
KÉPVISELŐ-TESTÜLET
HATÁROZAT

2010.
 
1/2010. (01.12.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontokra, 
jegyzőkönyvvezetőre és jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslatot elfogadta. 
 
2/2010. (01.12.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy a 
kérelem elbírálásától függetlenül tegye meg a szükséges intézkedéseket Nagykáta Város 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Építéshatósági, Városfejlesztési és Műszaki Irodánál és 
indítsa meg a változási vázrajz birtokában a telekhatár-rendezésre irányuló eljárást a Farmos, 
belterület, 242 hrsz. alatt felvett ingatlannal kapcsolatban.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
 
3/2010. (01.12.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Balázs Tibor 2765 Farmos, Jászberényi út 
138. szám alatti lakos ingatlan vásárlási kérelmét elutasítja. 

 
4/2010. (01.12.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Barta Magdolna 2765 Farmos, Béke út 10. 
szám alatti lakos szolgálati lakás albérletére vonatkozó kérelmét elutasítja. 
 
5/2010. (01.12.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Mészáros Krisztina 2765 Farmos Petőfi 
Sándor utca 20. szám (tartózkodási hely) alatti lakos szolgálati lakás albérletére vonatkozó 
kérelmét elutasítja. 
 
6/2010. (01.12.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Iskola Szervezeti és 
Működési Szabályzatának elfogadását elnapolja.
Továbbá, egyben utasítja a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2010. évi költségvetés 
tárgyalásával egyidejűleg a fent nevezett napirendi pont kerüljön a testület elé.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
 
7/2010. (01.12.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban Sztv.) 37/A. § (1) bekezdésének 
felhatalmazása alapján a jelen előterjesztéshez csatolt „Út a munkához” program 
Közfoglalkoztatási terv Farmos 2010. elfogadja. 
Továbbá egyben utasítja a jegyzőt, hogy az Sztv. 37/A (3) bekezdése alapján a 
közfoglalkoztatási tervet az elfogadást követő 5 napon belül küldje meg a kincstárnak, 
valamint az állami foglalkoztatási szervnek. 
Felelős: jegyző
Határidő: Munkaügyi Központ és a Szociálpolitikai kerekasztal jóváhagyása után



                                                                       
8/2010. (01.12.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a bérleti díjak felülvizsgálatáról szóló 
napirendi pont megtárgyalását elnapolja. 
Utasítja a jegyzőt, hogy a felülvizsgálatot kérő bérlővel tárgyaljon és vizsgálja, illetve 
vizsgáltassa felül a bérleti szerződés jogszabályi hátterét. 
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
 
9/2010. (01.12.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselőt megillető 
cafetéria juttatás éves összegét az illetményalap 5-szörösében, 193.250.-Ft-ban, azaz 
Egyszázkilecvenháromezer-kettőszázötven forintban határozza meg. 
Utasítja a jegyzőt, hogy a 2010. évi költségvetési rendelettervezetben a fent nevezett összeg 
szerepeljen. 
A testület a cafetéria juttatás éves összegének felülvizsgálatáról a 2010. éves költségvetés 
elfogadásakor dönt. 
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
 
10/2010. (01.12.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatalával alkalmazotti jogviszonyban állók juttatási szabályzatát elutasítja azzal a 
feltétellel, hogy visszaadja a jegyzőnek a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi, 
Jogi és Ügyrendi Bizottság észrevételei alapján történő átdolgozásra. 
Továbbá, egyben utasítja a jegyzőt, hogy a következő testületi ülés napirendi pontjai között 
szerepeljen a szabályzat. 
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
 
11/2010. (01.12.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározta, hogy a gyalogátkelőhely 
megvalósításának kérdésére a 2010. évi költségvetési rendelet tervezet készítésénél térnek 
vissza. 
 
12/2010. (01.12.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározta, hogy az ivóvízminőség 
javítás kérdésére a 2010. évi költségvetési rendelettervezet készítésénél térnek vissza. 
 
13/2010. (01.12.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy az Általános 
Iskola – INNOVEN Kft. villamos-energia ügyében keresse meg a 3525 Miskolc Dózsa 
György út 13. szám alatti székhelyű (Levélcím: 3501 Miskolc Pf.: 99) Észak-magyarországi 
Áramszolgáltató Nyrt-t.
A megkeresésében kérjen haladéktalan ingyenes tájékoztatást a rendelkezésre álló 
teljesítmény szétválasztásával kapcsolatban. 
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
 
14/2010. (01.12.) számú Önk. határozat



Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározta, hogy az Ábrók József ügyét 
zárt ülés keretében tárgyalja.
 
15/2010. (02.09.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontokra, 
jegyzőkönyvvezetőre és jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslatot elfogadta. 
 
16/2010. (02.09.) számú Önk. határozat

                                                                        Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. évi 
költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló rendeletével kapcsolatban 
úgy határozott, hogy a VIII. számú, „Rendszeres és eseti ellátások” mellékletében, az 
5832171 sor alatt szereplő összeget 1.000.000.-Ft-ra emeli.

                                                                        Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelettervezetet javítsa a fentiek szerint.
                                                                        Határidő: azonnal
                                                                        Felelős: jegyző

 
17/2010. (02.09.) számú Önk. határozat

                                                                     A Képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 2010. évi költségvetés 
elfogadás előtt tárgyaljon Dr. Ács József háziorvossal a szerződés felbontásával/
módosításával kapcsolatban.

                                                                     Határidő: azonnal
                                                                     Felelős: polgármester, jegyző
 

18/2010. (02.09.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Vincze Tamás képviselő 
Polgármesteri Hivatal létszámcsökkentésére vonatkozó indítványát elutasította. 
 
19/2010. (02.09.) számú Önk. határozat

                                                                        A Képviselő-testület elutasítja Tarkó Gábor –képviselő indítványát, miszerint a társadalmi 
szerveket magasabb összeggel támogassák.

 
20/2010. (02.09.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elhatározta, hogy 
pályázatot nyújt be a Községi Óvoda infrastrukturális fejlesztésére. 
A pályázathoz szükséges önrészt a 2010. évi költségvetés terhére biztosítja, melynek összege: 
bruttó 4.591.007.-Ft.
Utasítja a testület a polgármestert a pályázat elkészítésére és határidőre történő benyújtására. 
Határidő: 2010. február 15.
Felelős: polgármester
 
21/2010. (02.09.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elhatározta, hogy a 
2009. 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
 
 
22/2010. (02.09.) számú Önk. határozat



Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és a módosításokkal az 
Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadta. 
 
23/2010. (02.25.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontokra, 
jegyzőkönyvvezetőre és jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslatot elfogadta. 
 
24/2010. (02.25.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Miknai Dávidné 2765 Farmos, 
Nyárvesztői út 4. szám alatti lakos az Önkormányzat tulajdonában lévő, zártkert, 1725 hrsz. 
alatt felvett, „szántó” megnevezésű. 3205 m2 alapterületű ingatlan megvételére irányuló 
kérelmét elutasítja. 
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
                                                                       
25/2010. (02.25.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévő, 1725 
hrsz. alatt felvett, 3205 m2 nagyságú ingatlan és Miknai Dávidné 2765 Farmos Nyárvesztői 
út 4. szám alatti lakos tulajdonában lévő, 1726 hrsz. alatt felvett, 3280 m2 nagyságú ingatlan 
cseréjéhez hozzájárul. 
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
 
26/2010. (02.25.) számú Önk. határozat
A Képviselő-testület Tarkó Gábor –képviselő indítványát elutasítja, miszerint Dr. Ács József 
–háziorvossal kötött szerződést bontsák fel és a támogatást vonják meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
 
27/2010. (02.25.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester tájékoztatását elfogadja, 
miszerint a közmeghallgatás időpontja: 2010. március 04. (csütörtök) 18 óra.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester 
 
28/2010. (02.25.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elhatározta, hogy 
a farmosi 226/5 hrsz-ú ingatlanra megnyert játszótér kialakítását az intézmény későbbi 
hasznosítása végett új frekventált helyre, a farmosi 961 hrsz-ú ingatlanra helyezi át. 
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
 
29/2010. (04.01.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontokra, 
jegyzőkönyvvezetőre és jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslatot elfogadta. 
 
 
 
 
30/2010. (04.01.) számú Önk. határozat



Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen előterjesztéshez csatolt „Nagykátai 
Rendőrkapitányság 2009. évben végzett szakmai tevékenységéről és Farmos község 
közbiztonsági helyzetéről” szóló értékelő jelentést elfogadja. 
 
31/2010. (04.01.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen előterjesztéshez csatolt „Nagykáta 
Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokságának 2009. évet értékelő 
beszámolóját” elfogadja. 
 
32/2010. (04.01.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatalával alkalmazotti jogviszonyban állók juttatási szabályzatát 2010. január 01-től a 2010. 
évre a jelen előterjesztéshez csatolt melléklet alapján elfogadja, illetve jóváhagyja. 
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal 
 
33/2010. (04.01.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen előterjesztéshez csatolt, módosított 
Közszolgáltatási Szerződést elfogadja, a 33/2010.(04.01.) számú határozatával a módosított 
szerződést határozott időre jóváhagyja, érvényességéhez hozzájárul.
A szerződés tartalma szerint az „ÖKOVÍZ” Önkormányzati Kommunális és Víziközmű helyi 
önkormányzat hulladékkezelési közszolgáltatását elvégzi. 
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
 
34/2010. (04.01.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen előterjesztéshez csatolt 
Vállalkozási Szerződést elfogadja, a 34/2010. (04.01.) számú határozatával a szerződést a 
2010. évre jóváhagyja, érvényességéhez hozzájárul. 
A szerződés tartalma szerint az Önkormányzat, mint megbízó megbízza a Techno-Víz 
Laboratóriumi és Mérnökszolgálati Kft-t az ivóvíz minőségi követelményeiről és az 
ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001.(X.25.) Korm. rendelet rendelkezései alapján Farmos 
Vízmű rendszeres vízminőség vizsgálatával. 
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
 
 
35/2010. (04.01.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2006. november 15-én megállapított 
Pest Megyei Víz és Csatornamű Vállalat ügyében hozott vagyonfelosztási javaslatot 
elfogadja, miszerint a felosztható vagyon teljes összege: 473.535.705.-Ft. 
Továbbá, egyben felhatalmazza az elhunyt végelszámoló nevében eljáró özv. Szegedi Pálnét, 
hogy a vagyonfelosztási javaslatnak megfelelően Farmos Község Önkormányzat részére, az 
1027 Budapest Medve utca 4-14. székhelyű  CIB Bank Zrt-nél vezetett, 10701018-48288909-
51100005 számú számlára utalja át a végelszámolásból hátramaradt összeget. 
Amennyiben a javaslatban megnevezett, Farmos községet érintő teljes összeg átutalása a 
fent nevezett számlára megtörténik, az Önkormányzat a végelszámolóval, illetve annak 
örököseivel szemben a végelszámolást illetőleg semmiféle követelése nem áll fenn. 
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester



 
 
 
36/2010. (04.01.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Telekom Nyrt.-vel kötött bérleti 
szerződést visszaadja tárgyalásra a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Jogi és 
Ügyrendi Bizottságnak.
Továbbá, egyben utasítja a jegyzőt, hogy a következő ülés napirendi pontjai között 
szerepeljen a fent nevezett szerződés
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
 
37/2010. (04.01.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lakossági kérelemnek helyt ad, miszerint 
a Bocskai út végére a közvilágítást építsék ki. A testület utasítja a polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
 
38/2010. (04.01.) számú Önk. határozat
A Képviselő-testület a községi és városi könyvtárak állománygyarapítási összegének 
támogatására kiírt felzárkóztató pályázat ügyében az alábbiak szerint rendelkezik:
Utasítja Közművelődési Könyvtár Vezetőjét és a Hivatal munkatársait, hogy a pályázatot 
nyújtsák be 2010. április 09.
Határidő: 2010. április 09.
Felelős: jegyző/intézményvezető
 
39/2010. (04.01.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 1997. évi C. 
tv. 23. § (1) bekezdésében írt jogkörében az alábbi Szavazatszámláló Bizottságokat alakítja ki, 
illetve tagokat választja meg: 
I. számú szavazókör: Általános Iskola-felső tagozat 2765 Farmos Szelei út 2-4. (igazolás)
Kovács Balázsné 2765 Farmos Táncsics Mihály út
Bálint Sándorné 2765 Farmos Táncsics Mihály út
Csillik Katalin 2765 Farmos Bacsó Béla u. 2/a
Kovácsné Terék Éva 2765 Farmos Bem utca 
Megyes Jánosné 2765 Farmos Petőfi Sándor utca
Dr. Bencze Józsefné 2765 Farmos Mátyás király utca 20.
Gál Károlyné 2765 Farmos Rákóczi út 28/c
 
II. számú szavazókör: Általános Iskola – alsó tagozat, 2765 Farmos Zrínyi utca 9.
Ádám Józsefné 2765 Farmos Templom utca 
Nagy Gyuláné 2765 Farmos Jászberényi út
Léner Adrienn 2765 Farmos Kossuth Lajos utca 12.
Tóth Tímea 2765 Farmos Kossuth Lajos utca 1/a
Németh Tamásné 2765 Farmos Viola utca 
 
III. számú szavazókör: ÁFÉSZ iroda, 2765 Farmos Jászberényi út 108.
Ács Sándorné 2765 Farmos Nagykátai út
Tóth Anett 2765 Farmos Jászberényi út



Földváriné Petrovics Eszter 2765 Farmos Vasút u. 3.
Bugyiné Gyürki Andrea 2765 Farmos Bem utca 2.
Sinka Józsefné 2765 Farmos Rákóczi út 
Póttagok: 
I. számú szavazókör: Berényiné Bíró Gabriella 2765 Farmos Viola utca 13.
II. számú szavazókör: Urbán Pálné 2765 Farmos Bem utca 7.
III. számú szavazókör: Czakó Györgyné 2765 Farmos Jászberényi út 120.
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző/HVI vezető
 
40/2010. (04.01.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontra, 
jegyzőkönyvvezetőre és jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslatot elfogadta. 
 
 
41/2010. (04.22.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Tápió-vidéki Többcélú 
Kistérségi Társulás 20/2010. (IV.07.) számú határozatát, melynek értelmében a 2010. február 
22-én kiírásra került „Megbízási szerződés a központi ügyelet ellátására „ c. közbeszerzési 
eljárás nyertesének az International Ambulance Service Kft-t (1145 Budapest Thököly út 
165.) nyilvánítja. 
Továbbá, egyben utasítják a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester
 
42/2010. (05.12.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontokra, 
jegyzőkönyvvezetőre és jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslatot elfogadta. 
 
43/2010. (05.12.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja, jóváhagyja. 
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
 
44/2010. (05.12.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Községi Óvoda Alapító Okiratában 
szereplő férőhelyek számának 135 főre való módosításához hozzájárul. 
Továbbá, egyben felhatalmazza a jegyzőt, hogy a csoportlétszám túllépéséhez szükséges 
intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
 
45/2010. (05.12.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen előterjesztéshez csatolt Bérleti 
Szerződést elfogadja, a 45/2010. (05.12.) számú határozatával a szerződés érvényességéhez 
hozzájárul.
A szerződés tartalma szerint az Önkormányzat, mint bérbeadó a tulajdonában lévő Farmos, 
belterület, 959 hrsz. alatt felvett területet bérbe adja 750.000.-Ft+ÁFA/év bérleti díj ellenében.
Határidő: azonnal



Felelős: polgármester
 
 
46/2010. (05.12.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elhatározta, hogy a 
szennyvízleürítő megmarad Farmoson. 
A testület utasítja a polgármestert, hogy dolgozza ki annak az ellenőrzését, hogy a 
szennyvízleürítő telepre csak Farmosról szállítsanak szennyvizet. 
Az Önkormányzat megbízza a szennyvízleürítő felügyeletével Kókai Andrást, melynek 
díjazását a vállalkozó fizeti. 
Az útviszonyok rendezését közösen a vállalkozóval megcsinálják. 
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
 
47/2010. (05.12.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elhatározta, hogy a 
Polgármesteri Hivatal előtt található parkolóból parkot alakít ki, melyhez a hiányzó 60 ezer 
Ft-ot biztosítja. 
 
48/2010. (05.12.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elhatározta, hogy 
megbízza a PESTTERV Kft-t az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítésével, melynek 
összege 200.000.-Ft + ÁFA. 
 
49/2010. (05.12.) számú Önk. határozat 
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal, mint 
költségvetési szerv a Magyar Államkincstár észrevételei alapján történt, jelen előterjesztéshez 
csatolt Alapító Okirat módosításához, valamint az egységes szerkezetű Alapító Okirat 
elfogadásához, jóváhagyásához.
Továbbá, egyben utasítja a jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal módosított Alapító Okiratát 
haladéktalanul küldje meg a Magyar Államkincstár részére az adatbejelentési kérelemmel 
együtt.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
 
 
50/2010. (05.12.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Iskola, mint költségvetési 
szerv a Magyar Államkincstár észrevételei alapján történt, jelen előterjesztéshez csatolt 
Alapító Okirat módosításához, valamint az egységes szerkezetű Alapító Okirat elfogadásához, 
jóváhagyásához.
Továbbá, egyben utasítja a jegyzőt, hogy az Általános Iskola módosított Alapító Okiratát 
haladéktalanul küldje meg a Magyar Államkincstár részére az adatbejelentési kérelemmel 
együtt.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
 
51/2010. (05.12.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Óvoda, mint költségvetési szerv a 
Magyar Államkincstár észrevételei alapján történt, jelen előterjesztéshez csatolt Alapító 



Okirat módosításához, valamint az egységes szerkezetű Alapító Okirat elfogadásához, 
jóváhagyásához.
Továbbá, egyben utasítja a jegyzőt, hogy az Óvoda módosított Alapító Okiratát 
haladéktalanul küldje meg a Magyar Államkincstár részére az adatbejelentési kérelemmel 
együtt.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
 
52/2010. (05.12.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közművelődési Könyvtár, mint 
költségvetési szerv a Magyar Államkincstár észrevételei alapján történt, jelen előterjesztéshez 
csatolt Alapító Okirat módosításához, valamint az egységes szerkezetű Alapító Okirat 
elfogadásához, jóváhagyásához.
Továbbá, egyben utasítja a jegyzőt, hogy a Közművelődési Könyvtár módosított Alapító 
Okiratát haladéktalanul küldje meg a Magyar Államkincstár részére az adatbejelentési 
kérelemmel együtt.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
 
53/2010. (05.12.) számú Önk. határozat 
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vízmű, mint költségvetési szerv a 
Magyar Államkincstár észrevételei alapján történt, jelen előterjesztéshez csatolt Alapító 
Okirat módosításához, valamint az egységes szerkezetű Alapító Okirat elfogadásához, 
jóváhagyásához.
Továbbá, egyben utasítja a jegyzőt, hogy a Vízmű módosított Alapító Okiratát haladéktalanul 
küldje meg a Magyar Államkincstár részére az adatbejelentési kérelemmel együtt.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
 
54/2010. (05.12.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Túró Sándorné 2765 Farmos Zrínyi út 47. 
szám alatti lakos szolgálati lakás albérletére vonatkozó kérelmét elutasítja. 
 
55/2010. (05.25.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontokra, 
jegyzőkönyvvezetőre és jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslatot elfogadta. 
 
56/2010. (05.25.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Oroszi Erzsébet 2765 Farmos Paskomi út 
13. szám alatti lakos szolgálati lakás albérletére vonatkozó kérelmét elutasítja. 
 
57/2010. (05.25.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen előterjesztéshez csatolt megbízási 
szerződést elfogadja.
A szerződés tartalma szerint az Önkormányzat megbízza Kókai András 2766 
Tápiószele Galamb út 15/a. szám alatti lakost a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által hozott KTVF: 15.887-8/2009. számú 
határozatban foglaltak végrehajtására.
Határidő: 2010. május 01. – 2012. november 30.
Felelős: polgármester



 
 
58/2010. (05.25.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy 
a Községi Óvoda „a bölcsődék és a közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése” 
pályázattal kapcsolatban megnyert támogatás összegének kezelésére nyissanak egy alszámlát 
a számlavezető pénzintézetnél, a CIB Bank Zrt-nél.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
 
59/2010. (05.25.) számú Önk. határozat
A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetéssel kapcsolatban az alábbiak szerint rendelkezik:
A Községi Óvoda „Külső személyi juttatások” sorai között szereplő 750 ezer Ft-ot 
(„Felmentett munkav. egyéb juttatás”) átcsoportosítja dologi kiadásokra.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző/intézményvezető
 
60/2010. (05.25.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Községi Óvoda „a bölcsődék 
és a közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése” ügyében elnyert pályázat 
infrastrukturális fejlesztésére beérkezett 3, azaz három árajánlat közül KÁTA ÉPSZÖV 
Építőipari Szövetkezeti, Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-t hirdeti ki.
Továbbá, egyben utasítja a polgármestert, hogy a fent nevezett Kft.-vel kösse meg a 
kivitelezési szerződést.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
 
61/2010. (05.25.) számú Önk. határozat
A Képviselő-testület a Községi Óvoda „a bölcsődék és a közoktatási intézmények 
infrastrukturális fejlesztése” ügyében elnyert pályázat műszaki ellenőrzésére a MAKETT 
Tervező, Beruházó és Szolgáltató Kft-t bízza meg.
Továbbá, egyben utasítja a polgármestert, hogy a fent nevezett Kft.-vel kösse meg a 
megbízási szerződést.
Határidő: azonnal                                                                      
Felelős: polgármester
 
62/2010. (05.25.) számú Önk. határozat
A Képviselő-testület a Községi Óvoda Árpád úti oldal épületének belső felújításával a KÁTA 
ÉPSZÖV Kft-t bízza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
 
63/2010. (06.24.) számú Önk. határozat
napirendi pontok + jkv.hitelesítő
 
64/2010. (06.24.) számú Önk. határozat
védőnő
 
65/2010. (06.24.) számú Önk. határozat
Családsegítő



 
 
66/2010. (06.24.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint fenntartó a közoktatásról szóló 1993. 
évi LXXIX. tv. 44. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a Községi Óvoda nevelési 
programját jóváhagyja, ezáltal érvényessé válik.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
 
67/2010. (06.24.) számú Önk. határozat
Ökovíz Kft.
 
68/2010. (06.24.) számú Önk. határozat
Telenor Pannon Gsm
 
69/2010. (06.24.) számú Önk. határozat
Kistérségi Iroda 30 éves
 
70/2010. (06.24.) számú Önk. határozat
Kollár Diána
 
 
 
 
 
71/2010. (06.29.) számú Önk. határozat
napirendi pontok 
 
72/2010. (06.29.) számú Önk. határozat
ivóvíz Buttinger-féle
 
73/2010. (06.29.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen előterjesztéshez csatolt, KICZKÓ 
Erdőgazdálkodási Bt. és Községi Önkormányzat között létrejött megállapodáshoz hozzájárul.
Határidő: 2010. július 01. 
Felelős: polgármester
 
 
 
74/2010. (07.06.) számú Önk. határozat
napirendi pontok (VII.06.)
 
75/2010. (07.06.) számú Önk. határozat
Esélyegyenlőségi program
 


