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J e g y z ő k ö n y v 
 
 
 Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-én 18.00 
órai kezdettel tartott ülésén. 
 
Jelen vannak: Horváth László polgármester, Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester, Dr. 
Ács Attila, Dr. Ács József Ferenc, Kollár Ferenc, Miknai Ferenc, Vincze Tamás 
képviselők. 
 
Tanácskozási joggal jelen van:: Baranyiné Deák Mária óvónő, Böjti Károlyné óvoda 
vezető, Brindzik Istvánné védőnő, Glócz Zoltán körzeti megbízott, Ignéczi Tamás iskola 
igazgató helyettes, Juhászné Darvas Gyöngyi pszichológus, Kellner Zsolt 
környezetvédelmi felelős, Kollár Diána családsegítő szolgálat, Németh Tamásné 
gyermekjóléti szolgálat, Szöllősi Tünde szociális előadó, Tarkó Gábor ÖTE elnöke, Tóth 
Ferencné gyámügyi és szociális előadó, Turóczi István Zoltánné aljegyző 
 
Horváth László polgármester: Köszönti az ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Jegyzőkönyvvezetőnek felkéri Varga Adriennt, 
jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. Ács Attila és Kollár Ferenc képviselőket. 
 
Napirendi pontok: 
 
1./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, tett intézkedésekről 
     Előadó: Horváth László polgármester 
 
2./ Farmos Község Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak  
       ellátásáról  
       Előadó: Horváth László polgármester 
 
3./ A település ivóvíz szolgáltatás integrációjára 
     Előadó: Horváth László polgármester 
 
4./ Farmos község települési folyékony hulladék elhelyező hely hulladékkezelési  
       engedélyének meghosszabbítása 
       Előadó: Horváth László polgármester 
 
5./ Önkéntes Tűzoltó Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetében  
      elnyert pályázat megvalósításának pénzügyi lebonyolítása 
      Előadó: Horváth László polgármester 
 
6./Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződés tervezete (KMB-s iroda) 
    Előadó: Horváth László polgármester 
 
7./ Egyebek 
     Előadó: Horváth László polgármester 
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Horváth László polgármester: Kéri, aki egyetért a jegyzőkönyvvezetőre, hitelesítőkre és a 
napirendi pontokra tett javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítja, hogy a testület a javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta.  
 
Napirend:  
 
1./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, tett intézkedésekről  
     Előadó: Horváth László polgármester 
 
Horváth László polgármester: Felkéri Glócz Zoltán körzeti megbízottat, hogy ismertesse a 
két ülés között történt rendőrségi eseményeket.  
 
Glócz Zoltán körzeti megbízott: Az elmúlt időszakban összességében 7 lopás, 1 zaklatás, 1 
rongálás, és egy vasúti közlekedési bűncselekmény történt. A lopások egy részét 
fémlopások teszik ki, melyeknek legtöbb részét külterületekről tulajdonítottak el, 
ismeretlen elkövetők. Jelentős összegű lopási kár volt szintén külterületen a Rekettyésen, 
birkákat és áramfejlesztőt tulajdonítottak el. A Polgármesteri Hivatal előtt történt egy 
rongálás bűncselekmény, a virágoskertet rongálták meg, illetve a falakat, ajtókat firkálták 
össze. Ezzel kapcsolatban van gyanúsított, aki ellen folyik az eljárás.  
 
Horváth László polgármester: Megkéri Kasza Tamást, hogy néhány szót szóljon a 
falunapok megrendezéséről.  
 
Kasza Tamás: Ismerteti, hogy a Farmosi Életmód Egyesület kiszállt a Farmosi Napok 
megrendezéséből, de ő ennek ellenére az egész faluval együtt szeretné megrendezni. Kéri, 
hogy aki tudja támogassa a rendezvényt. A falunapok 2012. szeptember 21-22-én kerülnek 
megrendezésre.  
 
Horváth László polgármester: Ismerteti a két ülés között történt fontosabb eseményeket, 
tett intézkedéseket.  

- Bejelenti, hogy két nap szabadságot vett igénybe 2012.04.26-27-én.  
- 2012.04.30-án a Rózsa Nyugdíjas Egyesület majálisa volt, példás összetartás 

tapasztalható a körükben.  
- 2012.04.30-án a Baba-mama Klub játékos majálist tartott a Vízparti Élet Háza 

előtti parknál. 
- 2012.05.03-án Víziközmű társulási ülés volt Tápiószentmártonban.  
- 2012.05.08-án szociális kerekasztal ülésére került sor. 
- 2012.05.03-án Társulási ülés volt Újszilváson, víziközmű ügyben.  
- 2012.05.15-én Cegléden megbeszélést tartottak víziközmű ügyben. 
- 2012.05.18-án művészeti fesztivál került megrendezésre az óvodában. A 

környékbeli polgármesterek, pedagógusok elismerésüket fejezték ki a színvonalas 
rendezvényért. Köszönet érte az óvoda vezetőnek, óvónőknek, illetve a 
képviselőknek, hogy biztosították hozzá az anyagi forrást, a karbantartóknak, 
közhasznú munkásoknak a helyszín biztosításában végzett munkáért.  

- -2012.05.18-19 közötti éjszakán parkrongálás történt. Felforgatták a virágágyásokat 
a Polgármesteri Hivatal előtt. 19 virágot vittek el, a kár amit okoztak 50 e Ft feletti.  
Feljelentést tett ismeretlen tettes ellen. Nagy remény van rá, hogy a tettes meglett, 
vittek be gyanúsítottat a rendőrségre. A vizsgálat folyamatban van.  
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-2012.05.19-én a Nagycsaládos Egyesület rendezésében gyermeknap került 
megrendezésre, vetélkedőkkel, tűzoltó bemutatókkal, a Tápiógyörgyei fúvós zenekar 
fellépésével.  
- 2012. 05.20-án vízmintát nyújtottak be a Jászberényi útról. A tűzoltó bemutatóhoz 

vízkivétel történt, ami felborította az áramlatot és felkavarta a hordalékot. Az 
ivóvízminőség javító program megvalósítása után várható, hogy a minőség javulni 
fog. 

- 2012.05.20-21 közötti éjszakán a Vízmű melletti parkban a színpadnál történt 
randalírozás. Sajnálatos tény, hogy ugyanezen az éjszakán a polgárőrök vigyázták 
az óvodánál még felállított sátrat, elég közel volt a kettő egymáshoz, de nem vették 
észre.  

- 2012.05.21-én az ÖKOVÍZ Kft-nél volt megbeszélés víziközmű szolgáltatásról.  
- 2012.05.28-án a Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány épületének 

átadása történt meg Göbölyjáráson. Czerván György államtitkár, és Dr. Szűcs Lajos 
Megyei Közgyűlés Elnöke adta át az épületet.  

- Az ülést megelőzően a Képviselő-testület és az érdeklődők megtekintették az 
általános iskolában a nyelvi labort.  

- Az általános iskola tanulói az Üllőn megtartott angol vers és prózamondó 
versenyen vettek részt. Két első és egy második helyezést értek el. Gratulál hozzá.  

- A fogathajtók találkozójának helyszínének előkészítése megkezdődött. Lekaszálták 
a területet.  

- A testület feladatként szabta meg a polgármesternek és az aljegyzőnek, a helyi 
rendeletek betartása legyen megkövetelve a lakosságtól. Ennek érdekében 
felszólítások kerültek kézbesítésre a lakosság körébe, mely felhívta a figyelmet a 
közterület használatról, köztisztaságról, a szomszédjogról, és az állattartás helyi 
szabályairól szóló rendelet betartására.  

- Az illegális szemét és sitt lerakás felszámolása, nem járt eredménnyel. Ötleteket 
vár, mielőtt az Önkormányzatot súlyos bírsággal sújták.  

- A Magyar Államkincstár visszautalt több mint 3 millió Ft-ot abból a pénzből, amit 
az SNI-s gyermekek, és egyéb más közoktatási normatíváiból adódóan 
visszafizetési kötelezettség terhelte az Önkormányzatot, ami kamatokkal együtt 
több mint 5 millió Ft volt. Ez még az előző jegyző hiányosságaiból adódott. 
Köszönet az aljegyzőnek, illetve az igazgató úrnak, hogy bíztak a fellebbezés 
sikerességében és elkészítették.  

- A Képviselő-testület 2012. április 24. napján megtartott ülésén elfogadta a szociális 
ellátások helyi szabályairól szóló rendeletet. Ezzel kötelezi azon lakosokat, akik 
aktív korúak ellátásában, és normatív lakásfenntartási támogatásban részesülnek, 
hogy lakókörnyezetük rendezettségét biztosítsák. A rendelet 2012. május 2-től él. 
Az ellátásban részesülők lakókörnyezetét a rendelet hatálybalépését követően 75 
napon belül felülvizsgálják, és akik a rendeletben előírtaknak nem tesznek eleget, 
ellátásuk megszűntetésre kerül. Jelenleg 211 fő részesül lakásfenntartási 
támogatásban, és 74 fő aktív korúak ellátásában. Vannak, akik mindkét ellátást 
kapják, így a tényleges lakókörnyezet, amit felül kell vizsgálni 220 ingatlant jelent. 
Május 2. napja óta 81 ingatlant vizsgáltak meg. A vizsgálat során 3-5 helyen 
tapasztaltak a kollégák agresszív ellenállást, ahol személyes sértésnek élték meg, 
hogy a közösség pénzéből eltartottakkal szemben elvárásokat támasztanak. A nagy 
többség szívesen vette, hogy otthonukban felkeresték és megnézték, hogy hogyan 
élnek. A lakásfenntartási támogatásban részesülő 211 főből, támogatás összege 
2.700 Ft-tól 7.900 Ft/ hó-ig terjed, 49 főnek van vízdíj hátraléka 3.000 Ft-tól 
104.000 Ft-ig. A hátralékosok felszólítása és felhívása kikötésre, azt eredményezte, 
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miszerint április 24. és május 18. között 460 e Ft-tal csökkent a vízdíj hátralék. Így 
most 3,6 millió Ft a kintlévőség.  
Az adófizetési kötelezettség minden év január 1-től kötelező. A jogszabály 
kedvezményként határozza meg, hogy március 15-ig és szeptember 15-ig 
pótlékmentesen fizethető meg az adó. Településünkön van építményadó, 
kommunális adó, iparűzési adó és gépjárműadó fizetési kötelezettség összesen 2646 
adózóval. Az első félévi adókötelezettséget időben teljesítette 71,5%. A nem 
fizetők felszólítást kaptak határidő megjelöléssel. A jogszabály nem teszi 
kötelezővé a felszólítást, így az azonnali végrehajtást is lehetett volna 
foganatosítani a jövedelmekre (munkabér, nyugdíj, egyéb ellátás). Az iparűzési 
adóban a május 31-ig teljesítendő bevallások túlfizetéseket tartalmaznak, azaz az 
Önkormányzatnak vissza kell fizetnie.  
A 2012 március 28. napján megtartott ülésén a testület kérte, hogy a helyi 
társadalmi viszonyok rendezésére megalapozott rendeletek kerüljenek szigorúbb 
betartásra, ennek érdekében a polgármester és az aljegyző végezze el a 
falubejárását. Hívják fel mindazon ingatlan tulajdonosok figyelmét, akik a helyi 
szabályokat nem tartják be. Kapjanak határidőt, majd nem teljesítés esetén 
szankcionáljanak. 21 db felszólítás került kiküldésre, az utóellenőrzések 
elvégzésére 2012. június 7-én kerül sor.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

    78/2012. (V.29.) számú képviselő-testületi határozat 
A két ülés között történt fontosabb eseményekről, tett 
intézkedésekről 

 
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Polgármester tájékoztatóját a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, tett intézkedésekről elfogadja.  
Határidő: határozatban foglaltak szerint 
Felelős: Horváth László polgármester 

 
Napirend:  
 
2./ Farmos Község Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak  
       ellátásáról  
       Előadó: Horváth László polgármester 
 
Horváth László polgármester: A Képviselő-testülete az elfogadott munkatervének 
megfelelően Farmos Község Önkormányzat 2011. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti 
feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elkészítette a Tápiószele Székhelyű Közös 
Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (továbbiakban: Szolgálat) vezetője 
Vassné Tóth Katalin.  
A beszámoló tartalmazza az intézmény személyi állományára és szakmai összetételére 
vonatkozó tájékoztatást. Rögzíti a feladatot meghatározó jogszabályokat. A 2010 és 2011. 
évi összehasonlító adatokból megállapítható, hogy növekedett azon kliensek száma, akik 
lelki-mentális, anyagi problémákkal és foglalkoztatással kapcsolatban fordulnak a 
szolgálathoz. Csökkent azon kliensek száma, akik ügyintézéshez kértek segítséget, vagy 



5 

információnyújtáshoz. Összességében a Szolgálathoz fordulók száma Farmos községben 
emelkedett.  
A Szolgálat által ellátott települések adatai nem a lakosság számmal arányos kliens 
mennyiséget mutatják.  
Az előterjesztés tartalmazza Farmos község demográfiai mutatóit, különös tekintettel a 0-
18 éves korosztály adataira. Az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni 
ellátásokat, a jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedéseket. A beszámolási 
időszakban a felügyeleti szervek ellenőrzést nem végeztek. A település bűnmegelőzési 
programmal nem rendelkezik, mely kihatással lehet a későbbiekben benyújtandó 
pályázatokra. A települési önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése a 
gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátása területén további együttműködést, 
együttgondolkodást igényel.  
Várja az írásos előterjesztéssel kapcsolatban a kérdéseket, hozzászólásokat, melyekre 
Vassné Tóth Katalin távolléte miatt Németh Tamásné fog megválaszolni.  
 
Horváth László polgármester: Kérdése, hogy a beszámoló 9. oldalán a kezelt problémáknál 
miért van a nagy szórás, hogy Tápiószele 710, Farmos 1033, illetve a pszichológiai 
tanácsadásban Tápiószele 0, Farmos 9. Máshogy dolgoznak az emberek, vagy mások a 
szempontok? 
 
Németh Tamásné: Félreértés történt. A kolléganők nem vették figyelembe azt, hogy a 
pszichológusnak az ügyfélkörét is be kellene írni. Ez korrigálásra került, de a 
beszámolóban még tévesen szerepel.  
 
Horváth László polgármester: Lehet tudni a korrigált számokat? 
 
Németh Tamásné: Nem osztotta meg vele a főnökasszony.  
 
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: A kezelt problémáknál a szenvedélybetegségek 
száma több mint háromszorosa lett. Lehet tudni, hogy mik ezek a szenvedélybetegségek. 
Cigaretta, alkohol, kábítószer? 
 
Németh Tamásné: Biztosan jelen vannak, de munkájuk nem terjed ki rá.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
    79/2012. (V.29.) számú képviselő-testületi határozat 

Farmos Község Önkormányzat 2011. évi gyermekvédelmi 
és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról szóló beszámoló 
elfogadásáról 
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta Farmos Község Önkormányzat 2011. évi 
gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról 
szóló beszámolót, melyet jóváhagyólag elfogad.  
Megköszöni a Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjének, Vassné 
Tóth Katalinnak, továbbá Farmos településen dolgozó 
Németh Tamásné szakmai vezetőnek és Kollár Diána 
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családgondozónak a gyermekvédelem területén végzett 
tevékenységét.  
Elismeri, támogatja és megköszöni a jelzőrendszer 
munkatársainak (védőnők, óvoda és iskolapedagógusok, 
egyházi képviselők, rendőrség és polgárőrség, hivatali 
szakügyintézők) a megelőzésben végzett munkáját.  
Határidő: 2012. május 31.  
Felelős: Horváth László polgármester 
Értesül: Horváth László polgármester 
 Turóczi István Zoltánné aljegyző 
 Vassné Tóth Katalin szolgálat vezető 
 Németh Tamásné szolgálat vezető 
 Kollár Diána családgondozó 
 Jelzőrendszer munkatársai 

Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és  
Gyámhivatal 

 
Napirend:  
 
3./ A település ivóvíz szolgáltatás integrációjára 
     Előadó: Horváth László polgármester 
 
Horváth László polgármester: Megkéri Miknai Ferencet, ismertesse a Pénzügyi Bizottság 
véleményét, javaslatát.  
 
Miknai Ferenc képviselő: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. A jelenlegi 
tájékoztatást nem ítélte elfogadhatónak. Ezért az előterjesztést a testület számára 
elfogadhatatlannak tartja és tárgyalásra nem javasolja. 
 
Horváth László polgármester: 2011. december 30-án megszületett az új víziközmű 
szolgáltatási törvény. Ennek szellemében a Magyarországon működő ivóvíz szolgáltató 
cégeknek a számát kb. 400-ról 40-re kívánják csökkenteni. Ez azt jelenti, hogy a 20 évvel 
ezelőtti struktúra fog kialakulni, amikor esetünkben a PVCSV szolgáltatta az ivóvizet, 
beleértve a Budai hegyektől Újszászig. Abban az időben örültek, amikor megszűnt a 
PVCSV, majd jött a KÁTA Hidro. A Káta Hidro megszűnésével lehetőség volt a helyi 
vízmű működtetésére. Most sajnos abba a helyzetbe kerültek, hogy annak is vége van és a 
folyamat az ellenkező irányba fordul. A törvénnyel egyidejűleg megjelentek különböző 
sarkalatos dátumok, hogy 2015. adott időpontjáig mit kell elérni, pl. a 150.000 –es bekötési 
egyenértéket. Térségünkben ennek érdekében úgy gondolkodtak a régiók, hogy igyekeznek 
ennek minél előbb eleget tenni, és ennek érdekében a Szigetvíz, az ÖKOVÍZ, illetve a 
KÁTA Hidro, úgy mint a ráckevei kistérség, ceglédi kistérség és a nagykátai kistérség 
vízszolgáltatói összeállnak és létrehozzák ezt a törvényi előírásnak megfelelő méretű, 
víziközmű szolgáltatót. A törekvés megvan, de az egészre jellemző, a kidolgozatlan, 
végrehajtási utasításokat nélkülöző, sok pontban nem egyértelmű szabályozás. Mint a két 
ülés közötti eseményeknél említette, ülésekről ülésekre járnak, és nagy előrehaladásról 
nincs szó. Az ÖKOVÍZ Kft. megbízott két ügyvédnőt, állítsanak össze egy menetrendet, 
hogyan tudják tartani a szoros határidőt. Ennek megfelelően próbál a három térség 
cselekedni. A mai nap folyamán is kapott egy e-mailt, amelyben a holnapi napra 
tárgyalásra hívják. Valószínűleg új szempontok, ismeretek kerülnek majd ismertetésre. A 
mai napon szereztek tudomást arról, miszerint az országgyűlés elé módosító indítványt 
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terjesztettek a víziközmű szolgáltatásról szóló törvényre. Ezért felelőtlenség dönteni. A 
kiküldött anyagban benne van: - milyen formában társulnának, - vagyonkezelésbe adnák a 
vízművet, vagy bérleti szerződés fejében üzemeltetnék a továbbiakban. Annyira híján 
vannak az ismereteknek, feltételeknek, hogy felelősséggel nem lehet erről dönteni. A 
bizottságnak is javasolta, hogy vegyék le a napirendi pontról. Előfordulhat, a következő 
időben rendkívüli testületi ülésre lesz szükség, mert június 30-ig döntést kell hozni.  
A három kistérség közül a KÁTA Hidro volt a legkidolgozatlanabb.  
Várja a kérdéseket.  
 
Kérdés nem volt. 
 
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
    80/2012. (V.29.) számú képviselő-testületi határozat 
    A település ivóvíz szolgáltatás integrációjáról 
 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta és „ A település ivóvíz szolgáltatás 
integrációjára” napirendi pont levételéről döntött.  

 
Napirend:  
 
4./ Farmos község települési folyékony hulladék elhelyező hely hulladékkezelési  
       engedélyének meghosszabbítása 
       Előadó: Horváth László polgármester 
 
Horváth László polgármester: A hulladékleürítőnek az engedélye 2012. november 30-án 
lejár. Az elmúlt ülésen Kellner Zsoltot felkérték, mint környezetvédelmi szakmérnököt, 
hogy segítsen az ilyen irányú munkákban. Zsolt adott egy javaslatot a testületnek, melyet 
javasolt a bizottságnak is, hogy ezt az engedélyt hosszabbítassák meg. Kikérte Lázár 
Zoltán szippantós vállalkozó véleményét, illetve tájékozódott az árakról, hogy abban az 
esetben, ha felszámolnák és rekultiválnák a folyékony hulladék lerakót, akkor mennyiben 
változnának a szippantási árak. A szennyvíz elszállítása esetén 1900-2000 Ft + Áfa lenne a 
költség, míg jelenleg nettó 1100-1200 Ft, tehát megduplázódnának a költségek. A javaslat 
szerint a csatornázás befejezéséig remélhetőleg megkaphatnák az engedélyt, ugyanis 5 évre 
adják. A költség 318.000 Ft és a szakhatósági eljárási díj 27.400 Ft. 
 
Miknai Ferenc képviselő: A Pénzügyi Bizottság az engedély meghosszabbítását javasolja a 
testületnek elfogadásra.  
 
Horváth László polgármester: Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
    81/2012. (V.29.) számú képviselő-testületi határozat 
    A települési folyékony hulladék elhelyezéséről 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a folyékony hulladék elhelyező hely 
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működtetését és az engedélyének meghosszabbításának 
kérelmezéséről döntött. 2012. november 30. napját követően 
is működtetni kívánja, amíg a településen a 
szennyvízcsatorna hálózat megépítésre kerül.  
Költségei (eljárási díj) 318.000 Ft, szakhatósági eljárási díj 
27.400 Ft.  
Határidő: kérelem benyújtása 2012.06.30. 
Felelős: Horváth László polgármester 
 Kellner Zsolt környezetvédelmi szakmérnök 
 Turóczi István Zoltánné aljegyző 

 
Napirend:  
 
5./ Önkéntes Tűzoltó Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetében  
      elnyert pályázat megvalósításának pénzügyi lebonyolítása 
      Előadó: Horváth László polgármester 
 
Horváth László polgármester: Megkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a 
testülettel a bizottsági ülésen elhangzottakat. 
 
Miknai Ferenc képviselő: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. Az előző 
ülésen szó volt a kérelemről, de nem rendelkeztek elég információval, ezért a tűzoltóság 
elnökétől kiegészítéseket kértek, amit megkaptak. A kiegészítésekkel a Pénzügyi Bizottság 
javasolja a Képviselő-testületnek a támogatás megítélését az egyesületnek, de különböző 
gátak beépítésével.  
 
Horváth László polgármester: Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.  
 
Kollár Ferenc képviselő: Amit az elnök úr említett gátak, azok nem gátak, hanem 
biztosíték a kölcsön megtérülésére. Az ÖTE elnöke tájékoztatta a bizottságot, hogy az 
eszközeik terhére vállalnak felelősséget. A bizottság azt kérte, hogy a támogatásuk terhére 
is, tehát a kettő együtt adjon egy fedezeti biztosítékot az Önkormányzat számára. Ez csak 
elvi biztosíték, mert bíznak a tűzoltóság munkájában, hogy letudják szépen bonyolítani. 
Semmi akadályát nem látja most már a támogatás adásának.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
    82/2012. (V.29.) számú képviselő-testületi határozat 

ÖTE HVS LEADER fejezetében elnyert pályázat 
megvalósításának pénzügyi lebonyolításáról 
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelmét. A 
pályázat megvalósításához szükséges pénzeszközt 
rendelkezésre bocsátja, mivel a pályázat utófinanszírozású. 
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
kötelezi az ÖTE-t, hogy a részére nyújtott évenkénti 
600.000.-Ft támogatást adja biztosítékul a támogatás 
összegéig.   
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Napirend:  
 
6./Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződés tervezete (KMB iroda) 
    Előadó: Horváth László polgármester 
 
Horváth László polgármester: A rendőr irodáról van szó. A Pest Megyei Rendőr-
Főkapitányság értesítette,  mely szerint ez a szerződés hiányzik.  
 
Turóczi István Zoltánné aljegyző: Egy szerződést kerestek a rendőrségen, és kiderült, hogy 
nem rendelkeznek bérleti szerződéssel. Azt kérik az Önkormányzatoktól, hogy 
amennyiben tudják támogassák, úgy az ingatlan bérleti díjára vonatkozólag, hogy ne 
kerüljön bérleti díj megállapításra, illetve a közüzemi díjaknak a költségét is vállalja át. A 
bizottsági ülésen Kollár Ferenc képviselő úr tett javaslatot, hogy az internet nem szerepel a 
listában. Tehát még az internetet is rendelkezésre bocsátanák a körzeti megbízottnak, hogy 
minél hatékonyabban tudjon tevékenykedni.  
 
Horváth László polgármester: Megkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a 
bizottság álláspontját.  
 
Miknai Ferenc képviselő: A bizottság támogatja a rendőrség kérését, és a szerződés 
aláírását a polgármester úr részéről.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
    83/2012. (V.29.) számú képviselő-testületi határozat 

Nem lakás céljára szolgáló helyiség (KMB iroda) bérleti 
szerződéséről 
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság, mint 
bérlő által beterjesztett nem lakás céljára szolgáló helyiség 
(KMB iroda) bérleti szerződés tervezetét. A szerződést 
elfogadja azzal hogy az internetet is biztosítja. Hozzájárul, 
hogy a szerződést az Önkormányzat Képviselő-testületének 
nevében eljáró Horváth László polgármester aláírja.  
Határidő: 2012. május 31.  
Felelős: Horváth László polgármester 

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 1139 Budapest, 
Teve utca 4-6. 
Turóczi István Zoltánné aljegyző 
Horváth Judit pénzügyi vezető főtanácsos 

 
Napirend:  
 
7./ Egyebek 
     Előadó: Horváth László polgármester 
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a./ Továbbtanulási feladat ellátási szerződés 
 
Horváth László polgármester: A Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás feladat-ellátási 
szerződést küldött a Képviselő-testületnek jóváhagyásra. A szerződés célja a 
továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás.  
 
Kollár Ferenc képviselő: Érdekesnek tartja ezt 2012. májusa végén, ugyanis a 
pályaválasztás már megtörtént, a gyerekeket már régen felvették iskolákba. Az is szerepel 
a szerződésben, hogy a Képviselő-testület megfelelő helyiséget biztosít a pályaválasztási 
tanácsadást végző személyeknek. Milyen tevékenységet végeznek ezért, és milyen anyagi 
juttatásért cserébe? Ebből nem derül ki, hogy miért, vagy kinek jó ez 2012. májusában.  
 
Vincze Tamás képviselő: Ez működő szerződés, nem új, nem lát benne semmi 
kivetnivalót. Farmos Önkormányzatának anyagiakba sem kerül. Azt, hogy konkrét 
feladatot végeznek-e azt nem tudja megítélni.  
 
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: Fogadják el a szerződést, de kérjenek tájékoztatást 
a feladat ellátásáról.  
 
Vincze Tamás képviselő: Fogadják el a szerződést, és ha az megnyugtatja a testületet, 
kérjenek tájékoztatást.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
A testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, az alábbi határozatot hozta:  
 
    84/2012. (V.29.) számú képviselő-testületi határozat 

A Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás feladat-
ellátási szerződéséről 
 
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulással kötendő 
továbbtanulási feladat-ellátási szerződését jóváhagyja.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Horváth László polgármester 
Értesül: Horváth László polgármester 
  Kollár Ferenc iskola igazgató 

 
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
    85/2012. (V.29.) számú képviselő-testületi határozat 

A Tápió-viédki Többcélú Kistérségi Társulás munkájáról 
tájékoztatás kérés 
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
tájékoztatást kér a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi 
Társulástól a továbbtanulási tanácsadás feladat ellátásáról.  
Határidő: 2012. július 15. 
Értesül: Horváth László polgármester 
  Képviselő-testület 
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b./ Kátyús utak 
 
Miknai Ferenc képviselő: A községi utakon, amit a közútkezelő kezel hatalmas gödrök 
vannak a Jászberényi úton, az iskola előtt. A polgármester úr vegye fel a kapcsolatot a 
közútkezelővel, hogy legalább a nagy gödrök kátyúzását végezzék el.  
 
Dr. Ács József Ferenc: Nem csak kátyúk vannak az utakon, hanem felvannak 
hullámosodva, nagyon balesetveszélyes.  
 
Horváth László polgármester: Felfogja venni a kapcsolatot a közútkezelőkkel..  
 
c./ Fogorvosi ellátás 
 
Horváth László polgármester: A képviselők írásban megkapták a fogorvosi tájékoztatót.  
Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.  
 
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: A kérdéseket is a nyilvánosság előtt tette fel, 
szeretné a választ is felolvasni.  
 
„ Tisztelt Polgármester Úr! 
 
2012. 04.10.-én írt levelére a következőket válaszolom:  
Ha rendelés bármely oknál fogva szünetel, a helyettesítésről a működési engedélyben 
foglaltnak megfelelően biztosítva van.  
Az ügyelettel kapcsolatos tudnivalókat a Dr. Úr elmondta, ehhez csak annyi hozzáfűzésem 
van, hogy az interneten több magán éjjel-nappal ügyelő fogászat hirdeti magát. Annak, 
hogy Farmos Önkormányzat saját ügyeletet működtessen, akadályát nem látom. (Rókus 
kórház szájsebészete valószínűleg megszűnik.)  
Az asszisztensnő munkáját a munkaköri leírásában foglaltak szerint végzi.  
Az elmúlt tíz évben bekövetkezett elvonások: eszköztámogatás, ingatlantámogatás, 
volumenkorlát, időkorlát, anyag és energia áremelés, hardwer, szoftver vásárlása, ( a 
nyilvántartó rendszerüket 2000 emberre vették meg! A számítástechnikai rendszer elavult 
volt, le kellett cserélni kb. 2 millió Ft.) 
Tájékoztatásul azon képviselőknek akik nem tudják, hogy a fogászati rendelő teljesen 
önerőből épült minden segítség nélkül, ezért a rendelő és az összes berendezés eszköz 
magántulajdon.  
 
Farmos, 2012. 05.12. 
 
        Vincze Árpád 
        Dr. Farkas-Vincze Bt. „ 
 
Tarkó Gábor ÖTE elnöke: A Tűzoltó Egyesület nevében megköszöni a támogatást, úgy 
gondolja, hogy nem lesz gond az elszámolással.  
A tűzoltóság szervezetén belül nagy változások történtek, a helyi önkénteseknek is 
rengeteg feladatot határoztak meg, majdnem olyan feladatot fognak ellátni mint a hivatásos 
állomány.  
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Horváth László polgármester: A jövő hónapban elkezdődik a sportkör öltözőjének a 
felújítása, illetve a Polgármesteri Hivatal kamera rendszerének kiépítése, mindkét 
beruházás Leader pályázatból. 
Június 18-tól tervezik a művelődési ház felújítását, várja a segítőket akik társadalmi 
munkában részt tudnának venni a felújításban.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
Horváth László polgármester: Az ülést bezárja.  
 

Kmf. 
  

 
Horváth László        Turóczi István Zoltánné  
polgármester                              aljegyző 

 
 

Dr. Ács Attila                     Kollár Ferenc 
jkv. hitelesítő                       jkv. hitelesítő 

 
 


