
Farmos Község 
Önkormányzat 
  
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 31-én 18.00 
órai kezdettel tartott ülésén. 
 
Jelen vannak: Horváth László polgármester, Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester, Dr. 
Ács Attila, Kollár Ferenc, Miknai Ferenc, Vincze Tamás képviselők. 
 
Igazoltan távol: Dr. Ács József Ferenc képviselő 
 
Tanácskozási joggal: Tóth Julianna megbízott jegyző 
 
Horváth László polgármester: Köszönti az ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jegyzőkönyvvezetőnek felkéri Varga Adriennt, 
jegyzőkönyv hitelesítőnek Miknai Ferenc és Vincze Tamás képviselőt. 
Kéri, aki egyetért a jegyzőkönyvvezetőre és hitelesítőkre tett javaslattal, kézfelemeléssel 
jelezze.  
Megállapítja, hogy a testület a javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta.  
 
      2/2012. (1.31.) számú Önk. határozat 
 

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

 
Horváth László polgármester: Kéri a meghívóban szereplő napirendi pontoktól eltérő 
tárgyalást, ugyanis a védőnői állásra érkezett pályázó visszavonta pályázatát, valamint a 
Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának elnapolását javasolta a Pénzügyi 
Bizottság, ezért ez a két napirendi pont kihagyásra kerül. 
 
Napirend:  
 
Nyílt ülés keretein belül:  
 
1./ Polgármester tájékoztatója az előző testületi ülés óta történtekről és a lejárt határidejű  
     határozatokról  
    Előadó: Horváth László polgármester 
 
2./ Ebrendész megbízásáról döntés 
     Előadó: Horváth László polgármester 
 
3./ Helyiségbérletről döntés 
     Előadó: Horváth László polgármester 
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4./ Helyiséghasználatról döntés – Rózsa Nyugdíjas Egyesület részére 
     Előadó: Horváth László polgármester 
 
5./ Képviselő-testület éves munkatervéről döntés 
     Előadó: Horváth László polgármester 
 
6./ Helyiséghasználatba adásról döntés –Tápió-vidéke Gazdakör részére 
     Előadó: Horváth László polgármester 
 
7./ Vízdíj emeléséről döntés  
     Előadó: Horváth László polgármester 
 
8./ Könyvvizsgálatról döntés 
       Előadó: Horváth László polgármester 
 
9./ Iskolatej biztosítására szerződéskötés jóváhagyása 
       Előadó: Horváth László polgármester 
 
10./ Település esélyegyenlőségi tervének jóváhagyása 
       Előadó: Horváth László polgármester 
 
11./ Üzletrész vásárlásáról döntés 
       Előadó: Horváth László polgármester 
 
12./ Támogatásról döntés 
       Előadó: Horváth László polgármester 
 
13./ Szerződéskötés jóváhagyása 
       Előadó: Horváth László polgármester 
 
14./ Egyebek 
       Előadó: Horváth László polgármester 
 
Zárt ülés keretein belül:  
 
15./ Aljegyzői álláshelyre kiírt pályázatról döntés 
      Előadó: Horváth László polgármester 
 
16./ Földértékesítésről tájékoztatás 
       Horváth László polgármester 
 
17./ Tanulmányi szerződéskötés jóváhagyása 
       Előadó: Horváth László polgármester 
 
18./ Láncz Gergő Arany János Tehetséggondozó Program ügye 
       Előadó: Horváth László polgármester 
 
Horváth László polgármester: Kéri, aki elfogadja a módosított napirendi pontokra tett 
javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.  
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Megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
      3/2012. (1.31.) számú Önk. határozat 
 

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

 
Napirend:  
 
1./ Polgármester tájékoztatója az előző testületi ülés óta történtekről és a lejárt határidejű  
     határozatokról  
    Előadó: Horváth László polgármester 
 
Horváth László polgármester: Átadja a szót Glócz Zoltán körzeti megbízottnak, hogy 
ismertesse az elmúl időszakban történt rendőrségi eseményeket.  
 
Glócz Zoltán:  
-2011. december 6-án lakásbetörés volt az Előd utcában, ahonnan arany ékszereket, 
műszaki cikkeket loptak el.  
-2011. december 10-én Szabadság utcában volt lakásbetörés, szintén arany és ezüst 
ékszereket, valamint háztartási cikkeket vittek el.  
-2011. december 17-én a Jászberényi úton lakatlan házba történt betörés, ahonnan nagy 
mennyiségű ruhaneműt tulajdonítottak el, kb. 2,5 millió Ft értékben.  
-2011. december 25-én az Öregszőlőben testi sértés történt, a két érintett fél egymás ellen 
feljelentést tett.  
-2012. január 21-én a Krizsán 5. szám alatti tanya ingatlanban lopás történt. A tanyának a 
tetejét megbontották és faanyagot tulajdonítottak el. Polgárőri bejelentésre tetten lett érve 
az elkövető, elfogásra került, zajlik ellene az eljárás.  
-2012. január 15-én testi sértés volt az Ady Endre úton.  
-2012. január 24-én a MÁV állomásról kerékpárt vittek el ismeretlen tettesek.  
-A mai napon hajnalban a Rákóczi úton magánlaksértésnek indult esemény volt, 
megzavarták az elkövetőt, aki be akart hatolni a lakásba. Nyomon vannak, a rendszáma 
megvan az autónak. 
-A mai napon tettek feljelentést a gátőrháznál történt lopásról, háztartási gépeket és kályhát 
tulajdonítottak el.  
- Szintén mai nap folyamán érkezett a bejelentés, hogy a Muszályból egy régi tanya helyről 
akácfát és körtefát tulajdonítottak el.  
Ettől függetlenül folyamatosan zajlanak az illegális fakitermelések a külterületi részeken, 
jelzéseket folyamatosan kapja, csak a tettenérés még nem sikerül.  
A MÁV állomással kapcsolatban megjegyzi, hogy nagy szükség lenne egy technikai 
őrzéssel biztosított kerékpár tárolóra, ugyanis nagyon megnőtt a kerékpár lopások száma.  
 
Horváth László polgármester: A tervekben kerékpár tároló kialakítása is szerepel a 
vasútállomás átépítésében. Az őrzést kamerarendszerrel biztosítják.  
 
Glócz Zoltán: Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt.  
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Horváth László polgármester: Ismerteti a két ülés között történt eseményeket.  
A kiküldött anyagban részletes tájékoztató szerepel a változásokról, amik a Polgármesteri 
Hivatal életében be fognak következni az új önkormányzati törvényből adódóan.  
-A pályázatokhoz egymás után érkeztek a hiánypótlások. Az a tapasztalat, hogy eléggé 
nagy bizonytalanság van a pályázatok kiírása terén, nem egészen egyértelműek a 
követelmények. Hiába fogadta be a HAJT-A csapat a pályázatokat, most egymás után 
érkeznek vissza a pályázatok az MVH-tól visszautasítással, fellebbezés lehetőségével.  
A HAJT-A csapat részéről 2 megbízott személy ellenőrzéseket végzett, megnézték a 
helyszíneket, hogy hová képzelik a projekteket. 
-2012. január 20-án az Energia Nonprofit Kft-től megérkezett a levél, melyben közölték, 
hogy az ivóvízminőség javító program pályázatát befogadták. Ez a befogadásról szól, nem 
az eredményhirdetésről.  
-2012. január 21-én a Polgárőrségnél vezetőség választás volt, a választás simán lezajlott, 
most vannak némi utózöngéi.  
-2012. január 22-én volt a Gazdakörnek a közgyűlése, alapszabályt elfogadták, 
működésről, pénzügyi szabályozásról volt szó.  
-2012. január 23-án a Nyugdíjas Egyesületnek volt közgyűlése.  
-2012. január 25-én akadálymentesítés ellenőrzése történt a VÁTI részéről, nem volt 
probléma, két kisebb hiányosság adódott egy felirat hiányzik a mozgáskorlátozott wc-ből a 
vészcsengőnél, illetve a műszaki megbízottnak a megbízási szerződését kell a 
kivitelezőnek pótolnia, ez a két hiányosság könnyen orvosolható.  
-2012. január 28-án a farmosi természetjárók bakancsos bálon vettek részt Tápiószelén, 
melyen több tiszteletbeli meghívott is részt vett, akiknek ezzel köszönték meg, hogy a 
2011. december 30-i bejgli túrán vendégül látták a természetjárókat.  
-2012. január 30-án az ivóvízminőség javításról megbeszélést tartottak Sutus Viktorral a 
pályázatírók részéről.  
Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.  
 
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: Kérdése a felsorolt változásokkal kapcsolatban a 
jegyző nőtől, hogy kit jelölt ki az utalványozásra a hivatalban? 
 
Tóth Julianna mb. jegyző: Még nem törtét meg, a holnapi nap folyamán teszi meg, a négy 
tagú gazdasági csoporttal megoldható lesz, a végzettségek is rendben vannak.  
Azért vannak egy picit megcsúszva, mert a legfontosabb a számlanyitások lebonyolítása 
volt, illetve az adószámok megigénylése.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
Horváth László polgármester: Kéri, aki elfogadja a két ülés között történt eseményekről 
szóló tájékoztatást, kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
      4/2012. (1.31.) számú Önk. határozat 
 

Farmos Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Polgármester 
tájékoztatóját elfogadja. 
Határidő: határozatban foglaltak szerint 
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Felelős: Horváth László polgármester 
 
Napirend:  
 
2./ Ebrendész megbízásáról döntés 
     Előadó: Horváth László polgármester 
 
Horváth László polgármester: Átadja a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének, hogy 
ismertesse a bizottság álláspontját.  
 
Miknai Ferenc képviselő: Ismerteti, hogy a bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és 
kérte, hogy a döntés előtt történjenek pontosítások. Két árajánlat volt az ebrendészeti 
munkára. A bizottság úgy döntött, hogy az abonyi cég ajánlatát fogadják el.  
 
Horváth László polgármester: Felkérte a bizottság, hogy próbáljon meg kedvezőbb 
pozíciót kialakítani, alkudni az ebrendésszel. Felhívta, ajánlata 12 e Ft volt állatonként az 
elszállításnak a díja + kiszállás díja, végül 10 e Ft-ban állapodtak meg. 
 
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: Inkább a másik pályázót referálná. A szerződésből 
is kiderül, hogy sokkal képzettebb személyként foglalkozik az állatokkal, valamint fontos 
szempont számára a véletlen elkóborolt kutyáknak a tartása, fellelhetősége. Nem tudja, 
hogy az abonyi céget hogyan tudnák kontrollálni, mert ott darab számra fizetnének, még a 
másiknál havi díjat. Sipos Józsefet támogatja.  
 
Horváth László polgármester: A kontrollálhatóságnál ő is problémát érez. Tápiószelén már 
rendelkeznek tapasztalattal.  
 
Tóth Julianna mb. jegyző: Egy kicsit elfogult Sipos Józseffel szemben. 2010. márciusától 
állnak szerződéses kapcsolatban vele, látványosan lecsökkent a kóbor ebeknek a száma a 
településen. Hetente 1 alkalommal érkezik egy zárt furgonnal. A lakosság körében 
meghirdették. A befogott kutyák fellelhetők, felteszi az ebrendész a honlapjára, 
bizonyítottan két hétig tartja őket, ki lehet váltani a befogott kutyákat, illetve egy 
menhelyet üzemeltet, tehát a kutyák nem eloltásra kerülnek, hanem elsősorban 
kiközvetítésre kerülnek. Nagyon fontos és szimpatikus az ő személyében, hogy 
kutyakiképzőként dolgozott nagyon sokáig, hatósági munkában nagy segítséget tud 
nyújtani. Nagyon hatékony munkát végez, a lakosság számára is nyilvános az ő 
elérhetősége. A tapasztalatok alapján látványosan lecsökkent a kóbor kutyák száma. 
 
Kollár Ferenc képviselő: A Pénzügyi Bizottság azért döntött úgy, hogy inkább az abonyi 
vállalkozást helyezi előtérbe, mert ott darabra történik a kutyáknak a befogása, még a 
Sipos Józsefnél havi díjat kell fizetni, évi 450 e Ft, ami kb. 35-36 kutya elszállítását 
jelentené, nem biztos, hogy van ennyi kóbor kutya a településen.  
 
Dr. Ács Attila képviselő: Rendszeresen járja a falut, itt-ott lát kóbor kutyákat, de nem tesz 
ki ilyen nagy számot.  
 
Vincze Tamás képviselő: Bizottsági ülésen ő is azt az elképzelést támogatta, hogy ha 100-
150 e Ft-ot is lehet spórolni, akkor spóroljanak. De most az alpolgármester által felhozott 
dolgokon elgondolkodott. A jegyző által elmondott tapasztalatok alapján hajlik arra, hogy 
inkább a Sipos Józsefet támogassa.  
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Horváth László polgármester: A mai nap folyamán érdeklődött egy abonyi képviselőtől, 
hogy mit tud a cégről. Azt a választ kapta, hogy nem is hallott még erről a vállalkozásról. 
Az ősz folyamán Kudett Magdolna jegyzőnek adott már egy ajánlatot, a szükséges 
papírokkal rendelkezik a vállalkozás.  
 
Dr. Ács Attila képviselő: Fényképpel lehet dokumentálni a befogott kutyákat.  
 
Miknai Ferenc képviselő: Meglepődve hallja, hogy a tegnapi bizottsági ülés tárgyalása után 
újra kezdték ezt a vitát. Javasolja, hogy napolják el a napirendi pontot, mindkét fél részéről 
kerüljön szerződés a testület elé, ne csak a telefonon beszéltekre hagyatkozzanak.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
Horváth László polgármester: Kéri, aki egyetért a napirendi pont elnapolásával, 
kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítja, hogy a testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

5/2012. (1.31.) számú Önk. határozat 
 
Farmos Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az ebrendész megbízásáról 
szóló döntését elnapolja.  
Határidő: következő rendes testületi ülés 
Felelős: Horváth László polgármester 

 
Napirend:  
 
3./ Helyiségbérletről döntés 
     Előadó: Horváth László polgármester 
 
Horváth László polgármester: Átadja a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének.  
 
Miknai Ferenc képviselő: A Pénzügyi Bizottság a napirendi pontot megtárgyalta, a 
határozati javaslattal egyetért, elfogadásra javasolja.  
 
Dr. Ács Attila képviselő: Oda kell figyelni, hogy ezekben a hideg időkben sem a víz, sem a 
fűtési rendszer ne fagyjon el az állagmegóvás érdekében.  
 
Horváth László polgármester: Kikötötték a helyiségben a gázt, a konditerem használói 
kifizetik az ő álltaluk elhasznált gázt, de ezen felül még az Önkormányzatnak is kell 
fizetnie 150 e Ft-ot, az előző használó helyett, ahhoz, hogy visszakössék a gázt.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
Horváth László polgármester: Kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze.  
Megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
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      6/2012. (1.31.) számú Önk. határozat 
 

Farmos Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert az un. volt varroda helyiség 
bérbeadására a használókkal a rezsiköltségek 
viselése és a helyiség állagának fenntartása 
mellett kondicionáló terem céljára az 
ismertetett szerződés tervezetben foglaltak 
szerint. 
Határidő: 2012. 01. 01-jétől 2012. 12. 31-ig 
Felelős: Horváth László polgármester 

 
Napirend:  
 
4./ Helyiséghasználatról döntés – Rózsa Nyugdíjas Egyesület részére 
     Előadó: Horváth László polgármester 
 
Horváth László polgármester: Átadja a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének.  
 
Miknai Ferenc képviselő: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, és a határozati javaslatot 
elfogadásra javasolta. A bizottsági ülésen felvetődtek különböző álláspontok, hogy miért 
így köttetik a szerződés, hogy egyik egyesületnek fizetnek fűtési díjat a másiknak pedig 
nem. Az ülésen elhangzott, hogy ezentúl a költségvetés tárgyalásában nem csak anyagilag 
kerül kimutatásra, hogy ki mennyi támogatást kap, hanem ezen kívül még milyen 
támogatást kap pl. fűnyírás, villany stb.  
 
Dr. Ács Attila képviselő: Eddig is így volt, eddig is az Önkormányzat fizette? 
 
Miknai Ferenc képviselő: Eddig is az Önkormányzat fizette, de nem került kimutatásra az 
ilyen jellegű támogatás.  
 
Horváth László polgármester: Kiegészítené még annyival, hogy talán nem csak a civil 
szervezeteknél kellene ezt a módszert alkalmazni, hanem az iskolánál is. A jövő év 
folyamán el fog dőlni, hogy a támogatás az Önkormányzat részéről fog-e történni, vagy 
nem, és akkor már tisztán lehetne látni, hogy pl. egy közhasznú munkás beállítása a portára 
mit jelent.  
 
Kollár Ferenc képviselő: Az iskola kötelezően ellátandó feladata az Önkormányzatnak és 
nem szabadon választható. A közhasznú munkás úgy kerül az iskolához, hogy 2008-ban az 
Önkormányzat hozott egy olyan döntést, hogy elküld embereket és helyette nem főállású 
közalkalmazottal oldja meg a feladatot, hanem közhasznú munkás odavezénylésével. Tehát 
ez nem támogatás, nem szabad összekeverni vele. Azt, hogy jövőre mi lesz, azt még senki 
nem tudja.  
 
Horváth László polgármester: Nagy valószínűleg jövőre arról fognak dönteni az 
Önkormányzatok, hogy beszállnak-e a finanszírozásába az iskoláknak.  
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Kollár Ferenc képviselő: Ha az állam átveszi az iskolákat, akkor kőkeményen el is veszi 
hozzá a forrásait, nem fogja itt hagyni a helyi adókat, normatívákat.  
 
Horváth László polgármester: Úgy gondolja, hogy a tisztán látáshoz ezek is hozzá 
tartoznának, nem arról van szó, hogy elvesznek, vagy adnak.  
 
Kollár Ferenc képviselő: Mindenkire vonatkozzon, aki a költségvetésén kívül bármi ilyen 
támogatást kap, kerüljön kimutatásra.  
 
Dr. Ács Attila képviselő: Meglepődve hallja ezeket a rezsiköltség támogatásokat. Ezek a 
költségvetés soraiban eddig hol voltak? 
 
Horváth László polgármester: A Polgármesteri Hivatalnál.  
 
Dr. Ács Attila képviselő: Megvárná a költségvetést, hogy egyáltalán hogyan állnak 
pénzzel, tudnak-e működni, vagy lesz-e működési hitel. A kötelező feladatok azok 
kötelezők, a nem kötelező feladatok pedig nagyon nadrágszíj meghúzósak. Kötelező 
feladatot lát el az orvosi rendelőben és a rezsi költségét mégis neki kell fizetnie, semmiféle 
támogatást az Önkormányzattól nem kap.  
 
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: Nem hiszi, hogy amikor heti egy alkalommal 
összejönnek a Rózsa Nyugdíjas Klubban, akkor olyan óriási fűtés számlát csinálnak. Úgy 
gondolja, hogy a település idős lakosságának ennyi juttatás az Önkormányzattól jár, itt 
tudnak egy kicsit kikapcsolódni, a rendezvényeken is mindegyiken jelen vannak. Ezen kár 
időzni, természetesen egy kigyűjtés jó lenne, de ha vezetve lesz a természetbeni 
támogatások, akkor ez nyilvánosságra fog kerülni. A Farmosi Életmód Egyesület, aki 
megszervezi a falunapot, nekik nincsen székházuk, nekik nem tudnak egyéb természetbeni 
juttatást adni.  
 
Kollár Ferenc képviselő: Az Életmód Egyesület a művelődési házban tartotta az 
összejöveteleit. Nincs is azzal semmi probléma, csak azt kérte, hogy minden egyesület 
természetbeni támogatása kerüljön kimutatásra, hogy tudják, hogy mit és milyen értékben 
kapnak az Önkormányzattól.  
 
Horváth László polgármester: Spengerné Farkas Anikónak már ki is adta feladatnak, tehát 
vezetve lesznek a természetbeni támogatások, nyomon követhető lesz.  
 
Vincze Tamás képviselő: Ez a napirendi pont nem a civil szervezetek támogatásáról szól, 
hanem arról, hogy a Rózsa Nyugdíjas Egyesület pályázatokhoz be tudja nyújtani, hogy 
székházzal rendelkezik. Támogatja a határozati javaslat elfogadását.  
 
Kollár Ferenc képviselő: Az összes egyesületre elmondható, hogy szépen rendben tartják a 
használt épületüket: a nyugdíjasokra, polgárőrökre, tűzoltókra, galambászokra. Nem lehet 
egyet kiemelni belőle, mert ez mind az Önkormányzaté, és ha egyről döntenek, akkor jó 
lenne mindegyiket tisztába tenni, mert külön-külön nem lehet alkukat kötni. Ugyanúgy 
szeretné támogatni az egyesületeket, ahogyan eddig is volt, de legyen kimutatva, hogy 
tisztán lásson mindenki.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt.  
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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:  
 

7/2012. (1.31.) számú Önk. határozat 
 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Önkormányzat tulajdonában lévő (mint 
önkormányzati kötelező feladatra jelenleg nem 
szükséges) volt cukrászda épületét és ingatlant a 
farmosi Rózsa Nyugdíjas Egyesület (továbbiakban: 
Egyesület) részére a nyugdíjas egyesület 
működésének biztosításához ingyenesen használatba 
adja 2012. március 1-jétől. 
Az épület fenntartásának költségeit (un. rezsi 
költségeket, fenntartás, felújítás stb. költség) az 
Önkormányzat biztosítja. Az ingatlan takarítását, 
állagának megőrzését az Egyesület biztosítja. 
A Testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés 
megkötésével 3 hónap felmondási idő kikötésével, 
elhelyezési kötelezettség vállalása, illetve biztosítása 
nélkül.  
A Testület döntése alapján az Egyesület az ingatlan 
albérletbe adására, más természetes vagy jogi 
személynek használatba adására nem jogosult.  
Az épületben, illetve az ingatlanon átalakítási, 
bármilyen más munkálatot végezni csak és kizárólag a 
Polgármesterrel való egyeztetést követően jogosult a 
használó. 
Határidő: határozatban foglaltak szerint 
Felelős: Horváth László polgármester 

 
Napirend:  
 
5./ Képviselő-testület éves munkatervéről döntés 
     Előadó: Horváth László polgármester 
 
Horváth László polgármester: Várja az előterjesztésben szereplő munkatervhez a további 
javaslatokat.  
 
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: Január hónapban az utolsó pontot nem tárgyalják, 
azt áttehetnék másik hónapra.  
 
Tóth Julianna mb. jegyző: Jelenleg nem célszerű a térítési díjat emelni, ugyanis az igazgató 
úr részéről az egyik ülésen elhangzott, hogy nagyon magasak a fizetendő térítési díjak.  
 
Kollár Ferenc képviselő: Nem javasolja az emelést.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt.  
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Horváth László polgármester: Kéri, aki elfogadja a módosítással a 2012. évi munkatervet, 
kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 

8/2012. (1.31.) számú Önk. határozat 
 

Farmos Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete éves munkatervét az 
előterjesztés szerint a testületi ülésen 
elhangzott módosító javaslatokkal elfogadja. 
Határidő: határozatban foglaltak szerint 
Felelős: Horváth László polgármester 

 
Napirend:  
 
6./ Helyiséghasználatba adásról döntés –Tápió-vidéke Gazdakör részére 
     Előadó: Horváth László polgármester 
 
Horváth László polgármester: Átadja a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének.  
 
Miknai Ferenc képviselő: A bizottság megtárgyalta, és a határozati javaslatot elfogadásra 
javasolta a testületnek.  
 
Horváth László polgármester: Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.  
 
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:  
 

9/2012. (1.31.) számú Önk. határozat 
 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Önkormányzat tulajdonában lévő (mint 
önkormányzati kötelező feladatra jelenleg nem 
szükséges) Farmos, Fő tér 2. szám alatti ingatlan 
nagytermét a Tápió-vidéke Gazdakör (továbbiakban: 
Gazdakör) részére a működésének, biztosításához 
ingyenesen használatba adja 2012. március 1-jétől. 
Az épület fenntartásának költségeit (un. rezsi 
költségeket, fenntartás, felújítás stb. költség) az 
Önkormányzat biztosítja a fűtés kivételével. 
A Testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés 
megkötésével 3 hónap felmondási idő kikötésével, 
elhelyezési kötelezettség vállalása, illetve biztosítása 
nélkül.  
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A Testület döntése alapján a Gazdakör az ingatlan 
albérletbe adására, más természetes vagy jogi 
személynek használatba adására nem jogosult.  
Az épületben, illetve az ingatlanon átalakítási, 
bármilyen más munkálatot végezni csak és kizárólag a 
Polgármesterrel való egyeztetést követően jogosult a 
használó. 
Határidő: határozatban foglaltak szerint, 
visszavonásig 
Felelős: Horváth László polgármester 

 
Napirend:  
 
7./ Vízdíj emeléséről döntés 
     Előadó: Horváth László polgármester 
 
Horváth László polgármester: Ismerteti, hogy törvény szabályozza, hogy bruttó 4,2% amit 
maximálisan lehet emelni.  
 
Miknai Ferenc képviselő: A Pénzügyi Bizottság ezt a napirendi pontot is megtárgyalta, és 
bruttó 250 Ft/m3 díjat javasol a testületnek elfogadásra.  
 
Horváth László polgármester: Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
Horváth László polgármester: Kéri, aki elfogadja a vízdíj bruttó 250 Ft/m3 –re történő 
emelését, kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi 
rendeletet alkotta:  
 
RENDELET 
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában 
lévő vízszolgáltatás igénybevételéről és a vízdíj megállapításáról szóló 10/2001. (XII. 18.) 
Önk. rendeletének módosítására előterjesztetett javaslat alapján a vízdíj mértékét 2012. 
március 1–jétől bruttó 250.-Ft / m3-ben állapítja meg 
 
Napirend:  
 
8./ Könyvvizsgálatról döntés 
       Előadó: Horváth László polgármester 
 
Horváth László polgármester: Átadja a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének.  
 
Miknai Ferenc képviselő: A bizottság megtárgyalta és a több éves gyakorlatnak 
megfelelően, mivel az előző években is ez a cég végezte a könyvvizsgálatot, javasolja a 
testületnek elfogadásra.  
 
Horváth László polgármester: Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.  
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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:  
 

10/2012. (1.31.) számú Önk. határozat 
 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2011. évi könyvvizsgálói feladatok 
ellátásával a Count-Comp Könyvvizsgáló Kft-t 
(székhely: 1162, Budapest, Formás utca 7.) megbízza. 
Megbízási díj: nettó 250.000,- forint. 
Határidő: határozatban foglaltak szerint 
Felelős: Horváth László polgármester 

 
Napirend:  
 
9./ Iskolatej biztosítására szerződéskötés jóváhagyása 
       Előadó: Horváth László polgármester 
 
Horváth László polgármester: Átadja a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének.  
 
Miknai Ferenc képviselő: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, mivel az Önkormányzat 
anyagi helyzetét nem befolyásolja, a bizottság a testületnek elfogadásra javasolja.  
 
Horváth László polgármester: Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.  
 
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:  
 

11/2012. (1.31.) számú Önk. határozat 
 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2012. évre az általános iskolai tanulók 
részére, 100 %-os állami támogatással, iskolatej 
biztosítására szerződés kötését jóváhagyja.  
Határidő: 2012. naptári év 
Felelős: Horváth László polgármester 

 
Napirend:  
 
10./ Település esélyegyenlőségi tervének jóváhagyása 
       Előadó: Horváth László polgármester 
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Horváth László polgármester: A mai nap folyamán Kollár képviselő úrral végignézték az 
anyagot az ő észrevétele alapján. Telefonon felhívták a tervnek a készítőjét, és ismertették 
az észrevételeket. A kistérség települései közül 14 település részére készítette el a tervet ez 
a cég, futószalag szerűen. Ebből adódóan egy hanyag munka következtében számtalan hiba 
van, pld. Mende adatai szerepelnek néhol Farmosénál. Próbálta meggyőzni a terv 
készítőjét, hogy készítsenek egy másikat ingyen, de a hölgy már nem annál a cégnél 
dolgozik, amelyik készítette. A céggel még nem beszélt, viszont aki készítette, egy 
ajánlatot tett.  
 
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: Kizártnak tartja, hogy egy olyan emberrel üzletet 
kössenek, aki ezt eléjük tette. Nagyon sajnálja, hogy ezt csak a Kollár Ferenc képviselő úr 
felhívására nyugtázta a polgármester úr, és ez kiküldésre került a képviselőknek, ezt már 
előtte át kellett volna nézni. Mennyibe került ez? 
 
Horváth László polgármester: 220.000 Ft + Áfa. Ez egy kistérségi kezdeményezés volt az 
előző ciklusban. Nem lett elfogadva annak idején a terv, testületi döntés nem volt róla, és 
úgy került újból elő, hogy hiányzott ez a testületi döntés. Valóban ki lett küldve az anyag 
és csak Bizottsági ülésen derült ki, hogy Mende adatait tartalmazza. Nagykáta 10-szer 
küldte vissza átdolgozásra, addig ők nem fizették ki, itt viszont ki lett fizetve átolvasás 
nélkül.  
 
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: Az előző ciklusban került még kifizetésre.  
 
Kollár Ferenc képviselő: 2008-ban készített esélyegyenlőségi tervet az Aditus Kft., ami 
160.000 Ft + Áfa volt.  
 
Horváth László polgármester: Annak az esélyegyenlőségi tervnek sincs testületi 
jóváhagyása.  
 
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: Hogyan tovább? 
 
Horváth László polgármester: Kollár Ferenc képviselő azt monda, hogy ilyet könnyedén 
meg lehet csinálni akár helyben is.  
 
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: Nem szükséges, hogy szakember készítse, bárki 
elkészítheti? 
 
Tóth Julianna mb. jegyző: Az esélyegyenlőségi tervet szakértővel jóvá kell hagyatni. Két 
évente felül kell vizsgálni, tehát ebben az évben mindenféleképpen a tervnek a 
felülvizsgálata aktuális.  
 
Horváth László polgármester: Felveszi a céggel a kapcsolatot, amelyik a tervet készítette, 
hátha jutányos áron csinálnak egy másikat, javasolja addig elnapolni a döntést.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
Horváth László polgármester: Kéri, aki elfogadja a napirendi pont elnapolását, 
kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
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12/2012. (1.31.) számú Önk. határozat 
 
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az esélyegyenlőségi terv elfogadását 
elnapolja. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Horváth László polgármester 

 
Napirend:  
 
11./ Üzletrész vásárlásáról döntés 
       Előadó: Horváth László polgármester 
 
Horváth László polgármester: Átadja a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének.  
 
Miknai Ferenc képviselő: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az ÖKOVÍZ Kft. üzletrész 
vásárlását, 49 település közül még 4 település nem volt benne, köztük Farmos sem. Úgy 
döntött a bizottság, hogy javasolja a testületnek 100.000 Ft-os üzletrész vásárlását.  
 
Horváth László polgármester: Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
Horváth László polgármester: Kéri, aki elfogadj a határozati javaslatot, kézfelemeléssel 
jelezze.  
Megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 

13/2012. (1.31.) számú Önk. határozat 
 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy határozott, hogy az „ÖKOVÍZ” 
Önkormányzati Kommunális és Víziközmű 
Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaságba (2700 
Cegléd, Pesti út 65.) tagként 100.000 Ft üzletrész 
egyszázezer forintért történő megvásárlásával belép. 

Az üzletrész értékesítésre törzstőke emelés kapcsán 
kerül sor. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth 
László Polgármestert, hogy tagként történő 
belépéshez, üzletrész vásárláshoz kapcsolódó 
okiratokat Farmos Község Önkormányzata 
képviseletében aláírja és képviselje Farmos Község 
Önkormányzatát, mint tagot az „ÖKOVíZ” Kft.-ben. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester 
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Napirend:  
 
12./ Támogatásról döntés 
       Előadó: Horváth László polgármester 
 
Horváth László polgármester: Átadja a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének.  
 
Miknai Ferenc képviselő: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Terék József beadványát, és 
100.000 Ft-tal javasolja támogatását a Tápió-vidék értékéért CD kiadását. 
 
Horváth László polgármester: A 100.000 Ft várhatóan megtérül, nem csak mint művészeti 
érték, hanem anyagiakban is.  
 
Horváth László polgármester: Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
Horváth László polgármester: Kéri, aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel 
jelezze.  
Megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 

14/2012. (1.31.) számú Önk. határozat 
 

Farmos Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete Terék József zenész, 
zeneszerző kérelmére 100.000 Ft támogatást 
biztosít. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Horváth László polgármester 

 
Napirend:  
 
13./ Szerződéskötés jóváhagyása 
       Előadó: Horváth László polgármester 
 
Miknai Ferenc képviselő: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. 
 
Horváth László polgármester: Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
Horváth László polgármester: Kéri, aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel 
jelezze.  
Megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
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15/2012. (1.31.) számú Önk. határozat 
 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az OHÜ Országos Hulladékgazdálkodási 
Ügynökség Nonprofit Kft-vel az előterjesztésben 
megküldött szerződés megkötését jóváhagyja és 
megbízza a polgármestert a szerződés aláírásával. 
Határidő: 2012. február 15. 
Felelős: Horváth László polgármester 

 
Napirend:  
 
14./ Egyebek 
       Előadó: Horváth László polgármester 
 
a./ Polgárőrség LEADER pályázata kamerarendszer kiépítésére 
 
Horváth László polgármester: A mai nap folyamán megkereste a LEADER pályázatíró, 
hogy szükség van a kamerarendszer kiépítésének pályázatához egy testületi határozatra, 
mely szerint Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a 
Leader 2011-es intézkedés keretén belül a Farmosi Polgárőrség Közhasznú Tevékenységű 
Szervezet által megpályázott kamerarendszer kiépítése tárgyú pályázat kapcsán a projekt 
fenntartási időszak végéig az önkormányzati tulajdonú ingatlanon a projektet fenntartja.  
Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
Horváth László polgármester: Kéri, aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel 
jelezze.  
Megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 

16/2012. (1.31.) számú Önk. határozat 
 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete vállalja, hogy a Leader 2011-es intézkedés 
keretén belül a Farmosi Polgárőrség Közhasznú 
Tevékenységű Szervezet által megpályázott 
kamerarendszer kiépítése tárgyú pályázat kapcsán, 
hogy a projekt fenntartási időszak végéig az 
önkormányzati tulajdonú ingatlanon a projektet 
fenntartja.  

 
b./ Nád értékesítés 
 
Horváth László polgármester: Tájékoztatja a testületet, mint már telefonon is jelezte, hogy 
a Büdöslaposnál Poszt József levágja a nádat 250.000 Ft-ot fog érte fizetni az 
Önkormányzatnak. 
 
c./ Németh István kérelme 
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Horváth László polgármester: Az ülés előtt került kiosztásra Német István kérelme.  
Elöljáróban annyit mond, hogy a múlt ősz folyamán az első kellemetlen intézkedése az 
volt, hogy az ottani akkori állapotot felszámoltassa Németh Istvánnal. Ezt meg is tette. 
Ahogyan mostanában nézte, megint kezd kialakulni. A kérelmében le an írva, hogy egy 
normális kivitelű karámot, illetve villanypásztort szeretne ott építeni. Kérte tőle, hogy ha a 
testület jóváhagyja, színvonalas területet szeretne ott látni.  
Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.  
 
Kollár Ferenc képviselő: Mekkora lenne a karám? 
 
Horváth László polgármester: 4 lovat szeretne benne tartani.  
 
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: Hány lovat lehet tartani? 
 
Horváth László polgármester: Meg fogja nézni, hogy a rendelet mit ír elő.  
 
Miknai Ferenc képviselő: Az a javaslata, hogy 1 évre adjanak neki lehetőséget, és ha a 
kultúrált dolog nem jön be, akkor 30 napon belül el kell bontatni. Azért lettek az ottani 
építési telkek értékesítései visszavonva, hogy a vonatról ne lássák az udvarok 
gondozatlanságát, innentől kezdve egy kultúrált lófuttatást el tud ott képzelni, de mást 
nem.  
 
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: Jobb lett volna, hogy Németh István eljön 
személyesen és úgy adja elő kérelmét, bővebben, részletesebben kifejthette volna, hogy 
hogyan képzeli el. Megkérdezné, hogy a villanypásztor rendszert hogyan képzeli 
üzemeltetni, hiszen az ott lakott terület, úttest mellett, az állomásra is sokan jönnek-
mennek. Nem igazán érti, hogy ez hogyan nézne ki, mennyire lenne veszélyes.  
 
Horváth László polgármester: Az nem veszélyes.  
 
Kollár Ferenc képviselő: Szomszédok mit szólnak hozzá? 
 
Horváth László polgármester: Úgy gondolja, hogy ha úgy döntenek, hogy támogassák, 
akkor fogalmazzák meg, hogy milyen feltételek mellett. A szomszédok hozzájárulása 
kelljen.  
 
Vincze Tamás képviselő: Nem tudják, hogy mi az elképzelés. Naponta 1-2 órára viszi oda 
a lovakat legelni, vagy etetőt, jászlat is csinál, takarmányt is tárol? Ahhoz nem járul hozzá, 
hogy ott etetés is és takarmány tárolás is legyen.  
 
Horváth László polgármester: Meg fogja kérdezni a részleteket, el fogja mondani az 
aggályokat.  
 
d./ Techno Víz Kft. szerződésének jóváhagyása 
 
Horváth László polgármester: Évek óta a Techno Víz Kft. végzi a vízvizsgálatokat, 
javasolja a szerződés jóváhagyását.  
 
Miknai Ferenc képviselő: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolta.  
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Horváth László polgármester: Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
Horváth László polgármester: Kéri, aki elfogadja a Techno Víz Kft-vel kötendő szerződést, 
kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 

17/2012. (1.31.) számú Önk. határozat 
 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a TECHNO-VÍZ Laboratóriumi és 
Mérnökszolgálati Kft-vel a szerződés megkötését 
jóváhagyja és megbízza a polgármestert az 
előterjesztéssel megküldött szerződés aláírásával.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Horváth László polgármester 

 
Horváth László polgármester: Várja a napirendi pontokon túli kérdéseket, hozzászólásokat.  
 
Miknai Ferenc képviselő: A novemberi testületi ülésen kérte a Jászberényi úton a falu vége 
tábla bentebb hozatalát az Előd utcáig. A Magyar Közútkezelőtől megérkezett a válasz, 
hogy nem járul hozzá. Jelenleg a tábla 2 km 941 m-en van, ők javasolják a 2 km 800 m-re 
a kanyarba történő behozatalát. Nem értenek vele egyet, hogy miért akarják a kiépített 
kerékpárút mellett a sebesség korlátozást emelni. Azt írták, hogy túl sok a közvetlen 
kapukijáró, ami nem teszi lehetővé, hogy megadják az engedélyt. Amikor kérvényezte, úgy 
gondolta, hogy semmi nem indokolja az 50 km-es táblát, hiszen jobbról a kiépített 
kerékpárút van, balról pedig kiépített terület. Nem ért egyet a közútkezelő elutasításával.  
 
Kollár Ferenc képviselő: 2008-ban született a testületnek egy határozata, hogy az 
önkormányzati fenntartású intézményeknél, ha megüresedik egy álláshely, annak a 
betöltésére a Képviselő-testület hozzájárulása szükséges. Az iskolában 2012. március 20-i 
dátummal lesz egy hivatalsegéd-takarítói állás megüresedés, ennek az állás betöltéséhez 
szeretne felhatalmazást kérni, hogy kiírhassa a pályázatot. A másik pedig egy kémia-fizika 
szakos tanári állásra, mert szeptember 1-töl megüresedés lesz, jelenleg mindkét tárgyat 
óraadóval látják el. Szeretné, ha a testület hozzájárulna, hogy a két álláshelyet 
meghirdethesse.  
 
Horváth László polgármester: Véleménye szerint ezeket meg kell hirdetni. Várja a 
kérdéseket, hozzászólásokat.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
Horváth László polgármester: Kéri, aki elfogadja, hogy az általános iskolában 
megüresedett két álláshelyre kiírásra kerüljön a pályázat, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
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18/2012. (1.31.) számú Önk. határozat 
 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Általános Iskola Farmos intézményében 
takarítói és kémia-fizika szakos tanári álláshely 
megüresedése miatt a pályázati kiírást engedélyezi.  
Határidő: folyamatos 
Felelős: Kollár Ferenc iskolaigazgató 
 

Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: A védőnői pályázatot most nem kell ismét kiírni? 
 
Horváth László polgármester: Nem kell, mert úgy van elfogadva, hogy folyamatos a kiírás, 
még be nem töltődik az állás.  
 
Horváth László polgármester: Ismerteti a tv nézőkkel, hogy szünet után zárt ülés fog 
következni, melynek napirendjei:  
 
15./ Aljegyzői álláshelyre kiírt pályázatról döntés 
      Előadó: Horváth László polgármester 
 
16./ Földértékesítésről tájékoztatás 
       Horváth László polgármester 
 
17./ Tanulmányi szerződéskötés jóváhagyása 
       Előadó: Horváth László polgármester 
 
18./ Láncz Gergő Arany János Tehetséggondozó Program ügye 
       Előadó: Horváth László polgármester 
 
 
A zárt ülést követően ismét visszatérnek az egyebek napirendhez.  
 
 
Miknai Ferenc képviselő: Lenne egy magán jellegű kérése, egy üzemanyag kútra pályázat 
benyújtásához az Önkormányzat elvi hozzájárulására van szüksége.  
 
Horváth László polgármester: Támogatja.  
 
Horváth László polgármester: Kéri, aki hozzájárul Miknai Ferenc részére elvi hozzájárulási 
engedély kiadásához üzemanyag kút létesítéséhez, kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 

23/2012. (1.31.) számú Önk. határozat 
 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete elvi hozzájárulását adja Miknai Ferenc 
egyéni vállalkozó részére üzemanyag kút 
létesítéséhez.  
Határidő: folyamatos 
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Felelős: Horváth László polgármester 
 
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: Van egy 100 %-os támogatottságú pályázat az 
evangélikus templom felújításával kapcsolatosan, melyen csak az Önkormányzat, vagy 
helyi illetékességű civil szervezet indulhat. Tájékoztatás szinten tart a dolog, ő is csak elvi 
hozzájárulást szeretne a testülettől.  
 
Horváth László polgármester: Kéri, aki elfogadja, hogy elvi hozzájárulást adjon a testület 
az evangélikus templom felújításához, kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 

24/2012. (1.31.) számú Önk. határozat 
 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete elvi hozzájárulását adja az evangélikus 
templom felújításának pályázatához.  
Határidő: folyamatos 
Felelős. Horváth László polgármester 

 
Horváth László polgármester: Azzal keresték meg, hogy az Öregszőlőben viszonylag sok 
Önkormányzati föld csík van, és az volt az ötlet, hogy cserékkel tömbösíteni lehetne ezeket 
a területeket. A föld kimérés költséggel jár. Ha lenne erről egy elvi döntés, akkor 
felkeresné Dornert, hogy készítsen kalkulációt.  
 
Miknai Ferenc képviselő: Jó dolog lenne, ha ezek cserével vagy eladással valakihez 
kerülnének.  
 
Tóth Julianna mb. jegyző: Az Önkormányzat amennyiben a vagyontárgyait értékesíteni 
kívánja, akkor előzetesen egy állami vagyonkezelőnek értékesítésre fel kell ajánlania.  
 
Horváth László polgármester: Kéri, aki elvi hozzájárulását adja az Önkormányzat 
tulajdonában lévő Öregszőlői földterületek földhasználatba adására, cseréjére, 
kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 

25/2012. (1.31.) számú Önk. határozat 
 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete elvi hozzájárulását adja az önkormányzat 
tulajdonában lévő Öregszőlői földterületek 
földhasználatba adására, cseréjére.  
Határidő: folyamatos 
Felelős: Horváth László polgármester 

 
Tóth Julianna mb. jegyző: A polgármester úr kezdeményezte a költségátalány 
megállapítását, melyről a Pénzügyi Bizottsági ülésen is beszéltek. A polgármester a 
tisztségének ellátásával összefüggő költségeit vagy megelőlegezi, számlákkal igazolja, és 
akkor azt megtéríti a Képviselő-testület, vagy pedig a polgármester választása szerint 
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általány megállapítását kéri. A költségátalánynak a mértéke a testület döntése alapján az 
illetményének 20-30%-ig terjedő összeg lehet.  
 
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: Összegszerűen kalkulált a polgármester, hogy ez 
fedezi a költségeket? 
 
Horváth László polgármester: Igen fedezi. Arról van szó, hogy eddig nem volt 
leszabályozva semmi, hogy ki írja alá, ki ellenőrzi, és több hónapon keresztül el sem 
számolt. Környező településeken is a költségátalányt alkalmazzák. A legalacsonyabb 
összeggel 20%-al gondolta a megállapítását. Az SZMSZ tárgyalásánál majd a 
szabadságokra is vissza kell térni, mert az sincs szabályozva.  
 
Horváth László polgármester: Kéri, aki elfogadja a polgármester részére 20%-a 
költségátalány megállapítását, kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítja, hogy a testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

26/2012. (1.31.) számú Önk. határozat 
 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete Horváth László polgármester részére, 
kérésére, illetménye 20 %-ank megfelelő összegű, 
azaz bruttó 85.000 Ft azaz nyolcvanötezer forint 
összegű költségátalányt állapít meg 2012. február 1-
jétől.  
Határidő: 2012. február 1-jétől 
Felelős: jegyző 

 
Horváth László polgármester: Az ülést bezárja.  
 

Kmf. 
 
 

 Horváth László   Tóth Julianna  
     Polgármester               mb. jegyző 

 
 

     Miknai Ferenc                Vincze Tamás  
      jkv. hitelesítő               jkv. hitelesítő 

 
 
A kivonat hiteles: Varga Adrienn jkv. 

 
 


