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Farmos Község
Önkormányzat

Jegyzőkönyv

Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-án 18.00
órai kezdettel tartott ülésén.
Jelen vannak: Horváth László polgármester, Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester, Dr. Ács
József Ferenc, Kollár Ferenc, Miknai Ferenc, Vincze Tamás képviselők.
Igazoltan távol van: Dr. Ács Attila képviselő
Tanácskozási joggal jelen van:: Turóczi István Zoltánné aljegyző, Lajmer György mb.
rendőrkapitány, Regdon József rendőrőrs vezető helyettes, Glócz Zoltán körzeti megbízott,
Csákó Béla polgárőrség elnöke, Tarkó Gábor ÖTE elnöke
Horváth László polgármester: Köszönti az ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jegyzőkönyvvezetőnek felkéri Varga Adriennt,
jegyzőkönyv hitelesítőnek Kollár Ferenc és Miknai Ferenc képviselőket.
Horváth László polgármester: 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.
41/2012. (III.28.) számú képviselő-testületi határozat
Jegyzőkönyvvezetőről és hitelesítőkről
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
jegyzőkönyvvezetőre és jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot
elfogadta.
Horváth László polgármester: Kéri, hogy a meghívóban szereplő napirendektől eltérően a 4.
Farmos Vízmű KÁTA-HIDRO Kft-be történő integrálásáról szóló napirend, törlésre kerüljön,
ugyanis sok bizonytalanságot tartalmaz, sok konkrétum hiányzik, ami a későbbiekben kerül
kidolgozásra. Javasolja a napirendi pontok módosítását az alábbiak szerint:
Napirendi pontok:
1./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, tett intézkedésekről
Előadó: Horváth László polgármester
2./ Értékelő jelentés a Nagykátai Rendőrkapitányság 2011. évben végzett szakmai
tevékenységéről és Farmos község közbiztonsági helyzetéről
Előadó: Lajmer György r. alezredes mb. Kapitányságvezető
3./ Beszámoló Nagykáta Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának 2011 évi munkájáról
Előadó: Torba Csaba tű.alez. tűzoltóparancsnok
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4./ Előterjesztés a település közigazgatási területén előforduló kóbor ebek kezelésére
Előadó: Horváth László polgármester
5./ Előterjesztés támogatási kérelmekre
Előadó: Horváth László polgármester
6./ Előterjesztés az Önkormányzat Képviselő-testülete által a településen 2012 évben
megtartandó koordinált és/vagy támogatott rendezvényekről
Előadó: Horváth László polgármester
7./ Előterjesztés a település belterületén közúti gyalogátkelő létesítéséről
Előadó: Horváth László polgármester
8./ Egyebek
- ÖKOVÍZ Kft. közszolgáltatási szerződésének meghosszabbítása
- Környezetvédelmi megbízotti feladatok
- Fogorvosi ellátással kapcsolatos problémák (Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester
kérte)
- Vízdíj hátralékok kezelése (Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester kérte)
- Önkormányzati utak foglalása (Miknai Ferenc képviselő kérte)
Horváth László polgármester: Kéri, aki elfogadja a módosított napirendi pontokra, tett
javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület a javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül
egyhangúlag elfogadta.
42/2012. (III.28.) számú képviselő-testületi határozat
Napirendi pontok módosításáról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
módosított napirendi pontokra tett javaslatot elfogadta.
Napirend:
1./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, tett intézkedésekről
Előadó: Horváth László polgármester
Horváth László polgármester: Ismerteti a két ülés között történt eseményeket:
- Feladata volt az Esélyegyenlőségi Terv készítőjével felvenni a kapcsolatot, ugyanis
probléma volt a kidolgozott Esélyegyenlőségi Tervvel. Sajnos a cég már nem úgy
létezik, mint akkor volt amikor a tervet készítették, a hölgy aki csinálta a
településünkét, elzárkózott attól, hogy a véleményünk szerint jogtalanul felvett összeg
fejében csináljon egy újat, ami aktualizálná a mostani állapotot. Elküldte egy céghez,
amely az eredeti cég Hága Antónia nevével fémjelzett, velük még nem vette fel a
kapcsolatot. Tehát a lényeg az, hogy ingyen nem fog menni nagy valószínűséggel.
- 2012. március 12-én tájékoztatást kért a MÁV-tól az állomás felújításának
leállításáról. Sajnos a hírek igaznak bizonyultak, a kivitelezők levonultak, a
vállalkozás felszámolás alatt van.
- 2012. március 15-én nagyon színvonalas megemlékezés volt a Művelődési Házban.
- 2012. március 17-én asztali tenisz torna volt a Művelődési Házban.
- Aláírásra került Terék Józseffel a támogatási szerződés, amit megszavazott a testület
CD kiadásra.
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2012. március 22-én szociális kerekasztal megbeszélés volt, jegyző asszony vett rajta
részt.
2012. március 23-án 2012. évi program egyeztetés volt.
2012. március 24-én bejelentés érkezett az Ady Endre utcából a tűzoltók részéről,
hogy egy lakóépület megsüllyedt, a főfalnak ¼ része annyira megsüllyedt, hogy
életveszélyessé vált. A lakót át kellett telepíteni az épületnek a másik részébe.
Szakértőként Babicz Tamást felkérte.
2012. március 27-én Sülysápon csatornázással kapcsolatos közgyűlés volt.

Horváth László polgármester: Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.
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:
43/2012. (III.28.) számú képviselő-testületi határozat
A két ülés között történt fontosabb eseményekről, tett
intézkedésekről
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Polgármester tájékoztatóját elfogadja.
Határidő: határozatban foglaltak szerint
Felelős: Horváth László polgármester
Gál Zoltán: Az I. Szüreti Felvonuláson elkészített Farmos Borát átadja a Képviselőtestületnek, melyből összesen 14 palackkal készült.
Napirend:
2./ Értékelő jelentés a Nagykátai Rendőrkapitányság 2011. évben végzett szakmai
tevékenységéről és Farmos község közbiztonsági helyzetéről
Előadó: Lajmer György r. alezredes mb. Kapitányságvezető
Horváth László polgármester: Írásos előterjesztésben nagyon részletes beszámolót kaptak a
képviselők, átadja a szót Lajmer Györgynek, hogy a Farmosra vonatkozó szükséges
kiegészítéseket tegye meg.
Lajmer György mb. kapitányságvezető: A rendőrségi törvény szerint van egy rá ruházott
feladat, mely szerint évente egyszer be kell számolnia a település közbiztonsági helyzetéről.
Személyesen még nem találkozott a testülettel. Simon Tamás felkérésére került a Nagykátai
Rendőrkapitányság élére, ez oly módon valósulhat meg, ha minden település elfogadja a
jelölését, amely megtörtént, ennek következtében 2012. április 1-el a kinevezése is megfog
történni.
Írásban megkapták a beszámolót, melynek első része a kapitánysági teljes munkáról szól, a
vége pedig a Farmos közbiztonsági helyzetéről.
A számokból látszik az, hogy az előző évben 80 bűncselekményről számolt be a kolléganője,
míg most ő 2011-ről 105-öt jelölt meg. Ennek az az oka, hogy különböző adatbázisokból
dolgoztak, és a vezetőváltás kapcsán más oldalról próbálja megközelíteni a beszámolót. 2010-
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ben 80 bűnügyben jártak el, mely megvalósult bűncselekmény számot mutat. Ő 2011-ben azt
a számot kérte a Tápiószelei Rendőrőrstől, hogy hányan keresték fel, ez a szám 105, ennyien
tettek büntető feljelentést, ebből nem vonták le azokat, amiket elutasítottak, vagy
megszűntettek bűncselekmény hiányában. Úgy gondolja, hogy az egy szakmai beszámolóba
való, és a főkapitány úrnak arról be is számolt, hogy hány testi sértés, garázdaság, betöréses
lopás történt. A településre sokkal inkább jellemző, és az kell, hogy foglalkoztassa, hogy
hányan keresik fel őket, és tesznek feljelentést. Ez a 105-ös szám magába foglalja a tulajdon
elleni szabálysértéseknek egy részét is, egyébként 2011-ben 81 db megvalósult
bűncselekmény történt a településen, tehát stagnálás jellemző a településre, ezt eredménynek
kell elkönyvelni, ami elsősorban a körzeti megbízottnak köszönhető, aki mestere a
szakmájának. Komoly visszajelzés a számára, hogy a körzeti megbízottat munkaidőn kívül is
meglehet találni, telefonon is lehet hívni, nem csak sérelem esetén lehet hozzá fordulni,
hanem különböző jogi tanácsokért is.
Új szolgálati rendszer kialakítása van folyamatban, amely azt jelenti, hogy időközönként
idegen rendőrök megjelennek egy-egy településen, ami eddig nem volt megszokott.
Ha a közbiztonságra úgy tekintene,k mint egy termékre, akkora annak egy szeletét a
rendőrség megteremti, illetve őrzi, de hatalmas szerepe van a közbiztonság megteremtésében
az Önkormányzatnak is, a Polgárőrségnek is, lakosoknak is, illetve a Képviselő-testületnek is.
Felkéri a képviselőket, illetve minden farmosi lakost, ha valamilyen bűncselekmény a
tudomásukra jut, jelezzék a rendőrség felé.
2013-ban a magyar rendőrség át fog állni az európai egységes segélyhívó számra a 112-re, sőt
már szeptembertől próbaüzemben csak ez fog működni, ezt a számot ingyenesen tudják hívni
bármilyen számról.
Két kiemelt kategória van, amit figyelemmel kell kísérniük, az idősek, illetve a gyermekek. A
gyerekekhez ha szükség van bűnmegelőzéssel kapcsolatos előadásra, felajánlja a Nagykátai
Rendőrkapitányság szakavatott munkatársát. Az idősekkel kapcsolatban nagyon sok esetben
azt tapasztalják, hogy kiváltják a bűncselekmény elkövetését. Felhívja a figyelmet, hogy
semmiféleképpen ne engedjenek be idegeneket a lakásba, sőt az udvarra sem.
Fontos feladatuk még az ittas vezetők kiszűrése, helyi körzeti megbízotti státusz állandó
feltöltése, fenntartása, valamint hatalmas feladat a bűnügyi felderítés, a megelőzésen kívül.
A településen a testi sértések száma több mint háromszorosa lett, 2-ről 7-re növekedett, ez
arra utal, hogy erőszakosabbá vált a világ, ez az a kategória, ami zárt ajtók, kapuk mögött
történik, jelentősége lehet a családon belüli erőszaknak is, amit szintén kiemelten kezelnek. A
törvényalkotó hozott egy ideiglenes megelőzési távoltartásra vonatkozó törvényt, amit úgy
gondolja, hogy amennyiben ilyen eseteket észlelnek, akkor 2012-ben mindenféleképpen
alkalmazni is fogják.
Ezúton gratulál a helyi körzeti megbízottnak és a Tápiószelei Rendőrőrs teljes állományának.
A Tápiószelei Rendőrőrssel kapcsolatban lenne egy feladat, melyről már a polgármester úrral
konzultáltak, hogy az őrsnek az épülete olyan szinten amortizálódott, hogy harcolni kellett
azért, hogy ideiglenesen alkalmas minősítést kapjon a munkavédelmi ellenőrzés során.
Semmiféleképpen nem lehet az a célja az őrshöz tartozó 4 településnek sem és a
kapitányságnak sem, hogy bezárják a Tápiószelei Rendőrőrsöt. Az a minimum, hogy olyan
feltételeket teremtenek, amiben a kollégák eltudják látni az alap feladataikat. Össze fogja
hívni a 4 település polgármestereit (Tápiószele, Tápiógyörgye, Tápiószentmárton, Farmos)
ezzel kapcsolatban az egyeztetésre, mert a rendőrségnek önereje nincsen túl sok arra, hogy az
őrsöt rendbe tegyék. Kéri a polgármester urat és rajta keresztül a testületet, hogy valamiféle
segítséget nyújtsanak. A körzeti megbízott ha kap internet elérést, a rendőrség biztosít hozzá
technikai eszközt, és akkor nem szükséges bemenni neki az őrsre adminisztrálni.
Megköszöni a figyelmet, várja a kérdéseket, hozzászólásokat.

5
Kollár Ferenc képviselő: Az eddigi beszámolókban nem látta, a mostaniban számára
érdekességként benne volt a megtérülési mutató ami 1,2-5,7-re emelkedett, úgy gondolta,
hogy ez sokkal magasabb. Annak ellenére emelkedett a megtérülési mutató, hogy a
felderítettségi mutató csökkent.
Lajmer György mb. kapitányságvezető: Ez több dologból adódik, pl. ha ellopnak egy fűnyírót
az ér 50 e Ft-ot, egy ideig az elkövetők birtokában van, majd amikor előkerül, akkor már csak
20 e Ft-ot ér, tehát 30 e Ft-os eltérés van, hiszen akkor is fel kell értékeltetni, amikor
eltulajdonítják, és akkor is amikor megvan. A kármegtérülési mutató nagyban függ attól, hogy
milyen gyorsan derítik fel az elkövetőket. Benne vannak olyan vagyon elleni
bűncselekmények is, mint pl. a sikkasztás, amelyre a rendőrségnek semmilyen ráhatása
nincsen, hiszen ha valaki 2 millió Ft-ot elsikkaszt, akkor utána a behajtást nem a rendőrség
rendeli el, nem fog megjelenni a kármegtérülési mutatójukban, mert azt csak a bíróság
rendelheti el. Annak köszönhető a megtérülési mutatóban a növekedés, hogy viszonylag
gyorsan sikerültek a felderítések.
Horváth László polgármester: Az előzetes beszélgetés során a rendőrőrs felújításával
kapcsolatban a közhasznú munkások és a helyi vállalkozókról beszéltek, a természetbeni
munka is szóba jöhet segítségként.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Horváth László polgármester: Kéri, aki elfogadja a Nagykátai Rendőrkapitányság és Farmos
közbiztonsági helyzetéről szóló 2011. évi beszámolót, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
44/2012. (III.28.) számú képviselő-testületi határozat
Értékelő jelentés a Nagykátai Rendőrkapitányság 2011.
évben végzett szakmai tevékenységéről és Farmos község
közbiztonsági helyzetéről
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
a Nagykátai Rendőrkapitányság értékelő jelentését a település
2011 évi közbiztonsági helyzetéről. Az abban foglaltakkal
egyetért és elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Horvát László polgármester
Értesül: Nagykátai Rendőrkapitányság
Horváth László polgármester
Horváth László polgármester: A következő napirendi pont 3./ Beszámoló Nagykáta Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokságának 2011 évi munkájáról lenne, de mivel Torba Csaba tűzoltó
parancsnok még nem érkezett meg, javasolja, hogy tegyék a tárgyalást az egyebek napirendi
pont elé.
Kéri, aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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45/2012. (III.28.) számú képviselő-testületi határozat
Napirendi pontok sorrendjének módosításáról
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárult a
napirendi pontok sorrendjének módosításához.
Napirend:
4./ Előterjesztés a település közigazgatási területén előforduló kóbor ebek kezelésére
Előadó: Horváth László polgármester
Horváth László polgármester: A testület már tárgyalta ezt a napirendet, és a testület utasította,
hogy az abonyi vállalkozót mérje fel. Kollár Ferenc képviselővel elmentek és megnézték a
telepet, készített fényképeket, melyet a képviselők megkaptak, szörnyű állapotot láttak ott.
Javasolja, hogy Sipos József vácszentlászlói vállalkozóval kössék meg a szerződést a kóbor
ebek befogására.
Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.
Kollár Ferenc képviselő: Miért kéri 4 hónapra előre kifizetni az el nem végzett munkát? A
szakszerű altatásért még külön kell fizetni.
Horváth László polgármester: Telefonon letisztázták, hogy a 30 e Ft + Áfán felül nem kell
mást fizetni.
Kollár Ferenc képviselő: Ki kell húzni a szerződésből a 8. pont második felét.. Azt eltudná
fogadni, hogy 4 hónapon belül nem mondható fel a szerződés, de azt, hogy 4 hónapra előre
fizessenek, azt nem.
Horváth László polgármester: Azzal indokolta az előre 4 hónapos fizetést, hogy az elején
nagyon sok kutyát befog.
Turóczi István Zoltánné aljegyző: Amiket mond a Kollár Ferenc képviselő úr módosokat, az
teljesen jó, hogy a 8. pont második felét kiveszik, a szerződés 4 hónapig nem mondható fel, és
akkor megvan a havi 30 e Ft-ja.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Horváth László polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a megbízási szerződés 8.
pontjánál kerüljön kihúzásra az a rész, hogy a szakszerű altatás költség, számla ellenében
történőt kifizetését, illetve a 4 hónap előre fizetés változzon olyan módon, hogy 120 napig a
megkötött szerződés nem mondható fel, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
46/2012. (III.28.) számú képviselő-testületi határozat
Ebrendészeti megbízási szerződésről
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
a gyepmesteri feladatok ellátásáról szóló megbízási szerződés
tervezetet és elfogadta az alábbi módosítással:
8. pontból törlésre kerül: „valamint a szakszerű altatási költség,
számla ellenében történő kifezetését.”
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14. pontban kerüljön meghatározásra: „ a megbízási szerződés 4
hónapig nem mondható fel. A felmondást 30 nappal előbb
írásban kell közölni.”
Határidő: azonnal
Felelős: Horvát László polgármester
Értesül: Sipos József vállalkozó
Horváth László polgármester
Turóczi István Zoltánné aljegyző
Napirend:
5./ Előterjesztés támogatási kérelmekre
Előadó: Horváth László polgármester
a./ Tápiószele és Térsége Közhasznú Mentésügyi Alapítvány támogatási kérelme
Horváth László polgármester: Előző testületi ülésen már beszéltek a kérelemről, de nem
született döntés az összegről, felmerült Kollár Ferenc képviselő részéről az a lehetőség, hogy
nem pénzösszeggel, hanem eszközökkel támogatnák.
Kollár Ferenc képviselő: Utána nézett a honlapjukon, és azt tapasztalta, hogy a környező
települések közül pénzzel egyik Önkormányzat sem támogatta, van egy hiánylista, hogy mire
van szükségük, azok közül van olyan környékbeli település, amelyik bizonyos eszközt
megvásárolt, még a Tápiószelei Önkormányzat sem adott nekik anyagi támogatást.
Horváth László polgármester: A költségvetésben nincs erre betervezve pénz, nincsenek olyan
helyzetbe, hogy most támogatni tudják, azzal együtt, hogy tényleg kellenek, és hasznosak.
Kollár Ferenc képviselő: Nem zárkózik el a támogatástól, elhiszi, hogy szükségük lenne a
támogatásra, de mivel most nincs rá pénz, az lenne a javaslata, hogy térjenek vissza az év
végén, amikor megvizsgálják az egész évi költségvetés teljesítést és az esetleges
pénzmaradvány terhére tudnak valami támogatást nyújtani, de ha nem lesz pénzmaradvány,
akkor sajnos nem tudják támogatni.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Horváth László polgármester: Kéri, aki elfogadja Kollár Ferenc javaslatát, mely szerint most
nem áll módjukban az alapítványt, az anyagi helyzet függvényében év végén visszatérnek a
kérésre, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
47/2012. (III.28.) számú képviselő-testületi határozat
Támogatási kérelem elbírálásáról
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
a Tápiószele és Térsége Közhasznú Mentésügyi Alapítvány a
kérelmét, és az alábbi döntést hozta:
A kérelmet igen fontosnak ítéli. A 2012 évi költségvetési
rendeletét már elfogadta, így a kérelmeket nem utasítja el,
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támogatásáról azonban csak a IV. negyedévben dönt a
pénzmaradvány terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Horvát László polgármester
Értesül: Tápiószele és Térsége Közhasznú
Alapítvány
Horváth László polgármester
Turóczi István Zoltánné aljegyző

Mentésügyi

b./ Segítünk Alapítvány támogatási kérelme
Horváth László polgármester: Javasolja, hogy ugyanúgy, mint a Tápiószele és Vidéke
Mentésügyi Alapítványnál, a Segítünk Alapítványnál is, most nem áll módjukban támogatni,
az anyagi helyzet függvényében év végén térjenek vissza a kérdésre.
Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Horváth László polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Segítünk Alapítványt most nem
áll módjukban támogatni, év végén az anyagi helyzet függvényében visszatérnek a kérdésre,
kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
48/2012. (III.28.) számú képviselő-testületi határozat
Támogatási kérelem elbírálásáról
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
a Segítünk Alapítványnak a kérelmét, és az alábbi döntést hozta:
A kérelmet igen fontosnak ítéli. A 2012 évi költségvetési
rendeletét már elfogadta, így a kérelmeket nem utasítja el,
támogatásáról azonban csak a IV. negyedévben dönt a
pénzmaradvány terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Horvát László polgármester
Értesül: Segítünk Alapítvány - Nagykáta
Horváth László polgármester
Turóczi István Zoltánné aljegyző
c./ Németh István ló karám építési kérelme
Horváth László polgármester: Németh István kérelmét a testület már tárgyalta, akkor kérdések
fogalmazódtak meg, melyet megírt a részére.
1./ A közelben másik kevésbé frekventált helyen nem lehetne-e megoldani a karám építését?
2./ A karámok mérete mekkora, felépítése szimpla vagy dupla? Felvetődött a harapás, rúgás
eshetősége.
3./ Szomszédok beleegyező nyilatkozata.
4./ Kinyilatkozása annak, hogy kizárólagosan csak lovak őrzésére szolgál majd, termény,
mezőgazdasági gépek tárolására nem fog szolgálni.

9
Németh István: Szóban szeretne válaszolni minden felmerült kérdésre.
Első kérdése a válasza, hogy azért nem tudja máshol megoldani, mert nem állandóan szeretné
a lovakat mozgatni, hanem időszakosan, ami azt jelenti, hogy szeretne felettük felügyeletet
gyakorolni, ami azt jelenti, hogy csak akkor engedné ki a lovakat, ha valaki a családból otthon
van.
Maximális védelmet próbál kialakítani, a karámrendszer masszív karámoldallal fog bírni,
illetve villanypásztor védelemmel lesz ellátva. Más helyen nem szeretné megvalósítani, csak a
vele szembeni területen, nehogy a villanypásztort valaki elvágja és kárt okozzon vele. Mivel a
hely kihasználatlan, gazos, elhanyagolt, azért szeretné oda tenni.
Horváth László polgármester: Amikor az építési telkek értékesítését visszavonták, volt róla
szó, hogy be lesz fásítva az a terület
Németh István: 2. kérdésre a válasza, hogy dupla karám nem létezik, villanypásztor
védelemmel kötelezően körbe kell vennie, mert ha az nincsen akkor közúti balesetet is
okozhatnak a lovak, ha kiszabadulnak. Megrúgni, megharapni nem fog senkit, mert a
villanypásztor közelébe nem mernek menni. Olyan állatot, amelyik agresszív nem is engedné
ki. A mérete 4 telek szélesség volna.
A 3 kérdéshez kapcsolódóan: A szomszédokat megkérdezte, nekik nem volt ellenvetésük,
átadja a jegyzőnek a szomszédok hozzájáruló nyilatkozatát. Egy szomszéd hosszabb ideig
külföldön tartózkodik, tőle nem tudta megkérdezni, hogy mit szól hozzá, de hozzájárulását
adta, hogy a saját telkükre beengedje a lovakat, hogy lelegeljék a gazt, úgyhogy nagy
valószínűséggel nekik sincs ellenvetésük a karám felállítása ellen.
Esztétikus módon szeretné megvalósítani, ami szép látványt nyújtana.
4. kérdésre a válasza: személyét érzi garanciának, hogy megígéri, semmi más nem lesz ott
tárolva.
Horváth László polgármester: A kérdésekre szóban megkapták a válaszokat, várja a
kérdéseket, hozzászólásokat.
Kollár Ferenc képviselő: Semmi akadályát nem látja, ha a szomszédoknak nincs ellenvetésük,
más településeket is lehet a vasút mellett ilyen karámokat látni.
A polgármester úr egyszer mondta, hogy gondolkodjanak el azon, hogy a csatornázáskor
kitermelt földmennyiséget átmenetileg hová lehetne elhelyezni, ő erre a területre gondolt.
Horváth László polgármester: Azzal a hellyel nagyon nem értene egyet, alkalmasabbnak
találja a Lőtérnél lévő területet.
Kollár Ferenc képviselő: Akkor semmi akadályát nem látja.
Vincze Tamás képviselő: Támogatja az elképzelést, csak azt kéri, hogy esztétikus legyen.
Németh István: Tisztába van az igényekkel, azzal is, ha nem tartja be akkor vissza is lehet
vonni az engedélyt, sőt bírságot is vonhat maga után.
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: Megtekintette a területet, Németh Istvánnal is beszélt,
az elején nem nagyon támogatta ezt az elképzelést, de mivel az összes szomszéd hozzájárult,
a karámhoz szükséges anyagok is megvannak, és ha olyan lesz, ahogyan azt elmondta, akkor
szép is tud lenni, tudja támogatni.
Kéri, hogy a határozatban majd minden pontot rögzítsenek.
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Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Horváth László polgármester: Kéri, aki helyt ad Németh István kérésének, hozzájárul ahhoz,
hogy a megjelölt területen megfelelő minőségű, színvonalú karámot építsen, kézfelemeléssel
jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
49/2012. (III.28.) számú képviselő-testületi határozat
Német István ideiglenes karámépítéséről önkormányzati
ingatlanon
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
Németh István Farmos, Vasút sor 8. szám alatti lakos kérelmét
és az alábbi döntést hozta:
Az Önkormányzat tulajdonát képező1119/72 és a 1119/71. hrszú a valóságban a Vasút soron található ingatlanok
hasznosításához az alábbi feltételekkel járul hozzá:
1. A szomszédok hozzájáruló nyilatkozatát csatolja be.
2. Esztétikus képet mutasson a településen átutazók számára.
3. Amennyiben az önkormányzatnak szüksége lesz a területre
az írásbeli értesítés kézhezvételét követő 10 napon belül adja
át.
4. A használat 2012. április 1-től határozatlan, illetve a 3.
pontban meghatározott időtartamra szól.
5. A földterület használattal kapcsolatos minden költség a
használót terheli.
Határidő: azonnal
Felelős: Horvát László polgármester
Értesül: Németh István
Horváth László polgármester
Turóczi István Zoltánné aljegyző
Napirend:
6./ Előterjesztés az Önkormányzat Képviselő-testülete által a településen 2012 évben
megtartandó koordinált és/vagy támogatott rendezvényekről
Előadó: Horváth László polgármester
Horváth László polgármester: Tájékoztatja a testületet a 2012. március 23-án tartott
rendezvényekkel kapcsolatos megbeszélés eredményéről, tervezet programokról.
-2012. március 31. Farmosi Borverseny
-2012. április 1. Húsvéti játszóház (Baba-Mama Klub rendezvénye)
-2012. április 30. Piknik, játékok készítése, családi nap a Kúria előtti parkban (Baba-Mama
Klub)
-2012. május 18. Művészeti Fesztivál az óvodában
-2012. május 19. Gyermeknap (Nagycsaládosok rendezésében)
-2012. június 04. Trianoni megemlékezés
-2012. július 21. Fogathajtó verseny, erről a testületnek részletesen beszélnie kell.
-2012. július 28. Szántóverseny (????-jel Gazdakör rendezésében)
-2012. augusztus 20. Vízparti Élet Házában Matolcsy emlékszoba kialakítása
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-2012. szeptember 21-22. Farmosi Napok
-2012. október 6. Szüreti felvonulás, megemlékezéssel
-2012. december 31. Szilveszteri lovas felvonulás
Fogathajtó verseny:
Horváth László polgármester: Átadja a szót Cseri Jánosnak, hogy ismertesse az elképzelését,
igényét a fogathajtó versennyel kapcsolatosan.
Cseri János: Szeretnének egy fogathajtó versenyt rendezni 2012. július 21-én Farmoson, ami
még itt nem volt. Ismerteti a napi program tervezetet, 31 fogatot szeretnének, 7-8 óráig
fogatok érkezése, 7:30-9-ig reggeli, ünnepélyes megnyitó, fogatok felvonulása Farmos utcáin
zenekar kíséretével, majd két fogathajtó verseny, ebéd, csikós bemutató, különböző
bemutatók, nyugdíjas asszonykórus, mazsorett, eredményhirdetés. Ennek a rendezvénynek a
megrendezéséhez nagyon nagy szükségük lenne a focipályára, hiszen mindenhol ott csinálják
ezeket a rendezvényeket.
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: Készült hozzá előzetes költségvetés?
Cseri János: Rengeteg felajánlást kaptak már helyi vállalkozóktól, akik támogatni kívánják a
rendezvényt. Amire szükségük lenne a testület részéről, az a focipályának a rendelkezésre
bocsájtása, illetve a rendezvényt követően a pálya helyreállítására.
Hallottak már olyan felvetéseket, hogy tönkre fogják tenni a pályát a lovak, a versenyek 90
%-át focipályán szokták megrendezni, ha nem lesz előtte eső, akkor csak a füvet fogják
elnyomni.
Németh István: Az anyagi vetülete úgy néz ki a rendezvénynek, hogy 80% támogatásokból
tevődik össze, valamint van jelképes nevezési díj. Az Önkormányzat felé anyagi igényük
nincs, csak azt szeretnék kérni, hogy engedélyezzék, hogy a focipályán kerüljön
megrendezésre a fogathajtó verseny.
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: Rózsavölgyi Gézát is célszerű lett volna elhívni.
Cseri János: Személyesen beszélt Rózsavölgyi Gézával, aki azt mondta, hogy nem zárkózik el
a dologtól, hiszen nem csak a Sport Egyesületé a focipálya, hanem az egész falué.
Horváth László polgármester: A pálya nem is az Önkormányzaté , hanem a TSZ-é.
Miknai Ferenc képviselő: Nagyon jó ötletnek tartja a fogathajtó versenyt, egyetlen gondja
van, hogy nem tarja alkalmasnak a sportpályát, van egy másik javaslata a helyszínre a búcsú
helyszíne. Tönkre tennék a lovak a pályát. Ki tenné rendbe, ki ültetné újra? Nem támogatja a
sportpályán történő megrendezést.
Kollár Ferenc képviselő: Tartott tőle ő is, hogy esetleg a sportpálya tönkremenne, de
meggyőzték, hogy más településeken is a sportpályán rendezik meg a versenyeket. Járt a
búcsú helyszínénél és annak nem egyenletes a talaja, gondot okozhat ha ott megbotlik a ló,
míg a sportpálya talaja egyenletes, nem ültetett fű, hanem ősgyep és öntözés következtében
kifog nőni. Ha véletlen esős az idő, esetleg akkor lehet probléma. Úgy gondolja, hogy egyszer
mindenféleképpen érdemes lenne megpróbálni, utána levonják a tapasztalatokat, és ha tényleg
annyira tönkreteszi, akkor a következőkben nem ott rendezik meg.
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Németh István: Úgy gondolja, hogy meg fog kopni a fű, de ha nem lesz nagy esőzés, akkor a
talaj bírni fogja. Ha az lesz a gyakorlat, hogy a pálya megsínyli, akkor a következő években
kifognak alakítani egy másik helyszínt, de most mindenféleképpen szeretnék a sportpályán
megrendezni.
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: A vásártérrel mi a kifogás?
Cseri János: Az a cél, hogy a pálya egyenletes legyen, ne törjék el a lovak a lábukat. A
focipályánál biztosított az áram, mellékhelyiség használata, még a vásártéren nem.
Horváth László polgármester: Véleménye szerint egyszer megkellene próbálni. Addigra lesz
egy fűnyíró, amivel karban tudják tartani a pályát. Járt lóversenyeken és valóban focipályákon
szokták megrendezni.
Vincze Tamás képviselő: A rendezvény nagyon kell a településnek, de a helyszín dilemmát
okoz, sajnálja, hogy nem ismeri Rózsavölgyi Géza véleményét, aki a Sport Egyesület elnöke.
Támogatja a rendezvényt, de ha csak lehet, akkor ne a focipályán csinálják meg.
Telefonon Rózsavölgyi Géza fel lett híva, hogy eltudna-e jönni az ülésre, hogy elmondja a
véleményét, nem tudott eljönni ezért Horváth László polgármesternek telefonon elmondta.
Dr. Ács József Ferenc képviselő: Az a javaslata, hogy mivel a versenyt mindenki támogatja,
fogadják el azzal a kitétellel, hogy a polgármester vagy valaki nézze meg a talajt esős időszak
után a verseny előtt, és ha alkalmatlan a rendezőséggel rendezze le, hogy esős idő esetén nincs
alkalmas pálya. A maga részéről is annak örülne, ha tradicionálisan megrendezésre kerülne
egy állandó pályán, alkalmas lenne a vásártér ennek a megrendezésére, de nem a jelenlegi
állapotában, ősszel eső után el kellene egyengetni.
Kollár Ferenc képviselő: Esetleg egy próbamenetet megnézhetnének.
Németh István: Természetesen megtekinthetnek egy próbamenetet, de nekik 1 hetük van a
döntésre.
Horváth László polgármester: Rózsavölgyi Gézának a válasza nemleges volt, nem akarja,
hogy a pályán kerüljön megrendezésre.
Cseri János: Amikor a gyermeknap volt, 2-3 napos eső után sem volt semmi baja a pályának,
amikor kocsikáztatták a gyerekeket.
Dr. Ács József Ferenc képviselő: Fel kell tenni a javaslatokat szavazásra, az ő javaslata az
volt, hogy száraz idő esetén legyen megtartva, és a talajnak a nem alkalmasságát a
polgármester, vagy a képviselők közül valaki vállalja el és döntse el, rossz idő esetén, ha áll a
víz a pályán sehol nem tartják meg.
Horváth László polgármester: Javasolja, hogy legyen a Pénzügyi Bizottság aki megnézi a
pályát, hogy megtartható-e. Szeretné, ha a jegyző is nyilatkozna a szükséges dolgokról.
Turóczi István Zoltánné aljegyző: A költségvetéshez szorosan hozzákapcsolódik, ha 31 fogat
érkezik, azon minimum 3 ember van, az közel 90 ember. A rendezvény megtartásához
szükséges a tisztiorvosi előírások betartása, hogy 100 főnél, ha nem tudnak biztosítani 10
WC-t, kézmosást, nem vesznek vízmintát és az nem lesz negatív, illetve nem biztosítják 400
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főnél az ügyeletes mentőt, orvosi ellátást, illetve mivel ez főközlekedési út ezen nem
biztosítják a felvonuláshoz a rendőrséget, akkor ők nem járulnak hozzá.
Dr. Ács József Ferenc képviselő: Nem tartja célszerűnek, hogy a Pénzügyi Bizottság döntse
el, vagy egy személyben döntse el a polgármester, vagy az egész testület.
Kollár Ferenc képviselő: Az, hogy a rendezők kapnak-e ÁNTSZ vagy egyéb engedélyt, az
nem a Képviselő-testület dolga, a testület részéről csak elvi hozzájárulás kell, hogy
megengedik a focipályán a rendezvénynek a megtartását.
Németh István: Ilyen kritériumnak akkor kell megfelelni fogathajtó verseny rendezésének, ha
be van jelentve az aktuális megyei lovas szövetséghez. A környező településeken lovas baráti
találkozóként szokták megrendezni.
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: Akkor most a testülettől csak a terület igényt
szeretnék, vagy egyéb támogatásra is szükség van?
Cseri János: A focipályára lenne szükségük, és hogy ott használhassák a vizet, áramot, wc-t,
valamint a rendezvényt követően a pálya helyreállításában kérik a segítséget.
Németh István: Beleírhatják a meghívóba, hogy a műsorváltoztatás jogát fenntartják.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Horváth László polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a fogathajtó versenyre
rendelkezésre bocsássák a focipálya területét, azzal a megszorítással, hogy adott időjárási
körülmények esetén a műsorváltozás jogát a rendezőség fenntartja, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
50/2012. (III.28.) számú képviselő-testületi határozat
Fogathajtó verseny megrendezésének támogatásáról
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
Cseri János Farmos, Bercsényi utca 13. szám alatti lakos
kérelmét és az alábbi döntést hozta:
1. Hozzájárul, hogy a településen 2012. július 21. napján
fogathajtó verseny kerüljön megrendezésre
2. A fogathajtó verseny helyszíne a Sportpálya.
3. A rendezvénnyel kapcsolatban felmerülő szakhatósági
engedélyek beszerzése a rendezőket – az Önkormányzat felé
Cseri Jánost – terheli.
SZÜNET
Napirend:
3./ Beszámoló Nagykáta Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának 2011 évi munkájáról
Előadó: Horváth László polgármester
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Horváth László polgármester: Torba Csaba tűzoltó parancsnok nem érkezett meg, ezért az
írásos előterjesztéssel kapcsolatban ha valakinek van kérdése, írásban elfogják hozzá juttatni.
Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.
Kollár Ferenc képviselő: Farmoson magas volt a káresetek, tűzesetek száma ahová vonulni
kellett, és a helyi tűzoltó egyesületnek pedig itt a legalacsonyabb az aránya. Nem kérik a
Farmosi Tűzoltó Egyesületet, nem értesítik őket a helyi káreseményeknél? 44 vonulásból 17szer vonultak a farmosiak is, még Kókán 46-ból 43-szor.
Horváth László polgármester: Fel fogja tenni a kérdést a parancsnok úrnak.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Horváth László polgármester: Kéri, aki elfogadja a Nagykátai Tűzoltó-parancsnokság 2011.
évi beszámolóját, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
51/2012. (III.28.) számú képviselő-testületi határozat
A Nagykátai Hivatásos Tűzoltóság 2011 évi beszámolójáról
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
a Nagykáta Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2011 évi
beszámolóját. Az abban foglaltakkal egyetért és elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Horvát László polgármester
Értesül: Nagykáta Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
Horváth László polgármester
Napirend:
8./ Egyebek
a./ Fogorvosi ellátással kapcsolatos problémák
Horváth László polgármester: Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester jelezte, hogy szeretne
szólni a fogorvosi ellátásról, átadja a szót.
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: Valószínűleg a doktor úr meg tudja válaszolni a
kérdését, a fogorvosi ellátással kapcsolatban a helyettesítés érdekelné, hogy a körzeti
fogorvost milyen feltételekkel és hol kell helyettesíteni?
Dr. Ács József Ferenc képviselő: Nem tudja megválaszolni, az, hogy helyettesíteni kell az
valószínű, mivel fogorvosi ügyelet nincs, állandó ügyelet a Rókus kórházban van, a hozzá
fordulási eshetősége a betegnek megvan, ha pedig nem dolgozik, akkor maga helyett kell
lenni egy helyettesnek. Sürgősségi fogászati ellátás Magyarországon nincs, hanem vannak
helyek, ahol vannak fogorvosi ügyeletek.
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: Abban az esetben, ha a fogorvos beteg, vagy
szabadságon van, akkor az asszisztenssel mi van, ugyanúgy ellátják bérrel?
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A szerződésben szerepel, hogy értesíteni kell a fogorvosnak az Önkormányzatot arról, ha nem
tudja ellátni betegség, vagy tanfolyam, továbbképzés miatt az ellátást, és gondoskodnia kell a
helyettesítéséről, illetve az asszisztens távolléte esetén az asszisztens helyettesítéséről. Ez
mennyire gördülékenyen működik? A lakosok részéről azt a visszajelzést kapja, hogy ez
egyáltalán nem gördülékeny.
Horváth László polgármester: Volt olyan, hogy volt értesítés, és feltételezi, hogy többször
volt olyan, amikor nem volt értesítés. Vagy módosítani kell a megállapodást, vagy meg kell
követelni az értesítést. A helyettesítésre rá fog kérdezni.
Vincze Tamás képviselő: Legutóbb az volt kiírva, hogy Tápiógyörgyén helyettesítik.
Horváth László polgármester: Fel fogja venni a kapcsolatot a fogorvos nővel, és rákérdez a
felmerült kérdésekre.
b./ Vízdíj hátralékok kezelése
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: Megkérdezte az új vízügyes kolléganőt, hogy amióta
átvette az ügyeket, milyen változás állt be, és meglepődve tapasztalta, hogy 1,1 millió Ft-tal
nőtt a lakossági hátralék, aminek az oka az volt, hogy az eddig nem fizetők továbbra sem
fizetnek, illetve van egy olyan hátralékos, aki az eddigi listákon nem szerepelt, és neki
egymagának 751 e Ft-os hátraléka van. A jegyzőtől kérdezik, hogy ilyen ügyben be tudják-e
hajtani a felhalmozódott hátralékot, aki azóta el is költözött a településről?
Megkapta a közületi vízfogyasztók hátralékos listáját is, a vállalkozók is majdnem 0,5
millióval tartoznak.
Kocza Imrétől kérte, hogy minden ülésen számoljon be a megtett intézkedésekről, ez nem
történt meg. 5-6 helyen történt kikötés, ennél jóval többen voltak a listán, akik 100 e Ft fölötti
tartozással rendelkeztek. Hangsúlyozza, hogy a vízdíj hátralék kezelést nagyon szem előtt
kellene tartani.
Turóczi István Zoltánné aljegyző: A mai hatályos jogszabályok szerint valójában kikötni vizet
nem lehet, hanem csak korlátozni a vízvételt, aminek a következtében egy nap alatt folyik le
egy vödör víz, vagy ha van 150-200 m-es körzetben közkifolyó, akkor kilehet kötni.
Lehetőség van arra, hogy a helyben szokásos módon közhírelésre kerüljön a hátralékosok
listáját a hirdetőtáblán, magánszemélyek esetében 1.000 Ft feletti, vállalkozók esetében
10.000 Ft feletti. Internetre nem lehet feltenni, de a hirdetőtáblára igen.
Aki elköltözött, ha bárhol van neki jövedelme, tulajdona, akkor az adók módjára behajtható
köztartozás, illetve ha van tulajdona ezt az összeget arra rá lehet terhelni.
Dr. Ács József Ferenc képviselő: Amit elmondtak, tíz éve tudják, csak még eddig nem történt
meg a folyamatos érvényesítése.
Horváth László polgármester: Azért nem voltak csinálva, mert télen a fagyban nem lehetett
szűkítőket berakni, kikötéseket csinálni. Amik voltak kikötések, azok beleestek az elvárt
távolságba.
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: Abban az esetben, amikor fagyás miatt van a hátralék,
akkor az a fogyasztót terheli?
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Horváth László polgármester: 25%-ot fizet a fogyasztó, a többi el van engedve, ha nem észlelt
csőtörésből adódik a veszteség, de ez nem jelentős, az a jelentős, aki egyáltalán nem akar
fizetni.
Dr. Ács József Ferenc képviselő: Az a csőtörés, amit bejelentenek.
Horváth László polgármester: Kocza Imre a helyszínen mindig megszokta nézni.
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: A hátralékos listából nem derül ki, hogy mióta áll
fenn a hátralék.
Turóczi István Zoltánné aljegyző: A lakásfenntartási támogatási kérelemből hiányzik egy
nyilatkozat, amit mellé lehet csatolni, miszerint hozzájárul ahhoz, hogy a lakásfenntartási
támogatásból a szolgáltatási díj hátraléka kerüljön törlesztésre. Ezt célszerű lenne a
kérelmekhez csatolni. Jelenleg 214 fő részesül lakásfenntartási támogatásban, 2.000-7.000 Ftig.
Dr. Ács József Ferenc képviselő: Javasolja, hogy kérjék meg a jegyző asszonyt, a
hirdetőtáblán a kifüggesztésére való pontos jogi hátterének a megvizsgálására. Ha járható út,
akkor legyen kifüggesztve azon hátralékosok névsora, akik 20.000 Ft feletti hátralékkal
rendelkeznek és 6 hónapja nem fizetnek.
Kollár Ferenc képviselő: 2 havonta jár a vízdíjbeszedő, ha valaki dolgozik és nincs otthon,
gyorsan összejön a 20.000 Ft.
Horváth László polgármester: Javasolja, hogy csak az kerüljön ki a hirdetőtáblára, akinek 6
hónapnál több idejű tartozása van.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Horváth László polgármester: Kéri, aki elfogadja Dr. Ács József Ferenc javaslatát, mely
szerint kerüljön ki a hirdetőtáblára az akinek 6 hónapnál nagyobb idejű vízdíj hátraléka van,
vagy 20.000 Ft-nál magasabb hátraléka, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 3 ellenszavazattal, a
javaslatot elutasította:

52/2012. (III.28.) számú képviselő-testületi határozat
A vízdíj hátralékosok adatainak közszemlére tételéről
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
a vízdíj hátralékosok adatainak közszemlére tételét és Dr. Ács
József Ferenc javaslatát elutasította, miszerint a 6 hónapnál
hosszabb idejű vízdíj hátraléka vagy 20.000,-ft-ot meghaladó
tartozással lévő fogyasztók kerüljenek ki a hirdetőtáblára..
Horváth László polgármester: Kéri, aki elfogadja, hogy az kerüljön a hirdetőtáblára, akinek 6
hónapnál nagyobb idejű vízdíj hátraléka van, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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53/2012. (III.28.) számú képviselő-testületi határozat
A vízdíj hátralékosok adatainak közszemlére tételéről
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
a vízdíj hátralékosok adatainak közszemlére tételét és az alábbi
döntést hozta:
Azoknak a vízdíj hátralékosoknak az adatai, akik 6 havi vagy
annál több ideje tartoznak az Önkormányzatnak kerüljön
kifüggesztésre a hirdetőtáblára.
Határidő: 2012. április 1.
Felelős: Horváth László polgármester
Értesül: Horváth László polgármester
Turóczi István Zoltánné aljegyző
Csirkéné Varga Anikó vízdíj kezelő
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester távozott, jelen van 5 fő.
c./ Önkormányzati utak foglalása
Miknai Ferenc képviselő: Oszlopok, terméskövek zárják el az utat a Deák, Hunyadi, Mátyás
király, Széchenyi utcákban, úgy gondolja a lakos, hogy a saját járdáját védi oszlopokkal,
terméskövekkel, ezt nem lehet megengedni olyan szűk utcákban, ahol két személyautó alig fér
el. Az a javaslata, hogy ezeket a lezárt útszakaszokat, ahol terméskővel, oszloppal,
közterületet zárnak le, fel kell szólítani a lakost, hogy szűntesse meg, ezután drasztikusan meg
kell szűntetni az Önkormányzat részéről, mert balesetveszélyesek. Javasolja, hogy a
polgármester úr ebben az ügyben intézkedjen, hogy ezek a lezárt dolgok megszűnjenek.
Horváth László polgármester: Jövő hétre tervezték a jegyzővel más ügyből, hogy körbe járják
a települést. Meg fogják nézni, és kifogják küldeni a felszólításokat.
Hasonló gondok vannak a nagy járműveknek az úton való tartózkodásával is, ebben az
ügyben szintén lépni kell. Kérdése Miknai Ferenctől, hogy szándékában áll-e még befogadó
helyet biztosítani a kamionok részére? Kb. 20 éve már beszéltek erről, ott dőlt meg a szándék,
hogy őrizni kellett volna ezeket a járműveket, tehát alkalmazni kellett volna valakit, vagy
valakinek felelősséget vállalni.
Miknai Ferenc képviselő: Ha valaki odamegy hozzá, hogy szeretne ott parkolni nem zárkózik
el, személyes megbeszélés tárgyát képezi. De ha kialakulna egy állandó parkolási mizéria,
akkor arra egy megfelelő személyzetet kellene tartania.
Dr. Ács József Ferenc képviselő: Örül annak, hogy ez a téma testület elé került, csatlakozik
Miknai Ferenc képviselő felvetéséhez. Naponta szembesül azzal, hogy az óvodánál ki vannak
rakva fa tuskók, ahol egyirányú utca van, valamint a Hunyadi utcában is vannak ilyen
problémák. Ezeket az embereket fel kell szólítani, a felszólítás után meg kell szűntetni az
akadályt, amit a közterületre helyeztek el.
A kamion parkolásról, már húszon évvel ezelőtt, az első önkormányzati testületi üléseken
beszélgettek arról, hogy a farmosi közutakon, amikor megtörténtek az aszfaltozások, nincsen
helye a buszoknak, nyerges vontatóknak, kamionoknak parkolásra, hiszen ezek a község
tulajdonát képező utakat teszik tönkre. Akkor is felajánlotta Miknai Ferenc, hogy lehet a
tüzép területén parkolni, valamint amikor megtörtént a művelődési ház mellett lévő területnek
a leaszfaltozása, akkor a testület kijelölte azt a helyet a kamionoknak, buszoknak parkolásra.
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Az önkormányzatnak nem kötelező feladata kamion parkolót létesítenie.
Kollár Ferenc képviselő: Azzal egyetért, hogy ahová követ, vagy beton tuskót raknak az út
szélére az veszélyes dolog. A kamionosokkal kapcsolatban úgy gondolja, hogy örülni kell, ha
valaki talál munkát, az nem megoldás, hogy mindenkit a tüzépre irányítanak, mert akkor
előbb utóbb nem tüzép telep lesz, hanem kamion parkoló. Olyan problémák is vannak, hogy
sövénnyel, fával ültetik teli a közterületet, ami a kocsikat összekaristolja.
Horváth László polgármester: Nem a tüzépen parkolnának, hanem a vele szemben lévő üres
telken.
Miknai Ferenc képviselő: Ha sor kerülne erre, akkor az be lenne kerítve, kamerázva.
Dr. Ács József Ferenc képviselő: Annak örül, hogy van munkája a kamionsofőrnek, de annak
nem örül, hogy a kamionjával 10 millió Ft-os kárt okoz az úttesten.
A Rákóczi úton sok kátyús szakasz volt, Gunics Imre saját szerkezetével megcsinálta, és az ő
ajánlása az, hogy az kátyúkat anyagáron megcsinálja.
Horváth László polgármester: Javasolja, hogy a jegyző nővel a jövő héten végigjárják a
települést, feltérképezik az oszlopokat, a felszólításokat kiküldik, illetve a kamionosoknak is
küldene egy levelet megegyezéses alapon.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Horváth László polgármester: Kéri, aki elfogadja az ismertetett javaslatot, kézfelemeléssel
jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
54/2012. (III.28.) számú képviselő-testületi határozat
A közterület használatának rendjéről és a köztisztaságról
szóló többször módosított 15/2008./X.15./ Önk. rendelet
végrehajtásáról
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
Miknai Ferenc képviselő közterületek használatára vonatkozó
beadványát és az alábbi döntést hozta: külön szabályozás nem
szükséges, mivel az önkormányzat rendelkezik hatályos
közterület használati rendelettel. Ezért felhívja a polgármestert
és az aljegyzőt, hogy a rendeletben foglaltak betartását
ellenőrizze a településen és szólítsák fel mindazokat, akik nem
tartják be a rendeletben foglaltakat.
Határidő: 2012. április 30.
Felelős: Horváth László polgármester
Turóczi István Zoltánné aljegyző
Értesül. Horváth László polgármester
Turóczi István Zoltánné aljegyző
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d./ ÖKOVÍZ Kft. közszolgáltatási szerződésének meghosszabbítása
Horváth László polgármester: Kéri a testület hozzájárulását, hogy az ÖKOVÍZ Kft-vel kötött
közszolgáltatási szerződést ugyanazon feltételekkel mint idáig volt, további 3 hónappal
hosszabbítsák meg.
Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Horváth László polgármester: Kéri, aki egyetért az ÖKOVÍZ Kft-vel kötött közszolgáltatási
szerződés meghosszabbításával, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
55/2012. (III.28.) számú képviselő-testületi határozat
Az ÖKOVÍZ Kft-vel való együttműködésről
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
az ÖKOVIZ Kft. kérelmét, és az alábbi döntést hozta: A
közszolgáltatási szerződést még 3 hónapig fenntartja.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester
ÖKOVÍZ kft.
Értesül: Horváth László polgármester
ÖKOVÍZ kft.
e./ Környezetvédelmi megbízotti feladatok
Horváth László polgármester: A szeméttelep rekultivációja után bizonyos feladatok hárultak
az Önkormányzatra, méréseket kell végeztetni, jelentéseket kell küldeni, ennek az elvégzésére
Kókai András Tápiógyörgyei környezetvédelmi mérnökkel volt egy megállapodás kötve. A
Kókai András arra való hivatkozással, hogy az előző polgármesterrel az adatszolgáltatás nem
volt folyamatos, nem tudta tovább vállalni. Az előző jegyzővel közösen beszéltek vele, 30 e
Ft-os díj ellenében mégiscsak elvállalta volna, már körvonalazódott a megegyezés, amikor
váratlanul azt a választ kapta, hogy sehogyan sem vállalja.
Kellner Zsolt szintén ilyen témában végzett szakember, a Közép-Duna-Völgyi Igazgatóságon
dolgozott, ennek a területnek a szakembere, felvette vele a kapcsolatot, és ennek hatására
született az az anyag, amit a testület elé tárt.
Kellner Zsolt: Ezeket a feladatokat meg kell csinálni, vagy neki, vagy valaki másnak. Nagyon
minimális összeget kér érte. Eddig is segítette az Önkormányzatot ugyanezekben a
feladatokban, csak most már nincs a Felügyelőségen, és nem tud segíteni, ha jönnek
ellenőrizni, azért tartja jobbnak a folyamatos megbízást és akkor havonta kimegy megnézi,
vagy a másik lehetőség csak az anyag elkészítése.
Horváth László polgármester: Az elmúlt években büntetésektől menekültek meg Zsolt által.
Javasolja a környezetvédelmi megbízás elfogadását havi 20 e Ft + Áfa /hó összegért. A
szippantós is beszállna ebbe az összegbe, tehát az Önkormányzatnak felébe kerülne.
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Kollár Ferenc képviselő: A költségvetésben benne van?
Horváth László polgármester: Utána néz, de úgy emlékszik, hogy benne van.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Horváth László polgármester: Kéri, aki elfogadja, hogy Kellner Zsolt legyen megbízva a
környezetvédelmi feladatok ellátásával, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
56/2012. (III.28.) számú képviselő-testületi határozat
Kellner Zsolt környezetvédelmi szakmérnök megbízásáról
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
a település 096/19. hrsz-on található rekultivált hulladéklerakó
terület és települési folyékony hulladék elhelyező terület
környezetvédelmi felügyeletét. A hulladéklerakással, valamint a
hulladéklerakóval kapcsoaltos egyes szabályokról és
feltételekről szóló 20/2006./IV.5./ KvVM rendelet előírásainak
betartása érdekében az Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza Horváth László polgármestert, hogy megbízási
szerződést írjon alá Kellner Zsolt környezetvédelmi
szakmérnökkel 2765 Farmos Jókai u. 23. szám alatti lakossal az
alábbi feltételekkel:
1. a megbízási szerződés 2012. április 1. napjától határozatlan
időre létesül.
2. a megbízási szerződést bármelyik fél 30 napos felmondási
határidővel felmondhatja
3. a megbízás díja 20.000,-Ft/hó, azaz húszezer forint/hó
4. a megbízási díj ellentételeként a 20/2006./IV.15./KvVM
rendeletben meghatározott minden feladatot el kell látnia.
A megbízási díj fedezete az Önkormányzat 2012. évi
költségvetésében a Polgármesteri Hivatal szakfeladatán, az egyéb
üzemeltetési költségek között tervezett.
Határidő: 2012. április 2.
Felelős: Horváth László polgármester
Értesül: Kellner Zsolt 2765 Farmos Jókai u. 23.
Horváth László polgármester
Turóczi István Zoltánné aljegyző
Horváth Judit gazdálkodási vezető-főtanácsos
Napirend:
7./ Előterjesztés a település belterületén közúti gyalogátkelő létesítéséről
Előadó: Horváth László polgármester
Horváth László polgármester: A mai nap folyamán beszélt a tervezővel, és tájékoztatta, hogy
15 millió Ft-ba kerülne a gyalogátkelő létesítése.
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Horváth László polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a 2012. évben ne kerüljön
megvalósításra a gyalogátkelőhely létesítése, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
57/2012. (III.28.) számú képviselő-testületi határozat
Közúti gyalogátkelő létesítéséről
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a település belterületén létesítendő közúti
gyalogátkelő helyek létesítésére elkészült megvalósítási
tervet. A tervek alapján a bekerülési költség 15 millió
forint, mely összeg az Önkormányzat 2012. évi
költségvetésben nem szerepel, így annak megvalósítására
nem kerül sor.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester
Értesül: Turóczi István Zoltánné aljegyző
Horváth Judit gazdálkodási vezető-főtanácsos
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Horváth László polgármester: Az ülést bezárja.
Kmf.

Horváth László
polgármester

Turóczi István Zoltánné
aljegyző

Kollár Ferenc
jkv. hitelesítő

Miknai Ferenc
jkv. hitelesítő

A kivonat hiteles: Varga Adrienn jkv.

