Farmos Község
Önkormányzat
Jegyzőkönyv
Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 15-én 16.00
órai kezdettel tartott alakuló ülésén.
Jelen vannak: Horváth László polgármester, Dr. Ács Attila, Dr. Ács József, Kollár Ferenc,
Illing Szabolcs, Megyesné Kenyó Ilona, Miknai Ferenc képviselők.
Tanácskozási joggal: Kudett Magdolna jegyző, Matula Pálné HVB elnök, Bércesi Zoltán
HVB tag
Dr. Ács József, mint az ülést levezető korelnök: Köszönti az ülésen megjelenteket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel mindenki jelen van,
jegyzőkönyvvezetőnek felkéri Varga Adriennt, jegyzőkönyv hitelesítőnek Miknai Ferenc
képviselőt.
Napirend:
1./ Horváth László – polgármester eskütétele, esküokmány aláírása, megbízólevél átadása
2./ Képviselők eskütétele, esküokmányok aláírása, megbízólevelek átadása
3./ Polgármester programjának ismertetése
Előadó: polgármester
4./ Polgármester illetményének, tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: jegyző
5./ Alpolgármester megválasztása, illetményének megállapítása
Előadó: polgármester
6./ Képviselők tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: jegyző
7./ Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 8/2008.(IV. 10.) Önk. rendelet módosítása
Előadó: polgármester/jegyző
8./ Bizottság(ok) struktúrájának felállítása, tagjainak megválasztása
Előadó: polgármester
9./ Boros Zoltán –volt polgármester végkielégítése (további háromhavi illetmény)
Előadó: jegyző
10./ Polgármester és képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége

Előadó: jegyző
Dr. Ács József korelnök: Kéri, aki egyetért a napirendre, a jegyzőkönyvvezetőre és
hitelesítőre tett javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül egyhangúlag elfogadta.
90/2010. (10.15.) számú Önk. határozat
Farmos
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a napirendi pontokra,
jegyzőkönyvvezetőre
és
jegyzőkönyv
hitelesítőre tett javaslatot elfogadta.
Dr. Ács József korelnök: Felkéri a Helyi Választási Bizottság elnökét a választásról szóló
tájékoztatás megtartására és a választás végleges eredményének ismertetésére.
Matula Pálné HVB elnöke: A HVB nevében nagy szeretettel köszönt mindenkit.
Tisztüknek megfelelően szeretne rövid tájékoztatást adni a lezajlott helyi önkormányzati
választásról. A kitűzött napon 3 szavazókörben történt a szavazás, 1. számú szavazókörzet
a Szelei úti Általános Iskola, 2. számú szavazókörzet a Zrínyi úti Általános Iskola, a 3.
számú szavazókör az ÁFÉSZ iroda. Reggel 5-6 között annak rendje-módja szerint a
törvényben foglaltaknak megfelelően megjelentek a bizottsági tagok, átvették a
szavazáshoz szükséges okmányokat, és elindultak a szavazókörök felé. A HVB tagjai is
már magát a szavazás megkezdését is figyelemmel kísérték, jelen voltak a
szavazókörzetekben akkor, amikor az első szavazók megjelentek. A szavazás rendben
lezajlott. Egyetlenegy rendkívüli esemény történt, a szavazólapoknál 2 eltérés volt
tapasztalható. Ez onnan adódott, hogy az országgyűlési képviselő választáskor az összes
igazolással szavazó a Szelei úti Általános Iskolában voltak, most pedig ezt elosztották,
mégis 2 személy ott jelent meg és ott szavazott le, a végeredménynél ezt korrigálták.
Semmit nem jelent, mert mindegy, hogy az 1-es vagy a 2-es körzetbe dobták be azt a 2 db
szavazólapot. A rendkívüli eseményt annak megfelelően jegyzőkönyvben rögzítették és
szabályszerűen megtörtént minden.
Szavazókörönként ismerteti a szavazást.

I. számú szavazókör eredményei
Farmos 1. számú szavazókör polgármester választás eredménye
A választók nyilvántartása
A szavazás
A szavazás
A
napján
megkezdésekor a
választópolgárok
igazolás alapján
névjegyzéken
száma a
névjegyzékbe
lévő
névjegyzékben a
vett
választópolgárok
választás
választópolgárok
száma
befejezésekor
száma

A
1 210

B
1

C
1 211

Szavazóként
megjelent
választópolgárok
száma

D
625
51,61 %

Urnában lévő
szavazólapok
száma

Eltérés a
megjelentek számától
(többlet:+ /
hiányzó: -)

E

F

627

2

Érvénytelen
szavazólapok
száma

Érvényes
szavazólapok
száma

G
13
2,08 %

H
614
98,24 %

Jelölő szervezet(ek)

Kapott
érvényes
szavazat

Érvényes szavazatok száma

Jelölt neve

1
2
3
4

Boros Zoltán
Horváth László
Megyesné Kenyó Ilona
Szilágyi István

FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN

173
274
119
48

Farmos egyéni listás választás 1. számú szavazókör eredménye
A választók nyilvántartása
A szavazás
A szavazás
A
napján
megkezdésekor a
választópolgárok
igazolás alapján
névjegyzéken
száma a
névjegyzékbe
lévő
névjegyzékben a
vett
választópolgárok
választás
választópolgárok
száma
befejezésekor
száma

A
1 210

B
1
Szavazóként
megjelent
választópolgárok
száma

D
625
51,61 %

C
1 211

Szavazás

Urnában lévő
szavazólapok
száma

Eltérés a
megjelentek
számától
(többlet:+ /
hiányzó: -)

E

F

627

2

Érvénytelen
szavazólapok
száma

Érvényes
szavazólapok
száma

Érvényes
szavazatok
száma

G
50
8,00 %

H
577
92,32 %

J
3 150

Érvényes szavazatok száma

Jelölt neve

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Dr. Ács Attila
Dr. Ács József Ferenc
Balázs Klaudia
Bertalan Ignác
Illing Szabolcs
Kaszás Zoltánné
Kézér Imre
Kollár Ferenc
Megyes Lajos Zsolt
Megyesné Kenyó Ilona
Miknai Ferenc
Rózsavölgyi Géza
Tarkó Gábor
Urbán Viktor
Vankó Attila
Vincze Tamás
Wébel Tibor

Jelölő szervezet(ek)

FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
JOBBIK

Kapott
érvényes
szavazat

303
197
35
152
314
152
58
300
170
325
229
181
108
131
106
219
170

Pest megyei közgyűlés választás Farmos 1. számú szavazókör eredménye

A választók nyilvántartása
A szavazás
A szavazás
A
megkezdésekor a
napján
választópolgárok
névjegyzéken
igazolás alapján
száma a
lévő
névjegyzékbe
névjegyzékben a

választópolgárok
vett
száma
választópolgárok
száma

A
1 210

választás
befejezésekor

B
1

C
1 211

Szavazóként
megjelent
választópolgárok
száma

D
625
51,61 %
Szavazás
Urnában lévő
szavazólapok
száma

Eltérés a
megjelentek számától
(többlet:+ /
hiányzó: -)

E

F

627

2

Érvénytelen
szavazólapok
száma

Érvényes
szavazólapok
száma

G
18
2,88 %

H
609
97,44 %

Érvényes szavazatok száma
Kapott
érvényes
szavazat

Lista neve

1
2
3

FIDESZ-KDNP
JOBBIK
MSZP

140
332
137

II. számú szavazókör eredményei
Farmos 2. számú szavazókör polgármester választás eredménye
A választók nyilvántartása
A szavazás
A szavazás
A
napján
megkezdésekor a
választópolgárok
igazolás alapján
névjegyzéken
száma a
névjegyzékbe
lévő
névjegyzékben a
vett
választópolgárok
választás
választópolgárok
száma
befejezésekor
száma

A
896

B
2
Szavazóként

C
898

megjelent
választópolgárok
száma

D
447
49,78 %
Szavazás
Urnában lévő
szavazólapok
száma

Eltérés a
megjelentek számától
(többlet:+ /
hiányzó: -)

E

F

447

0

Érvénytelen
szavazólapok
száma

Érvényes
szavazólapok
száma

G
4
0,89 %

H
443
99,11 %

Jelölő szervezet(ek)

Kapott
érvényes
szavazat

Érvényes szavazatok száma

Jelölt neve

1
2
3
4

Boros Zoltán
Horváth László
Megyesné Kenyó Ilona
Szilágyi István

FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN

130
147
123
43

Farmos egyéni listás választás 2. számú szavazókör eredménye
A választók nyilvántartása
A szavazás
A szavazás
A
napján
megkezdésekor a
választópolgárok
igazolás alapján
névjegyzéken
száma a
névjegyzékbe
lévő
névjegyzékben a
vett
választópolgárok
választás
választópolgárok
száma
befejezésekor
száma

A
896

B
2
Szavazóként
megjelent
választópolgárok
száma

D
447
49,78 %

C
898

Szavazás

Urnában lévő
szavazólapok
száma

Eltérés a
megjelentek
számától
(többlet:+ /
hiányzó: -)

E

F

447

0

Érvénytelen
szavazólapok
száma

Érvényes
szavazólapok
száma

Érvényes
szavazatok
száma

G
6
1,34 %

H
441
98,66 %

J
2 177

Érvényes szavazatok száma

Jelölt neve

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Dr. Ács Attila
Dr. Ács József Ferenc
Balázs Klaudia
Bertalan Ignác
Illing Szabolcs
Kaszás Zoltánné
Kézér Imre
Kollár Ferenc
Megyes Lajos Zsolt
Megyesné Kenyó Ilona
Miknai Ferenc
Rózsavölgyi Géza
Tarkó Gábor
Urbán Viktor
Vankó Attila
Vincze Tamás
Wébel Tibor

Jelölő szervezet(ek)

FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
JOBBIK

Kapott
érvényes
szavazat

195
129
28
149
215
113
65
165
136
220
180
133
62
93
55
130
109

Pest megyei közgyűlés választás Farmos 2. számú szavazókör eredménye
A választók nyilvántartása
A szavazás
A szavazás
A
megkezdésekor a
napján
választópolgárok
névjegyzéken
igazolás alapján
száma a
lévő
névjegyzékbe
névjegyzékben a
választópolgárok
vett
választás
száma
választópolgárok befejezésekor

száma

A
896

B
2

C
898

Szavazóként
megjelent
választópolgárok
száma

D
447
49,78 %
Szavazás
Urnában lévő
szavazólapok
száma

Eltérés a
megjelentek számától
(többlet:+ /
hiányzó: -)

E

F

447

0

Érvénytelen
szavazólapok
száma

Érvényes
szavazólapok
száma

G
28
6,26 %

H
419
93,74 %

Érvényes szavazatok száma
Kapott
érvényes
szavazat

Lista neve

1
2
3

FIDESZ-KDNP
JOBBIK
MSZP

238
97
84

III. számú szavazókör eredményei
Farmos 3. számú szavazókör polgármester választás eredménye
A választók nyilvántartása
A szavazás
A szavazás
A
napján
megkezdésekor a
választópolgárok
igazolás alapján
névjegyzéken
száma a
névjegyzékbe
lévő
névjegyzékben a
vett
választópolgárok
választás
választópolgárok
száma
befejezésekor
száma

A
899

B
0
Szavazóként
megjelent

C
899

választópolgárok
száma

D
321
35,71 %
Szavazás
Urnában lévő
szavazólapok
száma

Eltérés a
megjelentek számától
(többlet:+ /
hiányzó: -)

E

F

321

0

Érvénytelen
szavazólapok
száma

Érvényes
szavazólapok
száma

G
2
0,62 %

H
319
99,38 %

Jelölő szervezet(ek)

Kapott
érvényes
szavazat

Érvényes szavazatok száma

Jelölt neve

1
2
3
4

Boros Zoltán
Horváth László
Megyesné Kenyó Ilona
Szilágyi István

FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN

74
105
111
29

Farmos egyéni listás választás 3. számú szavazókör eredménye
A választók nyilvántartása
A szavazás
A szavazás
A
napján
megkezdésekor a
választópolgárok
igazolás alapján
névjegyzéken
száma a
névjegyzékbe
lévő
névjegyzékben a
vett
választópolgárok
választás
választópolgárok
száma
befejezésekor
száma

A
899

B
0
Szavazóként
megjelent
választópolgárok
száma

D
321
35,71 %

C
899

Szavazás

Urnában lévő
szavazólapok
száma

Eltérés a
megjelentek
számától
(többlet:+ /
hiányzó: -)

E

F

321

0

Érvénytelen
szavazólapok
száma

Érvényes
szavazólapok
száma

Érvényes
szavazatok
száma

G
1
0,31 %

H
320
99,69 %

J
1 535

Érvényes szavazatok száma

Jelölt neve

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Dr. Ács Attila
Dr. Ács József Ferenc
Balázs Klaudia
Bertalan Ignác
Illing Szabolcs
Kaszás Zoltánné
Kézér Imre
Kollár Ferenc
Megyes Lajos Zsolt
Megyesné Kenyó Ilona
Miknai Ferenc
Rózsavölgyi Géza
Tarkó Gábor
Urbán Viktor
Vankó Attila
Vincze Tamás
Wébel Tibor

Jelölő szervezet(ek)

FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
JOBBIK

Kapott
érvényes
szavazat

155
137
43
87
142
65
86
101
59
169
122
68
48
57
44
80
72

Pest megyei közgyűlés választás Farmos 3. számú szavazókör eredménye
A választók nyilvántartása
A szavazás
A szavazás
A
megkezdésekor a
napján
választópolgárok
névjegyzéken
igazolás alapján
száma a
lévő
névjegyzékbe
névjegyzékben a
választópolgárok
vett
választás

száma

választópolgárok
száma

befejezésekor

A
899

B
0

C
899

Szavazóként
megjelent
választópolgárok
száma

D
321
35,71 %
Szavazás
Urnában lévő
szavazólapok
száma

Eltérés a
megjelentek számától
(többlet:+ /
hiányzó: -)

E

F

321

0

Érvénytelen
szavazólapok
száma

Érvényes
szavazólapok
száma

G
14
4,36 %

H
307
95,64 %

Érvényes szavazatok száma
Kapott
érvényes
szavazat

Lista neve

1
2
3

FIDESZ-KDNP
JOBBIK
MSZP

198
64
45

Összesített eredmény
Farmos polgármester választás eredménye
A választók nyilvántartása
A szavazás
A szavazás
A
napján
megkezdésekor a
választópolgárok
igazolás alapján
névjegyzéken
száma a
névjegyzékbe
lévő
névjegyzékben a
vett
választópolgárok
választás
választópolgárok
száma
befejezésekor
száma

A
3 005

B
3
Szavazóként
megjelent
választópolgárok

C
3 008

száma

D
1 393
46,31 %
Szavazás
Urnában lévő
szavazólapok
száma

Eltérés a
megjelentek számától
(többlet:+ /
hiányzó: -)

E

F

1 395

2

Érvénytelen
szavazólapok
száma

Érvényes
szavazólapok
száma

G
19
1,36 %

H
1 376
98,78 %

Érvényes szavazatok száma

Jelölt neve

1
2
3
4

Boros Zoltán
Horváth László
Megyesné Kenyó Ilona
Szilágyi István

Jelölő szervezet(ek)

Kapott
érvényes
szavazat

FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN

377
526
353
120

A választókerületben a választás eredményes.

Farmos egyéni listás választás eredménye
A választók nyilvántartása
A szavazás
A szavazás
A
napján
megkezdésekor a
választópolgárok
igazolás alapján
névjegyzéken
száma a
névjegyzékbe
lévő
névjegyzékben a
vett
választópolgárok
választás
választópolgárok
száma
befejezésekor
száma

A
3 005

B
3
Szavazóként
megjelent
választópolgárok
száma

D
1 393
46,31 %
Szavazás

C
3 008

%

27,40
38,23
25,65
8,72

Urnában lévő
szavazólapok
száma

Eltérés a
megjelentek számától
(többlet:+ /
hiányzó: -)

E

F

1 395

2

Érvénytelen
szavazólapok
száma

Érvényes
szavazólapok
száma

G
57
4,09 %

H
1 338
96,05 %

Érvényes szavazatok száma

Jelölt neve

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Dr. Ács Attila
Dr. Ács József Ferenc
Balázs Klaudia
Bertalan Ignác
Illing Szabolcs
Kaszás Zoltánné
Kézér Imre
Kollár Ferenc
Megyes Lajos Zsolt
Megyesné Kenyó Ilona
Miknai Ferenc
Rózsavölgyi Géza
Tarkó Gábor
Urbán Viktor
Vankó Attila
Vincze Tamás
Wébel Tibor

Jelölő szervezet(ek)

Kapott
érvényes
szavazat

FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
JOBBIK

653 Képviselő
463 Képviselő
106
388
671 Képviselő
330
209
566 Képviselő
365
714 Képviselő
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A megválasztott képviselők száma : 6
A választókerületben a választás eredményes.

Farmos települési választás eredményei

Polgármester
választás
A polgármester
Horváth László
FÜGGETLEN

Képviselő testület választása

A települési képviselőtestület
tagjainak száma :

jelölt lett

6 fő

Az önkormányzat összetétele :
Név

Dr. Ács Attila
Dr. Ács József Ferenc
Illing Szabolcs
Kollár Ferenc
Megyesné Kenyó Ilona
Miknai Ferenc

Jelölő szervezet(ek)
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Dr. Ács József korelnök: Megköszöni a HVB elnökének a választásról szóló tájékoztatóját.
Felkéri a jelenlévőket, hogy hallgassák meg a Himnuszt.
HIMNUSZ
Napirend:
1./ Horváth László – polgármester eskütétele, esküokmány aláírása, megbízólevél átadása
Dr. Ács József korelnök: Felkéri a HVB elnökét az eskü szövegének előmondására.
Matula Pálné HVB elnöke: Felkéri Horváth László megválasztott polgármestert, hogy
tegye meg az esküt.
Horváth László polgármester: „Én Horváth László esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar
Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és
megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; polgármesteri tisztségemből eredő
feladataimat Farmos község fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése
érdekében lelkiismeretesen teljesítem.
Isten engem úgy segéljen!”
Matula Pálné HVB elnök: Felkéri Horváth László polgármestert, hogy az esküokmányt írja
alá. Átadja a megbízólevelet. Kitartást és jó egészséget kíván.
Napirend:
2./ Képviselők eskütétele, esküokmányok aláírása, megbízólevelek átadása
Dr. Ács József korelnök: Felkéri a HVB elnökét az eskü szövegének előmondására.
Képviselők leteszik az esküt.

„Én …………….. esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott
titkot megőrzöm; képviselői tisztségemből eredő feladataimat Farmos község fejlődésének
előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.
Isten engem úgy segéljen!”
Matula Pálné HVB elnöke: Felkéri a képviselőket, hogy az esküokmányokat írják alá,
először Dr. Ács Attila, Dr. Ács József, Illing Szabolcs, Kollár Ferenc, Megyesné Kenyó
Ilona, Miknai Ferenc. Átadja a megbízóleveleket.
Napirend:
3./ Polgármester programjának ismertetése
Előadó: polgármester
Dr. Ács József korelnök: Felkéri a polgármester urat, hogy ismertesse a programját.
Horváth László polgármester: Megköszöni a bizalmat és a lehetőséget, hogy alkalom
adódott ennek a tisztségnek a betöltésére. Az hiszi, hogy maga és a képviselő-társai
nevében ígérheti, hogy igyekeznek eleget tenni a bizalomnak és lehetőségnek. A választás
eredménye a változás igényét tükrözi, láthatják ezt a Képviselő-testület személyeiből,
polgármester személyéből. Azt hiszi, hogy ennek a változásnak a lehetősége egy új útnak a
kezdetét is jelenti számukra, úgy gondolja, hogy ennek az új útnak a meghatározó
sarokköveinek, a törvényességnek, nyíltságnak, tisztességnek kell lennie. Törvényesség
alatt érti azt, hogy a Köztársaság törvényeinek eleget kell tenni, a testület által megalkotott
Szervezeti és Működési Szabályzatot maradéktalanul be kell tartani. A nyíltság alatt pedig
kiemelné azt, hogy ez a testület remélhetőleg, sőt biztos benne, hogy a képviselő testület
vele együtt a nyíltság legmagasabb fokát kívánja alkalmazni. Gondol itt pl.: a
közmeghallgatásokra, helyi médiára, és az internet használatára. Úgy gondolja, hogy az
elmúlt időszakban mindezek csorbát szenvedtek, ezeken mindenképpen javítani kell.
Valószínűleg mindannyian egyetértenek abban, hogy a nyíltság az, ami mindenképpen
biztosítja ennek a falunak az előre menetelét, az együtt gondolkozást, együtt cselekvést. A
tisztesség egy általa pozitív fogalmakat takaró összefoglaló kifejezés, itt olyanokra gondol,
hogy teljesen korrupciómentes testületi működést, a közérdekeinek előtérbe helyezését az
egyéni érdekekkel szemben, és a morális normáknak a helyreállítását, úgy a közéletben,
mint a gazdasági életben, helyi viszonylatban. Kitérne még arra, hogy talán az előző
időszaknak a nehézségeit a testületen belüli ellentétek, széthúzás, valamint a vezetés
ellentéte okozhatta. Erősen fog arra törekedni, hogy ez a jövőben ne fordulhasson elő, úgy
gondolja, hogy ez a testület minden személyében alkalmas arra, hogy egy összefogó, közös
egységes álláspontot kialakító testületként működjön a jövőben. Az elsődleges cél az az,
hogy a polgármester együtt tudjon működni a testülettel, a jegyzővel, a civil
szervezetekkel, az intézményvezetőkkel, és minden jó szándékú farmosi emberrel és
magával a Polgármesteri Hivatallal.
Legfontosabb célkitűzéseknek tartja mindenekelőtt az általuk kezelendő, rájuk bízott
Önkormányzati vagyonnak a maximális védelmét. A mindannyiunk által tapasztalt egyre
nagyobb lemaradást a környező településekhez képest, azt hiszi, hogy elengedhetetlen
feladatuk, hogy megállítsák, azt hogy hogyan történhet ez, azt hiszi, hogy ebben is
egyetértenek, hogy a pályázati lehetőségek, törvényi kereteken belüli maximális

kihasználásával. Megjegyezné a helyi munkalehetőségek egyre nagyobb kiszélesítését,
erőfeszítéseket a helyi munkalehetőségek megteremtésére. A természet Farmosnak óriási
lehetőséget biztosított, pl.: a Nádas-tó és a Matolcsy kúria, ezekkel maximálisan kell tudni
élni a testületnek. A határon túli kapcsolatok ápolását szintén fontos feladatnak tartja, már
van kiépült kapcsolat, de elengedhetetlennek tartja, hogy magyarlakta településekkel
szintén épüljön ki hasonló kapcsolat, lényegesebb könnyebb lenne a kommunikáció, mivel
a többség nem beszél idegen nyelvet. Egy szóval azt, hiszi, hogy minden tisztességes
Farmosért tenni akaró emberrel kell építeni a lehető legjobb kapcsolatot, beleértve az innen
elszármazott, bizonyos pozíciókat szerzett, vagy olyan vagyoni helyzetű embereket, akik
tudnak és akarnak segíteni Farmos nehéz helyzetén.
Kiemelné azokat a területeket, amelyeket elengedhetetlenül fontosnak tart a feladataik
között. Mindeneke előtt az iskolára, az oktatásra gondol, a fiatalok, középkorúak
szabadidős foglalkoztatásának tevékenységének a javítására, az idős, magányos beteg
emberek életfeltételeinek javítására, széleskörű összefogásokkal, pályázati lehetőségekkel
megtudnak jelölni olyan célokat, amelyek a programban is szerepeltek.
Például:
- részt venni a térség közös beruházásaiban, mint pl.: a csatornázás, a közös
turisztikai lehetőségek kiaknázása,
- közintézmények terén az iskola, könyvtár, fogorvosi rendelő, ravatalozó felújítása,
- utak, terek, közterületek javítása,
- bel és külterületi utak javítása,
- buszvárók, vasútállomás környékének európai szintre hozása,
- parkolók, kerékpárút,
- részvétel a zöldenergia programban pl.: termikus energia, napkollektor,
- falusi turizmus,
- ivóvíz minőségének javítása, ami az előző testület utolsó napirendi pontjaként
szerepelt, ez a következő testület alapos elemzését fogja igényelni,
- belvízveszély elhárítása.
Sorolhatná ezeket, de azt hiszi, hogy felesleges túlságosan sokat beszélni erről, amit
mindannyian tapasztalnak, hogy túlságosan nagy a várakozás, a változás igénye egyre
nagyobb. A szándék és a program szintjén már mindannyian előadták a maguk kis
körében, de azt, hiszi, hogy hétfőtől a cselekvés ideje is be fog következni, és akkor a
Képviselő-testületi üléseken közösen kell meghozni azokat a döntéseket, amik ezeket a
célokat eredményezik majd. E perctől hittel bíznak a jövőben, a közös akaratban, a
tudásban és az együtt hozott Farmos javát akaró döntésekben, közös tetteikben, kívánja
mindannyiunk nevében, hogy ez így legyen.
Dr. Ács József korelnök: Megköszöni a polgármester úr programjának ismertetését.
Napirend:
4./ Polgármester illetményének, tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: jegyző
Dr. Ács József korelnök: Átadja a szót a jegyzőnőnek.
Horváth László polgármester: Személyes érintettség miatt távozik a teremből.
Jelen van 6 fő.

Kudett Magdolna jegyző: Köszönti a Tisztelt TV nézőket, illetve a felállt új testületet. A
polgármester úr illetményével kapcsolatban elmondja, hogy e tekintetben a
választópolgároknak a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő joga itt elsőbbséget élvez
az érintett személy személyes adatainak védelméhez képest. A polgármester illetményének
megállapítása kötelező napirendi pontja az alakuló ülésnek. Az irányadó, ahogyan az
előterjesztésben is megkapták a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi tv-ben
megnevezett illetményalap. Az előterjesztésben szereplő táblázatból kiderül, hogy
bizonyos szorzóval kell felszorozni és összegszerűen kell megállapítani, ez a szorzó 1112,5 ahogyan a Képviselő-testület dönt. Egyszerű többséggel hozott határozattal,
összegszerűen kell megállapítani. Tájékoztatásul közli a testülettel, hogy a volt
polgármesternek a minimum 11-szeres szorzó volt megállapítva.
Határozati javaslat:
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth László –polgármester
illetményét 2010. október 03. napjától bruttó 425.150.-Ft-ban állapítja meg.
Felelős: jegyző/Pénzügyi Csoport
Határidő: 2010. október 03.
Várja az észrevételeket, javaslatokat.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Dr. Ács József korelnök: Kéri, aki egyetért a határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
91/2010. (10.15.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselőtestülete Horváth László –polgármester
illetményét 2010. október 03. napjától bruttó
425.150.-Ft-ban állapítja meg.
Felelős: jegyző/Pénzügyi Csoport
Határidő: 2010. október 03.
Horváth László polgármester visszajön a terembe, jelen van 7 fő.
Napirend:
5./ Alpolgármester megválasztása, illetményének megállapítása
Előadó: polgármester
Dr. Ács József korelnök: Az alpolgármestert az Ötv. szerint titkos szavazással, minősített
többséggel, a polgármester helyettesítésére, a polgármester úr javaslatára a Képviselőtestület választja meg. Felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a javaslatát az
alpolgármester személyére.
Horváth László polgármester: Az alakuló ülés előtt a képviselők széles körével konzultált
és egyhangúlag kialakult az a vélemény, hogy az alpolgármesteri tisztség betöltésére
Megyesné Kenyó Ilonát tartják alkalmasnak. Nem kívánja részletesen ecsetelni, hogy
miért, de azt hiszi, hogy a választás eredménye mindent tükröz. Javasolja Megyesné Kenyó
Ilonát az alpolgármesteri tisztség betöltésének elfogadására.

A konzultáció során a tisztség betöltésével járó anyagiakról is beszéltek, és úgy beszélték
meg, hogy a képviselőkhöz hasonlóan a tiszteletdíjról lemond, viszont költségtérítést abban
az esetben, ha tisztségéből adódó feladatok ellátását végzi, akkor mindenképpen javasolja,
hogy kapjon.
Kudett Magdolna jegyző: A szavazás a polgármester úr javaslatára, titkos szavazással
történik, ennek megfelelően előkészítettek 7 szavazólapot, a szomszédos helységben lehet
szavazni, a szavazást a HVB elnöke és a HVB tagja felügyeli. Az első szavazóval
hitelesítenék a szavazó urnát, lepecsételnék, leragasztanák, és ezt követően lehet elhelyezni
az urnába a szavazatokat.
Szavazás
Matula Pálné HVB elnöke: Ismerteti a szavazás végeredményét. Az urnában lévő
szavazólapok száma 7, mindenki Megyesné Kenyó Ilonát jelölte alpolgármesternek.
92/2010. (10.15.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselőtestülete
Megyesné
Kenyó
Ilonát
alpolgármesternek megválasztotta.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Matula Pálné HVB elnök: Felkéri Megyesné Kenyó Ilonát, hogy az esküt tegye meg.
„Én Megyesné Kenyó Ilona esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű
leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a
tudomásomra jutott titkot megőrzöm; alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat
Farmos község fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében
lelkiismeretesen teljesítem.
Isten engem úgy segéljen!”
Matula Pálné HVB elnök: Felkéri Megyesné Kenyó Ilona alpolgármestert az esküokmány
aláírására.
Napirend:
6./ Képviselők tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: jegyző
Dr. Ács József korelnök: Átadja a szót a jegyzőnek.
Kudett Magdolna jegyző: A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról volt egy
9/2006. (XI.15.) Önk. rendelet, ez a megszorítások egyik pontja volt, hogy a helyi
önkormányzati képviselők lemondtak a tiszteletdíjukról. Ezt a 2006-os rendeletet a
9/2008.(V.21.) Önk. rendelet hatályon kívül helyezte. Tehát az a lényeg, hogy a
tiszteletdíjról a helyi képviselők lemondtak, és ez a mai napig hatályban van. Rendelet
elfogadáshoz, módosításhoz minősített többség szükséges.

Várja az észrevételeket, javaslatokat, hozzászólásokat.
Dr. Ács József korelnök: Ehhez a napirendi ponthoz lenne egy javaslata, illetve
észrevétele. Az Ő gondolatmenete a következő. Úgy gondolja és meggyőződése, hogy
minden munkának van egy értéke, azt forintban határozzák meg, amely munkának nem
adnak értéket, az az emberek szemében, közvélemény szemében nem túl sokat ér. Tehát ez
egy olyan mutató, amivel el tudják dönteni, hogy mi a munkájuk értéke. A képviselői
munkának is van egy értéke, az a javaslata, hogy erről a munka értékének megállapítására,
amit a törvény minimálisan előír, ne mondjanak le. Viszont az a javaslata, hogy a
Képviselő-testület egységességét bizonyítva, ezt az összeget bizonyos célok
megvalósítására irányultan, közösen adja oda és mondjon le. Ezzel tudják biztosítani és
mutatni a lakosságnak, hogy a munkájuknak van értéke, forintálisan tudják, hogy az
mennyi. A lakosság látni fogja, hogy ez az Ő fizetésük, és azt is látják, hogy ezt nem
veszik fel, hanem bizonyos célok érdekében, bizonyos célok megvalósítására lemondanak
közösen, kollektívan. Ez a Képviselő-testület egységes gondolkodását is tudná bizonyítani
és bizonyos célokat ebből meg tudnának valósítani. Mert ha bent hagyják a költségvetés
nagy kalapjában ezt a pénzt, akkor ennek az abszolút értékét senki nem fogja tudni, mert
elúszik a nagy kalapban, mint ahogyan más is elúszott, és nem tudják követni. Az a
javaslata, hogy a tiszteletdíjat állapítsák meg maguknak, de ugyanakkor mondjanak is le
kollektíven bizonyos célok megvalósítására. Úgy gondolja, hogy a célok megvalósítására
fel kell állítani egy sorrendet, prioritást, és annak arányában félévente, évente összegyűlt
tiszteletdíjukról arra irányultan mondjanak le, és akkor ezáltal a lakosság fogja látni, hogy
a munkájuk eredményéből milyen célokat tudnak megvalósítani.
Illing Szabolcs képviselő: Ezzel ellentétes véleményt képvisel, úgy ahogyan az elmúlt két
évben is ellentétes véleményt képviselt. Úgy gondolja, hogy az ilyen jellegű juttatás
megadása, bármilyen jó célt szolgál, akkor is az adható juttatások körét bővíti. Az az
álláspontja, hogy semmilyen adható juttatást nem szeretne megszavazni. Az előző
időszakban is ez volt az álláspontja, mert úgy gondolja, hogy a képviselői munkának ilyen
értelemben nagyon nehéz megállapítani az értékét, és a valós érték az, ami fejlesztéseket a
községben végre tudnak hajtani, ehhez viszont minden egyes forintra szükség van. Még
akár ilyen úton is, hogy a képviselői tiszteletdíjról lemondanak. Azért vannak itt, hogy
koordinálják ezeket, belelássanak. Tehát azt mondja, hogy ezekre a pénzekre szükség van
ahhoz, hogy pályázni tudjon a község. Ahhoz, hogy fejlesztéseket tudjon megvalósítani és
elindítani. Tehát neki az a véleménye, hogy Ő nyugodt szívvel hagyja a kalapban a pénzt,
azért hogy, közösen meg tudják ezt valósítani, hiszen egy célért dolgoznak. Nem jó
szerinte a bizalmatlanság, hogy az legyen, hogy el fog veszni a pénz, mert azért ülnek itt, a
polgármesterrel szemben is meg kell adni a bizalmat. Ő mindenképpen nemmel fog erre
szavazni, a továbbiakban sem szeretne tiszteletdíjat felvenni, azért, hogy a község
fejlesztését tudja ezzel segíteni.
Kollár Ferenc képviselő: Ő régebben osztotta a doktor úr véleményét azzal, hogy minden
munkának van értéke. Most tájékozódott ez ügyben, hogy van-e erre a tiszteletdíjra állam
által lehívható normatíva, és megtudta, hogy nincsen ilyen normatíva. Ezt azért kérdezte
meg, mert azt lehetett hallani, hogy azért csökkentik a képviselők számát, hogy nagyon
sokba kerül ez az államnak és ezzel több milliárdot meg tudnak takarítani. Mivel nincs ez a
normatíva, így nem tudja, hogy hogyan lehet megmondani, hogy kik hol takarítanak meg
pénzt. Most megváltoztatva az akkori nézetét, úgy gondolja, hogy hagyják bent a
nagykalapban, és a polgármester úr felvázolt egy elég komoly tervet, amelyet szeretne
megvalósítani. Ő a maga részéről ezeknek a pontoknak a nagy részével egyetért, és úgy

gondolja, hogy rá meri bízni erre a 7 fős csapatra ennek a pénznek az elköltését. Ő is úgy
gondolja, hogy inkább konfliktusforrás lenne, ha meghatároznák, hogy erre, vagy arra
adják oda a pénzt. Neki is lenne célja, hogy mire adná a pénzt, ha megszavaznák, de úgy
gondolja, hogy most annyira bízhatnak ebben a 7 fős testületben, hogy egységesek lesznek,
megfelelő prioritások szerint egyben ezt az összeget. Ha megnézik a jogszabályokat, egy
olyan településre, mint Farmosra a köztisztviselői illetményalap 1,8 szeresét állapíthatja
meg, vagy annál kevesebbet, ezt a néhány millió Ft-ot jobb, ha valamilyen beruházáshoz
teszik, nem pedig bérekre kifizetni, mert azt esetleg havi lebontásban lehetne tovább tenni,
és nehéz az egyesség, hogy ki mire használja. Tehát egyetértene azzal, hogy a munkának
van értéke, de egyetért azzal is, amit a Szabolcs mondott, hogy ez maradjon most a nagy
kalapban, ha mindenki úgy gondolja, hogy jótékony célra szeretné ezt felosztani, tehát ő is
ezt támogatja inkább.
Miknai Ferenc képviselő: Ugyanez a véleménye neki is, ez az adófizetők pénze, ha csak
lehet, ez maradjon a fejlesztésre a faluban. Úgy gondolja, hogy mindenki azon törekszik,
hogy Farmos község fejlődjön. Úgy gondolja, hogy ez a pénz maradjon egy közös
szétosztható nagy kalapban.
Dr. Ács József korelnök: Kiegészítésként az lenne a javaslata az előző javaslata után, hogy
itt valószínűleg félreértések történtek, Ő nem azt mondta, hogy a pénzt fel akarja használni,
hanem azt mondta, hogy nevesítve ezt az összeget, ugyancsak a község javára szeretné
szolgáltatni, de lássák a lakosok, hogy ennek a munkának mi az értéke. Hogy a Képviselőtestületi ülés gördülékenyebben menjen, az első javaslatát visszavonja.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Dr. Ács József korelnök: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a testület nem állapít meg magának
tiszteletdíjat, hanem benne hagyják a nagy kasszában, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
93/2010. (10.15.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta és elhatározta, hogy
nem állapít meg a képviselők részére
tiszteletdíjat.
Napirend:
7./ Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 8/2008.(IV.10.) Önk. rendelet módosítása
Előadó: polgármester/jegyző
Dr. Ács József korelnök: Átadja a szót a jegyzőnek.
Kudett Magdolna jegyző: Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása, illetve átdolgozása válna szükségessé
az új testülettel. Többféle megközelítésben is felmerülhet az SZMSZ-szel való
foglalkozásnak a kérdésköre, amit az előterjesztésben leírt. Viszont a polgármester úrral

átnézték az SZMSZ-t és úgy gondolják, hogy ez a helyi SZMSZ igencsak átdolgozásra
szorul mindenféle tekintetben, a hatályos jogszabályok szerinti igazításban, illetve egyéb
apró-cseprő dolgokban, azután olyanban, hogy a közszolgálati szabályzat az egy üres
melléklet… A testületi ülés után minden testületi tagnak átadna egy helyi SZMSZ-t,
illetve annak módosításait, és felkérne arra mindenkit, hogy az elkövetkezendő időszakban
ezt olvassák át. Így akár már a novemberben megtartott ülésen már beszélhetnének róla,
illetve irányadó útmutatásokkal várná a javaslatokat is. Örülne nekik, ha ez a III.
negyedéves beszámolóval együtt december 15-ig elfogadásra kerülhetne.
Javaslata, hogy Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és
Működési Szabályzat teljes szövegét megvizsgálja, illetve átdolgozza.
Felelősnek a képviselő testületet azért mondja, mivel ez kicsi testület, 6 fő + a
polgármester. Annyira szűk kör, hogyha a napi kapcsolatot tartanák, akár e-mailban, vagy
ha személyesen megkeresnék, és mindenkinek lenne ötlete, akkor november-decemberre
előterjesztéssel együtt odakerülhetne a testület elé.
Annyi rendeletmódosításra azért lenne szükség, -ahhoz hogy ma a bizottságok struktúráját
az új testület fel bírja állítani-, a rendelettervezet szerinti SZMSZ módosítás szükséges.
Amely szerint 2 állandó bizottság lenne, Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság és Szociális
Bizottság, melyeknek létszáma 5 fő. A Pénzügyi Bizottságnak kötelező törvényi ereje van,
2000 fő feletti lakosságszám esetén. A Szociális Bizottságra azért van szükség, mert már
az idei költségvetésben is meg kellett emelni az átmeneti segélyek keretét, és ahhoz, hogy
ezek az átmeneti segély kérelmek ne kerüljenek a testület elé, ezáltal is szűkítve az ő
munkájukat, és felesleges köröket járva, így a Szociális Bizottság hatáskörébe lennének
ezek utalva.
Tehát először kérné a határozat javaslat elfogadásához a hozzájárulást, majd az
előterjesztésben szereplő rendeletmódosítás elfogadását is kéri, melyhez minősített többség
szükséges.
Lehet, hogy adott esetben egy új SZMSZ létrehozása lesz majd szükséges és nem egy
módosítás módosításának a módosítása.
Várja az észrevételeket, javaslatokat.
Megyesné Kenyó Ilona képviselő: Az előterjesztésben, a határozati javaslatban szerepel a
határidőnél, hogy azonnal / legkésőbb 2011. április, ez szerinte túl nagy intervallum,
javasolja, hogy szabjanak egy konkrét határidőt, pl.: december.
Kudett Magdolna jegyző: Azért írta az áprilist, mert az fél év, és a törvény erejénél fogva
fél éve van a testületnek, hogy új SZMSZ-t felállítson. Reménykedik benne, hogy még az
idei évben elfogadásra kerülhet, és 2011. január 01-től hatályba léphet. Tehát ez törvényi
előírás és azért volt ez a nagy időintervallum.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Dr. Ács József korelnök: Kéri, aki egyetért az SZMSZ átdolgozásával, kézfelemeléssel
jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
94/2010. (10.15.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Szervezeti és Működési Szabályzat

teljes
szövegét
megvizsgálja,
átdolgozza.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal / 2011. április

illetve

Dr. Ács József korelnök: Kéri, aki elfogadja az előterjesztésben szereplő SZMSZ rendelet
módosításának tervezetét, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2010.(…) Önk. rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
8/2008. (IV. 10.) Önk. rendelet módosításáról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzat
képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2008.(IV.10.) Önk.
rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja.
1. § A Rendelet 35. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(2) A képviselő-testület a következő állandó bizottságokat hozza létre:
- Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság, létszáma: 5 fő,
- Szociális Bizottság, létszáma: 5 fő,
Egy képviselő több bizottság tagjának is megválasztható.
2. § A Rendelet 35. § (3) bekezdését az ahhoz kapcsolódó 2. számú mellékletével hatályon
kívül helyezi.
3. § E rendelet a mai napon hatályba lép, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Farmos, 2010. október 15.
Horváth László

Kudett Magdolna

polgármester

jegyző

Záradék:
A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Farmos, 2010. október

Kudett Magdolna
jegyző

Napirend:
8./ Bizottság(ok) struktúrájának felállítása, tagjainak megválasztása
Előadó: polgármester
Dr. Ács József korelnök: Átadja a szót a polgármesternek, hogy ismertesse a javaslatát a
bizottsági tagokra.
Horváth László polgármester: Az előző időszakban mindenkivel sikerült beszélni és
mindenki véleményét kikérni a bizottságok tagjaival kapcsolatban, tehát ez a határozati
javaslat többségi véleményt tükröz. Igyekeztek kiegyensúlyozott szemlélettel,
kiegyensúlyozott társaságot összeállítani, azért, hogy a lehető legalaposabb, legtöbb
szempontból mérlegelt döntések szülessenek meg. Úgy érzi, hogy ezek a tagok minden
nézőpontot, minden véleményt valószínűleg tükrözni fognak, azon kívül törekedtek
bizonyos szakmaiságra is, igyekeztek minden bizottságba olyan tagokat delegálni, akik
valamilyen mélységig ennek a területnek az ismerői.
Javaslata a két bizottságra:
- Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság, létszáma 5 fő
Elnök: Illing Szabolcs - képviselő
Tagok: Kollár Ferenc - képviselő
Miknai Ferenc - képviselő
Dr. Feldéné Weszprémy Marianne – nem képviselő
Vincze Tamás és Megyes Lajos Zsolt – nem képviselő között kellene dönteni
- Szociális Bizottság, létszáma 5 fő
Elnök: Dr. Ács József Ferenc – képviselő
Tagok: Dr. Ács Attila – képviselő
Miknai Ferenc – képviselő
Kaszás Zoltánné – nem képviselő
Kollár Diána és Németh Tamásné –nem képviselő között kellene dönteni.
Más javaslat, hozzászólás nem volt.
Horváth László polgármester: Kéri, aki elfogadja, hogy a Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi
Bizottság elnöke Illing Szabolcs képviselő legyen, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
95/2010. (10.15.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi
Bizottság elnökének Illing Szabolcs képviselőt
választotta.
Horváth László polgármester: Kéri, aki elfogadja, hogy a Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi
Bizottság tagja legyen Kollár Ferenc képviselő, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
96/2010. (10.15.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi
Bizottság tagjának Kollár Ferenc képviselőt
választotta.
Horváth László polgármester: Kéri, aki elfogadja, hogy a Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi
Bizottság tagja legyen Miknai Ferenc képviselő, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
97/2010. (10.15.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi
Bizottság tagjának Miknai Ferenc képviselőt
választotta.
Horváth László polgármester: Kéri, aki elfogadja, hogy a Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi
Bizottság tagja legyen Dr. Feldéné Weszprémy Marianne - nem képviselő, kézfelemeléssel
jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
98/2010. (10.15.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi
Bizottság külsős tagjának Dr. Feldéné
Weszprémy Marianne-t (-nem képviselő tag)
választotta.
Horváth László polgármester: Kéri, aki elfogadja, hogy a Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi
Bizottság tagja legyen Vincze Tamás - nem képviselő, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
99/2010. (10.15.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi
Bizottság külsős tagjának Vincze Tamást (nem képviselő tag) választotta.
Horváth László polgármester: Megjegyzi, hogy külön sajnálja, hogy Megyes Lajos Zsolt,
aki nem képviselő nem került be a bizottságba, reméli, hogy nem éli meg kudarcként. Azt

hiszi, hogy Vincze Tamás mellett az szólt, hogy az előző testületben szociális téren nagyon
jó munkát végzett és a régi tagok valószínűleg ezt jutalmazták ezzel a szavazással. Biztatja
Megyes Lajos Zsoltot, hogy vegyen részt aktívan továbbra is a testület körüli munkákban,
mindenképpen számítanak rá.
Horváth László polgármester: Kéri, aki elfogadja, hogy a Szociális Bizottság elnöke Dr.
Ács József Ferenc képviselő legyen, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
100/2010. (10.15.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Szociális Bizottság elnökének Dr.
Ács József Ferenc képviselőt választotta.
Horváth László polgármester: Kéri, aki elfogadja, hogy a Szociális Bizottság tagja legyen
Dr. Ács Attila képviselő, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
101/2010. (10.15.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Szociális Bizottság tagjának Dr. Ács
Attila képviselőt választotta.
Horváth László polgármester: Kéri, aki elfogadja, hogy a Szociális Bizottság tagja legyen
Miknai Ferenc képviselő, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
102/2010. (10.15.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Szociális Bizottság tagjának Miknai
Ferenc képviselőt választotta.
Horváth László polgármester: Kéri, aki elfogadja, hogy a Szociális Bizottság tagja legyen
Kaszás Zoltánné - nem képviselő, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
103/2010. (10.15.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Szociális Bizottság külsős tagjának
Kaszás Zoltánnét (-nem képviselő tag)
választotta.

Horváth László polgármester: Kollár Diánáról elmondja, hogy Farmoson a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálatnál dolgozik, Németh Tamásné kolléganője, most már szolgálati
lakásban Farmoson is lakik.
Kudett Magdolna jegyző: Általánosságban annyit szeretne mondani a két emberről, hogy
mindketten a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál dolgoznak, mindkettő mellett van
„negatív” dolog, van előnye is és hátránya is annak, hogy a Szociális Bizottságba
kerüljenek. Kollár Diána esetében egy fiatal hölgyről van szó, aki az egyik szolgálati
lakásban lakik, tehát most már félig farmosi lakos is. Németh Tamásnét azt hiszi, hogy
nem kell bemutatni, ő már jó néhány éve itt dolgozik, farmosi lakos.
Horváth László polgármester: Kéri, aki elfogadja, hogy a Szociális Bizottság tagja legyen
Kollár Diána -nem képviselő, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 7 ellenszavazattal, igen szavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
104/2010. (10.15.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Szociális Bizottság külsős tagjának
Kollár
Diána
-nem
képviselő
tag
megválasztását elutasította.
Horváth László polgármester: Kéri, aki elfogadja, hogy a Szociális Bizottság tagja legyen
Németh Tamásné -nem képviselő tag, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
105/2010. (10.15.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Szociális Bizottság külsős tagjának
Németh Tamásnét (-nem képviselő tag)
választotta meg.
Napirend:
9./ Boros Zoltán – volt polgármester végkielégítése (további háromhavi illetmény)
Előadó: jegyző
Dr. Ács József korelnök: Átadja a szót a jegyzőnek.
Kudett Magdolna jegyző: 2010. október 03-án a volt polgármester polgármesteri tisztsége
megszűnt az új polgármester megválasztásával. A polgármesteri tisztség megszűnése
esetén, a tisztség megszűnését követően 8 munkanapon belül írásba foglaltan a volt
polgármester munkakörét az új polgármesternek át kell adni, erre a jegyzőkönyv tartalmára
van a Belügyminisztériumnak egy külön rendelete. A munkakör átadási jegyzőkönyvet az
új polgármesternek, a régi polgármesternek, a jegyzőnek, valamint a Közigazgatási Hivatal
vezetőinek kell aláírnia. Október 03-án megtörtént a szavazás, mindenki látta utána az

eredményeket, felvette a Közigazgatási Hivatallal a kapcsolatot, illetve már ők is keresték,
és egyeztettek egy időpontot. Tájékoztatásul közli, hogy a munkakör átadás-átvétel 2010.
október 12-én megtörtént a hatályos törvényi rendelkezések szerint. A fent nevezett
rendelkezés szerint a volt polgármesternek végkielégítésként 3 havi illetmény jár, illetve
továbbá részére az új Képviselő-testület további 3 havi illetménynek megfelelő juttatást
adhat. Tehát leszögezné, hogy a 3 havi illetmény kifizetése folyamatban van, ennek
előfeltétele a polgármesteri munkakör átadás-átvétele, hogy megtörténjen 8 napon belül,
tehát ez megtörtént, mehet a kifizetés. A testületnek pedig az a feladata, hogy határozatot
hozzon a további 3 havi illetménnyel kapcsolatban.
Az előterjesztésben 2 határozati javaslatot írt, az egyik az úgy szól, hogy Farmos Község
Önkormányzat Képviselő-testülete a Pttv. 2. § (5) bekezdésében biztosított felhatalmazása
alapján Boros Zoltán –volt polgármester részére további háromhavi illetménynek
megfelelő juttatást ad.
A második határozati javaslat pedig az, hogy Farmos Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Pttv. 2. § (5) bekezdésében biztosított felhatalmazása alapján Boros Zoltán –volt
polgármester részére további háromhavi illetménynek megfelelő juttatás adását elutasítja.
Dr. Ács József korelnök: Várja az adott kérdéskörhöz a kérdéseket, hozzászólásokat.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Dr. Ács József korelnök: A szavazás előtt tisztázásként még egyszer elmondja, hogy a 3
havi végkielégítés, az törvény adta kötelezettség, az újabb 3 havi végkielégítés adása pedig
a Képviselő-testület döntésétől függ.
Szavazásra teszi fel az I. határozati javaslatot, hogy Boros Zoltán volt polgármester részére
további 3 havi illetménynek megfelelő juttatást ad, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 7 ellenszavazattal, igen szavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
106/2010. (10.15.) számú Önk.határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselőtestülete Pttv. 2.§ (5) bekezdésében biztosított
felhatalmazása alapján Boros Zoltán –volt
polgármester részére további háromhavi
illetménynek megfelelő juttatás adását
elutasítja.
Felelős: jegyző/Pénzügyi Csoport
Határidő: azonnal
Napirend:
10./ Polgármester és képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége Előadó: jegyző
Dr. Ács József korelnök: Átadja a szót a jegyzőnek.
Kudett Magdolna jegyző: Ez is az alakuló ülés egyik kötelező napirendi pontja. A helyi
önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi törvény előírja
azt, hogy az önkormányzati képviselők, illetve a polgármester a megbízólevelének
átvételétől, majd ezt követően minden év január 01-től számított 30 napon belül az e

törvény szerinti melléklettel vagyonnyilatkozatot köteles tenni. Szankciója is van ennek a
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség elmulasztásának. A vagyonnyilatkozat tétel
elmulasztásának esetén annak benyújtásáig az önkormányzati képviselő tiszteletdíjat nem
kapna, de ez itt nincsen, ami még a testületre vonatkozik, hogy a képviselő addig nem
gyakorolhatja jogait.
Határozatjavaslatként azt tudná mondani, ami az előterjesztésben is szerepel, hogy Farmos
Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ökjtv. 10/A. (1) bekezdése szerint előírt
vagyonnyilatkozatok nyilvántartásával és ellenőrzésével a Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi
Bizottságot bízza meg.
Tehát a Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság Elnökének kell ezeket a
vagyonnyilatkozatokat 30 napon belül átadni.
Ülés után mindenkinek a vagyonnyilatkozati formanyomtatványt átadja.
Miknai Ferenc képviselő: Az is adjon be vagyonnyilatkozatot, akinek régi képviselőként
bent van a vagyonnyilatkozata?
Kudett Magdolna jegyző: Igen.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Dr. Ács József korelnök: Kéri, aki egyetért a határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
107/2010. (10.15.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az
Ökjtv. 10/A. (1) bekezdése szerint előírt
vagyonnyilatkozatok
nyilvántartásával
és
ellenőrzésével a Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi
Bizottságot bízza meg.
Felelős: Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság Elnöke
Határidő: 2010. november 15.
Napirend:
11./ Egyebek…
Dr. Ács József korelnök: Kéri a napirendi pontokon túli kérdéseket, hozzászólásokat.
Kudett Magdolna jegyző: Annyit szeretne mondani, hogy hallja a lakosság is, hogy lássák,
hogy együttműködő szeretne lenni a két vezető a testülettel, és szeretnének mindenféle
segítséget megadni, ezért előkészítették a vagyonnyilatkozati nyomtatványokon kívül a
helyi rendeleteket módszeresen lefűzve, hogy lássa a testület, hogy a rendeletek
felülvizsgálata szükséges lesz a következő évben. Szeretné átadni az idei évi költségvetést
és a féléves beszámolót, illetve a 2009. évi zárszámadást is. Tehát ülés után szeretné ezeket
átadni, további szíves felhasználásra.
Dr. Ács József korelnök: Megköszöni a tájékoztatást.

Kollár Ferenc igazgató: Beszélni kellene az október 23-i községi ünnepségről, mert nagyon
közel van, jövő héten, szombaton. Jó lenne tudni, hogy mikor kerüljön megrendezésre, és
milyen műsorral, milyen felállásban legyen ez megtartva. Javasolja, hogy október 23-án
17.00 órakor tartsák meg, a plébános úr miséje után, ami 15.00 órakor kezdődik. Az előző
évek hagyományán változtatna, a maga részéről úgy gondolja, hogy október 23-a az
október 23. és nem gondolja, hogy ökomenikus istentisztelettel, koszorúzással egybekötve
kellene megtartani. Kétségei támadtak az előző években és ezek minden évben egyre
erősödtek, hogy a két alkalmat összemosni nem azt a célt szolgálja, amire szükség lenne,
és tavaly végképp meggyőződésévé vált, hogy változtatni kell ezen.
Horváth László polgármester: Támogatja a kérést. 16 évig képviselőként ennek az
ünnepségnek a beindításában részt vett, és akkor az akkori testület próbálta ezt a kettőt
összekapcsolni. Egy politikai szemlélet volt tapasztalható akkor, és úgy érzi, hogy ezen
már túlléptek, ez lenne az egyik indok, ami miatt támogatja. A másik pedig az, megvallja,
hogy a tavalyi ünnepségen nem volt jelen, de tudja, hogy nem igazán a felekezetek közti
békesség jegyében zajlott ez az ünnepség, ezt hallomásból tudja, konkrétan a katolikus
egyház részéről sérelmezték ott elhangzottakat. Azt mondja, hogy támogassák Kollár
képviselő úrnak a javaslatát, a maga részéről támogatja. Az ünnepség kezdésének javasolja
a 17.00 órát, ugyanis tudomása van róla, hogy a katolikus egyház részéről a Vöő Ferenc
atya emlékére szentmisét szerveznek 15.00 órától.
Dr. Ács József korelnök: Ha jól értette akkor Kollár Ferenc képviselő úr az ünnepség
megszervezését is vállalja.
Kollár Ferenc képviselő: Az iskola segítségét felajánlja, sőt az iskolában már felkérés
nélkül is folyik erre az előkészület, egy kis darabbal készülnek és vers is lesz, gondolja,
hogy a polgármester úr is akar ünnepi beszédet mondani.
Dr. Ács József korelnök: Akkor mondhatja, hogy a polgármester lesz a koordinátor?
Horváth László polgármester: Igen. Azt hiszi, hogy egy kicsit meg vannak késve e téren,
de be lehet hozni az időt. Szombaton, a napján 17.00 órakor megrendezésre kerülhet az
október 23-i megemlékezés.
Dr. Ács József korelnök: A testület tudomásul veszi, hogy a polgármester úr a koordinátora
az ünnepség megszervezésének, és az iskola segítséget nyújt a lebonyolításban.
Matula Pálné HVB elnöke: A HVB nevében nagy szeretettel köszönti az újonnan
megválasztott polgármester urat, képviselőket, alpolgármester asszonyt, jegyzőasszonyt.
Felállt a zenekar, van karmester, van első hegedűs, van prímás, van brácsás, úgyhogy itt az
idő, hogy munkához lássanak. Megmondja őszintén, hogy nem irigyli a helyzetüket, de
biztatni szeretné őket, és örömüket szeretné kifejezni, hogy lám-lám mégiscsak a választói
akaratnak a többsége érvényesült ebben a községben és egy kicsit sikerült változtatni ezen
a helyzeten. Mindenkinek ehhez a nem könnyű munkához nagyon sok erőt, egészséget és
sok kitartást kíván.
Dr. Ács József korelnök: Megköszöni a HVB elnökének a biztató szavait.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.

Dr. Ács József korelnök: Berekeszti az alakuló ülést. Felkéri a jelenlévőket, hogy
hallgassák meg a Szózatot.
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