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Farmos Község 
Önkormányzat 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
 Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 
18.00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén. 
 
Jelen vannak: Horváth László polgármester, Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester, Dr. 
Ács Attila, Kollár Ferenc, Miknai Ferenc képviselők. 
 
Igazoltan távol: Dr. Ács József Ferenc, Illing Szabolcs képviselők 
 
Tanácskozási joggal: Kudett Magdolna jegyző, Zajacz Ágnes Nagykátai Rendőr- 
kapitányságvezető, Regdon József Tápiószelei rendőrőrs vezető helyettese, Torba Csaba 
tűzoltóparancsnok 
 
Horváth László polgármester: Köszönti az ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jegyzőkönyvvezetőnek felkéri Varga Adriennt, 
jegyzőkönyv hitelesítőnek Miknai Ferenc képviselőt.  
 
Napirend:  
 
Nyílt ülés keretein belül:  
 
1./ Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 
     -Böjti Károly szerződés megkötése 
     -Tájékoztató a P+R parkoló építéséről 
     -Játszótér 
    - Duna-Ipoly által kitermelt és felajánlott fa 
     -Március 15-i ünnepség 
    - Borverseny 2011. március 25. 
     -Békamentés 
Előadó: Horváth László polgármester 
 
2./ Nagykáta Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokságának 2010. évet 
értékelő beszámolója 
Előadó: Torba Csaba tűzoltóparancsnok 
 
3./ Értékelő jelentés a Nagykáta Rendőrkapitányság 2010. évben végzett szakmai 
tevékenységéről és Farmos község közbiztonsági helyzetéről 
Előadó: Zajacz Ágnes kapitányságvezető  
 
4./ K.F.AUDIT Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Kft. a költségvetési szervek belső 
ellenőrzéséről szóló jelentés(ek) elfogadása 
Előadó: Horváth László polgármester 
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5./ Önkormányzati Kommunális és Víziközmű Üzemeltető Kft.-vel kötött hulladékkezelési 
közszolgáltatási szerződés módosításának elfogadása 
Előadó: Horváth László polgármester 
 
6./ Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének …../2011. (….) Önk. 
rendeletének elfogadása települési szilárd hulladékkezelés közszolgáltatásának díjáról 
szóló 2/2008. (II. 29.) Önk. rendelet módosításáról  
Előadó: Horváth László polgármester 
 
7./ TECHNO-VÍZ Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés elfogadása 
Előadó: Horváth László polgármester 
 
8./ Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. ajánlata, szerződés módosításának 
elfogadása, jóváhagyása 
Előadó: Horváth László polgármester 
 
9./ Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági programja 2011-2014. 
Előadó: Horváth László polgármester 
 
10./ Egyebek …. 
-Ravatalozó használati díjának megállapítása 
-Vasút sori telkek eladásának visszavonása 
-Farmos Község Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok listája (külön fűzve, 2010. 
évi III. negyedéves zárás/állapot) 
-özv. Kiss Jánosné 100. születésnapja 
Előadó: Horváth László polgármester 
 
Zárt ülés keretein belül:  
 
11./ Kincsesné Kenyó Anita kérelme 
Előadó: polgármester 
 
Horváth László polgármester: Kéri, aki egyetért a napirendre, a jegyzőkönyvvezetőre és 
hitelesítőre tett javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítja, hogy a testület a javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta.  
 
      21/2011. (03.30.) számú Önk. határozat 
 

Farmos Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a napirendi pontokra, 
jegyzőkönyvvezetőre és jegyzőkönyv 
hitelesítőre tett javaslatot elfogadta.  

 
Napirend:  
 
1./ Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 
Előadó: polgármester 
 
Horváth László polgármester: Ismerteti a két ülés között történt eseményeket 
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- Böjti Károllyal aláírásra került a bérleti szerződés, melyet minden képviselő megkapott 
az írásos előterjesztésben.  
- A P+R parkoló építéssel kapcsolatban biztató jelek vannak. 2012. évhez képest előrébb 
hozták egy évvel a megvalósulást, várhatóan 2011. végére fizikailag megvalósul, csak 
adminisztratív dolgok maradnak 2012-re. Annyival kibővült, hogy nemcsak a parkolóra, 
hanem az állomás épületére is kiterjed a felújítás. Jó kapcsolatot sikerült kiépíteni a vasút 
vezetőivel, ezeknek a kapcsolatoknak a révén, a mai napon beszélt Leppesi Zoltán igazgató 
úrral és megkapták az összes rostált követ, ami a vasút vonal mentén fellelhető. Felvette a 
kapcsolatot a két tüzépessel, Miknai Ferenccel és Urbán Pállal, és úgy beszélték meg, ha a 
képviselőknek sincs ellenvéleménye, hogy üzemanyag fejében elszállítanák ezt a 
kőmennyiséget.  
- Április 15-re ígérte a játszótéri eszközök készítőinek, hogy a helyszínt előkészítik, ami a 
földmunkákat, illetve a kerítés elkészítését jelenti, itt szintén helyi vállalkozó Miknai 
Ferenc vállalt szerepet ennek az elkészítésében. A Bankó Kft. az óvodánál fényképek 
segítségével előzetes szakvéleményt mond a szabványosságokkal kapcsolatban, ami 
szükséges javítás elvégzik a hivatal munkatársai, és csak a végleges szabványossági 
vizsgálathoz kell céget hívni, ez kb.: 70 ezer Ft megspórolását jelenti.  
- A Duna Ipoly Nemzeti Park által kitermelt fát felajánlották a rászorulóknak, megköszöni 
Füri Andrásnak és Vidra Tamásnak. A fa be lett szállítva a Fő tér 2. szám alá, a következő 
fűtési szezonban szervezett formában a szociális bizottság által szeretnék szétosztani a 
rászorulóknak, ezt a 100-120 mázsa fát.  
- A március 15-i ünnepségre az iskola tanulói és tanárai színvonalas műsort állítottak 
össze, illetve a felnőttek köréből is volt versmondó, véleménye szerint jól sikerült.  
- Megrendezésre került a borverseny, várakozásain felül volt a borok minősége és a 
hangulat is. Tápiószeléről és Tápiószőlősről érkeztek fellépők, jó hangulatot teremtettek, 
színvonalas műsort adtak.  
- A Duna Ipoly Nemzeti Park szervezésében történik a békamentés. Köszönhetően a 
békamentésnek, kezd terjedni Farmos híre. Nap, mint nap több turista csoport érkezik.  
Kéri a kérdéseket, hozzászólásokat.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt.  
  
 
Napirend:  
 
2./ Nagykáta Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokságának 2010. évet 
értékelő beszámolója 
Előadó: Torba Csaba tűzoltóparancsnok 
 
Torba Csaba tűzoltóparancsnok: A beszámolóban minden részletesen le van írva, van-e 
kérdés a testület részéről a beszámolóval kapcsolatban?  
Nagyon jó a kapcsolatuk a Farmosi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel. Farmoson 34 vonulás 
volt, ebből 15 vonuláskor segített az egyesület. Nagyobb esemény nem történt a 
településen.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
Horváth László polgármester: Kéri, aki elfogadja Nagykáta Város Hivatásos 
Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokságának 2010. évet értékelő beszámolóját, 
kézfelemeléssel jelezze.  
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Megállapítja, hogy a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
      22/2011. (03.30.) számú Önk. határozat 
 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-
testülete Nagykáta Város Hivatásos 
Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokságának 
2010. évét értékelő beszámolóját elfogadja.  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Napirend:  
 
3./ Értékelő jelentés a Nagykáta Rendőrkapitányság 2010. évben végzett szakmai 
tevékenységéről és Farmos község közbiztonsági helyzetéről 
Előadó: Zajacz Ágnes kapitányságvezető 
 
Horváth László polgármester: Átadja a szót Zajacz Ágnesnek, hogy tartsa meg az 
évértékelőjét.  
 
Zajacz Ágnes kapitányságvezető: Köszönti Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-
testületét. Megküldte a részletes anyagot, mely tartalmazza a Nagykátai 
Rendőrkapitányság munkáját, illetve Farmos közbiztonsági helyzetét. Pár gondolatot 
kiemel a beszámolóból. Az ismertté vált bűncselekmények száma a tavalyi évben 2083 
volt, az előző évi 1690-hez képest nagyobb növekedést jelent. A bűnözés struktúráját, 
szerkezetét tekintve hasonlóan alakult, mint minden évben. Főképpen a vagyon elleni 
bűncselekmények jellemzők a területre, ebből a 2083 ügyből 1429 vagyon elleni 
bűncselekmény volt. Emelkedett a személy elleni bűncselekmények száma 128-ról 154-re. 
Ez főképpen a súlyos testi sértések számából adódik, illetőleg 2008. január 01-től a 
jogalkotó a zaklatást bűncselekménnyé nyilvánította, és valamilyen módon a területre ez 
nagyon igaz, nagyon sok ilyen feljelentést tesznek az állampolgárok. A házasság, a család, 
az ifjúsági és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények számában szintén emelkedés 
mutatkozik, 24-ről 37-re. A közrend elleni bűncselekmények számában 27%-os emelkedés 
mutatkozik. Főképpen az okirattal való visszaélések száma, illetve közokirat hamisítások 
száma a magas. A gyorsított eljárások száma 2009-ben 17 volt, a jogalkotó a határidőt 
kitolta 30 napra, régen 15 nap volt. Sajnos a tavaly előtti 17-ből 14-et tudtak sikeresen 
befejezni, illetve a bíróság ítéletet tudott mondani. A tavalyi évben ez a számadat még 
szebb volt, 29 ügyben sikerült kezdeményezni gyorsított eljárást, ebből 26 eredményesen 
befejezésre került, ezek a bűncselekmények főképpen ittas vezetések, egyedi azonosító jel 
meghamisítása, rendszám le van cserélve, vagy alkalmi lopások, pl.: falopás, ami 
meghaladja a 20 ezer Ft-ot. Vannak a szabálysértési ügyekben, ahol szintén lehet élni a 
gyorsított eljárásokkal, 3 napon belül a bíróság elé kerülnek a szabálysértők, őrizetbe vétel 
mellett folytatják az eljárásokat, járművezetéstől eltiltott vezetők, a tavalyi évben 19 ilyen 
eset volt, illetve volt 1 tulajdon elleni szabálysértés, ahol szintén őrizetbe vétel mellett 
folytatták az eljárást. Tavaly augusztus 16. óta a szabálysértési gyorsított eljárásokat a 
jogalkotó még szabadabbá tette részükre, most már nem csak az erdőből történő falopás 
kapcsán lehet gyorsított eljárást kezdeményezni, hanem minden egyes olyan tulajdon elleni 
szabálysértésben, ahol a 20.000.-Ft értékhatárt nem haladja meg, az amit elakartak, vagy el 
is tudtak tulajdonítani. Általában olyan személyeknél élnek ezzel a lehetőséggel, aki 



5 

többszörös visszaeső, büntetett előéletű, és valószínűleg nem figyelmeztetéssel fogja a 
bíróság lezárni az eljárást.  
Az átlag életkora az állománynak 33 év.  
Közterületi intézkedésekről mond néhány gondolatot, a tavalyi évben körözött személyek 
elfogását 87 esetben hajtották végre, bűncselekményen tetten ért személy 120 volt, elfogott 
személyek száma 207.  
Elvonó tényező, ami a közterületen történő jelenlétet befolyásolja, a legnagyobb 
jelentőségű az átkísérések. Ugyanis a Nagykátai Rendőrkapitányságnak nincsen fogdája, 
Ceglédnek van fogdája. Az új szabályozás lehetővé tette a bíróknak, hogy ne rendőrségi 
fogdát, hanem azonnal BV intézetet jelöljön ki fogva tartás helyéül, tehát ez azt jelenti, 
hogy Szolnokra, illetve Budapestre kell vinni ezeket az elkövetőket, akiket letartóztat a 
bíróság, és nagyon megsokszorozódik az átkísérések száma. Tavaly előtt 255 átkísérést 
hajtottak végre, a tavalyi évben 527 volt. Mindaddig még a bűnügyes kollégák örülnek, 
hogy nagyon sok eredményes felderítésük van, addig sajnos az egyenruhás állomány nem 
tud kint lenni, amikor az átkíséréseket hajtja végre. Az elővezetések száma szintén nagyon 
magas volt, a tavalyi évben 348 esetben éltek elővezetéssel, illetve a hatóságok elrendelték 
azoknak a személyeknek az elővezetését, akik különböző hatóságnál nem jelentek meg.  
29 esetben volt kiemelt biztosítási feladatuk, országgyűlési képviselő választáskor, 
polgármester választáskor. Ez nagy feladatot ró a rendőrökre, előtte minden szavazókörnél 
bombakutatást kell végezni. Kiemeltebb esemény még a tápióbicskei csata április 04-én, 
25-30 ezer ember szokott megjelenni, nagyobb biztosítást igényel. Különböző kulturális 
rendezvények, falunapok, állami ünnepek, tánctalálkozók, halottak napja, Forma 1 is 
biztosítást igényelnek.  
Továbbra is feladatuk a fokozott ellenőrzések, negyedévente értékelik hogy melyek azok a 
települések, ahol a legtöbb bűncselekmény történik, ezt veszélyeztetett településeknek 
nevezik. Jelenleg Nagykáta, Tápiószecső és Tápiószentmárton az, ahol a legtöbb 
bűncselekményt elkövetik, itt heti 3 alkalommal van fokozott ellenőrzés, a többi 
településeken pedig heti 1 alkalommal van fokozott ellenőrzés.  
Farmos helyzetét nézve, 2009-ben 91 bűncselekmény vált ismertté, a tavalyi évben 80. A 
betöréses lopások száma 25-ről 19-re csökkent, a lopások száma viszont 25-ről 31-re nőtt. 
Az ittas járművezetés 4-ről 3-ra csökkent. Sajnos ebben a bűncselekmény kategóriában 
hatalmas a látencia, ettől sokkal több ittas vezető részt vesz a forgalomban, csak ennyit 
tudtak kiszűrni. A baleseti helyzet nagyon kedvezően alakult a tavalyi évben, 95-ről 65-re 
csökkent a személyi sérüléssel járó baleseteknek a száma, ez 32%-os csökkenés. A halálos 
kimenetelű balesetek száma 5-ről 2-re, a súlyos sérüléssel járó balesetek száma 35-ről 19-
re, a könnyű sérüléssel járó balesetek száma pedig 55-ről 44-re csökkent. Az anyagi káros 
balesetek száma 101-ról 67-re csökkent, Farmos községet nézve szintén nagyon jól alakult 
a baleseti helyzet 6-ról 2-re csökkent, 1 súlyos és egy könnyű sérüléssel járó baleset volt, 
az anyagi kárral járó balesetek száma pedig 5 volt a tavalyi évben.  
Az együttműködés példaértékű az önkormányzatokkal, gyámüggyel, gyámhivatallal, 
családsegítő szolgálattal, ahol van mezőőri szolgálat azzal is, erdészekkel, vadászokkal, 
horgászokkal, cigány kisebbségi önkormányzattal, mindenkivel megállapodást kötnek 
azáltal, hogy segítsék a munkájukat. Az elmúlt évben nagyon sok településen volt 
településőr, ezt nagyon szorgalmaznák, sajnos az idei évben nincs rá állami támogatás. 
Tehát ahol volt, szinte mindenütt megszüntették, mert az Önkormányzatok nem tudták 
felvállalni a költségét. Akivel a legnagyobb az együttműködés, azok a Polgárőrök, 
példaértékű a Farmosi Polgárőrséggel is az együttműködés, igaz nekik nincs olyan 
igazolványuk, amivel el tudnak járni, viszont nagyon sok mindenre fel tudnak figyelni. A 
kistérségi egyeztető fórumot 2-3 havonta rendezik meg, melyre minden polgármestert 
meghívnak, ezáltal próbálja még szorosabbra fűzni az együttműködést, és akkor az adott 
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közbiztonsági helyzetről beszélnek, miben tud az Önkormányzat jobban segíteni, nekik 
mire kell jobban odafigyelni.  
Feladataik továbbra is a bűnügyi eredményeik szinten tartása, esetleges javítása, közterületi 
jelenlét fokozása, ittas vezetők kiszűrése, továbbra is a fokozott ellenőrzések végrehajtása, 
passzív biztonsági eszközök nem használóival szembeni fellépés, biztonsági öv, bukósisak, 
gyermekülés, kivilágítatlan kerékpárosok. Régi álma, hogy a Nagykátai 
Rendőrkapitányság rendelkezzen sebességmérő készülékkel, sajnos továbbra is a 
Nagykőrösi kapitánysággal közösen használják a sebességmérőt 2-3 heti váltással, annak 
örülne, ha a területükön egész évben itt lenne a készülék.  
Köszöni szépen a figyelmet, várja a kérdéseket, hozzászólásokat.  
 
Horváth László polgármester: Amikor a fórumon volt, ott tapasztalta, hogy Farmoshoz 
képest sokkal rosszabb helyzetek vannak.  
A külterületi falopásokkal kapcsolatban az ottani lakosok jelezték, hogy hajlandók 
együttműködni a polgárőrséggel, illetve a rendőrséggel.  
A másik amit szintén lakosok jeleztek, hogy fiatal gyerekek sapkában, telefonnal 
fényképeket készítenek, és 2-3 napra rá gyanús autók jelennek meg, lehet, hogy ez is 
összefüggésben van a betöréses lopásokkal.  
 
Zajacz Ágnes kapitányságvezető: Ebben a negyedévben 19 elrendelt nyomozás van, ebből 
4 falopás, tehát ténylegesen jelen van Farmoson is a falopás, jó lenne, ha a lakók 
ténylegesen tudnának segíteni. Az a gondjuk, hogy nagyon sokszor akkor kapnak jelzést, 
amikor már elvitték a fát, tehát nagyon nehéz beazonosítani, bizonyítani. Az is nagyon jó 
lenne, ha a polgárőrséggel működne együtt a kinti lakosság.  
Glócz Zoltán körzeti megbízott egészségügyi állapota megromlott, tartós 
betegállományban van, szeretne nyugállományba vonulni.  
A fiatal gyerekek fényképezésével kapcsolatban, jó lett volna, ha amikor fényképeznek, 
akkor szólnának, kijöttek volna és igazoltatják őket, nem biztos, hogy saját részre készítik 
a felvételeket, hanem esetleg valakinek odaadták, de az is lehet, hogy csak játszadoztak.  
 
Kollár Ferenc képviselő: Neki volt olyan esete, hogy elment egy fiatalemberhez és az 
édesanyja előtt mondta neki, hogy mutassa meg a telefonját, mert úgy gondolta, hogy olyat 
fényképezett, ami őt érintette, az autója, és még több autó is volt és megkérte, hogy törölje 
ki. Azt mondta, hogy csak hobbiból fényképezte. Úgy érzi, hogy összefüggésben van a 
hétközi betörések számának növekedése, hogy sem körzeti megbízott nincsen, és a 
rendőrőrsről sem tudnak annyit Farmoson tartózkodni. Nagyon fontos lenne, hogy 
esténként legyen rendőri jelenlét, hétvégén megoldott, mert akkor a polgárőrök 
szolgálatban vannak.  
 
Zajacz Ágnes kapitányságvezető: A betörők, amikor megtudják, hogy a körzeti megbízott 
el van vezényelve, szabadságon van, vagy beteg, megnövekednek a bűncselekmények. A 
járőrszolgálat nagyon sokszor éjszaka van Farmoson.  
 
Horváth László polgármester: Készülőben van 2 zebra a településen, még ki fognak jönni 
megnézni a szikkasztót, mert a tervező szerint megfelel, a hatóság szerint nem.  
 
Zajacz Ágnes kapitányságvezető: Ha kikérik a véleményüket, természetesen ők mindig az 
iskolák környékére javasolják a gyalogátkelőhelyeket. Szorgalmazzák, hogy minden 
településen egyre több gyalogátkelőhely legyen, bár itt Farmoson a polgárőrség 
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maximálisan segít reggelenként a gyerekeknek az úttesten való átkelésben, ezt külön 
köszöni nekik.  
 
Kollár Ferenc képviselő: Örül neki, hogy a kapitányasszony is észrevette a zebra 
szolgálatot, ezt a polgárőrök közösen csinálják a gyerekekkel, tavaly kezdeményezte, és a 
8. osztályosokkal „Zebra csapatot” hoztak létre, egyrészt azért, hogy a gyerekek 
biztonságosan átkeljenek az úttesten, másrészt figyelemfelhívásként, hogy ez az évek óta 
húzódó zebra ügy megoldódjon. 2 éve csinálják, 7-8 óráig van két gyerek 1-2 polgárőr 
felügyeletében.  
 
Zajacz Ágnes kapitányságvezető: Köszöni szépen az igazgató úrnak a kezdeményezést, 
valamint a polgárőröknek a munkáját. 
 
Horváth László polgármester: A polgárőrök még nem tudnak róla, de a vasúttal születőben 
lévő megállapodás egyik része az lesz, hogy a felújított vasútállomásnak az 
állagmegóvásáért a településeknek kezeskedni kell, és a vasút vezetői előszeretettel a 
polgárőrségtől várják ezt.  
 
Zajacz Ágnes kapitányságvezető: Nagyon reméli, hogy ha elkészül a P+R parkoló, lesz 
olyan része, ahol biciklitároló lesz, és az be lesz kamerázva. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
Horváth László polgármester: Megköszöni a beszámolót.  
Kéri, aki elfogadja a Nagykátai Rendőrkapitányság 2010. évben végzett szakmai 
tevékenységéről és Farmos község közbiztonsági helyzetéről szóló értékelő jelentést, 
kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítja, hogy a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
      23/2011. (03.30.) számú Önk. határozat 
 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a Nagykátai Rendőrkapitányság 2010. 
évben végzett szakmai tevékenységéről és 
Farmos község közbiztonsági helyzetéről szóló 
értékelő jelentést elfogadja.  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Napirend:  
 
4./ K.F.AUDIT Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Kft. a költségvetési szervek belső 
ellenőrzéséről szóló jelentés(ek) elfogadása 
Előadó: Horváth László polgármester 
 
Horváth László polgármester: A K. F. AUDIT Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Kft. a 
költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Korm. Rendelet 
felhatalmazása alapján ellenőrzést tartott Farmos Község Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatalában. A képviselők a belső ellenőrzési jelentést megkapták. Az anyagban fellelhető 
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hiányosságokról a jegyzőnővel gondoskodni fognak, hogy kiküszöbölésre kerüljenek.  
Kéri, hogy az írásos előterjesztéshez tegyék fel kérdéseiket, mondják el hozzászólásaikat.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
Horváth László polgármester: Kéri, aki elfogadja az ellenőrzési jelentést a Farmos Községi 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalnál és az Önkormányzat önállóan működő 
költségvetési szerveinél végzett témavizsgálatról, kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítja, hogy a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
      24/2011. (03.30.) számú Önk. határozat 
 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a költségvetési szervek belső 
ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Korm. 
Rendelet felhatalmazása alapján a K.F.AUDIT 
Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Kft. által a 
Farmos Községi Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatalánál és az Önkormányzat önállóan 
működő költségvetési szerveinél végzett 
témavizsgálatról szóló ellenőrzési jelentést 
elfogadja. (ikt. szám: 2/2010/T/Farmos) 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 

 
Horváth László polgármester: Kéri, aki elfogadja az ellenőrzési jelentést Farmos Község 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal költségvetési szervnél végzett témavizsgálatról, 
kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítja, hogy a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
      25/2011. (03.30.) számú Önk. határozat 
 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a költségvetési szervek belső 
ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Korm. 
Rendelet felhatalmazása alapján a K.F.AUDIT 
Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Kft. által a 
Farmos Község Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatal költségvetési szervnél végzett 
témavizsgálatról szóló ellenőrzési jelentést 
elfogadja. ( ikt. szám: 4/2010/T/Farmos) 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
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Napirend:  
 
5./ Önkormányzati Kommunális és Víziközmű Üzemeltető Kft.-vel kötött hulladékkezelési 
közszolgáltatási szerződés módosításának elfogadása 
Előadó: Horváth László- polgármester 
 
Horváth László polgármester: 2008. március 01. napjától szerződéses jogviszony áll fenn 
Farmos Község Önkormányzat és az „ÖKOVÍZ” Önkormányzati Kommunális és 
Víziközmű Üzemeltető Kft. A közszolgáltatási szerződés ismételten módosításra szorul, 
mivel az előző szerződés 2011. március 31. napjával megszűnik. A helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. szerint nem szükséges minősített többség a 
módosított szerződés elfogadásához.  
Kéri, hogy tegyék fel kérdéseiket, mondják el hozzászólásaikat.  
 
Kollár Ferenc képviselő: 2008-ban teljes körű szemétszállításra köttetett a szerződés, ami 
felváltotta azt, amit helyben az Önkormányzat végzett, nem volt szó szelektív gyűjtésről, 
ekkor 1, 90 Ft + ÁFA volt a szemétszállítási díj. Azóta 3 év telt el, most 4,10 Ft + ÁFA a 
díj, ami 225%-os emelkedés, ezt nagyon soknak tartja. Főleg úgy, hogy közben úgy néz ki, 
hogy ettől az évtől megvalósul a szelektív hulladékgyűjtés. 2008-ban kötöttek szerződést 
az ÖKOVÍZ Kft-vel, minimum 60 literre, 80, 120 literre, aki nem kötött szerződést, 
automatikusan 120 litert számláztak ki. Most, hogy szelektíven gyűjtik a hulladékot, a fele 
hulladék keletkezik. Március 10-én a Kossuth rádióban hallotta a nap történései című 
műsorban Illés Zoltán a környezetért felelős államtitkárt interjúvolták és ott mondta azt, 
hogy csak az után kell fizetni, amit nem gyűjt szelektíven az ember, amit szelektíven gyűjt 
azután semmit nem kell fizetni. Ő is úgy gondolja, hogy a 60 liter, ami az eddigi 
minimálisan fizetendő liter volt, nem szelektíven gyűjtötték, akkor a továbbiakban nem 
kell 60 litert minimálisan kifizetni annak, aki szelektíven gyűjti a hulladékot. Felhívta az 
ÖKOVÍZ Kft-t, hogy mit lehet ezzel csinálni, és azt a tájékoztatást kapta, hogy ezt a 
mennyiséget az Önkormányzat határozza meg a helyi rendeletében, tehát az Önkormányzat 
határozta meg a minimális mennyiséget 60 literben, ha az Önkormányzat módosítja a 
rendeletében ezt a mennyiséget, akkor kevesebbre is lehet szerződést kötni, addig nem 
tudnak 60 liternél kevesebb mennyiségre szerződést kötni. Ha ténylegesen azt a szemét 
mennyiséget fizetik, amit elvisznek, akkor nem sokallja a díjat, de ha a félig üres kukára is 
ki kell fizetni a díjat, akkor nagyon sokallja. Vagy csökkenteni kell a mennyiséget, vagy 
pedig nem kell hetente gyűjteni, csak kéthetente, és akkor lehetne a szelektívet is 
kéthetente, és nem csak havonta, így nem 52 hetet, csak 26 hetet kellene fizetni. Számára 
így elfogadhatatlan ez az összeg, ahogyan jelenleg van. Ha ezt így elfogadják, akkor az 
Önkormányzat a bajt magának tetézi, mert az Önkormányzatnak kell behajtani a 
tartozásokat.  
 
Horváth László polgármester: Aki eddig nem fizetett, az ezután sem fogja. A környező 
településeken mindenki megkötötte a szerződést, mert mással nem tudja megoldani a 
szállítást. Most arról kell dönteni, hogy a szerződést az ÖKOVÍZ Kft-vel, mint kizárólagos 
szállítóval 2012. január 31-ig megkötik-e vagy nem. Fegyver Sándor tájékoztatása alapján 
lehetőség van arra, hogy kisebb kukamérettel kösse meg a lakosság a saját egyéni 
szerződését. Ő is beszélt az ÖKOVÍZ Kft-vel, számára ezt a lehetőséget nem mondták, 
viszont felajánlottak 3 olcsó kuka forgalmazó céget.  
 
Kollár Ferenc képviselő: Érdemes lenni az államtitkártól egy állásfoglalást kérni, hogy mit 
szól ahhoz, hogy 60 l a minimális mennyiség, amire szerződni lehet, és így gyakorlatilag a 
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szelektívet ki kell fizetni, hogy félig üres kukát visznek el. Nem biztos benne, ha valaki 
köthetne 20 l-re szerződés, akkor azt nem fizetné ki, de így az üres kukára biztos nem fog 
fizetni. Nagyon drasztikus 3 év alatt a 225%-os emelés.  
 
Dr. Ács Attila képviselő: Neki is 60 literes kukája van, és csak az alján van egy zsák 
szemét, és fizeti az egészre a díjat, pedig szorgalmasan szelektíven gyűjti a hulladékot. 
Úgy érzi, hogy fölöslegesen fizet valamiért, amit nem kap meg, illetve az nincsen 
szabályozva, hogy ebben a szolgáltatási díjban a szelektív benne van-e, mert az nincsen 
szabályozva, hogy azoknak az elvitelét számlázzák-e vagy nem, vagy hol jelenik meg az az 
összeg. Az előző tájékoztatón említették, hogy kéthetente nem lehetne szállítani, mert az 
ÁNTSZ nem engedélyezi. Szerinte ezek után még többen nem fognak fizetni.  
 
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: Mérlegelve azt, hogy nincs jelen az összes 
képviselő, és az ő véleménye nem változott januárhoz képest, azt a javaslatot tenné, hogy 
mivel április 01-től szól ez a szerződés, az pedig a héten van, hogy a jövő héten is elvigyék 
a szemetet, rövidebb időre fogadják el a szerződést, hogy ne lepje el a szemét Farmost, 
lehetne 1 hónap, vagy negyedév. És az idő alatt mérlegeljenek, hogy hogyan tovább, 
nézzék meg, hogy van e lehetőség a Jászságba beszállítani, átszerződni, illetve, a jegyzőnő 
lenne szíves megnézni, hogy a rendeletben ez valóban benne van, hogy az 
Önkormányzaton múlik a minimum 60 liter.  
 
Kudett Magdolna jegyző: A szerződés egyébként bármikor felmondható benne is van.  
 
Miknai Ferenc képviselő: Az a véleménye, hogy halasszák el teljes mértékben a döntést, 
meg kell próbálni körbejárni a jásztelki szemétszállítást, bár nem tudja, hogy a szolgáltató 
eljárna-e ide. Nem tartja jónak, hogy 1-2 hónapra szavazzák meg a díjat. 1 hónappal 
halasszák el a döntést.  
 
Kollár Ferenc képviselő: A másik, amit lehetne változtatni, hogy nem a kukához kötni a 
szerződést, hanem zsákhoz kötni szerződést, amit 470.-Ft-ért meg lehet vásárolni, ha azt 
kitennék, azt is elvinnék, mert jelenleg csak úgy viszik el, hogy ha van valakinek kukára 
szerződése.  
 
Miknai Ferenc képviselő: Jelenleg érvényben van egy havi díjas szállítási szerződés, ami 
mellé nem fogja elvinni pluszba a zsákot. A kettő együtt nem működik, vagy az egyik, 
vagy a másik, de ehhez kell az ÖKOVÍZ Kft. szerződés módosítása.  
 
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: Fegyver Sándor annak idején azzal a kifogással élt, 
hogy nagyon lecsökkenteni a mennyiséget nem tudják, mert nem éri meg nekik az autót, 
személyzetet fenntartani.  
 
Dr. Ács Attila képviselő: Nem tud pontos összeget mondani, de Jászberényben kb. fele a 
díj.  
 
Horváth László polgármester: Javasolja az alpolgármester asszony javaslatát elfogadni, 
hogy hosszabbítsanak valamennyi időt, személyesen elmegy az ÖKOVÍZ Kft-hez, felkér 
egy pénzügyi bizottsági tagot Kollár Ferencet, hogy menjenek el együtt.  
 
Kollár Ferenc képviselő: Az is javasolja, hogy kérjenek állásfoglalást a környezetvédelmi 
államtitkártól. 
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Ő elfogadná a szerződést, ha nem merülne fel az a lehetőség, hogy csökkentsék az 
elszállított mennyiséget, mert csökken az effektív szemét mennyisége.  
 
Dr. Ács Attila képviselő: Ő is elfogadja az áremelkedést, csak az a gondja, hogy a 60 
literes kukából 40 liter üres, 20 litert visznek el és 60 liter után fizet.  
 
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: Már eddig is puhatolózni kellett volna más 
irányba. Ha most nem fogadják el, a jövő héten elszállítják a szemetet? 
 
Horváth László polgármester: Nem  
 
Miknai Ferenc képviselő: Be lehet szállítani a szemetet, ha van mivel, vagy ha elvállalja 
valaki a szemétszállítást. Az a baj, hogy 2,10.-Ft-ért engedik letenni Cegléden. Az a 
kérdés, hogy mennyiért fogja elszállítani az elkövetkező vállalkozó oda.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
Horváth László polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy 2 hónapra meghosszabbítsák a 
szerződést, Kollár Ferenc képviselő úrral felkeressék az ÖKOVÍZ Kft., és állásfoglalást 
kérjenek, kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítja, hogy a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 

26/2011. (03.30.) számú Önk. határozat 
 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
jelen előterjesztéshez csatolt, módosított 
Közszolgáltatási Szerződést az alábbi módosításokkal 
elfogadja:  
- A szerződés időtartamát határozott időre, 2011. 

április 01. – 2011. május 31. közötti időszakra 
hagyja jóvá. 

Továbbá, egyben felkéri a polgármestert és Kollár 
Ferenc képviselőt, hogy keresse fel az ÖKOVÍZ Kft.-
t; folytasson tárgyalásokat más, esetleges 
hulladékkezelési közszolgáltatóval, illetve kérjen 
állásfoglalást Illés Zoltán környezetvédelmi titkártól  
a közszolgáltatási díjak emelésével kapcsolatban.   
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Napirend:  
 
6./ Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének …../2011. (….) Önk. 
rendeletének elfogadása települési szilárd hulladékkezelés közszolgáltatásának díjáról 
szóló 2/2008. (II. 29.) Önk. rendelet módosításáról  
Előadó: Horváth László polgármester 
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Horváth László polgármester: Az előző napirendhez szorosan kapcsolódik a napirendi 
pont. A rendelet elfogadásához minősített többségre van szükség. Javasolja 2011. április 1-
től 2011. május 31-ig a közszolgáltatási díj elfogadását. Felolvassa a rendelettervezetet.  
Kéri, aki elfogadja az ismertetett rendelettervezetet, kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítja, hogy a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi 
rendeletet alkotta:  
 
 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

…/2011. (...) Önk. rendelete 
 

a települési szilárd hulladékkezelés közszolgáltatásának díjáról szóló 
2/2008. (II.29.) Önk. rendelet módosításáról 

 
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról 2000. 
évi XLIII. tv. 23. § f) pontjában biztosított felhatalmazás alapján, az önkormányzat 
képviselő-testülete –a települési szilárd hulladékkezelés közszolgáltatásának díjáról szóló- 
2/2008. (II.29.) Önk. rendeletét  (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja. 
 
A Rendelet 1. § (2) bekezdése és az 1. számú melléklete az alábbiak szerint módosul: 
 
1. § A Rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő lép: 
  
A közszolgáltatási díjat az Önkormányzat 2011. április 01. – 2011. május 31. díjfizetési 
időszakra állapítja  meg.” 

2. § 
 

2/2008.(II.29.) Önk. rendelet 1. számú melléklete 
  

A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás díja 
2011. április 01. és 2011. május 31. között 

  
  

A közszolgáltatásért az ingatlan tulajdonost által fizetendő díjat az egységnyi 
hulladékkezelési díj és a közüzemi szerződésben meghatározott gyűjtőedény térfogata adja, 
ürítési alkalmanként. 
  
A hulladékkezelési közszolgáltatási egységnyi díja: 4,10.-Ft/liter + Áfa 
  
A havi ürítési díj kiszámításának módja: 
Tárolóedény térfogata (szerződött liter) X hulladékkezelési díj X heti ürítési gyakoriság X 
52 = éves összeg, elosztva a hónapok számával (12-vel). 
  
Jelzett műanyag zsák 110 literes:                                  470.-Ft/db + Áfa 
  
A zsák díjának kiszámításának módja: 
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/Zsák térfogata X hulladékkezelési díj  + zsák beszerzési költsége/ X forgalmazási költség 
10% 
  
A díjak a mindenkor érvényes ÁFA összegét nem tartalmazzák. 
 
2. § (1) A rendelet 2011. április 01. napján lép hatályba. 
 
(2) Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.  
 
(3) E rendelet hatályba lépésével a 2011. február 01. napjától hatályos 1/2011. (I.28.) Önk. 
rendelet hatályát veszti. 
 
  
Farmos, 2011. március 30. 
 
                    
                    
                     Horváth László                                                    Kudett Magdolna 
                         polgármester                                                                     jegyző 
 
 
 
Horváth László polgármester: Szünetet rendel el. 
 
Szünet 
 
Napirend:  
 
7./ TECHNO-VÍZ Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés elfogadása 
Előadó: Horváth László polgármester 
 
Horváth László polgármester: A hatályos jogszabályok értelmében rendszeres vízminőség 
vizsgálat szükséges az Önkormányzat által üzemeltetett Vízműnél. A TECHNO-VÍZ Kft. 
folyamatosan, évek óta végzi ezeket a vizsgálatokat. Javasolja, hogy továbbra is a 
TECHNO VÍZ Kft. végezze a vizsgálatokat és járuljon hozzá a testület a vállalkozási 
szerződés elfogadásához, melyet a képviselő írásban megkaptak.  
Kéri a kérdéseket, hozzászólásokat.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
Horváth László polgármester: Kéri, aki elfogadja a TECHNO-VÍZ Kft.-vel kötött 
vállalkozási szerződést, kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítja, hogy a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 

27/2011. (03.30.) számú Önk. határozat 
 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
jelen előterjesztéshez csatolt Vállalkozási Szerződést 
elfogadja, a 27/20011.(03.30.) számú határozatával a 
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szerződést a 2011. 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 vízminőségi 
vizsgálatával.  
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
Napirend:  
 
8./ Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. ajánlata, szerződés módosításának 
elfogadása, jóváhagyása 
Előadó: Horváth László polgármester 
 
Horváth László polgármester: Az írásos előterjesztésből kitűnik, hogy áremelés volt, és az 
ÉMÁSZ-tól kaptak egy ajánlatot bizonyos díjcsökkentésre.  
Kéri, hogy az írásos előterjesztéshez tegyék fel kérdéseiket, mondják el hozzászólásaikat.  
 
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: Az ajánlat érvényességi ideje március 10. volt, ezt 
letárgyalta valaki, hogy érvényes-e még? 
 
Horváth László polgármester: Érvényes, adatelírás volt, melyet korrigálni kellett, ezért volt 
az időcsúszás. A szerződési ajánlatban kitérnek arra, hogy késleltetett indulással, 
következő hónap 01-től érvényesítik az új szerződést.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
Horváth László polgármester: Kéri, aki elfogadja az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot, melyet felolvas, kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítja, hogy a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 

28/2011. (03.30.) számú Önk. határozat 
 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
jelen előterjesztéshez csatolt árajánlatot elfogadja. 
Továbbá, egyben megbízza Horváth László- 
polgármestert, hogy az ajánlat szerinti szerződést az 
Önkormányzat nevében kösse meg.  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Napirend:  
 
9./ Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági programja 2011-2014. 
Előadó: Horváth László – polgármester 
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Horváth László polgármester: A gazdasági program többszöri átdolgozás után került a 
testület elé. Kéri a kérdéseket, hozzászólásokat.  
 
Kollár Ferenc képviselő: Amiket az előzőekben kért, azok továbbra sem kerültek bele, csak 
részben. Nem került bele, amit kaptak ingatlanvagyon katasztert, forgalomképes 
ingatlanok, beszéltek a temető állapotáról is, a polgármester úr szórólapjában is fontos 
dologként volt benne a katolikus temetőben lévő ravatalozónak a felújítása .  
 
Horváth László polgármester: A LEADER-rel kapcsolatos ötlet anyagban szerepelt a 
ravatalozó felújítása, a 11 ötlet egyikeként. Mindenféleképpen meg kell oldani, de most 
nem látja, hogy miből, mindenképpen pályázati pénzből lehet csak megvalósítani.  
 
Kollár Ferenc képviselő: Hiányolta a konkrétumokat, általánosságban van, nem igazán 
érzi, hogy Farmosra vonatkozik, gyakorlatilag bárhová vonatkozhat.  
 
Miknai Ferenc képviselő: Most tárgyalják harmadszor a gazdasági programot, úgy is arra 
fognak pályázni, amivel 90-100%-os pályázati pénzt fognak keríteni. Nyugodtan át lehet 
dolgozni, lehet, hogy kiírnak 100%-os támogatással ravatalozó felújításra pályázatot, de 
szerinte nem ez a jelenlegi kormány koalíciónak az álláspontja. Az a véleménye, hogy ez a 
gazdasági program nagyvonalakban takarja a lehetőségeket, úgyhogy fogadják el, és az 
elkövetkezendő időben a lehetőségeikhez mérten arra törekedjenek, hogy amit meg tudnak 
valósítani, azt valósítsák meg.  
 
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: Úgy emlékszik, hogy a pénzügyi bizottság elnöke 
említett olyat, hogyha pályáznának, akkor megnézik, hogy benne van-e a gazdasági 
programban.  
 
Kudett Magdolna jegyző: Akkor módosítani kell.  
 
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: Mi a végleges határidő, hogy elfogadják? 
 
Kudett Magdolna jegyző: Az alakuló üléstől számítva 6 hónap. Ezt már nagyon sokszor 
megbeszélték, hogy ennek a gazdasági programnak egy elvi jelentősége van, egyébként 
sem a pénzügyi bizottság elnöke mondta ezt anno, hogy a gazdasági programot kérhetik 
bizonyos pályázatokhoz. Az a lényeg, hogy azért van általánosságban, hogy bármilyen 
pályázati lehetőségre lenne lehetősége az Önkormányzatnak, erre az általános témákra rá 
lehet húzni, konkrétumokat, ígéreteket teljesen felesleges beleírni, nem tudhatják előre, 
hogy 4 év alatt milyen pályázati kiírások lesznek.  
 
Horváth László polgármester: Véleménye szerint is általánosságokat tartalmazó gazdasági 
programot kell összeállítani. Számára ez a részletezettség megfelel, javasolja elfogadásra.  
 
Dr. Ács Attila képviselő: Mi lenne az akadálya annak, hogy temetőnek a fejlesztése, az 
eléggé általános.  
 
Horváth László polgármester: Ezen ne is vitázzanak, ha ezen múlik, akkor legyen benne.  
 
Dr. Ács Attila képviselő: Ha már egyszer kértek véleményt és volt, akkor miért nem veszik 
figyelembe? 
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Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: A maga részéről el tudja fogadni, 
településfejlesztési céloknál. 
 
Kudett Magdolna jegyző: Akármit belerakhat, soha nem lesz jó, az a baj az egésszel, hogy 
ő írta.  
 
Miknai Ferenc képviselő: Szavazzanak erről a dologról.  
 
Kollár Ferenc képviselő: Minden indítványát visszavonja, mert úgy látja, hogy nagy az 
ellenállás iránta, fogadják el az eredetit és ha szükséges módosítják majd.  
 
Horváth László polgármester: Értelmetlen lenne, ő pedig azt javasolja, hogy azt fogadják 
el, ami most van a testület előtt, annyi kiegészítéssel, hogy belekerüljön még a köztemetők 
fejlesztése.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
Horváth László polgármester: Kéri, aki elfogadja a 2011-2014. évre vonatkozó gazdasági 
programot az előterjesztésnek megfelelően, azzal a kiegészítéssel, hogy még belekerüljön a 
köztemetők fejlesztése, kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítja, hogy a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 

29/2011. (03.30.) számú Önk. határozat 
 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10 
§ (1) bekezdésének d) pontja és a 91. § (1) 
bekezdésének felhatalmazása alapján a jelen 
előterjesztéshez csatolt „Farmos Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági 
program 2011-2014.”-t elfogadja, azzal a 
kiegészítéssel, hogy belekerül a köztemetők 
fejlesztése.  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Napirend:  
 
10./ Egyebek … 
-Ravatalozó használati díjának megállapítása 
-Vasút sori telkek eladásának visszavonása 
-Farmos Község Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok listája (külön fűzve, 2010. 
évi III. negyedéves zárás/állapot) 
-özv. Kiss Jánosné 100. születésnapja 
Előadó: Horváth László polgármester 
 
a./ Ravatalozó használati díjának megállapítása 
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Horváth László polgármester: A környékbeli települések tájékozódása alapján, illetve a 
temetkezési szolgáltatást nyújtó javaslat alapján javasolja, hogy a díjjal egy kicsit 
menjenek az infláció után. Tápiószelén duplája a díj, de ott nem ilyen körülmények vannak 
mint itt.  
 
Dr. Ács Attila képviselő: A ravatalozó az Önkormányzaté? 
 
Horváth László polgármester: Igen.  
 
Dr. Ács Attila képviselő: Akkor, amikor az igénybe van véve, bérleti díjat kérnek a 
szolgáltatásért? Ki fizeti ezt? A bevételeknél ezt nem igazán látta megjelenni.  
 
Kudett Magdolna jegyző: A költségvetési rendeletben is benne van, pont azt sérelmezte a 
testület, hogy a temetkezésnél miért csak 200 ezer Ft bevétel van, év elején tervezni, hogy 
hány halott lesz, azt nem lehet. A temetkezési szolgáltatók kiszámlázzák a ravatalozó 
bérleti díját a hozzátartozók részére, amit befizetnek az Önkormányzat felé.  
 
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: Jelenleg mennyi a bérleti díj? 
 
Kudett Magdolna jegyző: 8.000.-Ft 
 
Dr. Ács Attila képviselő: Nem ehhez a napirendhez kapcsolódik, de a bevételekkel 
kapcsolatban nagyon irritálja a faluban az utcán való árusítások pl.: Family Frost, PB gáz, 
Purina stb... Ezeket is szabályozni kellene, mert ez a helyi vállalkozókat gyengíti, ők ide 
fizetnek adót, itt élnek, ezeket is szabályozni kellene.  
 
Kudett Magdolna jegyző: Ezek szabályozva vannak a helyi adókról szóló 17/2009-es 
Önkormányzati rendeletben, és be szoktak jönni fizetni.  
 
Dr. Ács Attila képviselő: Mennyit fizetnek havonta? 
 
Kudett Magdolna jegyző: Nem tudja megmondani.  
 
Dr. Ács Attila képviselő: Nem csak iparűzési adót kellene fizettetni az alkalmi árusukkal, 
mindig a bevételekről beszélnek, ez is egy lehetőség lenne.  
 
Horváth László polgármester: Legyen ez egy következő ülésnek anyaga.  
Térjenek vissza az eredeti napirendre. A határozati javaslatban két összeg került 
megemlítésre, a koporsós temetésnél 10.000.-Ft, illetve hamvasztásánál 5.000.-Ft.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
Horváth László polgármester: Kéri, aki elfogadja az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítja, hogy a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
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30/2011. (03.30.) számú Önk. határozat 
 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában lévő ravatalozó használati 
díjával kapcsolatban az alábbiak szerint határozott:  
Koporsós temetés: 10.000 Ft 
Hamvasztás: 5.000 Ft 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2011. április 01. napját követő temetések esetén 

 
b./Vasút sori telkek eladásának visszavonása 
 
Horváth László polgármester: Előző üléseken már beszéltek a Vasút sori telkek 
értékesítésének visszavonásáról, azonban akkor testületi határozat nem született róla. Sok 
baj van ezeken a szikeseken létesített telkekkel, valamint még az is indokolja a 
visszavonást, hogy a hátsókert látványa a vasútról nem lenne szerencsés. Tervei szerint ez 
a terület belenne fásítva, ami szép lenne és talán a parlagfű gondot is megoldaná. A Vidra 
Tamással megbeszéltek, hogy adni fognak szikes talajt tűrő facsemetéket.  
 
Dr. Ács Attila képviselő: Árkot kellene ásni a vasút oldali részhez, mert eléggé magas a 
padka és nem tud a víz elfolyni. A fásítást maximálisan támogatja.  
 
Horváth László polgármester: Ami terveket látott a P+R-rel kapcsolatban, ott valóban van 
a házaknál árok tervezve.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
Horváth László polgármester: Kéri, aki elfogadja az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítja, hogy a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 

31/2011. (03.30.) számú Önk. határozat 
 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vasút 
soron található, 119/71-119/81- hrsz. alatt felvett, 10 db 
telkek esetében az eladási szándékától eláll.  
Továbbá egyben a 76/2009. (08.11.) számú Önk. határozatát 
visszavonja.  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
c./ özv. Kiss Jánosné 100. születésnapja 
 
Horváth László polgármester: Május 10-én ünnepli Kiss Jánosné 100. születésnapját, 
támogatást szeretne kérni a testület részéről, hogy illő módon köszönthessék a nénit. Arra 
gondolt, hogy saját lakásán felkeresné, megkérve a helyi televíziót is. Várja az ötleteket 
ezzel kapcsolatban.  
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Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: Nagyon örül, hogy így szeretné köszönteni az 
Önkormányzat a nénit, teljes mértékben támogatni tudja, azt, hogy milyen ajándékot 
vigyenek, az részletkérdés.  
 
Horváth László polgármester: Nem olyan nagy összegről lenne szó, hogy saját hatáskörben 
ne tudna dönteni, csak megemlítette, hogy tudjon a testület róla.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
Horváth László polgármester: A nyílt ülést bezárja.  
 
 

Kmf 
 
 

Horváth László    Kudett Magdolna 
  polgármester           jegyző 

 
 

Miknai Ferenc 
jkv. hitelesítő 

 
 

A jegyzőkönyvet hangszalagról rögzítette: Varga Adrienn jkv. 
 
 


