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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. augusztus 25-én 
18.00 órai kezdettel tartott rendkívüli ülésén. 
 
Jelen vannak: Horváth László polgármester, Dr. Ács Attila, Dr. Ács József Ferenc, Kollár 
Ferenc, Miknai Ferenc, Vincze Tamás képviselők. 
 
Igazoltan távol:  Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester 
 
Tanácskozási joggal: Kudett Magdolna jegyző 
 
Horváth László polgármester: Köszönti az ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Javasolja a napirendi pontok elfogadását.  
 
Napirend:  
 
1./ Ivóvízminőség javító programban való részvétel megerősítése 
     Előadó: Horváth László polgármester 
 
2./ Tanyafejlesztési program 
     Előadó: Horváth László polgármester 
 
3./ LEADER pályázatok 
     Előadó: Horváth László polgármester 
 
4./ Védőnői helyettesítés Tápiószelén 
     Előadó: Horváth László polgármester 
 
5./ Egyebek 
     Előadó: Horváth László polgármester 
 
Horváth László polgármester: Kéri, aki egyetért a napirendre tett javaslattal, 
kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítja, hogy a testület a javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta.  
 
      82/2011. (08.25.) számú Önk. határozat 
 

Farmos Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a napirendi pontokra tett 
javaslatot elfogadta.  

 
Horváth László polgármester: Jegyzőkönyvvezetőnek felkéri Varga Adriennt. Kéri, aki 
elfogadja a jegyzőkönyvvezetőre tett javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.  



Megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
 
      83/2011. (08.25.) számú Önk. határozat 
 

Farmos Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a jegyzőkönyvvezetőre tett 
javaslatot elfogadta.  

 
Horváth László polgármester: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Kollár Ferenc és 
Miknai Ferenc képviselőket. Kéri, aki elfogadja a javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
      84/2011. (08.25.) számú Önk. határozat 
 

Farmos Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 
hitelesítőkre tett javaslatot elfogadta.  

 
Napirend:  
 
1./ Ivóvízminőség javító programban való részvétel megerősítése 
     Előadó: Horváth László polgármester 
 
Horváth László polgármester: E-mailon mindenkinek kiküldte az ivóvízminőség javító 
programmal kapcsolatos tájékoztatót. A mostani pályázati kiírásból az derül ki, hogy az 
ivóvízminőség javító programban 100%-os támogatást lehet elérni, az eddigi 90% helyett, 
tehát 30 millió Ft nem terheli az Önkormányzatot. Ha nem vesz részt a pályázatban az 
Önkormányzat, akkor igen súlyos szankciók érik az Önkormányzatot. Van a testületnek 
egy határozata a pályázat benyújtására, de a hatóságok kérték, hogy erősítse meg a testület 
szándékot. Kocza Imre vízmű vezető kérte, hogy ezt a megerősítő határozatot augusztus 
31-ig hozza meg a testület, illetve van egy adatlap, amit 30 napon belül el kell küldeni. 
Kéri, hogy tegyék fel kérdéseiket, mondják el hozzászólásaikat.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
Horváth László polgármester: Kéri, aki egyetért az ivóvízminőség javító programban 
történő részvételi szándék megerősítésével, illetve az ehhez szükséges adatlap 30 napon 
belüli eljuttatásával a hatósághoz, kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
  
      85/2011. (08.25.) számú Önk. határozat 
 

Farmos Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a KEOP-1.3.0. 
ivóvízminőség javító programban részt kíván 
venni.  



Önerő: 0% 
Továbbá egyben utasítja a polgármestert, hogy 
a pályázathoz szükséges adatlapot szeptember 
30-ig az illetékes szervhez juttassa el.  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Napirend:  
 
2./ Tanyafejlesztési Program 
     Előadó: Horváth László polgármester 
 
Horváth László polgármester: A Tanyafejlesztési program keretében lehetőség van 
külterületi utak karbantartására és ahhoz gépek beszerzésére. Felvette a kapcsolatot Gillich 
Kristóffal, aki olyan szakember, aki ilyen pályázatírásban jártas. A beszélgetés során 
kiderült, hogy egy gépnek a beszerzési ára 20-30 millió Ft, 90%-os támogatottságú, 10%-
os önerő terheli az Önkormányzatot. A pályázati lehetőség szeptember 1-től indul.  
Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
Horváth László polgármester: Kéri, aki egyetért a Tanyafejlesztési Programon való 
indulással, kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
      86/2011. (08.25.) számú Önk. határozat 
 

Farmos Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elhatározta, hogy részt kíván venni a 
Tanyafejlesztési Programon.  
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Napirend:  
 
3./ LEADER pályázatok 
     Előadó: Horváth László polgármester 
 
Horváth László polgármester: Október hónaptól megnyílnak a LEADER pályázatok, a 
szeptember hónapban elő lehet készíteni a beadandó pályázati anyagot. Az eddigi 
beszélgetések alapján az derült ki, hogy a testületi tagoknak is az a véleménye, hogy 
pályázati célokra fel lehet használni a rulírhitel keretet. Az a cél, hogy minél több 
pályázaton induljanak.  
Az alábbi pályázatok benyújtását gondolta:  
-sportszertár 
-kamerarendszer 
-emlékmű építés 
-sportpálya, bmx pálya, szánkózó 



-29 férőhelyes táborhely kialakítása 
-kerítés 
-fűnyíró beszerzés 
-kül és belterületi utak mentén fásítás.  
Ha a testület ezeknek a pályázatoknak a benyújtásával, akkor keres pályázatírót, hogy 
milyen áron tudnák elkészíteni a pályázatokat, Varró István jelentkezett, illetve a Gillich 
Kristóf is azt mondta, hogy LEADER pályázatokban is jártas, viszont azt javasolta, hogy 
célszerűbb helyismerettel rendelkezőt választani.  
Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
Horváth László polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy pályázatírókat keressen meg a 
megadott célterületekre, kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
      87/2011. (08.25.) számú Önk. határozat 
 

Farmos Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, 
hogy a LEADER pályázatok megírásához 
keressen pályázatírót.  
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Napirend:  
 
4./ Védőnői helyettesítés Tápiószelén 
     Előadó: Horváth László polgármester 
 
Horváth László polgármester: Tápiószelén egy éve helyettesített már Bagi Éva védőnő, ezt 
tovább szeretnék folytatni, idáig semmi probléma nem volt, nem érkezett semmiféle jelzés 
a lakosság részéről. A kérelemben csak a 2011. szeptember 1-i időpont szerepel mint 
kezdés, az nem, hogy meddig lenne szükség a helyettesítésre, de javasolja a testületnek a 
hozzájárulást, hogy Bagi Éva védőnő továbbra is Tápiószelén helyettesíthessen.  
 
Bagi Éva: Konkrétan nincs meghatározva, hogy meddig lenne rá szükség Tápiószelén.  
 
Kudett Magdolna jegyző: Járuljon hozzá a testület a helyettesítéshez, ameddig a farmosi 
munka rovására nem megy.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
Horváth László polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy Bagi Éva védőnő Tápiószelén 
helyettesítsen 2011. szeptember 1-től, ameddig a farmosi munka rovására nem megy, 
kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 



     88/2011. (08.25.) számú Önk. határozat 
 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kovács Ferenc (-Tápiószele polgármestere) 
kérelmének helyt ad.  
Bagi Éva védőnő 2011. szeptember 1-től heti két 
napon Tápiószelén helyettesít.  
Kitétel: a farmosi munka rovására nem mehet 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
Napirend:  
 
5./ Egyebek 
     Előadó: Horváth László polgármester 
 
a./ Tájékoztató az Általános Iskola 2011/12. tanév induló adatairól 
 
Horváth László polgármester: Átadja a szót Kollár Ferenc igazgató úrnak.  
 
Kollár Ferenc képviselő: Megtartja tájékoztatóját 
 

Oktatási feladatok Tanulói 
létszám 

Ebből integráltan 
oktatott SNI 

Ekvivalens 
2011/2012. 

Indított 
csoportok 

száma 
1. évfolyam oktatása 46 3 49 2 
2. évfolyam oktatása 39 2 41 2 
3. évfolyam oktatása 35 2 37 2 
4. évfolyam oktatása 36   36 2 
5. évfolyam oktatása 38 2 40 2 
6. évfolyam oktatása 35 3 38 2 
7. évfolyam oktatása 33 1 34 2 
8. évfolyam oktatása 28 6 34 2 
Összesen:  290 19 309 16 
     
Napközi-tanulószoba   63 3 
 
Ekvivalens tanulói létszám: a tanteremben befogadott tanulók számát jelzi.  
 
Kollár Ferenc képviselő: Kéri a tájékoztató elfogadását. Várja a kérdéseket, 
hozzászólásokat.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
Horváth László polgármester: Kéri, aki elfogadja az Általános Iskola tájékoztatóját, 
kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
 
 



      89/2011. (08.25.) számú Önk. határozat 
 

Farmos Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elfogadta az Általános 
Iskola 2011/2012. tanév induló adatairól szóló 
tájékoztatást.  

 
b./ Testvérvárosi kapcsolat kezdeményezése 
 
Horváth László polgármester: Holnap reggel indulnak Erdélybe Várfalvára a testvérvárosi 
kapcsolat kezdeményezésének egyeztetése céljából.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
Horváth László polgármester: Az ülést bezárja.  
 

Kmf. 
 
 
 

Horváth László  Kudett Magdolna  
       polgármester                                  jegyző 

 
 
 

Miknai Ferenc  Kollár Ferenc  
               jkv. hitelesítő    jkv. hitelesítő 

 
 
 
A jegyzőkönyvet hangszalagról rögzítette: Varga Adrienn jkv. 
 
 
 
 


