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Farmos Község
Önkormányzat

Jegyzőkönyv

Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15-én
18:00 órai kezdettel tartott ülésén.
Jelen vannak: Horváth László polgármester, Dr. Ács Attila, Dr. Ács József, Kollár Ferenc,
Megyesné Kenyó Ilona, Miknai Ferenc képviselők.
Igazoltan távol: Illing Szabolcs képviselő
Tanácskozási joggal: Kudett Magdolna jegyző, Böjti Károlyné óvodavezető, Jezsikné
Kármán Teréz Művelődési Ház, Könyvtár vezető, Glócz Zoltán körzeti megbízott
Horváth László polgármester: Köszönti az ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jegyzőkönyvvezetőnek felkéri Varga Adriennt,
jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. Ács József Ferenc képviselőt.
Kollár Ferenc képviselő: Kéri, hogy a zárt ülés keretein belüli napirendi pontok közé
vegyék fel 4. napirendként az Általános Iskola nyugdíjas alkalmazottjának
foglalkoztatását.
Napirend:
Zárt ülés keretein belül:
1./ Túró Sándorné kérelme
Előadó: polgármester
2./ Németh Béláné beadványa, kérelme
Előadó: polgármester
3./ CIB Bank Zrt.-nél vezetett folyószámlahitel megújítása újabb 1 (egy) évre / OTP Bank
Nyrt. ajánlata.
Előadó: polgármester
4./ Általános Iskola nyugdíjas alkalmazottjának foglalkoztatása
Előadó: Kollár Ferenc iskola igazgató
Nyílt ülés keretein belül:
5./ Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről.
Előadó: polgármester
6./ Beszámoló Farmos Község Önkormányzat 2010. évi III. negyedéves költségvetési
teljesítéséről
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Előadó: polgármester
7./ 2011. évre vonatkozó költségvetési koncepció véleményezése
Előadó: polgármester
8./ Önkormányzati Kommunális és Vízikömű Üzemeltető Kft.-vel kötött hulladékkezelési
közszolgáltatási szerződés módosításának jóváhagyása, elfogadása
Előadó: polgármester
9./ KMOP-4.5.3.-10. Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése
Előadó: polgármester
10./ Ivóvízminőség javítás pályázat, KEOP-1.3.0.
Előadó: polgármester
11./ Egyebek …..
Előadó: polgármester
Horváth László polgármester: Kéri, aki egyetért a módosított napirendre, a
jegyzőkönyvvezetőre és hitelesítőre tett javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület a javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül egyhangúlag elfogadta.
119/2010. (12.15.) számú Önk. határozat
Farmos
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a napirendi pontokra,
jegyzőkönyvvezetőre
és
jegyzőkönyv
hitelesítőre tett javaslatot elfogadta.
Horváth László polgármester: Zárt ülést rendel el.
Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült

Napirend:
5./ Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről.
Előadó: polgármester
Horváth László polgármester: Ismerteti a tv nézőkkel a zárt ülésen meghozott
határozatokat.
Átadja a szót Glócz Zoltánnak, hogy ismertesse a rendőrségi eseményeket.
Glócz Zoltán: -2010. november 18-án történt egy bűncselekmény Farmoson, jelenleg
kifosztás bűntette miatt folyik az eljárás, részleteket személyes jogokra való tekintettel nem
mondhat az ügyben.
-2010. november 26-án gépkocsiból történt lopás a Jászberényi úton, szállító autóját törték
fel és a bevételt vitték el.
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-2010. december 4-én történt visszaélés közokirattal, lopás vétséggel a CBA élelmiszer
boltban, részleteket szintén nem mondhat.
-2010. december 6-án a vasútállomáson történt egy rablás, bántalmazás, illetve fenyegetést
követően tulajdonítottak el kézpénzt egy illetőtől.
Horváth László polgármester: Tájékoztatja a testületet a Közigazgatási Hivatal
törvényességi észrevételéről. A jegyzőkönyveknek a Közigazgatási Hivatalhoz 15 napon
belül kell, hogy kerüljenek. Törvényességi észrevételt tett a Közigazgatási Hivatal, melyet
felolvas, „ Megállapítom, hogy Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
alakuló üléséről készített jegyzőkönyvét 2010. november 30-ig nem terjesztették fel
hivatalunkhoz.” A képviselők előterjesztésben a törvényességi észrevétel teljes szövegét
megkapták. A Képviselő-testületnek most az lenne a szerepe, hogy ezt a törvényességi
észrevételt tudomásul kell venni.
Kéri a testülettől a törvényességi észrevétel tudomásul vételét.
Kudett Magdolna jegyző: E-mailban megkapta jóval előbb a Közigazgatási Hivatal az
alakuló ülésnek a jegyzőkönyvét, viszont mivel sok felgyülemlett testületi anyag volt, ezért
mivel kronológiába szokták felküldeni a jegyzőkönyveket, ezért írásban nem tudták
beterjeszteni, viszont a területi referensnek e-mailban meglett küldve, előre lett véve az
alakuló ülés jegyzőkönyve.
Megkérné a testületnek a tagjait, hogy a múltkori testületi ülés is 4,5 óra volt, egy óra alatt
lehet megírni 10 perc hanganyagot, tehát nagyon lassan megy a jegyzőkönyveknek a
felvitele, utána még át kell nézni, két emberen átfut a jegyzőkönyv, mire felkerül a
Közigazgatási Hivatalhoz. Szeretné megkérni a képviselőket, hogy tárgyilagosan próbálják
meg végigvinni az ülést, mert létezhetetlen lesz tartani a 15 napot, és akkor majd jönnek a
törvényességi észrevételek, amiért előzetesen is elnézést kér, tudomásul kell venni a
testületnek, egyéb más szankciója nincs.
Horváth László polgármester: A mai napon volt a Közigazgatási Hivatalban egy egész
napos tájékoztatáson, ez nem ritka és nem egyedi eset, most a kezdeti időszakban
küzdenek az idővel a jegyzők, illetve a hivatalok.
Kollár Ferenc képviselő: Azért nem szóltak eddig, mert nem volt törvényességi felügyelet,
most hozták vissza ezeket. Ezért lesz szükség az SZMSZ-re, abban a hozzászólások idejét
is szabályozni kell.
Horváth László polgármester: Azt mondták a Közigazgatási Hivatalban, hogy nekik egy
nagyon rövid lényegre törő jegyzőkönyv megfelel, különösen, ilyen időszakban, amikor
televízió nyilvánossága előtt zajlanak az ülések, mivel vissza lehet keresni mindent, hogy
mi hogyan hangzott el.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Horváth László polgármester: Kéri, aki egyetért a Közigazgatási Hivatal által küldött
törvényességi észrevétel tudomásul vételével, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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125/2010. (12.15.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta és tudomásul vette a
Pest
Megyei
Közigazgatási
Hivatal
törvényességi észrevételét a jegyzőkönyvek 15
napon belüli felterjesztésével kapcsolatban.
Horváth László polgármester: Ismerteti a két ülés között történt eseményeket
-Felkereste a tápiószelei Terék József zenész, felajánlotta szolgálatát, felkeresi a környező
településeket, kutatást végez és a helyi dalokból egy CD-t fog kiadni. Milliós összegről van
szó, úgy gondolja, hogy az Önkormányzat most nincs olyan anyagi helyzetbe, hogy
jelenleg ilyet tudna támogatni.
-P+R parkolók bejárása. Nagykáta-Újszász vonalon megkezdődött a P+R parkolók építése,
Farmos ezúttal is hátra szorult, de biztató jelek vannak, mert eléggé kimunkált állapotban
van már a terv, ennek az egyeztetéséről volt szó. Kérésére Miknai Ferenc képviselő úr is
részt vett az ülésen. Néhány dolgot kértek tőlük, amit ígéretük szerint majd teljesíteni
fognak, csapadékvíz elvezetés, illetve a buszváróval kapcsolatban voltak problémák. Tehát
remény van arra, hogy 2012 tájékán normalizálódik a vasútállomás környéke, buszforduló,
illetve lesz egy parkoló és kerékpártároló, viszont arra nincs remény, hogy a váróterem
túlságosan átalakulna, sajnos még a mellékhelységgel kapcsolatban sem mondtak biztatót,
de küzdeni fognak, hogy ne így legyen.
-Belvíz helyzet, csapadékvíz elvezetés. A lakosság részéről nagyon sok megkeresés
érkezett a belvízhelyzettel kapcsolatban, mindenkinek csak azt tudta mondani, hogy
tehetetlenek a bő víz áldással, több mint kétszerese volt a csapadék, mint szokott lenni,
Tóalmástól-Tápipógyörgyéig ez mindenhol gondot okoz, gyakorlatilag hasznos
cselekedeteket nem tudnak az Önkormányzatok végezni. A Katasztrófavédelemnek adott
egy jelentést, melyben kitért az előzményekre, a jelenre, illetve a jövőre, hogy mit kellene
tenni. A Katasztrófavédelem Nagykátai Irodájának a javaslatára, mai nap reggelétől
elsőfokú belvízvédelmi készültséget rendeltek el, aminek a hétköznapi életre vonatkoztatva
semmi jelentősége nincs, a polgármesterre és a szűk környezetére jelent kötelezettséget,
nagyobb odafigyelést. A következő 2. fokozat lenne az, amikor teljes 24 órás szolgálat,
illetve rendszeres szivattyúzás történne, esetünkben, csak alkalmi beavatkozásokról lehet
szó. A jövőre nézve a költségvetés tárgyalásakor kell döntéseket hozni.
-Szökőkút kérdését a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése napirendi pontnál szeretné
megemlíteni
-Varroda hasznosításáról született már hallgatólagos, de meg nem szavazott döntés a
testület részéről, hogy támogatja a volt varroda épületének odaadását sportcélokra, de
mivel remény volt hasznosabb hasznosításra is, ez úgy néz ki, hogy egy ideig nem fog
bekövetkezni, ezért javasolja, hogy döntsenek ebben a kérdésben. Bízva a testületben a
fiúk már elkezdték a takarítást, az épület többi részét, pedig a közhasznú munkások
kitakarítják. Kéri a testületet, hogy járuljon hozzá, hogy Rózsavölgyi Norbert kérésére az
előző testületi ülésen már elhangzottak szerint az épületnek ezt a helyiségét odaadják.
Akkor volt szó a formációról is, ők a rezsit vállalják, bérleti díjat nem fizetnek. Egyedüli
probléma a szolgáltatókkal való elszámolás, Tigáz, Émász.
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: Szeretné, ha a szerződésben lefixálnák az épület
használatának a rendjét, meg a felelősségi köröket.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
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Horváth László polgármester: Kéri aki egyetért azzal, hogy sportrendezvények részére
kiadják a termet, addig ameddig más nem lesz, kézfelemeléssel jelezze:
Megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
126/2010. (12.15.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselőtestülete Rózsavölgyi Norbert kérelmének
helyt ad. Továbbá hozzájárul, hogy az
Önkormányzat tulajdonában lévő, 2765
Farmos, Rákóczi út 1. szám alatti ingatlant
sportrendezvények
megtartására
kiadja
térítésmentesen, az ingatlan használatával
kapcsolatosan a járulékos költségeket a
kérelmező fizeti.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: Visszajelzést szeretne kapni az internetes, és
pályázatíró ingyenes pályázattal kapcsolatban.
Horváth László polgármester: A pályázatíró továbbképzésen 2010. december 22-én
Mohácsi Gézáné fog részt venni.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Napirend:
6./ Beszámoló Farmos Község Önkormányzat 2010. évi III. negyedéves költségvetési
teljesítéséről
Előadó: polgármester
Horváth László polgármester: A III. negyedéves beszámolót a Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta és teljes egyetértésben a beszámolót elfogadta. Várja a kérdéseket,
hozzászólásokat.
Kollár Ferenc képviselő: Nem tudott részt venni a bizottsági ülésen. Amit a polgármester
úrnak említett hibát az átengedett központi adók táblázatban, azok javításra kerültek.
Amit szeretne összességében elmondani, az a saját területével az általános iskolai
oktatással kapcsolatos, van egy február végén elkészült költségvetési rendelet, 1-6 hónapig
teljesítés és van most a III. negyedéves teljesítés és a számok nem ugyanazok az eredeti
előirányzat, módosított előirányzat változik a hónapokban, szerinte az eredetinek mindig
megkellene, hogy egyezzen az első elfogadott költségvetéssel, és nem egyezik meg.
Vannak olyanok is ahol csökkent, 6. hónapban magasabb volt a teljesítettség mint most.
Van oly sor is amiben biztos, hogy szeptember 1-én teljesült, 100%-ban elköltötték azt a
költségvetési keretet ami azon a címen volt, most pedig 15,7%-os teljesülés van.
Összességében eltudja mondani, hogy a bevételi és kiadási oldal is megfelelően teljesült.
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Kudett Magdolna jegyző: Ez mindig felvetődik, hogy először több volt, utána kevesebb, ez
a továbbszámlázott szolgáltatás.
Kollár Ferenc képviselő: Az eredeti előirányzatban az alapilletmények nem ennyik voltak.
Kudett Magdolna jegyző: A pótlék 355,3 %-on teljesült, tehát, ha a Magyar Államkincstár
a pótlékon hozza, akkor nem tudják a könyvelők az alapilletményre tenni.
Kollár Ferenc képviselő: Az a 355,3% 1218 e Ft, az 2 millió valamennyi volt.
Összességében a végszám az jó. A jubileumi jutalom nincs benne, pedig az szeptember
végére 100%-on teljesült, itt pedig 15,7%.
Kudett Magdolna jegyző: Ennyi van oda lekönyvelve szeptember utolsó napjával
bezárólag, minden hónap 20-ig könyvelve van.
Kollár Ferenc képviselő: Szeptember elején történt az összes kifizetés.
Miknai Ferenc képviselő: Rengeteg időt eltöltenek a végszavazásnál, hogy nem
stimmelnek dolgok. Nem lehetne ezeket leegyeztetni az intézményvezetőkkel mielőtt
kikerült az anyag a bizottságnak, testületnek?
Kudett Magdolna jegyző: Úgy gondolja, hogy bőven időben kikerült az anyag, mivel ez a
pénzügyi ülésre kiküldésre került. Volt olyan képviselő akinek volt kérdése, az bejött ülés
előtt és megkérdezte és ő válaszolt rá. Ha van valakinek konkrét kérdése, menjen be hozzá
és kérdezze meg.
Kollár Ferenc képviselő: Maximálisan egyetért Miknai Ferenc képviselő úrral, hogy jó
lenne, ha mielőtt elkészül az anyag előtte az intézményvezetőkkel leegyeztetnék.
Kudett Magdolna jegyző: Megkapták időben az anyagot, miért nem jött be az igazgató úr
és kérdezte meg? Nem fog senkinek sem elébe menni, nem tudhatja, hogy ki mit nem ért
belőle, vagy ki mit nem lát benne.
Kollár Ferenc képviselő: Úgy látja, hogy elbeszélnek egymás mellett, mert nem mint
képviselő szeretné látni, hanem mint intézményvezető és jó lenne, ha mint
intézményvezető tájékoztatást kapna a lekönyvelésről, hogy mit hová könyveltek, és miért
más mint akkor mint amikor a költségvetést elkészítették.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Horváth László polgármester: Kéri, aki elfogadja a 2010. év III. negyedéves teljesítéséről
szóló tájékoztatót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
127/2010. (12.15.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselő
testülete az Önkormányzat és intézményeinek
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2010. évi költségvetésének III. negyedéves
teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta.
Napirend:
7./ 2011. évre vonatkozó költségvetési koncepció véleményezése
Előadó: polgármester
Horváth László polgármester: A 2011. évi koncepció véleményezését a Pénzügyi Bizottság
megtette, és egyhangú szavazással támogatta az elfogadását. A kiküldött előterjesztés
alapján várja a kérdéseket, hozzászólásokat.
Kollár Ferenc képviselő: Az utólag kiküldött előterjesztésben szerepel, hogy a határozati
javaslat 10. sora törölve lett. Megakarta kérdezni, hogy mit értsenek az alatt, ami a 9. pont,
hogy a civil szervezetek támogatása a 2010. évi bázist nem haladhatja meg. Hogy mi a
bázis a terv, vagy pedig a tényleges teljesítés?
A 11. pont: Év közben felmerülhetnek nem tervezett halaszthatatlan kiadások, illetve
elmaradhatnak tervezett bevételek, ezért mindenképpen szükséges tartalék keret tervezése.
Ide szeretné azt a javaslatot betenni, hogy nem tudják még a költségvetés bevételi, kiadási
oldalát sem teljes egészében, tartalékkeret tervezését, mivel sok pályázat lehetőség van,
elsősorban próbálják meg a folyószámlahitelt is felhasználni, nehogy a működés
hatékonyságának a kárát lássák.
Kudett Magdolna jegyző: A civil szervezeteknél a 2010. évi bázis az természetesen az
eredeti előirányzatra összpontosul.
A tartalékkeret tervezésével kapcsolatban úgy gondolja, hogy eddig sem ment semmi sem
a működésnek a rovására. A folyószámlahitellel annyira csínnyán kell bánni, mert ha az
használva van, az működésbelileg is sokkal több kiadást jelent.
Kollár Ferenc képviselő: Arra gondolt, hogy a pályázatokra nehéz pénzt összeszedni, és
azokra bizonyos önrészt vállalni kell, arra viszont valószínű, hogy a folyószámlakeretet
kell igénybe venni, mert az eddigi tapasztalatok alapján nem nagyon sok pénzük maradt.
Kudett Magdolna jegyző: A 2010. évi költségvetés során a tartalék keret volt 17-19 millió
Ft, és egyébként is a költségvetés úgy volt összeállítva, hogy nemcsak az iparűzési adónál
volt alultervezett a bevételi oldal, hanem ugyanúgy a kiadási oldal is nagyon sok helyen
túlvan tervezve és nem kevés összegekkel, azért, hogy legyen még tartalék is a
költségvetésben. Amit a költségvetésben eldugdos az ember tartalékként, az legalább 20
millió Ft + az eredetileg betervezett tartalék, ami összesen már eléggé releváns összeg.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Horváth László polgármester: Kéri, aki elfogadja az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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128/2010. (12.15.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.tv. 70.§ában
biztosított
felhatalmazása
alapján
az
Önkormányzat 2011. évre vonatkozó költségvetési
koncepciót megtárgyalta és a költségvetés tervezésére
vonatkozó irányelveket az alábbiak szerint határozza
meg:
1. Farmos Község Önkormányzat a 2011.
évben
is
fenn
kívánja
tartani
működőképességét, emellett folyamatosan
biztosítani
kívánja
a
gazdálkodás
likviditását.
2. Elsődleges szempont az egyensúlyi
költségvetés összeállítása, a jövő évi
végrehajtás során az Önkormányzat
folyamatos
pénzügyi
egyensúlyának,
stabilitásának biztosítása, a szigorú
gazdálkodási fegyelem fenntartása.
3. Az Önkormányzat
által személyes
gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjait
és a vízdíj összegét emelni kell.
4. A helyi adóbevételek tervezésekor a 2010.
évi teljesítés lesz a bázis.
5. Az
adófizetési
kötelezettségek
teljesítésének pontos nyomon követését,
fokozottabb
behajtási
tevékenység
alkalmazását.
6. A személyi juttatások és munkaadókat
terhelő járulékok kiadási előirányzatát a
jogszabályokban meghatározottak szerint
kell tervezni.
7. A Cafeteria rendszer keretösszege:
193.250.-Ft (illetményalap ötszöröse)
8. Az intézményi dologi kiadásoknál a
beszerzéseket egységesíteni kell.
9. A civil szervezetek támogatása a 2010. évi
bázist nem haladhatja meg.
10. Év közben felmerülhetnek nem tervezett
halaszthatatlan
kiadások,
illetve
elmaradhatnak tervezett bevételek, ezért
mindenképpen szükséges tartalék keret
tervezése.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert,
hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően
terjessze be a 2011. évi költségvetést.
Határidő: azonnal
Felelős:
polgármester,
jegyző,
intézményvezetők
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Napirend:
8./ Önkormányzati Kommunális és Vízikömű Üzemeltető Kft.-vel kötött hulladékkezelési
közszolgáltatási szerződés módosításának jóváhagyása, elfogadása
Előadó: polgármester
Horváth László polgármester: Egy hónapról van szó, meg kell hosszabbítani a szerződést,
ugyanis bizonyos létesítmények még nem kerültek átadásra, és nem tudják 2011. január 1től indítani a projektet. Januárban ugyanolyan díjazás mellett végeznék a szemétszállítást.
Most egy hónappal kell meghosszabbítani a szerződést.
Kéri a kérdéseket, hozzászólásokat.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Horváth László polgármester: Kéri, aki elfogadja a közszolgáltatási szerződés egy
hónappal történő meghosszabbítását, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
129/2010. (12.15.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
jelen
előterjesztéshez
csatolt,
módosított
Közszolgáltatási Szerződést elfogadja, a 129/2010.
(12.15.) számú határozatával a módosított szerződést
határozott
időre jóváhagyja, érvényességéhez
hozzájárul.
A szerződés tartalma szerint az „ÖKOVÍZ”
Önkormányzati
Kommunális
és
Víziközmű
Üzemeltető Kft., mint közszolgáltató 2011. január 01.
-2011. január 31. közötti időszakban a helyi
önkormányzat hulladékkezelési közszolgáltatását
elvégzi.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Napirend:
9./ KMOP-4.5.3.-10. Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése
Előadó: polgármester
Horváth László polgármester: Az akadálymentesítésnek megkellett volna már történni, az
iskolánál, óvodánál és a Polgármesteri Hivatalnál is 2010. december 31-ig, mint ismeretes,
ez nem történt meg. Az szól a hivatal akadálymentesítése mellett, hogy szerencsére az
óvodás és iskolás korosztályban nem jellemző a segítségre szorulás. Most van egy
pályázati kiírás a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által, 2010. december 3-tól 2011. március
3-ig lehet pályázni, minél előbb beadják, annál jobb. Lépéseket tettek ez irányba a
jegyzőnővel, 3 tervezőtől várnak ajánlatot, mai napra ígérték, de csak egy érkezett meg. A
tervezők megtekintették a hivatalt, környezetét, ő is járt Tóalmáson megtekintette az ottani
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akadálymentesítést. Nem igazán gondolt bele, hogy nem csak külső, hanem belső
változtatásokkal is jár, mozgássérültek részére WC-t kell kialakítani, általában a női WCvel egybeépítve valósítják meg, az épületen belüli közlekedést is hozzá kell igazítani az
igényekhez, az ajtó nyílásoknak a belső áteresztő mérethatárának min. 90 cm-nek kell,
hogy legyen, tehát nyílászárók cseréjével is jár, a vakok írásjeleit minden ajtónál el kell
helyezni, az épület előtt parkolót kell kialakítani a mozgássérültek részére, a parkoló
kialakításának olyannak kell lenni, hogy egy vezető sáv vezesse rá esetenként a
látássérültet a rámpára, tehát eléggé nagy építkezéssel jár.
A pályázati kiírásban 5-30 millió Ft közötti összegről van szó, a tervezők tájékoztatása
szerint esetünkben 15 millió Ft, mert olyan esetben mennek el 30 millió Ft-ig, amikor több
szintről van szó.
A tervezők részéről két verzió vetődött föl, az egyik az az, hogy a két bejárathoz 2 rámpát
kell kialakítani, a másik verzió szerint lehetne valami liftet az épület elé telepíteni,
nyilvánvalóan ezeknek a költségét és látványtervét kellene látni.
Mindenki előtt ismert, hogy aláírásgyűjtés volt a szökőkúttal kapcsolatban, már az alakuló
ülésen is szó esett róla, hogy sor kerül az akadálymentesítésre, ami akadályozhatja a
szökőkút megvalósítását. Akkor ígéret született, hogy profi hivatásos tervezők fogják
megcsinálni, azt gondolja, hogy elfogja fogadni mindenki. Azt kérte, hogy a terv legyen
egységes, és ha csak lehet alakítsák hozzá a járdától kezdve, a parkot, a szökőkutat, ha
szökőkút. Tehát legyen egy olyan vélemény és fogadja azt el mindenki, amit a tervzők
fognak mondani.
Felolvassa az aláírásgyűjtés szövegét.
„Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Polgármester Úr!
A Farmos Fő tér 1. szám előtt jelentős civil támogatással épült parkot a 2010. október 03án megválasztott Képviselő-testület 2010. október 27-én tartott ülésén megsemmisítésre
ítélte.
Ezért bejelentjük, hogy a község lakosságához fordulunk és aláírásokat gyűjtünk annak
érdekében, hogy a Képviselő-testület a határozatát megváltoztatva tegye lehetővé a
lakossági kezdeményezésre elkészült kis park fennmaradását.
Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntésüket értékeljék újra. Az aláírásokat 2010.
november 28-ig gyűjtjük. Kérvényezzük, hogy ezen időpontig a parkkal kapcsolatos
határozat végrehajtását függesszék fel.
Amennyiben a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésére sor kerülne, akkor id reméljük,
hogy megfelelő tervezéssel megoldható a mozgáskorlátozott feljáró realizálása.
Farmos, 2010. 11.15.
Tisztelettel:
Farmosi Lokálpatrióták”
Horváth László polgármester: Részletesen nem nézte át az aláírásokat, de több mint 200 fő
írta alá, ami jelentős, mindenképpen foglalkozni kell vele. Az aláíróktól is azt kérné, hogy
fogadják el a hozzáértő tervezőknek a véleményét, és valami egyesség szülessen ebben és
úgy valósuljon meg a tér, hogy tényleg szép legyen, és ha szökőkút lesz, akkor az legyen
ízléses, ami hosszú éveken keresztül nézhető, de ez javarészt attól függ, hogy hogyan lehet
kialakítani majd ezeket a feljárókat.
A lakosság részéről mindkét oldal megkereste, volt aki azt mondta, hogy miért nincs még
szétbontva a szökőkút, volt olyan aki direkt kérte, hogy nehogy engedje, hogy
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szétrombolják, két tűz között volt, úgy érzi, hogy mint polgármesternek egyikhez sem
szabad elköteleznie magát.
Most arról kellene szavazni, hogy a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítését benyújtsák
pályázatra, már csak azért is, mert törvényi kötelezettség, hogy megvalósuljon.
Kudett Magdolna jegyző: A támogatott pályázatok száma 28, tehát minél előbb be kell
adni.
Horváth László polgármester: A pályázatban 90 % a támogatás, 10% az önrész.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Horváth László polgármester: Kéri, aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati
javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
130/2010. (12.15.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 130/2010. (12.15.) számú
határozatával a KMOP-2010-4.5.3., „Egyenlő
esélyű hozzáférés a közszolgáltatáshoz
(akadálymentesítés)” pályázat benyújtásához
hozzájárul.
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a
szükséges lépéseket a pályázat előkészítésével
kapcsolatban és utána haladéktalanul terjessze
be az ajánlatokat, megállapodásokat a
Képviselő-testület felé a mielőbbi döntés
érdekében.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Napirend:
10./ Ivóvízminőség javítás pályázat, KEOP-1.3.0.
Előadó: polgármester
Horváth László polgármester: Az előző üléseken már hosszas vitákat folytattak az
ivóvízminőség javítás pályázatával kapcsolatban. Az információk alapján nem biztos, hogy
kitudják használni, mert vannak olyan hírek is Kocza Imre tájékozódása alapján, hogy
lehet, hogy csak azok fogják élvezni a lehetőséget, akik az első körben részt vettek, de ez
még nem biztos. Most azért lenne szükség döntést hozni, hogy induljanak, mert ha ez nem
biztos, akkor ki kell használni. A napokban is kapott egy ivóvízminőségről szóló
jegyzőkönyvet, a mintavétel helye a Polgármesteri Hivatal étkezési konyhája volt, ennek
az eredménye sem volt jó, minősítése az volt, hogy nem alkalmas fogyasztásra. Egyrészt ez
szól a pályázat benyújtása mellett, másrészt az, hogy van egy kidolgozott terv, harmadik
érv, hogy négy évvel ezelőtt már egy tervdokumentációnak az ára kárba veszett.
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Ezzel kapcsolatban történnek mostanában hiánypótlások, olyan értelemben, hogy
hatóságnak hiányzott még egy elvezető ároknak a bemérése, szintekről volt szó, ez
megtörtént, a Dorner Bt. megcsinálta a beméréseket, a tervezőhöz ellettek küldve az
adatok. Most a döntés a testületen múlik, hogy a következő lépést megtegyék-e vagy ne.
Nehéz felvállalni azt a döntés, hogy ne, mert mindenki tudja a lakosság véleményét a
vízről, különösen akkor ha a vízdíjat emelni szándékoznak a költségvetés tárgyalása során,
azt hiszi, hogy az emelés lehetetlen, ha a minőség érdekében nem tesznek lépéseket.
Kollár Ferenc képviselő: A további tervezési költségek mennyibe kerülnek,
Horváth László polgármester: Nem tud konkrét választ adni, de ahogyan látta a terveket,
azok eléggé részletesen kivannak dolgozva.
Kollár Ferenc képviselő: A döntésnél fontos lenne tudni az összeget, mert ha nem írják ki a
pályázatot, akkor megint kidobnak néhány millió Ft-ot
Horváth László polgármester: Milliókról egészen biztos nem lesz szó. Ez a szituáció
szerencsétlen időpontban alakult ki, az előző ciklus végén, a mostani elején, tehát senki
nem mert dönteni.
Kollár Ferenc képviselő: Nem nem mertek dönteni, hanem a szakértő lebeszélte őket, hogy
kevés az idő december 6-ig, határozottan állította, hogy kiírják a következő évre is
negyedévente. Szíve szerint neki egy hónap alatt egy hónap alatt, erős munkavégzés
mellett belefért volna a benyújtás. Véleménye szerint mindenféleképpen meg kell csinálni,
mert ez a víz nem jó.
Horváth László polgármester: Úgy gondolja, hogy be kell adni a pályázatot.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Horváth László polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy induljanak a KEOP-1.3.0
ivóvízminőség javítás pályázaton, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi
határozat hozta:
131/2010. (12.15.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselőtestülete elhatározta, hogy az NFÜ által kiírt,
KEOP-1.3.0 ivóvízminőség javítás pályázaton
indul.
Az előzetes tervdokumentáció alapján a
beruházás befejezésének végösszege: 220
millió Ft + Áfa
Továbbá egyben utasítja a polgármestert az
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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Horváth László polgármester: Nagyon sok a vízdíj hátralék, ez eléggé veszélyezteti a
bevétel teljesítését, a lakosság nem veszi komolyan a vízdíjat, ugyanúgy kikapcsolható a
víz is mint a gáz és a villany. Lépéseket fognak tenni ez irányba, hogy kevesebb legyen a
hátralék.
Napirend:
11./ Egyebek …..
Előadó: polgármester
a./ 2010. évi könyvvizsgálat
Kudett Magdolna jegyző: 2007. óta könyvvizsgálatra kötelezett Farmos Község
Önkormányzata, azóta a Szajkó házaspár /COUNT-COMP Könyvvizsgáló Kft. / végzi a
könyvvizsgálatot. A megbízási szerződést december 31-ig szokták megkötni, a mai nap
folyamán volt a házaspár a hivatalban és hozta a megbízási szerződést, mivel Képviselőtestületi határozatra van szükség, ehhez szeretné a testület hozzájárulását kérni, hogy
járuljanak hozzá a megbízási szerződés érvényességéhez. Ez törvényi előírt kötelezettség.
Megvannak velük elégedve, úgy gondolják, hogy eléggé alaposak, ezáltal a törvényi
előírásoknak eleget tesznek, az áraik nem változtak.
Dr. Ács Attila képviselő: Árban versenyképes a többiekkel?
Kudett Magdolna jegyző: Természetesen olcsóbbak, farmosi illetékességűek.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Horváth László polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a COUNT-COMP
Könyvvizsgáló Kft-vel kössön az Önkormányzat szerződést a 2010. évi könyvvizsgálatra,
kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
132/2010. (12.15.) számú Önk. határozat
Farmos
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta
és
elhatározta, hogy a 2010. év könyvvizsgálatára
COUNT-COMP
Könyvvizsgáló
Kft.
/székhely: 1162 Budapest, Formás utca 7./
képviselője Szajkó Lajosné köt megbízási
szerződést.
Utasítja a testület a polgármestert a szerződés
megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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b./ Játszótér
Horváth László polgármester: Az előző testület által elfogadott cég, aki árajánlata alapján
elfogadásra került, hajlandó ugyanazon az áron leszállítani játszótérnek a kellékeit, amit
2009. január 8-án adtak 5 hónapra ajánlatot. Az Önkormányzatnak az 5 % Áfa
különbözetet kell lenyelni, mert akkor még 20% lett volna, most pedig 25%. Ígéretük
szerint a napokban küldik a szerződés tervezetet. A tél során a játékok legyártásra és
beszerzésre kerülnek, tavasszal leszállításra kerülnek és hozzá fognak tudni a munkához,
azon lesznek, hogy június 30-ig elkészüljön.
c./ Favágás, gallyazás
Horváth László polgármester: A külső területeken, a dűlő utakon hozzáfogtak a rászorulók
gallyazáshoz, surjántalanításhoz. 3 fajta megbízási szerződés tervezetet készítettek, az
egyik a Szentgyörgyi útra vonatkozott, az előző polgármester úr által kiméretett
Szentgyörgyi út szélességében, megállapodás tervezet lett kijuttatva 6 érdeklődőnek, két fő
mérlegeli. A lényege az volt, hogy a Szentgyörgyi út kimért szélességében és kimért
hosszában a szokványos útprofilt kialakítják, ami magába vonja azt, hogy az út terébe eső
fákat kitermelik, tuskótlanítanak, a fizetség ezért a munkáért az, hogy a kitermelt fával,
illetve a profil kialakításhoz nem szükséges földmennyiséggel szabad belátásuk szerint
rendelkeznek.
A gallyazásnak, surjántalanításnak a másik részre, hogy olyanoknak lett felkínálva, akik a
hivatal környékén közhasznú munkásként dolgoznak, vagy pedig segélyezettek, többen is
éltek a lehetőséggel, az Öregszőlőrő, Rekettyésről, Szegedi-földről, Krizsánról, Muszályról
van szó. A kapitány asszonnyal úgy beszélték meg, hogy a körzeti megbízottat a kiadott
engedélyekről tájékoztatja.
d./ Tégla törmelék
Horváth László polgármester: Tégla törmeléket vitetett a Karinthy utcába és a Muszályba,
nem biztos, hogy a legjobb projektek közé tartozik, mert kicsit drága lett, viszont talán a tél
és Miknai Feri segítségével ez az út rendbe jön, ugyanis eléggé nagy tégladarabok is voltak
köztük, a Feri segítségével ezek szétlettek egyengetve és tördelve, a fagy majd tovább
porlasztja ezeket a törmelékeket. A Karinthy útnál célszerű lesz tavasszal földel leszórni,
de árkot mindenképpen kell mellé húzni.
A Muszalyi lakosok részéről volt egy olyan észrevétel, hogy a kotrás során kiderült, hogy
több épített gát került elő a Hajta mederből, ami belvíz idején nem hasznos dolog.
e./ Széchenyi út
Horváth László polgármester: Árajánlatokat kért a Széchenyi út javítására 420 m-es
hosszban Áfával együtt 1 millió Ft, mely magába foglalja az egyik oldalon a szikkasztó
árkok kialakítását, az útprofilnak a kialakítását, illetve olyan helyeken, ahol igényli 0,35-ös
kővel megteríteni, hengerezni, valamint a földnek az elszállítását 1-2 km-en belül, a hivatal
által megjelölt helyre. Költségvetés tárgyalása során célszerű lesz erre visszatérni.
f./ Szippantós
Horváth László polgármester: A lakosság kérte, hogy a szippantós ne a Szentgyörgyi és a
Karinthy úton közlekedjen, mert tönkre teszi az utakat, javasolták, hogy ki kellene jelölni
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egy utat a szippantósnak. Sikerült megegyezni az Adonyi Kft-vel, Fehér Istvánnal és a
szippantóssal is, hogy a volt TSZ-en keresztül járhasson a szippantós, ezáltal kikerüli a
lakott dűlőket. A szippantós vállalta, hogy azt az utat önmaga igényei szerint karbantartja.
Dr. Ács Attila képviselő: Az idáig tönkretett utaknak a helyreállításában részt vállal a
szippantós? Mindenféle jogszabály és engedéllyel történik oda a szennyvíz leürítés?
Horváth László polgármester: Igen, engedéllyel történik a leürítés.
Dr. Ács Attila képviselő: Kinek a szennyvizét lehet oda szállítani?
Horváth László polgármester: A farmosiaknak a szennyvízét.
Dr. Ács Attila képviselő: Kétli, hogy csak farmosiakét viszik oda.
Horváth László polgármester: Úgy tudja, hogy nem egy szállító szállít ide, ő csak a Lázár
Zoltánnak az anyagával szokott találkozni, ő szokta behozni aláírásra a papírokat. Felfogja
keresni a másik szippantóst is, hogy ő miért nem hozza, vagy egyáltalán illetékes-e ide.
Legális az odaszállítás, van egy környezetvédelmi megbízott Kókai András, aki hivatott ezt
ellenőrizni.
A szippantós elmondása szerint volt olyan, amikor saját költségen rendbe tartotta az utat.
Az biztos, hogy nagyon sok út tönkrement, de az is biztos, hogy nem csak ő általa.
Az út projekt valószínűleg nem fog összejönni, bár a jegyző figyelmeztette, hogy nincs
arra lehetőség, hogy behajtsák azt az összeget, amit elképzeltek, hogy kiváltva a TápióHajtának fizetett pénz egy részét fizessék az Önkormányzatnak. A napokban látott olyan
anyagot, amelyből kiderült, hogy a Tápió-Hajtának sem fizetett mindenki rendesen.
g./ Zebra
Horváth László polgármester: A lakosság köréből többen is megkeresték, hogy mikor
létesül zebra. Annyit elmondana, hogy még az előző testület idejében elkezdődött a munka,
várták az engedélyt, melyhez nem lett kellő számú tervdokumentáció elküldve, ez tisztázva
lett a tervezővel és pótolva lett,
h./ Szolgálati lakás hasznosítása
Horváth László polgármester: Nem szavazással, hanem véleményt kikérve, szeretné ha a
testület hozzájárulna ahhoz, hogy a kultúrház legyen kultúrház, a szolgálati lakás legyen
szolgálati lakás. Arra gondol, és erről beszélt a kapitány asszonnyal is erről, hogy a rendőr
és a családsegítők is átköltöznének a volt állatorvosi szolgálati lakásba, megfelelő
karbantartás után. A kapitány asszony örült az ötletnek, mert nem értette, hogy miért lett
odatéve a körzeti megbízott ahová lett. A családsegítősöknek sincs ellenére az ötlet. Ami
ott van tárolva anyag, az pedig a József Attila úti szolgálati lakásba kerülne elraktározásra
ideiglenesen.
Kudett Magdolna jegyző: Ha átlennének költöztetve, annak költség általánya is lenne.
Azzal számolnia kell a testületnek, hogy ez működésben több kiadást jelentene.
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Horváth László polgármester: Mérlegelni kell, mert a családsegítők időnként bizalmas
beszélgetéseket folytatnak az ügyfelekkel, egy légtérben vannak a falugazdásszal, a
szomszéd szobában van a tánc, zeneoktatás.
Kollár Ferenc képviselő: Maximálisan egyetért az áthelyezéssel, ugyanis embertelen
körülmények között dolgoznak ott. A falugazdászon is elgondolkodott, hogy az se
maradjon ott.
Kudett Magdolna jegyző: Neki sincs ez ellen ellenvetése, nincs is joga állást foglalni, csak
arra akadt kilyukadni, hogy a 2011-es költségvetéshez neki szüksége van általány
költségekre.
Kollár Ferenc képviselő: Amikor a rendőr irodája oda került, akkor sem találta jónak, mert
a művelődési házban fellépésekkor ezáltal nem tudnak hol átöltözni.
Miknai Ferenc képviselő: Nagy cirkusz volt belőle, hogy a rendőr hol legyen elhelyezve,
Budapestről is voltak, hogy kiválasszák a felajánlott helyek közül, hogy melyik felel meg.

i./ Buszvárók árajánlata
Horváth László polgármester: Érdeklődött buszvárók ügyében, hogy mennyibe kerülnek,
kb. 200.000 Ft-ra lehet számítani, Tápiószelén pályázat útján valósították meg, olyankor
általában jobban fog a ceruza kb. 300.000 Ft volt.
j./ Asztalos gépek
Horváth László polgármester: Baráth Pál a hivatalnál van alkalmazásban, aki asztalos.
Igyekszik elkerülni a jövőben, hogy különböző egyességek, megegyezések szülessenek.
Úgy beszélték meg a jegyzővel is, hogy célszerű lenne betervezni asztalos ipari
termékeket, nem horribilis összeg erejéig, kizárólag mobil gépekre gondolnak, ami nem
követel műhelyt. Tehát nem egy kinevezett asztalos műhelyről lenne szó, hanem
mozgatható faipari szerszámokról, illetve kisgépekről. Ezáltal sokkal hasznosabban
kilehetne használni Palinak az asztalosipari tudását az intézmények terén is. Az esetleg
fellépő külön munkát megbízási díj fejében lehetne elvégeztetni. Ha az eddigi gyakorlatot
követik, akkor munkaügyi és balesetvédelmi dolgok adódhatnak és nem szeretné sem
magát, sem az Önkormányzatot ilyen bajba keverni.
Horváth László polgármester: Kéri a napirendi ponton túli kérdéseket, hozzászólásokat.
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: Az Öregszőlőből érkezett hozzá lakossági
megkeresés, hogy náluk nincsen belvíz probléma, viszont nagyon homokosak az utak, az
út állapotából kifolyólag most térdig érő sárban közlekednek, közvilágítás hiányos, minden
harmadik oszlopon van világítás, illetve a Boleróval szemközti utcában egyáltalán nincs
közvilágítás.
A kerékpárúttal kapcsolatban is megkeresték, hogy hívja fel a figyelmet a kerékpárút
tisztántartására, mert a föld ráhordódott és benőtte a gaz egyes helyeken, így nem lehet
teljes szélességében használni és a havat letakarítani sem egyszerű.

17
Megköszöni a karácsonyi gyűjtés szervezésében való közreműködést, szépen gyűlnek az
ajándékok.
A mai nap folyamán küldött egy felhívást, kéri, hogy tegyék közzé, ez arról szól, hogy a
lakosok ne feledkezzenek meg arról a kötelezettségükről, hogy az ingatlanuk előtti árkot
nekik kell tisztán tartani.
Jegyzőnőtől kérdezné, hogy SZMSZ ügyben érkeznek-e javaslatok, tudnak-e új SZMSZ-t
alkotni majd?
Kudett Magdolna jegyző: Persze, természetesen, csak most más volt a fontossági sorrend.
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: A két ülés között történt eseményeknél kimaradt a
Varró István.
Horváth László polgármester: Tápiógyörgye polgármestere Varró István megkereste
Farmos, Újszilvás, Jászboldogháza, Újszász, polgármestereit, ugyanis az egyik
képviselőnek volt a javaslata, hogy ennek a kis-kistérségnek a lehetőségeit koordinálni,
sport, művészet, kultúra és egyéb téren. Tápiószelén van jó kézilabda csapat,
Tápiógyörgyén zenekar, Újszászon láb tollaslabda, tehát arról lenne szó, hogy akinél
valami jól megy, az fogadja be a többi településről a jelentkezőket, a többi település pedig
hirdesse meg, hogy van egy ilyen lehetőség. Az ő feladata lesz, hogy leírja az újságba,
hogy melyik település mit kínált, illetve Farmos mit kínál, a természetre gondolt.
A kerékpárút tisztítása megtörtént.
Az Öregszőlő útjával kapcsolatban reméli, hogy az útjavító projekt meglesz és akkor
megvalósul.
A közvilágításnak utána néz, megjegyzi, hogy a Nyárvesztő úton két lámpatest a lakosság
kérésére fel lesz szerelve, ennek költsége durván 50.000 Ft.
Ő is köszöni a sok ajándékot.
k./ Helyi média
Dr. Ács Attila képviselő: Ha jól emlékszik az előző ülésen volt szó arról, hogy a 3 média a
tv, internet, újság egy kézbe kerüljön, most pedig kapott egy levelet, hogy Molnár Tamás
készíti a honlapot. Mi változott?
Horváth László polgármester: Mindenki tudja, hogy régóta nem üzemel a honlap, és sok
megkeresés érkezett, hogy ez probléma, meg törvénytelen is. Molnár Tamás felkereste,
hogy elkészíteni a honlapot, biztosítaná hozzá a munkaerejét, szakértelmét, kérte, hogy a
szükséges adatokat biztosítsák hozzá, ennek értelmében küldött egy levelet minden
intézménynek, civil szervezetnek, orvosoknak, hogy adatokat szolgáltassanak a honlaphoz,
ami a lakosság számára hasznos lehet.
A jegyzőnővel ahogyan beszélgettek, azt mondta, hogy a frissítéseket helyben eltudnák
végezni, tehát a három médiából már csak a tv-t és az újságot kellene egy kézben tartani. A
tv-vel kapcsolatban tárgyaltak a környező települések polgármestereivel, átadja a szót a
jegyzőnek, hogy ismertesse a részleteit.
Kudett Magdolna jegyző: Megkereste őket Tápiószele, Tápiógyörgye és Újszilvás
polgármestere, és a múlt hét folyamán összeültek velük, mert Tápiószelének is van
árajánlata, és próbáltak számolni a költség általánnyal, az emberek bérével, Farmosra hány
forint jutna. Tehát az a lényeg, hogy a pénzösszegek függvényében tud dönteni a testület,
több alternatívát szeretnének oda állítani, maga az, hogy csak Farmoson marad meg a helyi
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tv, vagy mi lenne, ha összefognának a környékbeli települések, hiszen ott is lehet fogni ezt
az adást, megosztva a költségeket, megállapodásokat kötve velük és évente ezeket
felülvizsgálni. Tehát ezzel kapcsolatosan több szálon futottak a dolgok, hogy hogyan lenne
a legtakarékosabb, milyen módon, milyen hatékonysággal, hogy ebben még nincs döntés,
ez még több fordulós tárgyalás kérdése.
Dr. Ács Attila képviselő: Szerinte szorosan összefügg az újság, honlap és a tv.
Kudett Magdolna jegyző: A költségvetésnek is össze kell állni, hogy tervezni tudjanak a
következő évre.
Horváth László polgármester: Az volt a javaslata, hogy lakosságarányosan lenne felosztva
a költség, a Farmosra eső rész nem konkrét pénz formájában szerepelne, hanem a technikai
eszközöket biztosítaná Farmos. Ez véleménye szerint azért lenne jó, mert egy esetleges
elválás esetén elszámolható, mert ha közösen veszik a technikát, akkor nem könnyű
elszámolni, hogy kié mi lesz. Javasolták, hogy non-profit Kft. formájában működjön.
Profibb szerkezet lenne, pörgősebb, több blokk, és nem ilyen hosszú elnyújtott műsorok
mint a mostani technikai lehetőségekkel vannak.
l./ 20 éves Polgárőrség
Miknai Ferenc képviselő: A Farmosi Polgárőrség 2011. február 5-én ünnepli a 20 éves
évfordulóját, szeretné, ha a Polgárőrség a Képviselő-testülettől, vagy a Polgármesteri
Hivataltól egy csapatzászlót kaphatna erre az alkalomra. Ezt már az augusztusi ülésen is
felvetette, akkor a testület a döntést meghagyta az új testületnek. Várja a testület
véleményét.
Kudett Magdolna jegyző: Milyen ár vonzata van?
Miknai Ferenc képviselő: Kb.70-80 e Ft, két zászló lenne összevarrva, egy farmosi zászló
és egy polgárőrség zászló, és lenne egy zászlórúd, de konkrét árajánlatot kell kérni.
Horváth László polgármester: Támogatja.
Kudett Magdolna jegyző: Az árnak a tudatában a jövő évi költségvetést úgy terveznék.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Horváth László polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy csapatzászlót csináltassanak a
Polgárőrség 20. évi évfordulójára, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
133/2010. (12.15.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselőtestülete Miknai Ferenc képviselő kérelmének
helyt ad, miszerint a Polgárőrség 20.
évfordulójára az Önkormányzat csapatzászlót
csináltat.
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Továbbá egyben utasítja a jegyzőt, hogy a
2011. évi költségvetésbe a csapatzászló
összegét állítsa be.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
Több kérdés, hozzászólás nem volt
Kmf

Horváth László
polgármester

Kudett Magdolna
jegyző

Dr. Ács József Ferenc
jkv. hitelesítő

A jegyzőkönyvet hangszalagról rögzítette: Varga Adrienn jkv.

