések felvétele,
természetes fürdővíz fürdési célú engedélyezése,
természetes fürdőhely kijelölési eljárás,
gyermektáboroztatás helyének és időpontjának, valamint
a táborozásban résztvevők személyének bejelentése,
vándortábor útvonalának több népegészségügyi szolgálat
területi illetékességét érintő bejelentése,
veszélyes anyaggal vagy veszélyes készítménnyel folytatott tevékenység bejelentése,
bejelentés megtétele, továbbítása a veszélyes anyagokkal és
a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások,
illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000.
(XII. 27.) EüM rendelet alapján a veszélyes anyagok és keverékek felhasználásáról, illetve annak változásáról,
műemlékre kiterjedő, a Magyar Államot megillető elővásárlási jognyilatkozat iránti kérelmek és mellékleteik
átvétele, továbbítása,
polgári felhasználású ipari robbanóanyagok behozatali,
kiviteli és reexport engedélykérelmek előterjesztése,
biztonsági papírok kiviteli, behozatali, reexport engedélykérelmének befogadása,
utazásszervezői- és közvetítői tevékenységgel kapcsolatos
kérelmek befogadása,
egyes tűzijátékokra és más polgári célú pirotechnikai eszközökre behozatali, kiviteli és reexport engedélykérelmek
befogadása,
illékony szerves vegyületet tartalmazó egyes festékek,
lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek
gyártására és forgalomba hozatalára vonatkozó kérelmek
befogadása,
gyermekgondozási segély igénylése,
anyasági támogatás igénylése,
családi pótlék igénylése,
gyermeknevelési támogatás igénylése,
fogyatékossági támogatás iránti kérelem-nyomtatványok
kiadása, kérelmek átvétele, továbbítása, lakcím/számlaszám/változás bejelentés, utalásváltozás lakcímről számlaszámra, eljárás megszüntetéshez dokumentumok átvétele,
építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésének és az
adatok változásának bejelentése, előzetes bejelentés, utólagos bejelentés, bejelentő lapok, és mellékleteik átvétele
és továbbítása,
teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat és az apai elismerő nyilatkozat teljes hatályához szükséges hozzájárulás,
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a Magyar igazolványok, Magyar hozzátartozói igazolványok által biztosított diákkedvezmények bejegyzésére,
visszavonására irányuló eljárás,
a Magyar igazolványok, Magyar hozzátartozói igazolványok által biztosított pedagógus és oktatói kedvezmények
bejegyzésére, visszavonására irányuló eljárás,
a Magyar igazolvány és Magyar hozzátartozói igazolvány
kiadásával összefüggő eljárás,
gyermekgondozási díj igénylésével kapcsolatos eljárás,
terhességi-gyermekágyi segély igénylésével kapcsolatos
eljárás,
a bemutatott külföldi okiratok elfogadhatóságának elbírálása, amennyiben nem magyar állampolgár kíván Magyarországon házasságot kötni, vagy bejegyzett élettársi
kapcsolatot létesíteni,45. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak igénylése,
nem magyar állampolgár házasságkötése és bejegyzett
élettársi kapcsolatának létesítése,
házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése,
a házassági névviselési forma módosítása,
születés anyakönyvezése,
hatósági bizonyítvány kiállítása az anyakönyvből,
haláleset anyakönyvezése
egyéni vállalkozói tevékenység elektronikus bejelentése,
egyéni vállalkozói tevékenység adatváltozásának elektronikus bejelentése,
egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének és szünetelés utáni újrakezdésének elektronikus bejelentése,
egyéni vállalkozói tevékenység megszűnésének elektronikus bejelentése,
a kormányablak tájékoztatást nyújt az egyéni vállalkozást
alapítani kívánó természetes személyeknek, és az egyéni
vállalkozóknak az egyéni vállalkozás működési szabályairól, képesítéshez kötött gazdasági tevékenység esetén
a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményekről, bejelentéshez vagy hatósági engedélyhez kötött
gazdasági tevékenység esetén - ide nem értve az önkormányzati rendeletet - a szükséges bejelentésekről, hatósági engedélyekről és az engedélyező, továbbá bejelentést
fogadó hatóságok elérhetőségéről,
a kormányablak betekintési lehetőséget biztosít az Országos Cégnyilvántartási és Céginformációs Rendszer cégadatbázisába,
a kormányablak az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi
hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendelet szerinti építésügyi és építésfelügyeleti hatósági engedélyezési,
tudomásulvételi kérelmet és az ezekhez az eljárásokhoz
kapcsolódó egyéb kérelmet, nyilatkozatot, igazolást papír
alapon vagy elektronikus adathordozón átveszi. Az iratról elektronikus másolatot készít, azt továbbítja és feltölti az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató
elektronikus dokumentációs rendszerbe,
a kormányablak iratbetekintési és iratmásolati szolgáltatási
lehetőséget biztosít az ügyfél azonosítását követően az egyedi ügy irataiba, amelyben az ezt kérelmező ügyféli jogállással rendelkezik és amely iratra iratbetekintési joga van,
a kormányablak ügyfélkapu regisztrációs szervként jár el,
a Kormányablak lehetőséget biztosít arra, hogy az ügyfél
az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nyilvántartásában róla nyilvántartott adatokat megismerje,
az Ingatlan-nyilvántartásból az ingatlanok adatait nem
hiteles és elektronikusan hitelesített tulajdoni lap máso-
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lat lekérdezésével, valamint térképmásolat lekérdezésével
külön jogszabályban megállapított igazgatási szolgáltatási díj megfzetése ellenében megismerheti az ügyfél,
63. a kormányablak lehetőséget biztosít arra, hogy az ügyfél
az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nyilvántartásában róla nyilvántartott adatokat megismerje,
II. A KORMÁNYABLAKOKBAN 2013. JÚLIUS 1-JÉTŐL
INTÉZHETŐ TOVÁBBI ÜGYKÖRÖK
64. otthonteremtési támogatás iránti kérelem
65. gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése iránti kérelem
66. gyermek családi és utónevének megállapítása iránti kérelem
67. a családi jogállás megállapítása iránti perindításhoz történő hozzájárulás iránti kérelem
68. a 16. életévet betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezése iránti kérelem
69. lakáscélú állami támogatásokat (közvetlen támogatások,
kamattámogatások) igénylők hitelintézeti elutasítása miatt a támogatásra való jogosultság feltételeinek a megállapítása iránti kérelem
70. lakástámogatás visszafzetési kötelezettség felfüggesztése
iránti kérelem
71. hatósági közvetítői nyilvántartásba vétel iránti kérelem
72. hatósági közvetítői nyilvántartásból való törlésre irányuló kérelem73. igazolás kiadása iránti kérelem arról, hogy
az ügyfél nem kedvezményezettje másik lakás-takarékpénztári szerződésnek
74. lakástakarék-pénztári megtakarítás esetén az állami támogatás visszafzetésére kötelezettek fzetési könynyítés
iránti kérelme
75. lakásfenntartási támogatás iránti kérelem
76. az egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezéséről szóló 11/2005. (I. 26.) Korm. rendelet szerinti, törlesztési kötelezettség felfüggesztése iránti kérelem
77. aktív korúak ellátása iránti kérelem
78. rendezvénytartási engedély kiadása iránti kérelem
79. rendezvénytartási engedély jogosultjának adatváltozásról
szóló bejelentése
80. rendezvénytartási engedély jogosultjának bejelentése a
tevékenység megszüntetéséről
81. adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránti kérelem
82. olyan személynek a bejelentése, akinek a hagyatéki eljárás
megindításához jogi érdeke fűződik
83. az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések
megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény szerinti
panasz benyújtása kivéve adótitok vagy vámtitok esetén
az adóhatóság elleni panaszokat
84. a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 92. §-a
szerinti panasz benyújtása
85. a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény
26. §-a szerinti panasz benyújtása
86. az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX.
törvény 22. § (4) bekezdés b) pontja szerinti panasz benyújtása
87. az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések
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88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.

megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény szerinti
közérdekű bejelentés benyújtása kivéve adótitok vagy
vámtitok esetén az adóhatóságnak intézett közérdekű bejelentéseket
annak igazolása iránti kérelem, hogy a kérelmező az elmebeteget gondozásban, ellátásban és felügyeletben tudja
részesíteni
anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem
temetkezési szolgáltatási tevékenység engedélyezése iránti kérelem
állatvásár tartásának engedélyezése iránti kérelem
állatpiac tartásának engedélyezése iránti kérelem
állatkiállítás tartásának engedélyezése iránti kérelem
közterületen lévő fás szárú növény kivágásának engedélyezése iránti kérelem
állatmenhely létesítésének engedélyezésére irányuló kérelem
állatpanzió létesítésének engedélyezésére irányuló kérelem
üzlet működési engedélyének kiadása iránti kérelem
vásár üzemeltetésének engedélyezésére irányuló kérelem
vásár 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem
piac üzemeltetésének engedélyezésére irányuló kérelem
piac 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem
bevásárlóközpont üzemeltetésére irányuló bejelentés
helyi termelői piac üzemeltetésére irányuló szándék bejelentése
helyi termelői piac 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem
szálloda szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti
kérelem
panzió szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti
kérelem
kemping szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti
kérelem
üdülőház szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem
közösségi szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedély
kiadása iránti kérelem
egyéb szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem
szálloda szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának
adatváltozás bejelentése
panzió szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának
adatváltozás bejelentése
kemping szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának
adatváltozás bejelentése114. üdülőház szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozás bejelentése
közösségi szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedély
jogosultjának adatváltozás bejelentése
egyéb szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozás bejelentése
szálloda szálláshely megszüntetésének bejelentése
panzió szálláshely megszüntetésének bejelentése
kemping szálláshely megszüntetésének bejelentése
üdülőház szálláshely megszüntetésének bejelentése
közösségi szálláshely megszüntetésének bejelentése
egyéb szálláshely megszüntetésének bejelentése
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123. természetes személy, gazdálkodó szervezet üzletszerű ingatlanközvetítői tevékenység engedélyezése iránti kérelme
124. természetes személy, gazdálkodó szervezet üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység engedélyezése iránti kérelme
125. építési engedély iránti kérelem
126. összevont engedély iránti kérelem
127. fennmaradási engedély iránti kérelem
128. használatbavételi engedély iránti kérelem
129. bontási engedély iránti kérelem
130. az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezése iránti kérelem
131. engedély hatályának meghosszabbítása iránti kérelem
132. összevont telepítési engedély iránti kérelem
133. jogutódlás tudomásulvétele iránti kérelem az építésügyi
eljárásban
134. használatbavétel tudomásulvétele iránti kérelem
135. veszélyhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvétele iránti kérelem
136. hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
137. előzetes szakhatósági vélemény iránti kérelem
138. bontás tudomásulvétele iránti kérelem
139. kivitelezés kezdésének tudomásulvétele iránti kérelem
140. építésügyi hatósági szolgáltatás iránti kérelem
141. elektronikus gyűjtőtárhely és feltöltő tárhely létesítése az
Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató
elektronikus Dokumentációs Rendszerben (ÉTDR)
142. információ, illetve adatszolgáltatás az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ Országos Építésügyi
Nyilvántartás (OÉNY) nyilvános adataiból”
143. tájékoztatás a tervezett építési tevékenység engedélyezésére, a választott eljárástípus lefolytatására hatáskörrel
rendelkező illetékes építésügyi hatóság megnevezéséről
és elérhetőségéről
144. tájékoztatás arról, hogy mely hatósági engedély iránti kérelmek nyújthatók be együtt
145. tájékoztatás a kérelmezendő eljárástípus illetékének mértékéről
146. tájékoztatás az egyes szakhatósági eljárások illetékének
vagy igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről
147. információ, felvilágosítás és segítségnyújtás az Építésügyi
hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer (ÉTDR) kapcsán az elektronikus ügyintézésre vonatkozóan”
148. A kormányablak Internet használatot és hozzáférést biztosít az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ adataihoz és elektronikus alkalmazásainak használatához, elektronikus ügyintézés indításához
149. A kormányablak Internet használatot és hozzáférést biztosít az Országos Építésügyi Nyilvántartás adataihoz és
elektronikus alkalmazásainak használatához, elektronikus ügyintézés indításához.
150. A kormányablak beszedi, továbbítja, illetve igazolja az
építésügyi és építésfelügyeleti hatósági és a szakhatósági
eljárás illetékét és az építésügyi igazgatási szolgáltatási díját.
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Kullancsszezon
Tavasz kezdetével feléled a természet. Az emberek is egyre
többet vannak kint a szabadban. Sajnos a természet kevésbé sem
kedves állatai is elkezdik életüket. A kullancsok többféle betegséget is terjesztenek. Az egyik ismert általuk okozott betegség
a Lyme-kór. Kevesen tudják, hogy a Lyme kórt tulajdonképpen
az úgynevezett Borrelia burgdorferi baktérium okozza, amely
a bőrbe jutás után szaporodni kezd, majd elterjed a testben.
Ugyanakkor fontos megemlíteni azt is, hogy nem minden kullancs fertőzött. Oltás azonban sajnos nincs ellene, a védőoltás
ugyanis kizárólag az állat által terjesztett másik betegség, a vírusos agyvelőgyulladás
ellen jelent védelmet. Így különösen fontos, hogy mindent megtegyünk a megelőzés érdekében.
Hogyan védekezhetünk?
Legelőször is próbáljunk meg védekezni a kullancscsípés ellen, megfelelő, hosszú ujjú
ruházattal, illetve rovarriasztó szerek használatával.
Természetjárás után mindenképp vizsgáljuk át testünket, és
ha kullancsot találunk bőrünkben, minél hamarabb távolítsuk
el kullancscsipesz segítségével, oly módon, hogy közben nem
nyomjuk össze a potrohát, hiszen ebben találhatóak a kórokozók. Minél kevesebb ideig van az emberben a kullancs, annál
kisebb a fertőződés veszélye.
A csípést követő napokban, hetekben figyeljük testünket,
hiszen Lyme-kór esetén általában kokárdaszerű kerek piros
folt jelenik meg a csípés helyén, mely általában növekedésnek
is indul. Ezen kívül a jelenséget enyhe helyi, égő fájdalom, esetleg viszketés kísérheti. A
kokárdaszerű folt megjelenésekor forduljunk orvoshoz, aki vizsgálat után antibiotikumot ír fel a Lyme kórra, amire a betegség jól gyógyul. Ha nem kezelik a friss Lyme-kórt,
hónapok, évek múltán komolyabb szövődményeket is okozhat, mint például szívizomgyulladást, szívritmuszavart, arcidegbénulást. Lyme-kór gyanúja esetén forduljunk tehát
azonnal orvoshoz!
Hazánkban az elmúlt három évtizedben a kullancsok elleni védekezés fontos eleme a
kullancsirtás volt. A kullancsirtás permetezéssel történt parkokban, táborhelyeken, kempingekben stb. A permetezéshez használt vegyszert az Európai Unió betiltotta (kivette az
engedélyezett szerek közül), így a továbbiakban, hazánkban sem alkalmazható. Az irtás
beszüntetése miatt nagyobb hangsúlyt kell fektetni a környezetünk rendezésére, például
a rendszeres fűnyírásra, avar összegyűjtésére, aljnövényzet ritkítására. Ezzel kedvezőtlen
feltételeket teremtünk a kertünkben a kullancsok elszaporodásához. A védekezésben a
megelőzés kapja a főszerepet.
Másik betegség, amit a kullancs terjeszt a kullancsencefalitis (vírusos agyvelő és agyhártyagyulladás). A kullancsencefalitis megelőzési módja (a fentiekben leírt kullancsriasztók használatán és a rendszeres kullancsviziten kívül) az aktív védőoltás. Ezt főként azoknak ajánlható, akik huzamosabb időt töltenek folyamatosan a természetben
(pl. több hetes táborok, túrák). A védettség kialakításához két alapoltás szükséges 1 - 3
hónap időközzel, melyet 9 - 12 hónap múlva emlékeztető oltás követ. A védőhatás hosszú
távú fenntartására 3, majd 5 évenként egy újabb emlékeztető oltás szükséges. Az oltási
sorozatot ajánlott a hideg évszakban elkezdeni.
Használjuk ki a megelőzés módszereit és kullancscsípés után mindkét megbetegedés gyanúja esetén forduljunk orvoshoz.

Újszülöttek
2013. április 1.
Rárics Alexandra Tímea
Rárics Tímea és
Horváth László kisleánya
2013. április 3.
Ács Ádám
Kármán Edit és
dr. Ács Attila kisfia

Házasságot kötött:
2013. május 25.
Gulyás Zoltán
és Kanyó Anita

Elhunytak:
2013. április 1.
Nagy Pálné
szül. Juhász Mária
72 éves
2013. április 29.
Balla Mihály
71 éves
2013. május 1.
Mizsei Amál Ibolya
60 éves
2013. május 3.
Gál Béla
71 éves
2013. május 13.
Árva János
63 éves
2013. május 28.
Varga Jánosné
szül. Papp Julianna
88 éves
2013. június 5.
Vincze Ferencné
szül. Jezsik Erzsébet
86 éves

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

Árva János

temetésén részt vettek,
sírjára virágot és koszorút hoztak,
fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló családja

II. FARMOSI AMATŐR FOGATHAJTÓ BARÁTI TALÁLKOZÓ – 2013. július 20.
PROGRAM:

Póni II-es
Félvér I-es
Félvér II-es

07:00-08:00 Fogatok érkezése
07:30-09:00 Reggeli, pályabejárás
09:00

Ünnepélyes megnyitó és zenés
felvonulás a faluközpontig

10:00

A verseny kezdése,
I. forduló

12:30

14:00

Ebéd
Póni IV-es bemutató
Félvér IV-es bemutató
II. Forduló

19:00

Eredményhirdetés, fogatok,
karusszel bemutató

A változtatás jogát fenntartjuk!
NEVEZÉSI DÍJ: Fogatonként 3500 Ft.
Helyszín:
Farmos, Paskomi út, Vásár tér
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SEBÉSZETI MAGÁNRENDELÉS

Dr. KUTI LAJOS
Sebész főorvos, proktológus

– Sebészeti betegségek műtéti megoldása, szükség
esetén kórházban
sérv, visszér, epekövesség, aranyér vizsgálata
– aranyér és egyéb végbélbetegségek fájdalommentes,
végleges műtét nélküli ellátása
– végbélrákszűrés
– benőtt köröm, fitymaszűkület gyógyítása

5100 Jászberény, Árendás út 13.
Rendelési idő: szerda 17- 18 óráig

2760 Nagykáta, Temető út 2/c.
Rendelési idő: hétfő 17 – 18 óráig
csütörtök: 17 – 18 óráig

Bejelentkezés: 06 30/96-53-856
15 órától
www.drkutilajos.hu

19. oldal

Dr. Gilicze Tamás
sebész, baleseti sebész
baleseti sebész főorvos

magánrendelése
–	Sebészeti betegségek kivizsgálása és
kezelése
– Baleseti problémák kivizsgálása és
kezelése
– Bőrelváltozások vizsgálata és
kezelése
Rendelési idő:
Hétfő, Kedd, Péntek 17-19.
Gyenes Medical Center:
Nagykáta, Gyóni Géza út 13.

Tel: 06-30-983-4179
06- 30-718-2219

EDZŐTEREM
FARMOSON!
Fiatalok, és kevésbé fiatalok,
lányok és fiúk!
Erősödni, vagy éppen
fogyni szeretnél?
Újra vár mindenkit a farmosi
edzőterem! Formáld a tested,
kedved szerint.
Gépek, súlyzók, szabadtéri
edzés, tanácsadás.
Érdeklődni:

06 20/973-6882
Nyíltnap:
minden csütörtök 19-20 óra között,

József Attila utca 14.

20. oldal
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A kecskefülű király című mesejáték képekben

SZÉPKORÚAK KÖSZÖNTÉSE
A Magyar Köztársaság Kormánya - az
Idősügyi Tanács kezdeményezésére - a
szépkorúak iránti társadalmi megbecsülés
kifejezéseképpen megalkotta a 255/2008.
(X. 21) Korm. rendeletet. A személyes köszöntésre és az azzal járó okiratra, továbbá
jubileumi juttatásra - legkorábban 2009. január 1-jétől - a 90., a 95. és a 100. életévüket
betöltött, Magyarországon bejelentett lakó-

hellyel rendelkező magyar állampolgárok és
a Korm. rendeletben meghatározott további
személyek jogosultak. A juttatás nem kapcsolódik a nyugdíjas státuszhoz.

Fa r mosi I n for mác iók R ipor tok

A jubileumi juttatás összege
a 90. életév betöltésekor 90 000 forint,
a 95. életév betöltésekor 95 000 forint,
a 100. életév betöltésekor 100 000 forint.
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban:
KEKKH) a szépkor betöltését megelőzően
legalább 60 nappal - a lakóhelyén és a tartózkodási helyén - írásban keresi meg a szépkorú
személyt, hogy a KEKKH által e célra rendszeresített és megküldött űrlapon jelentse be
azt a lakcímet, amelyen személyes köszöntés
céljából elérhető, vagy amelyre ennek hiányában az okirat elküldhető; azt a lakcímet
vagy bankszámlaszámot, amelyre a jubileumi
juttatás folyósítását kéri. A szépkorú személy
eldöntheti, hogy a jubileumi juttatást és/vagy
a személyes köszöntést elfogadja-e. Ha igen,
a KEKKH által megküldött, a KEKKH-nek
visszaküldendő űrlapon rendelkeznie kell arról, hogy a születésnapi köszöntés és a juttatás
folyósítása érdekében hozzájárul-e, hogy a
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság, valamint a lakcím vagy tartózkodási hely szerint illetékes helyi önkormányzat jegyzője kezelhesse a személyes adatait a köszöntés és a juttatás folyósítása
céljából. A jubileumi juttatást a Nyugdíjfolyó-

sító Igazgatóság a KEKKH
adatszolgáltatását követő 15 napon
belül, de legkorábban a
szépkor betöltését megelőzően
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nappal, külön
törzsszámon
folyósítja.
Személyesen
azt a szépkorú
személyt köszöntik, aki az adott évben tölti be a 90., 95.,
illetve a 100. életévét.
Farmoson 2012-ben és 2013-ban több személy kérte, hogy személyesen köszöntse a Polgármester, Anyakönyvvezető, Jegyző. Nagyon
emlékezetes perceket szereztek a születésnapjukon családjuknak és az őket felköszöntőknek.
A képen Malatinszki Gyuláné „Bába” Mariska néni látható a Polgármesterrel. A másik
képen Horváth Ferencné Kati néni nézi a Miniszterelnök Úr aláírásával érkezett köszöntő
levelet.
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