Farmos Község
Önkormányzat

Jegyzőkönyv

Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 17-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.
Távolmaradását bejelentette: Dr. Ács József Ferenc képviselő
Tanácskozási joggal jelen van:: Glócz Zoltán körzeti megbízott, Turóczi István Zoltánné
aljegyző
Horváth László polgármester: Köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy az
ülés határozatképes. Jegyzőkönyvvezetőnek felkéri Varga Adriennt, jegyzőkönyv
hitelesítőknek Miknai Ferenc és Vincze Tamás képviselőket.
Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontoktól eltérően, az alábbi napirendi pontok
tárgyalását.
Napirendi pontok:
Nyílt ülés keretén belül:
1./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, tett intézkedésekről
Előadó: Horváth László polgármester
2./ A védőnői álláshelyre érkezett pályázat elbírálása
Előadó: Horváth László polgármester
3./ Előterjesztés Farmos Község Településrendezési Tervének felülvizsgálatára
Előadó: Horváth László polgármester
4./ Előterjesztés a szabálysértési tényállás tartalmazó egyes rendeletek módosításáról
Előadó: Turóczi István Zoltánné aljegyző
5./ Előterjesztés a közigazgatási bírsággal sújtható, tiltott, kirívóan közösségellenes
magatartásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előadó: Horváth László polgármester
6./ Előterjesztés a település esélyegyenlőségi programjára
Előadó: Horváth László polgármester
7./ Előterjesztés jegyzői pályázat kiírására
Előadó: Horváth László polgármester
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8./ Előterjesztés Farmos Község Önkormányzat 5/2003/VI.24./ számú rendelete alapján
díszpolgári cím adományozására
Előadó: Horváth László polgármester
9./ Egyebek
Előadó: Horváth László polgármester
-Leader pályázatok előfinanszírozása (sportöltöző felújítása, kamera rendszer kiépítése)
-Pozsonyi Zsolt szolgálati lakás bérbeadási kérelme
-Fogorvosi asszisztencia ellátása 2012. augusztus 01. napjától
-Általános Iskola taneszköz vásárlása
-Augusztus 20.-i ünnepség
Zárt ülés keretén belül:
10./ A település ivóvíz szolgáltatás integrációja
Előadó: Horváth László polgármester
Horváth László polgármester: Kéri, aki egyetért a jegyzőkönyvvezetőre, hitelesítőkre és a
napirendi pontokra tett javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület a javaslatot 6 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: Május végétől ismerteti a településen elkövetett
bűncselekményeket, illetve elrendelt nyomozásokat. Az elmúlt időszakban 10
bűncselekményben indult nyomozás.
-Kiemelendő egy rablás bűncselekmény, amikor egy idős személytől 160 e Ft-ot loptak el
erőszakos úton, ismeretlen tettesek.
-Volt 3 lakásbetörés, 2 jelentősebb értékű, főként arany ékszereket vittek el, a 3. betörés
volt házastársak közötti perpatvarból adódott.
-Történt egy magánlaksértés, ismert személy ellen folyik az eljárás.
-2 okirattal történő visszaélés bűncselekménye volt.
-Volt egy könnyű testi sértés, ebben nem indult nyomozás, nem volt magánindítvány a
sértett részéről.
-Volt egy csalás.
-2 vasúti közlekedésbiztonság elleni bűncselekmény, ami a sorompó letöréséből áll.
Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.
Kollár Ferenc képviselő: A Polgármesteri Hivatal előtti rongálásról nem esett szó.
Glócz Zoltán körzeti megbízott: Tulajdon elleni szabálysértés volt, ami a Polgármesteri
Hivatal ellen lett elkövetve. Sajnálatos módon még az autót típus szerint sem tudták
azonosítani. Le lett vetítve a felvétel a Farmos Tv-ben, illetve a FAIR újságban is
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megjelent. A lakosság részéről nem érkezett jelzés, hogy bárki felismerte volna az
elkövetőket, illetve a járművet. Szabálysértés miatt még folyamatban van az eljárás.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Horváth László polgármester: Ismerteti a két ülés között történt fontosabb eseményeket,
tett intézkedéseket.
-Bejelenti, hogy az elmúlt időszakban 4 nap szabadságot kivett, 2012. május 31-én, június
7-én, június 26-án, június 28-án.
-2012. június 1-én Pedagógus Napot tartottak az iskolában. Szerény keretek között, egy
szál virággal megköszönték a aljegyzőnővel a pedagógusoknak a munkáját.
-2012. június 6-án MONSANTO Hungária Kft-nél ünnepségen vett részt.
-2012. június 8-án Földhivatalai ellenőrzés zajlott a Muszály alatt, egy feljelentést
követően. Nádason keresztül vezető útnak a nyomvonala volt vitatott. A feleknek sikerült
megegyezniük, átvezetéssel megoldódik az évek óta húzódó kérdés.
-2012. június 12-én Dr. Steiner András ügyvédnél volt, Kudett Magdolna tárgyalására
készítették elő az anyagot.
-2012. június 13-án Nagykátán csatornázással, víziközművel kapcsolatos megbeszélésen
vett részt.
-2012. június 18-án történt meg az első tárgyalás Kudett Magdolna ügyében. Ismerkedős
jellegű volt. Az ügyvédünk észrevételezte, hogy helytelen volt az anyagnak a beadása,
ugyanis Polgármesteri Hivatal volt alperesként megjelölve, nem pedig az Önkormányzat.
-2012. június 18-án ünnepélyes keretek között Orbán Viktor miniszterelnök jelenlétében
átadták a Nagykátai fürdőt.
-2012. június 18-án kezdődött meg a Művelődési Háznak a részleges felújítása. Társadalmi
munkára sajnos nem nagyon jelentkeztek festők, kőművesek. Saját emberekkel végzik a
felújítást, akik nagyon szorgalmasan, lelkesen csinálják.
-2012. június 19-én a pedagógusi záró értekezleten Németh Csaba tanár úr részére a község
lakossága nevében emlékérmet adott át. Megköszönte vele az elmúlt években végzett
munkáját.
-2012. június 20-án a Polgármesteri Hivatal előtti parkból virágokat loptak el. A kamera
rögzítette az elkövető személyeket. Nincs még eredmény a felderítésükben.
-2012. június 20-án Nagykátai Rendőrkapitányságon polgármesterek értekezleten vettek
részt.
-2012. június 26-án ÖKOVÍZ taggyűlés volt Cegléden. Megtörtént a 100.000 Ft-os
részvény befizetése, ezáltal tag lett az ÖKOVÍZ Kft-nél Farmos község Önkormányzata..
-2012. június 27-én a aljegyzőnővel a járásokról szóló tájékoztatón vettek részt
Szentendrén, ahol Szabó Erika államtitkár asszony tartott előadást. Még nagyon sok nyitott
kérdés van.
-2012. július 2-án a kamerarendszer egyik lehetséges kivitelezőjével volt megbeszélés.
-2012. július 3-án a Köztisztviselők Napja alkalmából a hivatal dolgozóival kiránduláson
vettek részt.
-2012. július 4-én a kamerarendszer másik lehetséges kivitelezőjével volt megbeszélés.
-2012- július 9-én a nagykátai vasútállomás került átadásra.
-2012. július 12-én Sápiné Amálka nénit köszöntötték 95. születésnapja alkalmából. Évei
számának megfelelő 1.000 Ft-ot kapott a Magyar államtól, illetve a miniszterelnök
köszöntő oklevelét adták át.
-2012. július 13-án ÖKOVÍZ taggyűlés volt Cegléden.
Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.
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Kérdés, hozzászólás nem volt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
86/2012. (VII.17.) 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./ A védőnői álláshelyre érkezett pályázat elbírálása
Előadó: Horváth László polgármester
Horváth László polgármester: A pályázó nyilatkozott, hogy hozzájárul pályázatának
nyílt ülésen történő tárgyalásához.
A pályázati anyagot a képviselők írásban megkapták. Kérdése, hogy a pályázónak van-e
kiegészítenivalója?
Krizsán-Víg Erika pályázó: A pályázatában mindent részletesen leírt. Bagi Éva
reménybeli kolléganőjével felvette a személyes kapcsolatot, és úgy gondolják, hogy
nagyon hasonlóak a szakmai elképzeléseik, szívesen dolgoznának együtt.
Horváth László polgármester: Várja a képviselőktől a kérdéseket, hozzászólásokat.
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: Nagyon örül a pályázatnak. Örülne, ha sikerülne
betölteni a védőnői állást. Tényleg eléggé részletes az önéletrajz, mindent mellékel, ami a
pályázati kiírásban szerepelt.
Horváth László polgármester: Beszélt Bagi Éva védőnővel, hiszen nekik kell majd
együtt dolgozniuk, és azt mondta ő is, hogy szakmailag nagyon egyformán látják a
dolgokat. Fel lett kínálva a József Attila úti szolgálati lakás, amit sürgősen olyan állapotba
kell hozni, hogy lakható legyen. A pályázó megtekintette a felkínált szolgálati lakást, és
elfogadta a lehetőséget.
Kollár Ferenc képviselő: A kísérőlevélben szerepel, hogy a pályázó szívesen venné
áthelyezéssel a munkahelyváltást, nem kellene külön tárgyalnia a felmentési időről. Ez
mennyire fér bele a pályázati kiírásba? A pályázatban le van írva, hogy 3 hónap próbaidőt
kell kikötni. Áthelyezés esetében próbaidő kikötésére nincs lehetőség.
Örül annak, hogy a sok sikertelen pályázati kiírás után lehetséges, hogy a védőnői álláshely
betöltésre kerüljön.
Turóczi István Zoltánné aljegyző: Amikor személyesen beszélgettek a védőnő jelölttel,
akkor is elmondta, hogy tény és való, hogy a jogszabályok szerint van olyan, hogy
áthelyezés. Azon el kell gondolkodni, hogy az áthelyezéssel minden kötelezettséget
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átvállal az adott munkáltató. Az utóbbi 2-2,5 évben úgy működnek a munkahely váltások,
hogy mindenki ragaszkodik hozzá, miszerint ott megszűntesse a munkaviszonyát, és
lehetővé teszi a jogszabály a felmentési idő 0-2 hónapig, tehát az lehet 1 nap is, vagy 0 is.
Ez által a 3 hónapos próbaidő vagy a pályázónak, vagy a kinevező testületnek nem felel
meg, akkor nem kerülnek összeszámításra az évek, és nem az alapján kell fizetni a
végkielégítést, és az egyéb juttatásokat. Tehát a pályázati kiírásban ezért szerepel így,
illetve az előzetes megbeszélésen erről tájékoztatta a pályázót.
Krizsán-Víg Erika: Erről valóban beszéltek az aljegyző nővel. Kókán a testülettel,
polgármesterrel jó viszonyban van, biztosították arról, hogy nem ragaszkodnak a
felmentési idő letöltéséhez. Ha nyer a pályázata, a testületen múlik, hogy mi lenne a munka
kezdésének az időpontja.
Turóczi István Zoltánné aljegyző: Két külön dologról beszélnek. A munka kezdés lehet
augusztus 1-el. Augusztus 1-én úgy kezd, hogy július 31-vel a munkaviszonya megszűnik,
az a kettő teljesen működik együtt. Ez nem helyezi hátrányba, mert ha úgy adódik, hogy
nyugdíjazáshoz, vagy munkanélküli ellátáshoz az összes éveit összeszámítják, de amit itt
tölt, ha nem felel meg a két fél egymásnak a két fél kötelezettséget vállal magára. A
testületnek arról kell dönteni, hogy befogadják-e a pályázatot, vállalnak-e magukra
kötelezettséget.
Kollár Ferenc képviselő: Javasolja, hogy az eredeti pályázati kiírásnak megfelelően
fogadják be a pályázatot 3 hónapos próbaidővel, 2012. augusztus 1-től.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
87/2012./VII.17./ számú képviselő-testületi határozat
védőnői pályázat elbírálásáról
Farmos
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülte
megtárgyalta a benyújtott védőnői pályázatot és az alábbi
döntést hozta:
Krizsán-Víg Erika védőnő pályázatát elfogadja.
2012. augusztus 01. napjától Farmos község I. számú védőnői
körzetébe 3 hónapos próbaidővel kinevezi.
A kinevezéssel kapcsolatos munkajogi adminisztrációs
munkákat a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja készíti
el.
Határidő: 2012. július 31.
Felelős: Horváth László polgármester
Értesül: Krizsán-Víg Erika
Horváth László polgármester
Turóczi István Zoltánné aljegyző
Horváth Judit gazdálkodási vezető-főtanácsos
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Napirend:
3./ Előterjesztés Farmos Község Településrendezési Tervének felülvizsgálatára
Előadó: Horváth László polgármester
Horváth László polgármester: Az utóbbi időben nagy igény jelentkezett a
Településrendezési Terv felülvizsgálatára, illetve néhány ponton történő megváltoztatásra.
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot. Felkéri a Pénzügyi Bizottság
elnökét, hogy ismertesse a bizottság döntését.
Miknai Ferenc képviselő: A bizottság megtárgyalta, és az alábbi javaslatot tette: időszerű a
Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata.
Fokozottan figyelmet kell fordítani a felülvizsgálat során
-a vállalkozókkal történő egyeztetésre, a település későbbi fejlődésére való tekintettel,
-a belterület rendezettségére, fejlesztésére,
-a külterületen a Natura 2000-rel érintett területekre, tájvédelmi körzetekre.
Horváth László polgármester: Életszerűbbé kell tenni a tervet. Ha az Országos Építési
Szabályzat megengedi, akkor sokkal megengedőbbnek kell lenni a jövő szabályozásában,
mint amit a jelenlegi szabályzat biztosít, pl. beépítettség foka, utcafronttól való távolsága
az épületeknek, telekmegosztás lehetősége.
Ezzel egy folyamatot indítanak el, ami várhatóan 5-6 hónap múlva fog lezáródni. Ebbe a
folyamatba be kell vonni a lakosokat, vállalkozókat, véleményeket, javaslatokat kell kérni
tőlük.
Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
88/2012./VII.17./ számú képviselő-testületi határozat
Farmos
község
felülvizsgálatáról

Településrendezési

Tervének

1./ Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
támogatja Farmos Község Településrendezési Tervének
módosításáról szóló előterjesztést. A módosítás tartalmának
kialakításakor irányadó tényezőket, szempontokat a
Képviselő-testület a következőkben határozza meg:
Az eltelt időszak alatt beérkezett lakossági igények vizsgálata
A napi használat során felszínre került hibák javítása
A község fejlesztésének elősegítése
o Belterületi gyűjtőutak felülvizsgálata
o Napelem-parkok telepítési lehetőségének biztosítása
o Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosítása a
méreten aluli telkek növelhetősége, vagy éppen
csökkentése és az elektromos lég- és földkábelek
építésének pontosabb szabályzása céljából
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2./ A Képviselő-testület megbízza Farmos község
Polgármesterét, hogy a tervmódosítás előkészíttetésére a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth László polgármester
Értesül: Horváth László polgármester
Turóczi István Zoltánné aljegyző
Napirend:
4./ Előterjesztés a szabálysértési tényállás tartalmazó egyes rendeletek módosításáról
Előadó: Turóczi István Zoltánné aljegyző
Horváth László polgármester: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot.
Megkéri Miknai Ferencet, hogy ismertesse a bizottság döntését.
Miknai Ferenc képviselő: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta a rendelet
tervezetet.
Turóczi István Zoltánné aljegyző: A képviselők írásban megkapták az előterjesztést, de a
jelenlévők és a tv nézők kedvéért ismerteti az előterjesztés lényegét.
2012. április 15-től csak törvény szabályozhat szabálysértési tényállást. A településen
voltak olyan helyi rendeletek, amelyekben szabálysértési tényállást rögzítettek:
-A közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló 15/2008. /X.15./ Önk.
rendelet
-A települési szilárd hulladék kezelésére szervezett közszolgáltatásról szóló 1/2008./II.29./
Önk. rendelet
-Az állattartás helyi szabályairól szóló 11/2003./XI.11./ Önk. rendelet
-Farmos község címeréről, zászlajáról és pecsétjéről szóló 11/1991./X.28./ Önk. rendelet
-A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységéről szóló
5/2002./V.28./ Önk. rendelet.
Ezek most úgy kerülnek módosításra, hogy Önkormányzati rendeletben nem kerülnek
szabályozásra szabálysértési tényállásként, de a következő napirendi pont a közigazgatási
bírsággal sújtható, tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások szabályozása. Az, aki a
településen olyan magatartást követ el, amely a közösségi együttélés szabályainak nem
felel meg, az továbbra is szankcionálva lesz, csak most már nem az lesz a neve, hogy
szabálysértés, hanem tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás.
Horváth László polgármester: Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

FARMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2012./……./ rendelet
a szabálysértési tényállást tartalmazó egyes rendeletek módosításáról

8
Farmos Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990.
évi LXV tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a szabálysértésekről, a
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartás rendszerről szóló 2012. évi II.
törvény 254. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1.§
Hatályát veszti a közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló
15/2008. (X.15.) Önk. rendelet 57. §-a az alábbi szöveggel:
„57. § (1) Szabálysértést követ el, és 30.000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki:
a) a 7. § (2) bekezdésében foglalt a fenntartói kötelezettségeket elmulasztja,
b) a 9. § (2) bekezdésében előírt építési munkálatokra vonatkozó rendelkezéseket
megszegi,
c) a 11. § és 13. § (2), (4) bekezdésének közterületi bontásra vonatkozó szabályait
megszegi,
d) a járművek közterületen történő tárolását szabályozó 14. § (1), (2) és (3) bekezdésében
foglalt rendelkezéseket megszegi,
e) a 15. § (1) bekezdésének üzemképtelen járművek közterületi tárolását szabályozó
rendelkezéseit megszegi,
f) a nyomvonal jellegű létesítmények terület-felhasználása, közterületek nem közlekedési
célú használata során a 17. § és 18. § rendelkezéseiben előírt polgármesteri hozzájárulás és
engedély beszerzését elmulasztja,
g) a zöldterületek védelmét szabályozó 19. § (1) bekezdés, a 20. § (3) bekezdés, a 21. §,
22. §, 23. § és 24. § (1) bekezdés rendelkezéseit megszegi,
h) a sportpála és a játszóterek és játszóeszközök használatát szabályozó 25. § (2)
bekezdésének előírásait megszegi,
i) a reklám és kereskedelmi tevékenység 26. § (1) bekezdésének, 27. § (1) bekezdésének és
a 28. § rendelkezéseit megszegi,
j) a mutatványos tevékenység 31. § rendelkezésit megszegi,
k) a köztisztasági rendelkezések közül a 32. § (1) bekezdés, 33. §, 34. § (1), (2), (4), (7),
(8) bekezdések, a 35. §, 36. § (1) és (3) bekezdések, valamint a 37. § szabályait megszegi.
(2) A köztisztasággal kapcsolatos rendelkezések, kötelezettségek teljesítésének
ellenőrzéséről közterület-felügyelet útján a Képviselő-testület gondoskodik
(3) A szabálysértési eljárás lefolytatása külön jogszabály alapján a jegyző hatáskörébe
tartozik. A kiszabható pénzbírság legmagasabb összegét külön jogszabály határozza meg
(4) A szabálysértésen tetten ért elkövető helyszíni bírsággal sújtható. A helyszíni bírság
külön jogszabály által meghatározott legmagasabb összegig szabható ki.
(4) A helyszíni bírság kiszabására a közterület-felügyelő jogosult.”
2.§
Hatályát veszti a települési szilárd hulladék kezelésére szervezett közszolgáltatásról
szóló 1/2008.(II.29.) rendelet „IV. FEJEZET SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉSEK
14.§-a a következő szöveggel:
Szabálysértést követ el, és 30.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki:
(1) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást – a 4. § (7) bekezdés
szerinti szünetelés kivételével - nem veszi igénybe,
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(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

települési szilárd hulladékot felhalmoz vagy közterületre, illetve más ingatlanára a
jelen rendeletben meghatározott feltételektől eltérő módon kihelyez,
települési szilárd hulladék ártalmatlanítását nem a jelen rendeletben meghatározott
telephelyen végzi,
a hulladékgyűjtő edényben visszamaradt szemetet nem üríti ki és a gyűjtőedényt nem
teszi használhatóvá,
a hulladékgyűjtő edény tisztántartási és fertőtlenítési kötelezettségét elmulasztja,
hulladékgyűjtő edényt rendeltetéstől eltérően használ, nem települési szilárd
hulladékot rak a gyűjtőedénybe,
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos szolgáltatást jogosulatlanul végez,
gyűjtőedény beszerzési vagy bérlési kötelezettségének nem tesz eleget,”
3.§

Hatályát veszti az állattartás helyi szabályairól szóló 11/2003.(XI.11.) számú rendelet
22.§-a az alábbi szöveggel:
” (1) Szabálysértést követ el, és harmincezer forintig terjedô pénzbírsággal sújtható az, aki
a rendelet rendelkezéseit megszegi.
(2) Azzal szemben, aki az ebek oltására, az állatbetegségek bejelentésére, megelőzésére
vonatkozó kötelezettségeit elmulasztja, az egyes szabálysértésekről szóló
218/1999.(XII:28.) Korm. rendelet szabályai szerint kell eljárni.
(3) A szabálysérétési eljárás lefolytatására Farmos község jegyzője jogosult.”
hatályon kívül helyezi.
4.§
Hatályát veszti Farmos község címeréről, zászlajáról és pecsétjéről szóló
11/1991.(X.28.) számú rendelet 12.§-a az alábbi szöveggel:
„A községi címer, zászló vagy pecsét engedély nélküli előállítása, felhasználása, vagy a
közösséget sértő használata, továbbá a jelen rendelet 5-11 §-ának megsértése szabálysértés,
melynek elkövetője 30.0001.-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. „ hatályon kívül helyezi.
5.§
Hatályát veszti a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő
tevékenységéről szóló 5/2002.(V.28.) számú rendelete 15.§-a az alábbi szöveggel
„Vegyes rendelkezések /1/ Aki az önkormányzati rendeletben foglaltakat megszegi
szabálysértést követ el és a Polgármesteri Hivatal vele szemben az 218/1999.(XII.28.)
Korm. rendeletet alkalmazva eljárást kezdeményez.”.
7.§
Ez a rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
/:Horváth László:/
polgármester
Záradék:
A rendelet 2012. július….. napján kihirdetésre került.

:Turóczi István Zoltánné:/
aljegyző
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Napirend:
5./ Előterjesztés a közigazgatási bírsággal sújtható, tiltott, kirívóan közösségellenes
magatartásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előadó: Horváth László polgármester
Horváth László polgármester: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot.
Megkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse az ülésen elhangzottakat.
Miknai Ferenc képviselő: A szabálysértés visszavonásából következik. A Pénzügyi
Bizottság módosításokkal, elfogadásra javasolta a testület részére.
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: Kíváncsi a módosításokra.
Horváth László polgármester: Módosításra került a 6. § (1) pontjánál a települési
hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételénél, a két utolsó gondolatjel kihúzásra
került.
„-nem a rendelkezésre bocsátott sorszámmal ellátott gyűjtőedényt, hulladékgyűjtő zsákot
használja,
-a tulajdonosok használatába adott, és az önkormányzat tulajdonát képező hulladékgyűjtő
edényt nem rendeltetésszerűen használja.”
A (2) pont a környezetvédelem, melyből a szennyvízcsatorna kihúzásra került, mivel még
nincsen, majd ha aktuális lesz visszakerül. Kiegészítésre került, hogy az építési törmelék
elszállításáról nem gondoskodik, vagy nem a kijelölt lerakóhelyre szállítja.
Az (5) pontnál a közterületek használatának rendjénél volt módosítás, megkéri a jegyző
nőt, hogy ismertesse.
Turóczi István Zoltánné aljegyző: Kollár Ferenc képviselő javaslatára, közterület a
játszótér, és annak a használati rendje is kerüljön leszabályozásra, ugyanúgy ahogyan a
temetőnél is van, hogy kutyát bevinni tilos. A képviselő kérte nézzen utána annak, hogy
amennyiben lehetőség és mód van rá, akkor itt kerüljön szabályozásra az is, hogy sem a
játszótéren, sem a környékén, sem az oktatási nevelési intézmények környékén ne
dohányozzanak.
Kovács Balázsné külsős bizottsági tag részéről volt kérdés, illetve javaslat, hogy miért nem
került leszabályozásra az állattartással kapcsolatos büntetendő magatartás? Azt a
tájékoztatást adta, hogy jelenleg az a szabály van, hogy amit magasabb szintű jogszabály,
törvény, kormányrendelet, szakirányú miniszteri rendelet szabályoz, azt már helyi
önkormányzati rendeletben nem lehet szabályozni, de azokban a rendeletekben benne van,
hogy annak a végrehajtása helyi szinten államigazgatási eljárásként a jegyzőre tartozik.
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: A 3.§-nál szerepel, hogy közigazgatási bírság
szabható ki, viszont a helyszíni bírság nem került szabályozásra. Úgy volt, hogy
alkalmazható a helyszíni bírság, hogyha egyetért a jogsértő. Az kisebb büntetési összeg
mint a közigazgatási bírság. Ezzel nem szeretnének élni?
Turóczi István Zoltánné aljegyző: Elgondolkodott rajta, de ahhoz közterület felügyelőt
kellene alkalmazni a helyszíni bírság megállapításához, kint kellene a településen járnia.
Nem életszerű, de ha bevezetésre kerül ez a rendelet, akkor majd a gyakorlat fogja
eldönteni.
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Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: Kéri, hogy a közterület foglalásnál
konkretizálják a járművet tárol fogalmat. Ha valaki a háza előtt leáll este, és reggel elmegy,
akkor az kimeríti-e a közterület foglalást?
Turóczi István Zoltánné aljegyző: Jogilag igen.
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: A 6.§ (2) Környezetvédelem utolsó pontjaként
szerepel, hogy közterületen szeszesitalt fogyaszt, véleménye szerint ez kerüljön át az (5)
közterület eltérő használatának rendjéhez.
Kollár Ferenc képviselő: A közterület használati engedélyre ki kellene dolgozni valamit.
Turóczi István Zoltánné aljegyző: Külön rendeletben le van szabályozva és ezek a
rendeletek nem kerültek hatályon kívül helyezésre.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2012. (……..) önkormányzati rendelete
a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások szabályozásáról

Farmos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32.
cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott, valamint 2011. évi CLXXXIX. évi
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 51. § (4) bekezdésében, a 143. § (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az 1990. évi LXV. a helyi önkormányzatokról
szóló törvény 16. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el.
1.§
E rendelet alkalmazásában tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásnak az a magatartás
minősül, amely a társadalomra nem veszélyes, ezért szabálysértésnek vagy
bűncselekménynek nem minősül, de a közösségi együttélés szabályaival ellentétes, és azt a
képviselő-testület e rendeletében tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásnak
minősítette.
2.§
E rendelet előírásait kell alkalmazni arra a természetes személyre, jogi személyre, valamint
jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetre, aki Farmos község közigazgatási
területén tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást tanúsít.
3.§
(1) A bírság kiszabása helyett megrovás alkalmazható, amennyiben a tiltott, kirívóan
közösségellenes magatartás az elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú, s kellő
visszatartó erő várható az intézkedéstől.
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(2) Az e rendeletben meghatározott tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás
elkövetőjével szemben ötezer forinttól százötven-ezer forintig terjedő közigazgatási bírság
szabható ki.
(3) A kiszabásra kerülő pénzbírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni
a) a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás súlyát és a felróhatóság mértékét,
b) az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, amennyiben azokat az erre
vonatkozó tájékoztatásra igazolja.
4.§
A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás miatt közigazgatási hatósági eljárást
hivatalból, illetve bármely személy jelzése alapján kell lefolytatni, melynek valódiságáról
Farmos község jegyzője meggyőződik.
5. §
(1) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás miatt a közigazgatási hatósági eljárás
lefolytatása, és a cselekmény elbírálása a jegyző hatáskörébe tartozik.
(2) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetőjével szembeni eljárásra a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) A rendeletben foglaltak betartását a jegyző ellenőrzi.

6. §

Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások
(1)Települési hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevétele
Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki
- nem a rendeletben meghatározott regionális hulladéklerakó telepre rakja le az
összegyűjtött szilárd hulladékot,
- a gyűjtőtartályban folyékony, mérgező, környezetszennyező, robbanásveszélyes vagy
egyéb olyan anyagot helyez el, amely veszélyezteti az elszállítással foglalkozók vagy
mások életét, testi épségét vagy egészségét,
- a gyűjtőtartályba nem háztartási szilárd hulladékot helyez el,
- a gyűjtőedény ürítése során keletkezett szennyeződést nem takarítja el,
(2)Környezetvédelem

-

-

Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki
az ingatlana előtti közterületre nyúló fák és más növények gallyazásáról nem gondoskodik,
ingatlanán lévő kártevők és az allergén növények irtásáról nem gondoskodik,
ingatlana rendbetételéről, gyomtól, gaztól, hulladéktól való megtisztításáról, ingatlana
előtti járdaszakasz járhatóvá tételéről, árok tisztántartásáról nem gondoskodik,
közterületre, kül -és belterületre, magánterületre, közforgalom célját szolgáló útra, ezek
mellett lévő csatornába, közcsatorna víznyelőjébe, csapadékvíz-elvezető árokba,
öntözőcsatornába (Hajta) bármilyen szemetet, hulladékot, állati hullát, törmeléket vagy
egyéb szennyező, egészségre ártalmas, veszélyes, eldugulás, rongálódás okozására
alkalmas anyagot kiönt, lerak,
az ingatlanán keletkező csapadékvíz-elvezetéséről nem jogszerűen gondoskodik,
csapadékvíz elvezető rendszert megrongál, rendeltetésszerű működését korlátozza,
közterületen fákat, növényeket, parkberendezéseket rongál, bennük kárt tesz,
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-

nem a plakátok kihelyezésére szolgáló területre helyez ki hirdetéseket, valamint annak
levételéről nem gondoskodik,
közterületen zöldterületre, parkosított területre gépkocsival, vagy egyéb járművel ráhajt,
parkol,
építési törmelék elszállításáról nem gondoskodik, vagy nem a kijelölt lerakóhelyre szállítja
avar és kerti hulladék égetését engedély nélkül, nem a légköri viszonyoknak megfelelően,
nem megengedett helyen, nem a biztonsági előírásoknak megfelelő módon végez,
hatóságilag elrendelt tűzgyújtási tilalom ellenére égetést végez,
nem fűtésre szolgáló egészségre ártalmas, légszennyező, környezetszennyező anyagokat
éget,
(3)Vásárok és piacok

-

Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki
nem az árusításra meghatározott helyen és időben árusít,
nem a jogszabályi rendelkezéseknek, előírásoknak megfelelően árusít termékeket,
nem rendelkezik az árusítás napjára szolgáló érvényes helyjeggyel,
szakvizsgálatra szoruló árut szakvizsgálat nélkül árusít,
az árusított áru eredetéről, minőségéről, mennyiségéről, áráról felvilágosítást nem ad az
ellenőrzésre jogosultnak,
a piac, vásár útjait eltorlaszolja,
árusítóhelyén és annak közvetlen környékén keletkezett hulladékot nem takarítja el,
(4)Temető és temetkezés

-

Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki
kutyát – a vakvezető kutya kivétel – temetőbe bevisz,
építőanyagot az üzemeltető hozzájárulása nélkül temetőbe beszállít, építési vagy bontási
munkát megkezd, vagy bontási anyagot elszállít,
építési hulladékot a keletkezéstől számított 3 napon belül nem szállítja el,
a temetőbe gépjárművel, kerékpárral behajt és azzal közlekedik (kivéve: mozgássérültek,
temetkezési szolgáltatást végzők, sírkőállítók),
a temetőben keletkezett hulladékot nem az arra kijelölt helyre rak le, helyez el,
a temetőben avart, elszáradt koszorút és virágmaradványt éget.
(5)Közterület eltérő használatának rendje

-

-

Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki
közterület-használati engedély és használati díj fizetése nélkül használ rendeltetéstől
eltérően közterületet,
közterületen szeszesitalt fogyaszt – különféle rendezvényekre kiépült egységek
kivételével-.
helyi közutakon és közterületen közterület-használati engedély, útkezelői hozzájárulás
nélkül hatósági jelzéssel nem rendelkező járművet tárol,
közterületen tehergépkocsit, pótkocsit, vontatót, nyerges vontatót, autóbuszt,
mezőgazdasági, erdészeti feladatú berendezéseket, gépeket közterület-használati engedély
nélkül tárol,
a járművön nem jól látható helyen helyezi el közterület-használati engedélyét, vagy annak
másolatát.
Közterületen (különösen a játszótéren) szeszesitalt fogyaszt,
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Nem dohányzó közterületen –nevelési oktatási intézményt határoló teljes közterületendohányzik
(6)A község címerének és zászlajának létesítése és használata

-

Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki
Farmos község címerét és zászlaját engedély nélkül állítja elő, használja.
7.§
E rendelet kihirdetése napján lép hatálya.

/:Horváth László:/
polgármester

/:Turóczi István Zoltánné:/
aljegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2012.

/:Turóczi István Zoltánné:/
aljegyző
Napirend:
6./ Előterjesztés a település esélyegyenlőségi programjára
Előadó: Horváth László polgármester
Horváth László polgármester: Pályázatok benyújtásához van szüksége a településnek
esélyegyenlőségi terv elkészítésére. Megkéri Miknai Ferencet, hogy ismertesse a Pénzügyi
Bizottság javaslatát.
Miknai Ferenc képviselő: 2012. december 31-ig történő felülvizsgálat során célszerű a
pontos számadatokkal kiegészíteni, lakosság szám, gyerekkorúak, férfiak, nők, idősek
számaránya tekintetében. A bizottság néhány változtatással elfogadásra javasolta a
testületnek.
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: A módosításokat egyeztette az aljegyző
asszonnyal. Ez nem az első eset, amikor olyan előterjesztést kapnak készhez, amit a
polgármester aláírásával küldenek ki, hogy értelmezzék, véleményezzék, és a polgármester
valószínűleg nem olvasta el, mert ha elolvasta volna nem küldi ki hibákkal. Megkéri, hogy
ilyen ne forduljon elő még egyszer.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
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A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
89/2012./VII.17./ számú képviselő-testületi határozat
A település esélyegyenlőségi programjáról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a település esélyegyenlőségi programját és a
módosításokkal a melléklet szerint elfogadja.
Az elfogadott települési esélyegyenlőségi program
felülvizsgálatát 2012. december 31. napjáig határozza meg.
Határidő: 2012. július 17.
Felelős: Horváth László polgármester
Értesül: Horváth László polgármester
Turóczi István Zoltánné aljegyző
Napirend:
7./ Előterjesztés jegyzői pályázat kiírására
Előadó: Horváth László polgármester
Horváth László polgármester: Kudett Magdolna volt jegyző 2012. június 28-án saját
kérésére közszolgálati jogviszonyát megszűntette. Ezáltal lehetőség nyílt arra, hogy a
jegyzői állásra pályázatot írjanak ki. 30 napon belül ki kell írni az álláshirdetést.
Javasolja az előterjesztésben szereplő pályázati kiírás elfogadását.
Megkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság javaslatát.
Miknai Ferenc képviselő: A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a pályázat
kiírását.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
90/2012./VII.17./ számú képviselő-testületi határozat
Jegyzői pályázat kiírásáról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete jegyzői álláshely betöltésére pályázatot ír ki a
hatályos jogszabályokban foglaltak alapján az
alábbiak szerint:
A pályázat kiírója: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülte 2765 Farmos, Fő tér
1.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlanidejű
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: határozatlan időre szól
A munkavégzés helye: Pest megye, 2765 Farmos, Fő tér 1. Polgármesteri Hivatal
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

16
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. § (2) bekezdésében
meghatározott jegyzői feladatok.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
Büntetlen előélet,
Cselekvőképesség
Jegyzővé az nevezhető ki, aki igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori
képesítéssel vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítéssel és jogi vagy
közigazgatási szakvizsgával, vagy az OKV elnöksége által teljeskörűen közigazgatási
jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítéssel rendelkezik, és
legalább kétévi közigazgatási gyakorlatot szerzett.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Jegyzői munkakörben eltöltött legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Önéletrajz, mely tartalmazza személyes adatait ( neve, születési neve, anyja neve, neme,
születési helye, családi állapota, állampolgársága, állandó és ideiglenes lakcíme,
telefonszáma, faxszáma, e-mail címe, honlapja), betöltött beosztásra munkakörre; szakmai
tapasztalatra, végzettségre, szakképzettségre, készségekre, képességekre, kompetenciákra –
nyelvismeretre, számítógép-felhasználói készségekre, járművezetési engedélyre, katonai
szolgálatra) vonatkozó adatait.
A kinevezést megelőzően hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen előéletű,
továbbá nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a kormányzati szolgálati
jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. szeptember 01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 02.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 24.
A pályázónak csatolni kell: nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagba foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul a pályázó.
A pályázatok értékelésének előkészítésével a Testület megbízza a Pénzügyi,
Településfejlesztési, Jogi és Ügyrendi Bizottságát. A Bizottság az értékelés során a
benyújtott pályázatokat véleményezi, hogy megfelelnek-e a pályázati kiírásnak. A Testület
megbízza a Polgármestert, hogy az eljárás lefolytatására kérje fel Tápiószele jegyzőjét,
Tóth Juliannát, továbbá a pályázati kiírásnak megfelelő pályázókat – amennyiben azt
szükségesnek ítéli - a pályázatot elbíráló testületi ülésre hívja meg.
A Testület a szakképesítés megszerzése alól felmentést nem ad, a gyakorlati időt nem
csökkenti, a szakvizsgának a meglététől nem tekint el.
A Képviselő-testület kinevezésben hat hónapig terjedő próbaidőt köt ki.
Határidő: 2012. július 17.
Felelős: Horváth László polgármester
Értesül: Tóth Julianna Tápiószele jegyzője
Horváth László polgármester
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Napirend:
8./ Előterjesztés Farmos Község Önkormányzat 5/2003/VI.24./ számú rendelete alapján
díszpolgári cím adományozására
Előadó: Horváth László polgármester
Horváth László polgármester: Megkéri Miknai Ferencet, hogy ismertesse a Pénzügyi
Bizottság javaslatát.
Miknai Ferenc képviselő: A bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és úgy döntött,
hogy az idei évben augusztus 20-ra nem javasol díszpolgári cím adományozását Farmos
községben. Ezt a testületnek ajánlják.
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: Némi indoklást kér.
Miknai Ferenc képviselő: Az elmúlt években mindig gond volt az, hogy az utolsó
hónapban hogyan kerül ez terítékre. Nem találtak olyan alkalmas személyt, akit az idei
évben javasoljon a Pénzügyi Bizottság a testületnek elfogadásra, ezért nem tettek javaslatot
név szerint senkire.
Horváth László polgármester: A rendelet szerint ez nem kötelező, csak adható,
lehetőség. Úgy érezték, ha évente ismétlődik, és esetleg engedményeket tesznek, akkor az
eddigieknek a devalválása történik. A jelölés módjáról is vitáztak, hogy mennyire kell
kiszélesíteni a jelölés lehetőségét. Szó volt arról, hogy egyesületek, település lakói
kezdeményezhetnék, de el lett vetve, arra hivatkozva, hogy visszájára sülhet el, sértődés
lehet. A bizottság úgy gondolta, hogy továbbra is fenntartaná a testületnek a jelölés jogát.
Kollár Ferenc képviselő: A bizottsági ülésen szóba került az is, hogy nem csak
díszpolgári cím adományozásáról lehetne szó, hanem a további években lehetnének más
olyan címek is, amelynek a feltételeit könnyebb teljesíteni. Meg lehetne köszönni olyan
embereknek a munkáját, akik társadalmi munkában sokat segítenek, vagy a községben
kitűnően sportol, stb.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
A testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta:
91/2012./VII.17./ számú képviselő-testületi határozat
Díszpolgári cím adományozásáról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy 2012. évben nem adományoz Díszpolgári
címet.
Napirend:
9./ Egyebek
Előadó: Horváth László polgármester
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a./ Leader pályázatok előfinanszírozása (sport öltöző felújítása, kamera rendszer kiépítése)
Horváth László polgármester: LEADER pályázaton sikerült pénzt nyernie a Sport
Egyesületnek és a Polgárőrségnek. Egyik egyesület sem rendelkezik olyan anyagiakkal,
amely biztosítaná, hogy meg tudják finanszírozni a beruházást, ezért javasolta a
bizottságnak, hogy hasonló módon, mint a Tűzoltó Egyesületnek adjanak a Sport-Klub
Farmosnak, illetve a Farmosi Polgárőrség Közhasznú Tevékenységű Szervezetnek pénzt,
amely lehetőséget adna arra, hogy előfinanszírozzák a beruházást.
A LEADER pályázaton nyert pénz, amit sportlétesítmények felújítására, korszerűsítésére
lehetett nyerni 5.868.398 Ft, erre van kötelezettségvállalás, ennyit kellene biztosítani a
Sport Egyesületnek, addig míg ebből a pénzből a nettó kiadásra jutó támogatás ami
4.620.786 Ft vissza nem érkezik.
A terv szerint 2 szerződés kerülne megkötésre, egyrészt az Önkormányzat és A Sport-Klub
Farmos között, másrészt a Sport-Klub Farmos és a kivitelező között.
Az utolsó résszámlát követő 3 hónapon belül várható, hogy az MVH-tól megérkezik a
pályázaton elnyert nettó összeg, 4.620.786 Ft. A különbözet, ami az Áfából adódik, azt be
kell nyelni.
A felújítás a teljes tető cseréjét, külső pucolást, nyílászárók cseréjét, kisebb belső
átalakítást, mennyezetnek a burkolását, vizesblokknak a felújítását foglalja magába.
Miknai Ferenc képviselő: A Pénzügyi Bizottság azt javasolta, hogy ugyanúgy mint az
Önkéntes Tűzoltó Egyesületnél, megfelelő biztosítékok beépítésével előfinanszírozzák a
munkát.
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: Mi a határideje az elkészítésnek?
Horváth László polgármester: A pályázat elbírálásától számított 9 hónap.
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: Örülne neki, ha minél előbb fel tudnák újítani az
öltözőt. Örül annak, hogy megnyerték a támogatást. Nem volt az tisztázott, hogy kinek a
tulajdona az ingatlan, jogilag rendezésre került?
Horváth László polgármester: A terület jelenleg is a Termelő Szövetkezet tulajdonát
képezi. Készen áll a TSZ arra, hogy a lehető legkisebb összegért, ami jogilag elfogadható,
eladja a területet. Addig a LEADER kiírásnak megfelelően megállapodásban rögzítették
azt, hogy 5 évig fenntartják az állapotot. Kölcsönadási szerződéssel oldották meg, illetve 5
évig szóló megállapodással.
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: Nincs rálátása az Önkormányzat napi pénzügyi
helyzetére, ha most minden civil szervezetnek ilyen összegeket adnak hitel címen, nem
okoz gondot az Önkormányzat likviditásában?
Horváth László polgármester: Nem okoz problémát. Az 54 millió Ft-os rulír hitel
rendelkezésre áll, amit pályázatokhoz letudnak hívni.
A Tanyafejlesztési Program pályázat is ismét kiírásra kerül, szeretné, ha be tudnák nyújtani
a pályázatot árokásó gépre.
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Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: Minden pénzmozgásról, ami a hitelszámlát
érinti, tájékoztatást kér.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
92/2012./VII.17./ számú képviselő-testületi határozat
Sport-Klub Farmos HVS LEADER fejezetében elnyert
pályázat megvalósításának pénzügyi lebonyolításáról
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a SportKlub Farmos sportlétesítmények felújítására, korszerűsítésére
elnyert pályázat megvalósításához szükséges pénzeszközt
rendelkezésre bocsátja, mivel a pályázat utófinanszírozású.
Kötelezettségvállalás szerinti teljes összeg: 5.868.398 Ft
Nettó kiadásra jutó támogatás összege: 4.620.786
Határidő: 2012. július 17.
Felelős: Horváth László polgármester
Értesül: Horváth László polgármester
Rózsavölgyi Géza Sport-Klub Farmos elnöke
Turóczi István Zoltánné aljegyző
Horváth Judit gazdálkodási vezető-főtanácsos
Horváth László polgármester: LEADER pályázaton belül Civil Szervezetek Támogatása,
Kulturális Értékeinek Fenntartása, Hagyományőrzés célterületre nyert a Polgárőrség pénzt
kamerarendszer kialakítására.
A kötelezettségvállalás szerinti teljes összeg: 2.148.653 Ft
A nettó kiadásra jutó támogatás összege: 1.691.853 Ft
Dr. Ács Attila képviselő: Mit foglal magába a pályázat?
Horváth László polgármester: 3 kameráról van szó, a hivatalnál lesznek elhelyezve, a
bejövő utak irányába, de a rendszer 15 kamerára kibővíthető. 2 árajánlat van, ugyanazzal a
végösszeggel, az a különbség, hogy az egyik felbontása jobb minőségű. A kivitelezőről a
Polgárőrség dönt. Az Önkormányzatnak annyi a szerepe, hogy a pénzt biztosítsa, mert az
egyesület nem rendelkezik olyan összeggel, hogy előre meg tudja finanszírozni a
pályázatot.
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: Az Önkormányzat folyósítja ezeket a hiteleket,
de az önerő is az Önkormányzaté, amit úgy emlékszik, hogy a költségvetésbe beterveztek.
Horváth László polgármester: Az ÁFA-t az Önkormányzat fizeti.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
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A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
93/2012./VII.17./ számú képviselő-testületi határozat
Farmosi Polgárőrség Közhasznú Tevékenységű Szervzet
HVS
LEADER
fejezetében
elnyert
pályázat
megvalósításának pénzügyi lebonyolításáról
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Farmosi
Polgárőrség
Közhasznú
Tevékenységű
Szervezet
kamerarendszer
kiépítésére
elnyert
pályázat
megvalósításához szükséges pénzeszközt rendelkezésre
bocsátja, mivel a pályázat utófinanszírozású.
Kötelezettségvállalás szerinti teljes összeg: 2.148.653 Ft
Nettó kiadásra jutó támogatás összege: 1.691.853 Ft
Határidő: 2012. július 17.
Felelős: Horváth László polgármester
Értesül: Horváth László polgármester
Csákó Béla Polgárőrség elnöke
Turóczi István Zoltánné aljegyző
Horváth Judit gazdálkodási vezető-főtanácsos
b./ Pozsonyi Zsolt szolgálati lakás bérbeadási kérelme
Horváth László polgármester: Pozsonyi Zsolt kérelmet nyújtott be, újabb 1 évre szeretné
a Béke út 8. szám alatti szolgálati lakást bérbe venni.
Megkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság javaslatát.
Miknai Ferenc képviselő: A bizottság javasolja, hogy Pozsonyi Zsolt kapja meg újabb 1
évre a szolgálati lakást, az előző évi feltételekkel.
Horváth László polgármester: Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.
Kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
94/2012./VII.17./ számú képviselő-testületi határozat
Pozsonyi Zsolt részére önkormányzati tulajdon
bérletének meghosszabbításáról
Farmos
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta Pozsonyi Zsolt kérelmét és az alábbi döntést
hozta:
Az Önkormányzat tulajdonát képező Farmos, Béke út 8.
szám alatt lévő 65 m2 alapterületű lakást, határozott időre,
2013. július 16. napjáig bérbe adja.
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A bérleti szerződést a Polgármesteri Hivatalban kell
megkötni a hatályos jogszabályi feltételek szerint az alábbi
megkötésekkel:
A bérleti díj összege: bruttó 20.000 Ft/hó, mely nem
tartalmazza a közüzemi díjakat.
A szerződés aláírásnak napján kerüljenek leolvasásra a
mérőóra állások.
Határidő: 2012. július 20.
Felelős: Horváth László polgármester
Értesül: Horváth László polgármester
Pozsonyi Zsolt kérelmező
Turóczi István Zoltánné aljegyző
Horváth Judit pénzügyi vezetőfőtanácsos
c./ Fogorvosi asszisztencia ellátása 2012. augusztus 01. napjától
Horváth László polgármester: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot.
Megkéri Miknai Ferencet, hogy ismertesse a bizottság javaslatát.
Miknai Ferenc képviselő: dr. Bencze Józsefné asszisztens nyugállományba vonul. Kérése,
hogy a nyugdíj mellett tovább szeretne dolgozni. Kérését a bizottság támogatta, mivel a
szerződés, amely létrejött a fogorvos és az önkormányzat között biztosítja. A Pénzügyi
Bizottság támogatta a továbbfoglalkoztatást 2012. december 31-ig, a következő évi
költségvetésnél visszatérnek ismét a kérdésre.
Horváth László polgármester: Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.
Kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
95/2012./VII.17./ számú képviselő-testületi határozat
Fogorvosi asszisztenciáról
Farmos
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta az Önkormányzat fogorvosi egészségügyi
alapellátásáról szóló együttműködési megállapodás 7. pontját
és az alábbi döntést hozta.
2012. december 31. napjáig a jelenleg hatályban lévő
együttműködésben vállalt kötelezettségét megtartja. dr.
Bencze
Józsefné
fogorvos
asszisztens
továbbfoglalkoztatásához hozzájárul.
Határidő: 2012. július 31.
Felelős: Horváth László polgármester
Értesül: Horváth László polgármester
dr. Bencze Józsefné
Dr. Farkas-Vincze Fogászati Szolgáltató Bt.
Turóczi István Zoltánné aljegyző
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d./ Általános Iskola taneszköz vásárlása
Horváth László polgármester: Megkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a
bizottság javaslatát.
Miknai Ferenc képviselő: A bizottság támogatta az iskolai padok beszerzését.
Kollár Ferenc képviselő: 2 évvel ezelőtt az ÁNTSZ vizsgálatot tartott az Általános
Iskolában, melynek során kifogásolták az iskolai berendezéseket. Elavultnak, rossz
minőségűnek, és egészségre veszélyesnek nyilvánították. Az Önkormányzat 2 évvel ezelőtt
vállalta, hogy 2016-ig az iskolai bútorokat lecseréli. Ennek az első lépésében az első
osztályok padjait, székeit cserélik ki. 20 db két személyes pad, és 40 db szék a két osztály
részére.
Az iskola egész éves versenysorozaton 500.000 Ft-ot nyert, amelyet erre kíván
felhasználni. Tárgyalt bútorgyártó céggel, kért árajánlatot, és a kapott árajánlatból még
117.000 Ft-ot le tudott alkudni, így 762.000 Ft-ba kerül a két tanteremnek a berendezése,
ami 20 db 2 személyes padot és 40 db széket jelent. Tehát 500.000 Ft rendelkezésre áll, az
Önkormányzatnak 262.000 Ft-ot kellene vállalni.
Szűkös a határidő, az 500.000 Ft felhasználásával augusztus 31-ig el kell számolni, ha nem
tudnak, akkor elúszik az a pénz. A bútoroknak az elkészítési ideje 6 hét.
Horváth László polgármester: Nagyon sok felújításra váró dolog van az iskolánál, amit
az ÁNTSZ előírt, amiket majd pályázati úton tudnak csak megvalósítani. Eldőlt, hogy az
állam a 3.000 fő lakosságszám alatti települések fenntartását veszi át, az a fölöttieket csak
kellően megindokolt kéréssel.
Javasolja az iskolai bútorok beszerzését.
Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.
Több kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
96/2012./VII.17./ számú képviselő-testületi határozat
Általános Iskola taneszköz vásárlásáról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
hozzájárul az Általános Iskola részére 20 db 2 személyes pad
és 40 db vásárlásához.
Pályázati pénz: 500.000 Ft
Önkormányzati támogatás: 262.000 Ft, melyet az
Önkormányzat a költségvetésből a tartalék keret terhére
biztosít.
Határidő: 2012. augusztus 31.
Felelős: Horváth László polgármester
Értesül: Horváth László polgármester
Kollár Ferenc iskola igazgató
Turóczi István Zoltánné aljegyző
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e./ Augusztus 20.-i ünnepség
Horváth László polgármester: A Művelődési Ház felújítás alatt áll. Az aljegyző nővel
úgy gondolták, hogy az augusztus 20-i ünnepséget a Művelődési Házban tartanák. Külön
ünnepélyességet adnának. hogy az állami ünnepen történne meg a következő
állampolgársági eskütétel több személy számára. Az előadóról nem szeretne nyilatkozni,
tervei szerint jelentősebb személy, illetve a szokásos kenyér szentelés, valamint kis műsor
lenne.
Ehhez testületi határozat nem szükséges, csak szeretné, ha a hivatalon belül kialakult
elképzelést támogatná a testület.
Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: Jó ötletnek tartja.
Több kérdés,vélemény, hozzászólás nem volt.
Horváth László polgármester: A nyílt ülést bezárja, az ülés zárt ülés keretében folytatódik.
Kmf.

Horváth László
polgármester

Turóczi István Zoltánné
aljegyző

Miknai Ferenc
jkv. hitelesítő

Vincze Tamás
jkv. hitelesítő

