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Farmos Község

Önkormányzat

 

 

J e g y z ő k ö n y v

 

 

 Készült: Farmos község Önkormányzat Képviselő testületének 2008. május 13-án 17.00.  

                órai kezdettel tartott  ülésén.

 

Jelen vannak: Boros Zoltán polgármester, Árva Zsolt alpolgármester, Bátor Józsefné, Dr. 

Ács Attila, Illing Szabolcs, Kézér Imre, Kaszás Zoltánné, Miknai Ferenc, Rózsavölgyi Géza, 

Tarjáni Zsolt, Tarkó Gábor, Vincze Tamás képviselők.

 

Tanácskozási joggal: Tóth Julianna mb. jegyző, Zajacz Ágnes, Bárándi Sándor, Glócz Zoltán, 

Böjti Károlyné, Kollár Ferenc, Jezsikné Kármán Teréz

 

Boros Zoltán polgármester: Köszönti az ülésen megjelenteket.

 

A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes. jegyzőkönyvvezetőnek 

felkéri Szöllősi Tündét, jegyzőkönyv hitelesítőnek Rózsavölgyi Gézát képviselőt. 

 

Napirend:

 

1./ Két ülés között történt eseményekről tájékoztató

     Előadó: polgármester

 

2./ Nagykátai Rendőrkapitányság 2007. évi tevékenységéről szóló beszámoló

     Előadó: Zajacz Ágnes

 

3./ Oktatási intézmények felülvizsgálatának tárgyalása

     Előadó: polgármester

 

4./ Könyvvizsgálói jelentés

     Előadó: polgármester

 

5./ 2007. évi zárszámadás tárgyalása

     Előadó: polgármester

 

6./ Óvoda pályázatának benyújtásáról döntés

     Előadó: polgármester

 

7./ A helyi Önkormányzat gyámügyi igazgatási tevékenységéről szóló tájékoztató

     Előadó: polgármester

 

8./ Jelentés adónemenként a kivetésekről, befizetésekről és hátralékokról

     Előadó: polgármester

 

9./ Szerződések felülvizsgálatáról döntés

     Előadó: polgármester
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10./ Farmos 070/26 és 07/45-48 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása

       Előadó: polgármester

 

11./ Ravatalozó tulajdonjogának rendezése

       Előadó: polgármester

 

12./ Beépítési kötelezettség törléséhez hozzájárulás

       Előadó: polgármester

 

13./ Szolgálati lakás értékesítéséről döntés

      Előadó: polgármester

 

14./ Építési telkek kialakításáról döntés

      Előadó: polgármester

 

15./ Önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 9/2006. (XI. 15.) sz. Önk. rendelet  

        hatályon kívül helyezéséről döntés

        Előadó: polgármester

 

16./ Postagalamb Sport Egyesület kérelme

        Előadó: polgármester

 

17./ Tarjáni István terület felajánlási ügye

        Előadó: polgármester

 

Boros Zoltán polgármester: Kéri, aki egyetért a napirendre, a jegyzőkönyvvezetőre és a 

hitelesítőre tett javaslatokkal, kézfelemeléssel jelezze. 

 

Boros Zoltán polgármester: Megállapítja, hogy a testület a javaslatot 10 igen szavazattal, 

ellenszavazat, tartózkodás nélkül a javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

40/2008.(V. 13.) sz. Önk. határozat

Farmos község Önkormányzatának képviselő-

testülete a napirendi pontokra tett javaslatot 

elfogadta. 

 

Napirend:

 

1./ Két ülés között történt eseményekről tájékoztató

     Előadó: polgármester

 

Boros Zoltán polgármester: 

- Védőnői állás betöltésére egy pályázó volt, de visszamondta jelentkezési szándékát.

- Május elsejei rendezvény különösebb esemény nélkül lezajlott.

- Bodor úr befejezte az átvilágítást az Általános Iskolában és a Községi Óvodában, holnap 

reggel jön az intézményvezetőkkel egyeztetni.

- A jegyzői állásra ez idáig 2 fő jelentkezett.

-ÖKO Víz Kft. lomtalanítási napot tart, május 26-31 és június 2-3-án elektronikai hulladékok 

összegyűjtést tervezik, június 9-10-én pedig a további lomok elszállításáról gondoskodnak.  
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Szórólapot fognak készíteni.

 

Átadja a szót Glócz Zoltán körzeti megbízottnak, adjon számot az elmúlt időszak 

eseményeiről.

 

Glócz Zoltán KMB.: Jelentős értékű vegyszerlopás történt a telephelyről. A vizsgálatok 

folyamatban vannak. Más esemény nem történt.

 

Tarjáni Zsolt képviselő kér szót.

 

Boros Zoltán polgármester a szót megadja.

 

Tarjáni Zsolt képviselő: A hulladék elszállítással kapcsolatban több helyről jelezték, hogy 

nem tudták elviszik-e a szemetet vagy sem. 

 

Illing Szabolcs képviselő: A szórólapon rajta volt, hogy csak húsvét hétfőn nem viszik a 

szemetet, a többi ünnepen folyamatos marad szemétszállítás.

 

Kaszás Zoltánné képviselő: Ma is vitték a szemetet.

 

Boros Zoltán polgármester: Minden ünnepen jönnek a húsvét hétfő volt kivétel.

 

Több hozzászólás nem volt

 

Boros Zoltán polgármester: Kéri, hogy aki egyetért a két ülés között tett fontosabb 

intézkedésekről tett tájékoztatóval kézfelemeléssel jelezze.

 

Boros Zoltán polgármester: Megállapítja, hogy a testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül a tájékoztatót elfogadta.

 

Napirend

 

2./Nagykátai Rendőrkapitányság 2007. évi tevékenységéről szóló beszámoló

    Előadó: Zajacz Ágnes

 

 

Boros Zoltán polgármester: Felkéri, Zajacz Ágnes r.alezredes kapitányságvezető asszonyt, 

tartsa meg a Nagykátai Rendőrkapitányság 2007. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.

 

Zajacz Ágnes r.alezredes: Szeretettel és tisztelettel köszönti a képviselőtestületet. Megküldte 

írásos előterjesztését a képviselő testületnek. Néhány gondolatot szeretne kiemelni belőle. 

Az ismerté vált bűncselekmények száma 1622-ről 1807-re emelkedett. A vagyonellenei 

bűncselekmények száma teszi ki a bűncselekmények háromnegyed részét. Személyelleni 

bűncselekmények száma csökkent. Házasság, család, ifjúság és nemi erkölcs elleni 

bűncselekmények száma is igen magas. Közrend elleni bűncselekmények száma is csökkent. 

Gyorsított eljárás nagyon hasznos, visszatartó erejű lehetőség. Bűncselekmény elkövetését 

követően 15 napon belül bíróság elé kerül az ügy. 2007-ben 73 ilyen eljárás volt, 70 

eredményesen lett befejezve. 3 vádlott nem jelent meg a bírósági idézetre. 

37 szabálysértés eljárás volt: járművezetéstől való eltiltás 32 fő, veszélyes fenyegetés 

1tiltott kéjelgés 2, tulajdon elleni szabálysértés 2. Szabálysértési gyakorlatunk továbbra is a 
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legszigorúbba megyében. 

Átlag életkoruk 33 év, nagyon fiatalok a kollégák. Létszám helyzetük igen kedvező volt a 

beszámoló írásakor, már nem.  

Közterületi mutatók intézkedések száma emelkedett. 36.833 órát töltöttek közterületetn, 

5.089fő. Nagykátán nincs fogda, onnan kell átkísérni. 270 átkísérés  volt. Már az idén is 16 

volt. Ezek az átkísérések elvonják az embereket a közterületről. 

Sajnos nagyon sok állampolgár nem jogkövető idézésre nem jelennek meg, elővezetés kell 

alkalmazni. Az elmúlt évben  570 ilyen eset volt. 

Biztosítási feladatok száma is megnőtt, különböző rendezvényeken kell a rendet biztosítaniuk. 

A Budapesti demonstrációkra is menniük kell a kollégáknak, 8 fő rendszeresen részt vesz. 

Farmos község bűnügyi és közbiztonsági helyzete igen kedvező 96-ról 74-re csökkent a 

vagyonelleni bűncselekmények száma, személyelleni bűncselekmények száma növekedett. 

Ittas és bódult állapotban történő járművezetések száma is növekedett. Közterületi mutatók 

emelkedtek.

Baleseti adatok, sajnálatos, de emelkedtek 87-ről 125-re. Halálos kimenetelű balesetek száma 

5-ről 8-ra, a súlyosan sérültek száma 37-ről 42-re, a könnyen sérültek száma 45-ről 75-re 

emelkedett. Anyagi káros balesetek száma szinte azonos. Farmoson az elmúlt évben 7 baleset 

történt.  Az illetékességi területükön a legkedvezőbb adat. Csak könnyű sérüléssel járó baleset 

volt. Az anyagi káros balesetek száma emelkedett 8-ról 11-re. 

Minden önkormányzattal gyermekjóléti szolgálattal, mezőőri szolgálattal kiváló az 

együttműködése a rendőrségnek. El szokta mindenhol mondani, hogy ahol még nincs, legyen 

mezőőri szolgálat. Értékes információkat adnak, bűncselekményeket meg tudnak előzni. A 

horgászokkal-vadászokkal is nagyon jó a kapcsolatuk, együttműködési szerződés velük is 

van. Polgárőrség is nagyon jól működik. 

A 0 tolerancia eredménye az hogy gépkocsival egyre kevesebben közlekednek ittasan, 

viszont az ittasan kerékpározók száma növekedett meg, ami viszont szabálysértés. Guruló 

akciókat heti rendszerességgel tartják 3-4-5-órát töltenek 1-1 adott községben a polgárőrség 

segítségével parancsnokis irányítással, 10-12 fővel. Eredmények nagyon szépek. Passzív 

biztonsági eszközök használatának ellenőrzését megköveteli, a kivilágítatlan kerékpárok 

kiszűrését szintén. Fáma lézer készülék kihelyezését is nagyon fontosnak tartja. Pest megyei 

Rendőrkapitányság értékelése pozitív. Átlagosnál jobb eredményt ért el a kapitányság.

 

Boros Zoltán polgármester: Megköszöni a beszámolót, kéri a kérdéseket, hozzászólásokat.

 

Tarkó Gábor képviselő: 311 út Farmos - Tápiószentmárton Göbölyjárás közötti szakaszon 

mi indokolja a 60 km-es tábla kihelyezését? Szerinte a tábla nincs helyesen kihelyezve. 

Fényképet átadja a kapitányság vezetőjének.

 

Zajacz Ágnes r.alezredes: Tábla kihelyezéséhez nincs közünk, azt a Közlekedési Felügyelet 

rakta ki. Egyetért a sebesség korlátozással ezen a szakaszon, mivel sok volt a baleset. A kép 

helyszínét a valóságban is meg fogja nézni, és ha szabálytalanul vannak kihelyezve a táblák, 

jelezni fogja az illetékes hatóságnak.

 

Vincze Tamás képviselő: A Szelei úton miért nem lehet mérni. ”Mázli”, hogy eddig még nem 

volt kerékpár baleset, nagy sebességgel közlekednek a nagy autók, kamionok. 

 

Zajacz Ágnes r.alezredes Nagyon gyorsan levillogják őket, nincs intézkedés, ez csak a 

megelőzésben segíthet. Tápiószelén is felvetett gond volt a Farmosi út. Nagykőrössel közösen 

használják a készüléket. Jó volna, ha kistérség önkormányzatai tudnának vásárolni. 
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Kollár Ferenc általános iskola igazgatója: Érdekelnék a külterületen közlekedő 

kerékpárosokra vonatkozó szabályok. Gyerekeknek szeretne felvilágosítást adni róla. Arról, 

hogy szükséges a mellény.

 

Zajacz Ágnes r.alezredes: Javasolja, hogy az igazgató úr kérjen a szünet előtt egy felvilágosító 

oktatási órát a gyermeknek, a rendőrség részéről. Veszélyek elkerülésére felhívják a 

figyelmet.

 

Árva Zsolt és Bátor Józsefné megérkezett, így a képviselők száma 12 főre emelkedett.

 

Több kérdés hozzászólás nem volt.

 

Boros Zoltán polgármester: Kéri, hogy aki egyetért a Nagykátai Rendőrkapitányság 2007 évi 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásával kézfelemeléssel jelezze.

 

Boros Zoltán polgármester: Megállapítja, hogy a testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

 

41/2008.(V.13.)sz. Önk. határozat

 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Nagykátai Rendőrkapitányság 2007. 

évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: 2008.május 31.

Felelős: Boros Zoltán polgármester

 

Napirend:

 

3./ Oktatási intézmények felülvizsgálatának tárgyalása

      Előadó: polgármester

 

Boros  Zoltán polgármester: Átadja a szót Illing Szabolcs Pénzügyi Bizottság Elnökének.

 

Illing Szabolcs bizottság elnöke: Az írásos előterjesztés szerint javasolja megvárni az összes 

intézmény vizsgálati eredményét, majd együttesen áttekintve meghozni a döntést.

 

Árva Zsolt alpolgármester: Megkérdezi, mikor végeznek.

 

Boros Zoltán polgármester: Belátható időn belül befejeződik a vizsgálat.

 

Több kérdés nem  volt.

 

Boros Zoltán polgármester: Kéri, hogy aki egyetért a Pénzügyi és Településfejlesztési, Jogi 

Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság Elnökének javaslatával kézfelemeléssel jelezze.

 

Boros Zoltán polgármester: Megállapítja, hogy a testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

 

42/2008.(V.13.)sz. Önk. határozat
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Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Pénzügyi és Településfejlesztési, 

Jogi, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 

javaslata alapján az Általános Iskola és Óvoda 

intézményeiben lefolytatott vizsgálatról, 

a bevezetésre kerülő intézkedésekről a 

Polgármesteri Hivatalban jelenleg folyó vizsgálat 

lezárását követően – valamennyi intézményéről 

együttesen - dönt.

Felelős: Boros Zoltán polgármester

Határidő: 2008. május 30.

 

Napirend

 

4./Könyvvizsgálói jelentés

    Előadó: polgármester

 

Boros Zoltán polgármester: Átadja a szót a Pénzügyi és Településfejlesztési, Jogi 

Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság elnökének a szót.

 

Illing Szabolcs bizottság elnöke: A bizottság áttekintett a  könyvvizsgálói jelentést. 

Megbízták a polgármestert, hogy 60 napon belül tegye meg az intézkedéseket, a felmerülő 

hiányosságokra vonatkozóan.

 

Tarkó Gábor képviselő: A határozati javaslatból hiányzik 1 gondolat. Az hogy számoljon  be 

a polgármester a megtett intézkedéseiről. Igen komoly dolgok vannak a jelentésben, mint pld. 

az a hiányosság, hogy nem vezetik ki és hová telefonál. Feltétlen kéri belevenni a megtett 

intézkedésekről való beszámoltatást.

 

Kézér Imre képviselő: Óvoda, Iskola számosítva van, a Polgármesteri Hivatalnál nincsenek 

száma, sok hiba van. Előirányzat 23-25-millió 32 millióra lett módosítva testület nélkül. 

Nem érti hol van a 7 millió forint. Április testületi ülésen már elhangzott, hogy az eseti 

segélyek 200-250 e Ft évente, ezzel szemben 1 millió szerepel tervezve. Nem látja a mögöttes 

tartalmat. Fegyelmi felelősséget is tartalmazhat. Igaz nincs Fegyelmi bizottság megalakítva, 

javasolja megalakítani.

 

Több kérdés hozzászólás nem volt.

 

Boros Zoltán polgármester: A hiányosságokról beszámol. Kéri, hogy aki egyetért az írásos 

előterjesztésben szereplő határozati javaslattal azzal, hogy kiegészítéssel, hogy a megtett 

hiányosságok pótlásáról a polgármester beszámol, kézfelemeléssel jelezze.

 

Boros Zoltán polgármester: Megállapítja, hogy a testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

 

43/2008.(V.13.)sz. Önk. határozat

 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete az önkormányzat 2007. évi 

gazdálkodásáról készített beszámolóról készült 
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könyvvizsgálói jelentésében foglaltak alapján 

megbízza a polgármestert, hogy 60 napon 

belül gondoskodjon a megjelölt hiányosságok 

pótlásáról és a megtett intézkedésekről számoljon 

be a Testületnek

Határidő: 2008. július 30.

Felelős: Boros Zoltán polgármester

 

Napirend

 

5./ 2007. évi zárszámadás tárgyalása

     Előadó: polgármester

 

Boros Zoltán polgármester: Kéri a napirendi ponttal kapcsolatban a kérdéseket.

 

Tarkó Gábor képviselő : Nem egyeznek neki a számok.

 

Dr.Ács Attila képviselő: Aditus milyen pályázatot írt, azokat amelyekkel probléma volt?

Nem kellene felelősségre vonni őket? Fizetünk azért amiért nem kaptunk semmit? Hogy lehet 

az, hogy 1 aláírást lefelejt? Számon kell őket kérni, hogy hiányos a munkájuk, hátrányos 

helyzet alakul ki. Vagy kártérítést fizet vagy valamilyen elégtételt kellene kérni tőlük.

 

Boros Zoltán polgármester: Holnap viszi az iskola pályázatot, a kerékpárúttal kapcsolatban 

pedig újra be lesz adva a pályázat.

 

Vincze Tamás képviselő: Pályázatíró céghez szól. Velük arra kötöttünk szerződést, hogy 

készítenek nekünk pályázatokat. Ha nem nyerünk nincs mit szólni, de két selejt pályázatot 

írtak, mi nem fizetünk? Be sem fogadták a pályázatot.

 

Illing Szabolcs képviselő: Vannak olyan cégek, bankok pld. OTP Bank, akik ingyen készítik a 

pályázatot. Nyertes pályázat után leveszi a járandóságát. Érdemes lenne felülvizsgálni,

 

Kaszás Zoltánné képviselő: Milyen időre lett kötve a szerződés a pályázatíróval?

 

Boros Zoltán polgármester: Határozott időre.

 

Boros Zoltán polgármester Kéri, hogy aki egyetért az írásos előterjesztésben szereplő rendelet 

tervezet elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Boros Zoltán polgármester: Megállapítja, hogy a testület 9 igen szavazattal, 2 

ellenszavazattal, 1 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta:

 

 

 

 

…../2008.(…..). sz. Önk. rendelet

 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról szóló 

rendelet tervezetet az előterjesztésnek megfelelően – 
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elfogadja. 

 

Napirend

 

6./Óvoda pályázatának benyújtásáról döntés

    Előadó: polgármester

 

Boros Zoltán polgármester: Az Óvoda szeretne eszközbeszerzésre pályázatot benyújtani, 

30%-os önrész szükséges hozzá, melyből még 300 e Ft-ot az óvoda alapítványa biztosít.

 

Kéri a kérdéseket, hozzászólásokat.

 

Kaszás Zoltánné képviselő: Ez a pályázati összeg mire fordítható? A meg lévő eszközök 

mikor lettek vásárolva?

 

Böjti Károlyné óvoda vezető: Fektetők, székek, asztalok, öltözőpadok, játékok - 1976-ban 

vásároltuk.

 

Több kérdés hozzászólás nem volt.

 

Boros Zoltán polgármester: Kéri, hogy aki egyetért a pályázat támogatásával kézfelemeléssel 

jelezze.

 

Boros Zoltán polgármester, Megállapítja, hogy a testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

44/2008.(V. 13.) sz. Önk. határozat

 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete óvodai eszközbeszerzés céljára pályázat 

benyújtását 3.759.200 Ft összegben jóváhagyja, 

vállalva a 30 %-os önrészhez az intézményi forrás 

kiegészítését.

A saját forrás és egyéb forrás: 1.127.760 Ft. A 

dologi kiadáson belül kis értékű tárgyi eszköz 

1.390.000 Ft. 

Határidő: Pályázati kiírás szerint.

Felelős: Boros Zoltán polgármester

Napirend

 

7./ A helyi Önkormányzat gyámügyi igazgatási tevékenységéről szóló tájékoztató

     Előadó: polgármester

 

Boros Zoltán polgármester: Kéri, az írásos előterjesztéshez tegyék fel kérdéseiket, mondják el 

hozzászólásaikat.

 

Kérdés hozzászólás nem volt.

 

Boros Zoltán polgármester: Kéri, hogy aki egyetért a gyámügyi igazgatási tevékenységről 

szóló tájékoztató elfogadásával  kézfelemeléssel jelezze.
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Boros Zoltán polgármester, Megállapítja, hogy a testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

45/2008.(V.13.)sz. Önk. határozat

 

Farmos Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete a települési önkormányzat gyermekjóléti 

és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

készített értékelést elfogadja.

Határidő: 2008. május 31.

Felelős: Boros Zoltán polgármester.

 

Napirend:

 

8./ Jelentés adónemenként a kivetésekről, befizetésekről és hátralékokról

     Előadó: polgármester

 

Boros Zoltán polgármester: Adónemenkénti kivetésekről, befizetésekről és hátralékosokról 

készített jelentés elkészült. Szeptember 30-tól decemberi nem volt adósunk. Jelenleg folyik az 

elmaradt adók behajtása. Legnagyobb káosz a gépjárműadóból adódik.

 

Tarkó Gábor képviselő: Régen díjaztuk ezt a munkát, motiválni kellene most is azt a 

személyt, aki az adót szedi be. 25 millió forint a kintlévőség?

 

Miknai Ferenc képviselő: Ez nem valós, ez a szeptember 15-i állapot. A számításai szerint 

25.501 e Ft a szeptember 15-i állapot. 

 

Dr.Ács Attila képviselő: Honnan veszi a szeptember 15-ét?

 

Kaszás Zoltánné képviselő: A tavalyi év 21 millió Ft.

 

Illing Szabolcs képviselő: Az elmúlt 5 évben az édesanyja volt az adóban. Meg kell nézni, 

hogy az elmúlt években mindig 100% fölötti volt az adóbefizetés, adóbeszedés. Ezek az 

adóhátralékok mikor keletkeztek, azt is meg kell nézni. Ezeket már nagyon nehéz beszedni. 

Az előző jegyző nem igazán volt partner a felvállalásban. Tudomás szerint pótlék évekig nem 

volt beszedve.

 

Tóth Julianna mb.jegyző: Kiment 87 db felszólítás, ment ki úgy látja szép számban érkeznek 

be a kérelmek. Meg tudnak egyezni a részletfizetésben, partnerek benne, nem feltétlenül akar 

bárkit lehetetlen helyzetbe hozni. Ha a megélhetést veszélyeztet pótlékot, el tudnak engedni. 

Úgy gondolom korrekt eljárást elfogadnak az emberek. 

 

Tarkó Gábor képviselő: Mennyi lenne a behajtható összeg?

 

Tóth Julianna mb.jegyző: Elkezdődött egy behajtási folyamat, folyamatosan érkezik a pénz 

illetve a pótlékok elengedésére a kérelmek, amit fel kell dolgozni. Első lépés önkéntes 

jogkövetésre való felhívás, a második lépés lehet, a gépjármű forgalomból való kivonása. 

Inkasszálni is szokott, illetve lehet. Rendszeresen cikkezik a helyi újságban Tápiószelén. 

Lehetséges, hogy ez az összeg kevesebb lesz, mivel több esetben előfordult már, hogy 
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az előző évben kitörölt autók is visszakerülnek a rendszerbe. Kezdeményezni fogja a 

forgalomból kivonást.

 

Dr. Ács Attila képviselő távozott. Így a szavazásra jogosultak szám 11 főre csökkent.

 

Tarkó Gábor képviselő: Javasolja, hogy októberben számoljon be a polgármester a behajtási 

eredményekről.

 

Tarjáni Zsolt képviselő: Tudván, hogy milyen nehéz anyagi helyzetben van az önkormányzat, 

furcsálja, hogy az adókintlévőségről nem tudott a testület.

 

Több kérdés hozzászólás nem volt.

 

Boros Zoltán polgármester: Kéri, hogy aki egyetért az adóhatóság tájékoztatójának 

elfogadásával, azzal, hogy októberben visszatérnek a téma tárgyalására, kézfelemeléssel 

jelezze.

 

Boros Zoltán polgármester, Megállapítja, hogy a testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

46/2008.(V.13.)sz. Önk. határozat

 

Farmos község önkormányzat képviselő testülete 

megtárgyalta az adónemenként kivetésekről, 

befizetésekről, hátralékokról szóló beszámolót. 

Utasítja a testület a polgármestert, hogy október 

hónapban adjon számot a tett intézkedésekről.

Határidő: 2008. október 31.

Felelős: Boros Zoltán polgármester

 

Napirend

 

9./ Szerződések felülvizsgálatáról döntés

     Előadó: polgármester

 

Boros Zoltán polgármester: Az írásos előterjesztéshez kéri a kérdéseket, hozzászólásokat.

 

Miknai Ferenc képviselő: Javasolja a határozati javaslatban a határidőt módosítani, 

 

Tarkó Gábor képviselő: A bizottságra sok feladat hárul, a javaslatot ne csak a bizottságnak, 

hanem a polgármesternek is kell adni. Javaslatot ne csak a bizottságnak kelljen felvállalnia, 

több embernek a véleményét meg kellene hallgatni. A képviselők bizonyára el fogják 

mondani a véleményüket. A fogorvosnál is pld. miért fizeti az önkormányzat az 1 embert? 

 

Boros Zoltán polgármester: Tanácskozási joggal részt vesz a polgármester és a jegyző a 

bizottsági ülésen. Igaz hogy nem szavazhat, de részt fog venni. Nemcsak a 3 orvossal van 

szerződésünk. A többit is felül kell vizsgálni. Nem csak a 4 főnek kell felvállalni a javaslat 

tételt, a képviselőtestület bármelyik tagja részt vehet az ülésen és a testület dönt.

 

Árva Zsolt alpolgármester: Örül, hogy több javaslat érkezeik a testület felé, van miből 
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választani a döntés a képviselőtestületnek. Vannak népszerűtlen feladatok, de a testület 

választhat.

 

Tarkó Gábor képviselő: Írásos javaslatot szeretne kéri a polgármestertől. Ő ismeri a 

körülményeket. Nagyobb nyilvános vélemény nyilvánítást várna a polgármesterétől.

 

Boros Zoltán polgármester: Nem érti milyen vitaindító gondolat kellene most. A Pénzügyi 

Bizottsági ülésen el fogja mondani a véleményét.

 

Illing Szabolcs: A lakosság rendszeres tájékoztatást érzi nagyon fontosnak. El kell 

magyarázni a lakosoknak, hogy bizonyos döntések miért vannak. Pontos tájékoztatást kell 

adni, ne találgatások menjenek a faluban. Újságban le kell írni, hogy mit miért tesz a testület.

 

Árva Zsolt alpolgármester: Hogyan készülnek ezek a döntések, közérthetővé kell tenni, ne 

legyen olyan csúsztatás, hogy a bizottság dönt.

 

Kézér Imre képviselő: Valóban a faluban minden terjeng. Hiteles tájékoztatás nem történt. 

Emberek remegnek, kit fognak elküldeni, hisz valamilyen változásnak történnie kell. A 

hetekig tartó feszültség a munka rovására mehet. A lakosság fizeti meg az eddig elrontottakat. 

Szükség van a segélyekre, de az óvoda, iskola, rovására ne menjen. Valamilyen szinten 

tájékoztatást kell adni az embereknek. Akár falugyűlés formájában is lehetne tájékoztatást 

adni.

 

Boros Zoltán polgármester: A lakosság tájékoztatva van, milyen vizsgálatok vannak. 

Részeredményeket nem kíván nyilvánosságra hozni. Ha meglesz a végeredmény, tájékoztatást 

kap minden lakos. Újságban, televízióban mindenki meg tud minden.

 

Vincze Tamás képviselő: Nem ért azzal egyet, ha végeztek csak akkor adnak számot arról 

mi történt 5-6 hónap alatt. Nézzük végi először az volt hogy csődöt jelent az önkormányzat, 

majd  adóság rendezési eljárás indítása volt tervezve, majd nem indul adóság eljárás mivel 

megtudta a testület, hogy az mivel járhat, hanem úgy gondolták hogy képesek még rendbe 

tenni a község pénzügyi helyzetét. A testület tudja, mi miért történik de a lakosság nem. Az 

újságban megírtakra igen is reagálnia kell a polgármesternek nem személyes sértettség miatt, 

a testület becsületének megvédése érdekében. Igen is ezzel foglalkozni kell, közölni való van 

az emberekkel. A televíziót nem mindenki nézi. Az újságot ha kell havonta kétszer is meg kell 

jelentetni, le kell írni a történéseket. Jó példa a kapitányasszony, aki a 47 oldalas beszámolóját 

még szóban is, rövidítetten, elmondta. Erre szükség van. A polgármesternek is szóban kellene 

tájékoztatni a testület, a javaslatit el kellene mondani. Az kevés, hogy az írásos előterjesztést 

megkapja a testület. Várja ez a testület.

 

Illing Szabolcs képviselő: Tv-vel az a baja, hogy nem ül mindig mindenki a műsor leadásakor 

a televízió előtt, így fél információkhoz jut. Ha az emberben kialakul valami gondolatvilág, 

nagyon nehéz megváltoztatni. Ha csak az egyik oldalról kap az ember információt azt fogja 

elhinni. 

 

Tarjáni Zsolt képviselő: Nem kell mindig felvenni a kesztyűt. Ez egy felelősségteljes, 

átgondolt folyamat, ami folyik. Várják azt a faluban, hogy gyors döntés legyen. Az emberek 

tudják, hogy változtatni kell, a változtatás folyamatban van. Tudatos gerjesztés folyik 

bizonyos emberek felől. Azzal, hogy folyamatosan visszaszurkálunk nem biztos, hogy jó. 

Felelős döntés kell, hamarosan konkrét tényeket lesznek leírva. Meg kell várnia végét.
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Illing Szabolcs képviselő: Nem szurkálózásra gondol, hanem globális képet kell a lakosság 

felé nyújtani. Átfogó kép nincs az emberekben.

 

Kézér Imre képviselő: Nem piszkálni kell. A lakosság tájékoztatása fontos, mindig is annak 

tartotta. A község lakossága választotta meg a képviselőket, joguk van tudni mindenről, 

folyamatosan. Változtatni kell, nyitott önkormányzatra van szükség.

 

Tarkó Gábor képviselő: Nyolcórás állásban végzi a polgármester a munkáját, folyamatos 

tájékoztatást vár tőle. Az előző polgármesterek is az írásos előterjesztés mindig kiegészítették, 

saját véleményüket elmondták. A polgármester ismeri jobban a lehetőségeket, véleményeket. 

A tv nézők véleménye is az, hogy nincs véleménye a polgármesternek.

 

Kézér Imre képviselő: A pénzügyi bizottság 2 ülésén részt vett. Problémát abban látja, 

hogy a Bodor úr készített 1 jelentést, viszont az intézményvezetők nem lettek tájékoztatva, 

véleményük nincs kikérve. Boros Zoltán elmondta, hogy holnap reggel 9 órára jön a Bodor úr 

és az intézményvezetőkkel leül. Mindkét fél felteheti a kérdéseit, elmondhatja véleményét.

 

Illing Szabolcs képviselő: Visszautasítja, ő volt az, aki elment az iskolában és óvodába és 

személyesen az intézményvezetőket meghallgatta. Ez egy folyamat, nem szabad kapkodni, 

meg kell hallgatni mindkét félt, úgy lehet felelősségteljes döntést hozni.

 

Bátor Józsefné képviselő: Nem értette, hogy az első bizottsági ülésre miért rohantak kétségbe 

esetten az intézményvezetők, hisz még a bizottság tagjai sem ismerték az anyagot. Át akarták 

együtt nézni, de döntésről még akkor szó sem volt.

 

Illing Szabolcs képviselő: Valóban a bizottság is ekkor látta először az anyagot. Az intézmény 

vezetők hívatlanul megjelentek, de a bizottság így is megadta nekik a szót. A vélemények 

meg lettek hallgatva.

 

Bátor Józsefné képviselő: Nem arról van szó, hogy nem tudhatnak mindent az 

intézményvezetők, természetesen tájékoztatni kell őket. Ő is harcolna, ha intézményvezető 

lenne.

 

Vincze Tamás képviselő: Az első megbeszélésen nem tudott részt venni, de a második ülésen 

itt volt és örül, hogy a bizottság nem kapkod. A faluba úgy ment ki, hogy 1 hét alatt el lesz 

intézve minden. Nem lehet kapkodva, összecsapva döntetni. Nem csődeljárásról van szó az 

önkormányzatnál, hanem racionalizálásról. A három nagy intézmény átvizsgálása folyik. 

Komolyan átgondoltan, ésszerűen kell majd döntenie a testületnek. Az iskola igazgatója nem 

ért egyet a vizsgálati jelentősekkel. Ő hozzáértő,  meg kell hallgatni őket, információként fel 

kell használni.

 

Bátor Józsefné képviselő: Mindenféle vizsgálódásról volt szó, de amellett elsiklottunk, 

hogy miért is volt erre szükség. Országosan csökkent a gyermekek száma, így a fejkvóta is 

csökkent. Ez okoz feszültséget nem csak Farmoson, hanem minden településen.

 

Boros Zoltán polgármester: Kéri visszatérni a napirendi ponthoz.

Kér, hogy aki egyetért azzal, hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési, Jogi, Környezetvédelmi 

és Ügyrendi Bizottság az önkormányzattal kötött szerződéseket felülvizsgálja kézfelemeléssel 

jelezze.
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Boros Zoltán polgármester, Megállapítja, hogy a testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

47/2008.(V.13.)sz. Önk. határozat

 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete az Önkormányzat és háziorvosok, 

valamint fogorvos között az egészségügyi ellátás 

átvállalása tárgyában létrejött szerződéseket 

felülvizsgálja. A felülvizsgálat célja az 

önkormányzati teherviselés csökkentése 

érdekében a szerződésben átvállalt költségek 

felülvizsgálata.

A Testület megbízza Pénzügyi és 

Településfejlesztési, Jogi, Környezetvédelmi 

és Ügyrendi Bizottságát a testületi döntés 

előkészítésével.

Határidő: 2008. május 31.

Felelős: Bizottság elnöke

 

Napirend

 

10./ Farmos 070/26 és 07/45-48 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása

       Előadó: polgármester

 

Boros Zoltán polgármester: Az írásos előterjesztéshez tegyék fel kérdéseiket.

 

VinczeTamás képviselő: Az önkormányzatot semmiféle költség nem terheli?

 

Boros Zoltán polgármester: Nem, mindent Czakóék intéznek és fizetnek.

 

Több kérdés hozzászólás nem volt.

 

Boros Zoltán polgármester: Kéri, hogy aki egyetért az írásos előterjesztéssel kézfelemeléssel 

jelezze.

 

Boros Zoltán polgármester: Megállapítja, hogy a testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

 

48/2008.(V.13.)sz. Önk. határozat

 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a farmosi 070/26 és 070/45-48 hrsz-

ú ingatlanok belterületbe vonása tárgyában 

benyújtott kérelemnek helyt ad és hozzájárul 

ahhoz, hogy Baráth József, Czakó István 

és Czakó Istvánné költségviselése mellett e 
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területekre a településrendezési terv módosítás 

elkészüljön. 

A Testület településrendezési szerződés 

megkötéséhez hozzájárul az 1997. évi 

LXXVIII. törvény alapján. A szerződés tárgya 

a településrendezési tevékenység előkészítése 

az ingatlantulajdonosok saját költségére, 

településrendezési tervek, helyi építési 

szabályzat egyeztetett program alapján történő 

kidolgozásának finanszírozása, valamint azon 

egyéb költségeknek vagy egyéb ráfordításoknak 

a cél megvalósítója (magánszemélyek) általi 

átvállalása, amelyek a cél megvalósításának 

előfeltétele vagy következményei és az 

önkormányzatot terhelik. 

A szerződésben az Önkormányzat kötelezettséget 

vállal arra, hogy az egyeztetés, a közigazgatási 

eljárás lebonyolításának feladatát ellátja.

A Testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 

Pestterv Kft-vel (Budapest, Kőfaragó u. 9.), mint 

a település hatályos tervét is készítő szervezettel 

a rendezési terv elkészíttetésére szerződést 

kötő magánszemélyekkel szerződést kössön a 

rendezési terv módosítás elkészíttetésére.

Határidő: folyamatos

Felelős: Boros Zoltán polgármester

 

Napirend:

 

11./ Ravatalozó tulajdonjogának rendezése

       Előadó: polgármester

 

Boros Zoltán polgármester: Kéri a napirendi ponttal kapcsolatban tegyék fel kérdéseiket, 

mondják el hozzászólásaikat.

 

Kérdés hozzászólás nem volt.

 

Boros Zoltán polgármester: Kéri, hogy aki egyetért a felajánlás elfogadásával kézfelemeléssel 

jelezze.

 

Boros Zoltán polgármester: Megállapítja, hogy a testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

49/2008.(V.13.)sz. Önk. határozat

 

Farmos község Önkormányzat képviselő-testülete 

elfogadja a Római Katolikus Egyház felajánlását.

Megbízza a polgármestert a szerződés 

megkötésére.

Határidő: azonnal
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Felelős: Boros Zoltán polgármester

 

Napirend

 

12./ Beépítési kötelezettség törléséhez hozzájárulás

       Előadó: polgármester

 

Boros Zoltán polgármester: Kéri az írásos előterjesztéshez tegyék fel kérdéseiket, mondják el 

hozzászólásaikat.

 

Miknai Ferenc képviselő: Több esetben előfordult, hogy beépítési kötelezettség törlés. Például 

a Mátyás király u. Milyen jogi szankciója van?

 

Boros Zoltán polgármester: A Mátyás király úti telkek tartós földhasználtabba voltak adva, ha 

nem építette be bizonyos időn belül illetéket kellett fizetni. 

 

Tóth Julianna mb.jegyző: A tartós földhasználat azt jelentette, hogy megvásárolt telekre 

beépítése után az építtető tulajdon jogot szerzett. Ha nem építette be, az önkormányzat 

visszavásárolhatta évi 2% csökkentett összegért 2007. év végéig, mert ekkor változott a 

jogszabály. Ma már nem létezik a tartós földhasználat, tulajodon joggá alakul át a beépítési 

kötelezettség teljesítésétől függetlenül. Tarkó úr esetében 5 évig élhetett volna ezzel a jogával 

a községi tanács.

 

Tarkó Gábor képviselő: Ezen a telken megkezdett építkezés van, családi okok miatt nem 

történt meg a befejezés. Építési engedélye meg volt.

 

Illing Szabolcs képviselő: Támogatja a határozat javaslat elfogadását, ez a dolog 28  éve volt, 

mivel az akkori jogával nem élt a tanács, most már rendezni kell a tulajdonjogot.

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt.

 

50/2008.(V.13.)sz. Önk. Határozat

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a farmosi 1036/1hrsz-ú ingatlanra 

bejegyzett beépítési kötelezettség, valamint 

elidegenítési és terhelési tilalom visszavásárlási 

jog biztosítására törléséhez hozzájárul.

Határidő: 2008.július 30.

Felelős: Boros Zoltán polgármester

 

 

 

Napirend

 

13./ Szolgálati lakás értékesítéséről döntés

      Előadó: polgármester

 

Boros Zoltán polgármester: Kéri az írásos előterjesztéshez tegyék fel kérdéseiket, mondják el 

hozzászólásaikat. 2004-ben volt felértékelve ez a lakás, akkor 4.193.000.-Ft volt az értékelés 

eredménye. 
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Kézér Imre képviselő: Az önkormányzat vagyon vesztése oly nagy mértékű volt az utóbbi 

időben, hogy nem támogatja eladni. Az önkormányzat nem lesz kisegítve 2-3 millió forinttal, 

és úgy gondolja, hogy ennek a lakásnak jóval nagyobb az értéke.

 

Tarkó Gábor képviselő: Hogy van kötve a bérleti szerződés, már régóta nem lakik a bérlő a 

lakásban.

 

Boros Zoltán polgármester: Fizeti a bérleti díjat, határozatlan időre van kötve a szerződés.

 

Kézér Imre képviselő: Javasolja a bérleti szerződések felülvizsgálatát is.

 

Miknai Ferenc képviselő: Emberek élik le életüket, úgy, hogy beköltöznek egy bérlakásban. 

Ez az önkormányzatnak nem jó ösztönzés, semmi sem készteti a bérlőt arra, hogy 

kimozduljon a lakásból. 3-5 év után automatikusan szerződés bontás kellene csinálni.

 

Illing Szabolcs képviselő: 1 hrsz számon van a 3 lakás ?

 

Boros Zoltán polgármester: 1 el van adva, 1 üresen áll, 1 pedig a kérelmező bérleménye.

 

Vincze Tamás képviselő: Emlékeztetni szeretné a testület, hogy 4 éve ezt a lakástömböt el 

akarta adni a testült. Látni kellene ezt az épületet. Nem tudja, meggondolandó érdemes e 

megtartani az önkormányzatnak ezt az ingatlant.

 

Illing Szabolcs képviselő: Arra nem lát reményt, hogy az önkormányzat fel tudja újítani, 

karban tudja tartani, nem e veszít értékéből.

 

Tarkó Gábor képviselő: Menyibe kerül a felértékelés?

 

Boros Zoltán polgármester: 20-30 e Ft.

 

Tarkó Gábor képviselő: Fel kell értékeltetni, az állaga romlik, tönkre megy, értékesíteni kell.

 

Boros Zoltán polgármester: Nem úgy lakja egy bérlő a lakást mintha a sajátja volna.

 

Kaszás Zoltánné képviselő: Hány szolgálati lakás van? Főtéren 2 lakás, Posta úton 1 lakás, 

József A. úton 2 lakás.

 

Boros Zoltán polgármester: Javasolja felértékeltetni, és a követező ülésen lehet dönteni.

Kéri, hogy aki egyetért javaslatával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Boros Zoltán polgármester: Megállapítja, hogy a testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

51/2008.(V.13.)sz. Önk. határozat

 

Farmos község Önkormányzat képviselő-testülete 

megbízza a polgármestert a Farmos, József 

Attila út 14. szám alatti önkormányzati lakás 

felértékeltetésével.
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Határidő: Következő testületi ülés

Felelős: Boros Zoltán polgármester

 

Napirend

 

14./ Építési telkek kialakításáról döntés

      Előadó: polgármester

 

Boros Zoltán polgármester: Építési telkek kialakításához megkérte az árajánlatokat, az 

ÉMÁSZ-tól a villany hálózat kiépítéséhez nem kér hozzájárulást. A telkek kimérése helyrajzi 

számonként 10e Ft +áfa. A vízhálózat kiépítésénél a földmunka, anyag, és munkadíj 3 millió 

Ft. Ha a munkadíjat és földmunka bevállalják 2.7millió Ft, ha csak az anyagot fizetik 2,5 

millió Ft lenne a Viola úttal párhuzamosan megnyitott út közművel való ellátása.

 

Vincze Tamás képviselő: Mit gondol a nyúldombbal kezdeni. 

 

Boros Zoltán polgármester: Ki kell menni aratás után meg kell nézni a helyszínt és úgy lehet 

dönteni.

 

Tarkó Gábor képviselő: Javasolja elnapolni ezt a telekosztást. A költségvetés nem jó, 

nem látja a költségek fedezetét. Várják meg a végét az intézkedések után hogyan alakul a 

költségvetés.

 

Miknai Ferenc képviselő: Fél közmű beruházással elindulhat-e ?

 

Tóth Julianna mb.jegyző: A telekalakítási intézkedések  a földhivatalnál megtörténhetnek, az 

legalább fél évet vesz igénybe. Javasolja azon elgondolkodni, ha szükség van-e a telkekre?

 

Vincze Tamás képviselő: A Vasút soron lévő telkekre milyen az érdeklődés?

 

Boros Zoltán polgármester: Nincs rá érdeklődés.

 

Illing Szabolcs képviselő: Egyetért jegyzőnő javaslatával. 1 hónap múlva érdemes visszatérni, 

ha már látja a kiutat a testület. Évek óta zajlik ez a telek alakítási ügy.

 

Bátor Józsefné képviselő: Élni kell a lehetőséggel. Talán egy kiugrási segítség.

 

Tarkó Gábor képviselő: Nem az elvetést javasolja, hanem el kell tolni. Milliókat befektetni 

meg kell gondolni. Szeptember hónapban javasolja visszatérni a témára. Nem látja mekkora a 

vásárlási igény.

 

Több hozzászólás nem volt.

 

Boros Zoltán polgármester: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy 2 hónap múlva visszatérnek a 

napirend tárgyalására. Kéri, hogy aki egyetért javaslatával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Boros Zoltán polgármester: Megállapítja, hogy a testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

52/2008.(V.13.)sz. Önk. határozat
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Farmos község Önkormányzat képviselő-

testülete megtárgyalta és elnapolta telekalakítási 

szándékát.

Megbízza a polgármestert, hogy két hónap múlva 

térjenek vissza a napirend tárgyalására.

Határidő: 2008. július 31.

Felelős: Boros Zoltán polgármester

 

Napirend

 

15./ Önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 9/2006. (XI. 15.) sz. Önk. rendelet  

        hatályon kívül helyezéséről döntés

        Előadó: polgármester

 

Boros Zoltán polgármester: Kéri az írásos előterjesztéshez tegyék fel kérdéseiket, mondják el 

hozzászólásaikat.

 

Tarkó Gábor képviselő: A bizottságon belül ő kezdeményezte, javasolta a rendelet hatályon 

kívül helyezését. Szerette volna kérni a testületet, hogy visszamenőleg 2008. január 1-től 

kerüljön megszüntetésre, de erre nincs lehetőség. Maga részéről mandátuma kezdetétől 

lemond a díjról. A képviselők mutassanak példát a nehéz pénzügyi helyzet miatt. 

 

Illing Szabolcs képviselő: Támogatja a javaslatot. Mindenki tudja milyen nehéz helyzetben 

van a költségvetés. A legfontosabb dolog, hogy saját magukon kezdjék meg az intézkedés 

sorozatot. Javasolja a hatályon kívüli helyezés támogatását. Tudja, hogy minden munkának 

megvan az ára, de ebben a helyzetben ez a helyes döntés, ő is visszamenőleg fog lemondani.

 

Bátor Józsefné képviselő: Van e mód arra, hogy az Életmód Egyesületnek kerüljön átutalásra 

azaz összeg ami eddig jár neki?

 

Tóth Julianna mb.jegyző: A hivatal csak tiszteletdíjként tudja kifizetni. A kifizetést követően 

mindenki saját belátása szerint használhatja fel.

 

Árva Zsolt alpolgármester: A rendelet hatályon kívül helyezés 2008. június 1. Az addig járó 

összegről mindenki saját maga dönt mire fordítja. Még az elmúlt évről is van elmaradás.

 

Tarkó Gábor képviselő:

 

Vincze Tamás képviselő: Ne ragozzuk túl ezt a tiszteletdíj ügyet. Döntsön a testület a rendelet 

hatályon kívül helyezéséről, a község nehéz anyagi helyzetére tekintettek. A ki nem fizetett 

tiszteletdíjakat meg mindenki saját maga belátása szerint arra fordítja, amire akarja. A 

rendeltnek ehhez semmi köze.

 

Boros Zoltán polgármester: Kéri, hogy aki egyetért az írásos előterjesztéssel kézfelemeléssel 

jelezze.

 

Boros Zoltán polgármester: Megállapítja, hogy a testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
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Farmos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

…/2008. (…..) Önk. rendelete

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 9/2006. (XI. 15.) Önk. rendelet 

hatályon kívül helyezéséről

 
Farmos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 

16. §. (1) bekezdése, a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 

tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény rendelkezései alapján az alábbi rendeletet alkotja:

 

1. §.

 

Farmos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati képviselők 

tiszteletdíjáról szóló 9/2006. (XI. 15.) Önk. rendeletet hatályon kívül helyezi.

 
2. §.

 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2008. június 1-től kell alkalmazni.

 

Farmos, 2008. 

 

Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Farmos, 2008.

 

 

Napirend

 

16./Postagalamb Egyesület kérelme

 

Boros Zoltán polgármester: A Postagalamb egyesület szeretné rendbe tenni a Jászberényi 

út 41 szám alatti épületet, amit használnak. Szeretnék bekeríteni az épületet, ehhez kérik a 

testület hozzájárulását, mivel az itt lévő terület (30 m2 nagyságú) közterület.

 

Kéri a kérdéseket, hozzászólásokat.

 

Vincze Tamás képviselő: Javasolja támogatni az egyesület kérését.

 

Boros Zoltán polgármester: Kéri, hogy aki egyetért a 30m2 nagyságú terület használatba 

adásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Boros Zoltán polgármester: Megállapítja, hogy a testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

53/2008.(V.13.)sz. Önk. határozat

 

Farmos község Önkormányzat képviselő-testülete 

megtárgyalta és elfogadta a Posta Galamb Sport 

Egyesület kérését. Hozzájárul a 30 m2 nagyságú 

közterület bekerítéséhez.

Megbízza a polgármestert, hogy két hónap múlva 



23

 

térjenek vissza a napirend tárgyalására.

Határidő: 2008.július 31.

Felelős: Boros Zoltán polgármester

 

Napirend

 

17./Tarjáni István terület felajánlási ügye

 

Boros Zoltán polgármester: Tarjáni István részarány tulajdonos a 0287/1hrsz-on szereplő 

1000 m2 nagyságú területét felajánlja az önkormányzatnak. 

 

Kéri a kérdéseket, hozzászólásokat.

 

Vincze Tamás képviselő: Miért ajánlja fel?

 

Boros Zoltán polgármester: Mert ő nem foglalkozik vele, nem kell neki.

 

Vincze Tamás képviselő: Kicsit veszélyes játéknak tartja az osztatlan közös tulajdont.

 

Boros Zoltán polgármester: Semmi veszélyt nem lát benne.

 

Több kérdés hozzászólás nem volt.

 

Boros Zoltán polgármester: Kéri , hogy aki egyetért Tarjáni István felajánlásának 

elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Boros Zoltán polgármester: Megállapítja, hogy a testület 8 igen szavazattal, 2 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozta:

 

54/2008.(V.13.)sz. Önk. határozat

 

Farmos község Önkormányzat képviselő-testülete 

megtárgyalta és elfogadta a Tarjáni István 0287/

1 helyrajzi számon lévő osztatlan tulajdonának 

felajánlását. 

Megbízza a polgármestert, a tulajdoni jog 

rendezésével.

Határidő: azonnal

Felelős: Boros Zoltán polgármester

 

Napirend

 

18./Viziközmű Társulás küldöttjeinek megválasztása

 

Boros Zoltán polgármester: A megalakulás 20-án lesz 18 órakor. Szeretné kérni, hogy 

mindenki vegyen részt. Továbbá szükség lenne 4 főre, aki rendszeresen részt vesz az 

üléseken. Kéri a képviselők jelentkezését.

 

Tarkó Gábor képviselő: Vállalja.
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Kézér Imre képviselő: Vállalja.

 

Vincze Tamás képviselő: Vállalja.

 

Kaszás Zoltánné képviselő: Vállalja.

 

Boros Zoltán polgármester: Kéri a napirendi pontokon túli kérdéseket, hozzászólásokat.

 

Kaszás Zoltánné képviselő: Az Ezerjó előtti területről mikor kerülnek elszállításra a 

szeméttárolók, mert nyitna a fagyizó.

A Katolikus temető szemétszállítását ez idáig az önkormányzat végezte. Szombati mise után 

kihirdette az Atya, hogy ezután az egyháznak kell fizetni a szemétszállítást. Kérte, hogy 

mindenki vigye haza a szemetet, ill. ha temetés van 10 e Ft szemétszállítási hozzájárulást 

fognak kérni. A lakosság fel van háborodva, lehet e beleszólni az egyház döntésébe?

 

Boros Zoltán polgármester: A tárolóedények holnap elszállításra kerülnek. Ebbe nem szólhat 

bele az önkormányzat, ők kötnek szerződést az ÖKO-víz Kft-vel.

 

Bátor Józsefné képviselő: Társadalmi munka volt szervezve, amin ő is részt vett. A szemetet 

szét kell válogatni szelektív szemétszállítás esetén. A temetők szemétszállítása még a 

környéken kiforratlanok. Folyamatban van az ügyintézés. Ne háborodjanak fel, hanem 

gondolják át, hogy ennek a költségét miből fizesse ki az egyház.

 

Tarjni Zsolt képviselő: Gyors megoldást kell keresni. Az egyházi „adót” befizetik, úgy 

gondolja elvárhatja érte, hogy temetőkert is rendbe legyen.

 

Kaszás Zoltánné képviselő: Ha plusz pénzt fog kérni az Atya, egyre több hamvasztásos 

temetés lesz, és nem fognak járni az emberek templomba.

 

Mikani Ferenc képviselő: Melyik testületi ülésen, és milyen támogatást adott a testület a 

jobbik szervezetnek? Milyen támogatást adott az önkormányzat május elsejei rendezvényhez?

 

Boros Zoltán polgármester: Semmilyen támogatást nem kaptak. Teljesen elzárkóznak a 

Magyar Gárdától, azt mondta Wéber Tibor.

 

Tarjáni Zsolt képviselő: Mindenféle politikai meggyőződéstől mentes rendezvényként került 

meghirdetésre, ez történelmi megemlékezés. 

 

Árva Zsolt alpolgármester: A Életmód Egyesület teljesen politika mentesen működik. Nem is 

akarnak másképp működni. Meghívást kaptak a FIDESZ és az MSZP részéről is képviselők.

 

Miknai Ferenc képviselő: Ha nem 1 újságban jelenik meg a hirdetés és a meghívó nem  is 

merült volna fel a kérdés.

 

Vincze Tamás képviselő: Mindig is büszke lehetett a farmosi képviselőtestület, hogy 

politika mentesen működik. Trianoni rendezvénnyel nincs is baj. Azzal van baj, hogy erre a 

meghívóra oda van írva, hogy támogatója a település önkormányzata. Ugyanazon az oldalon 

van hogy megalakult bejegyzett párt neve, ebben az újságban szerepel a jobbik párt toborzása. 

Ha nem szándékosan jelent is meg, figyeljenek oda. Nem az a baj hogy ezek vannak, hanem 

az hogy mellé van téve a testület neve. Ehhez ő nem járul hozzá. Kéri, hogy a következő 
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újságszámba jelenjen meg, hogy az önkormányzat ezt a rendezvényt nem támogatta, mert ha 

ez nem történik meg fel fog állni.

 

Árva Zsolt képviselő: Őket is váratlanul érte a megjelent újság címlapja. Van egy tagtársuk, 

aki jobbiknak is tagja. Ezzel nem tud mit tenni addig, amíg nem mossa össze a kettőt. Ők is 

elhatárolódnak ettől a dologtól.

 

Tarkó Gábor képviselő: Az újság szerkesztésekor nem tűnt ez fel senkinek?

 

Jezsikné Kármán Teréz újság szerkesztő: Szabadságon volt. Kinyomtatott anyagot kapott a 

meghívóról. A hivatalba hozott Wéber Tibor egy CD-t, ami még hozzászerkesztésre került. 

 

Vincze Tamás képviselő: Az a lényege az egésznek hogy mindenki elmondta a véleményét, 

levonhatta a  konzekvenciát, vonja le a testület is. Jelenjen meg a következő újságban, hogy 

az önkormányzat tévesen jelent meg mint támogató. Lépjenek túl rajta.

 

Kézér Imre képviselő: Javasol határozatot hozni, hogy Farmos Község Önkormányzat 

képviselőtestülete mindenféle párti rendezvénytől el kívánja határolni magát.

 

Boros Zoltán polgármester: Kéri, hogy aki egyetért Kézér képviselő javaslatával, 

kézfelemeléssel jelezze.

 

Boros Zoltán polgármester: Megállapítja, hogy a testület 11 igen szavazattal ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

55/2008.(V.13.)sz. Önk. határozat

 

Farmos község Önkormányzat képviselő-testülete 

elhatározza, hogy minden párt rendezvénytől 

elhatárolja magát.

Határidő: azonnal

Felelős: Boros Zoltán polgármester

 

Árva Zsolt alpolgármester: Mindenki előtt ismeretes, hogy az Életmód egyesület 1-2 Ft-os 

érmék gyűjtését végzi. Farmos községben gyerekek részére játszóteret szeretnének kialakítani. 

Ahhoz kérik a testület segítségét, hogy javasoljanak helyet a kialakításra. 

 

Miknai Ferenc képviselő: Javasolja a sportpálya mögötti liget mellett megvalósítani.

 

Kaszás Zoltánné képviselő: Az iskolával szembeni terület földmunkái hogy állnak?

 

Mikani Ferenc képviselő: Nagyon szívesen megcsinálja, a KPM engedélye, előírásainak 

ismerete szükséges.

 

Árva Zsolt alpolgármester: Részinformációként tájékoztatja a testületet, hogy az V. Farmosi 

napok szervezéséhez 630 eFt-tot nyertek pályázaton. Ami azt jelenti, hogy erre már mernek 

tervezni. Szeretnének határon túli előadókat hívni. Nagyon örültek a nyert összegnek, mivel 

az önkormányzat ilyen nehéz helyzetben van.

 

Több kérdés hozzászólás nem volt.
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