Farmos Község
Önkormányzat

Jegyzőkönyv

Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 9-én 18.00
órai kezdettel tartott ülésén.
Jelen vannak: Horváth László polgármester, Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester,
Kollár Ferenc, Miknai Ferenc, Vincze Tamás képviselők.
Késve érkezett: Dr. Ács József Ferenc képviselő
Távolmaradását bejelentette: Dr. Ács Attila képviselő
Tanácskozási joggal jelen van:: Turóczi István Zoltánné jegyző
Horváth László polgármester: Köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy az
ülés határozatképes. Jegyzőkönyvvezetőnek felkéri Varga Adriennt, jegyzőkönyv
hitelesítőknek Miknai Ferenc és Kollár Ferenc képviselőt.
Napirendi pontok:
1./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, tett intézkedésekről
Előadó: Horváth László polgármester
2./ Előterjesztés a járási kormányhivatallal kapcsolatos megállapodás tervezetre
Előadó: Horváth László polgármester
3./ Előterjesztés a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatra
Előadó: Horváth László polgármester
4./ Előterjesztés az állattartásról szóló helyi rendelet felülvizsgálatára
Előadó: Horváth László polgármester
5./ Egyebek
Horváth László polgármester: Kéri, aki egyetért a jegyzőkönyvvezetőre, hitelesítőkre és
a napirendi pontokra tett javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta.
Dr. Ács József Ferenc képviselő megérkezett, jelen van 6 fő.
Napirend:
1./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, tett intézkedésekről
Előadó: Horváth László polgármester
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Horváth László polgármester: Tájékoztatást tart a két ülés között történt fontosabb
eseményekről.
-2012. szeptember 17-én angol nyelvtanfolyam indult az általános iskolában. 3 csoportban
a résztvevők száma közel 30 fő.
-2012. szeptember 21-én Farmosi Napok megnyitója. Erdélyből 28 fős küldöttség érkezett,
többségében kisiskolás néptáncosok.
-2012. szeptember 22-én Farmosi Napok 2. napja. Este incidens zavarta meg a
rendezvénynek a békés lezárását, a rendőrségnek kellett intézkedni.
-2012. szeptember 24-én a belső ellenőr ellenőrzést végzett az általános iskola
nyilvántartásában, és egyéb pénzügyi gazdasági szabályokat is vizsgáltak.
-2012. szeptember 24-én Szociális Bizottsági ülésen vett részt Nagykátán. A járási
rendszere kialakításával kapcsolatos változásokról volt szó, a szociális ellátás terén a
kistérség vonatkozásában.
-2012. szeptember 25-én a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak személyi anyagát bekérték
Nagykátára ellenőrzés céljából, a leendő járási hivatal kialakításához.
-2012. szeptember 25-én Tápiószelén megbeszélés volt a csatornázás kivitelezőjével.
Farmoson 2012. november 15. – 2012. december 15. között elkezdődik a csatorna építése.
Műszaki okok indokolják, hogy a legmélyebb ponton kezdjék a munkákat. Széchenyi,
Kossuth, Zrínyi u. végén, keresztben a Bartók B. utcán, illetve a Viola, Táncsics, Kiss
utcák, és a Viola és Nagykátai utat összekötő szakasz mentén. Szakaszonként fogják
végezni a munkát, nyitott árkok nem fognak veszélyt jelenteni hetekig, hónapokig.
-2012. szeptember 26-án vízkár elhárítási tervvel kapcsolatban a tervezővel folytatott
tárgyalást.
-2012. szeptember 27-én Vidra Tamás meghívására részt vett a farmosi nádas tónál a
Duna-Ipoly Nemzeti Park 200 millió Ft-os pályázati beruházásának megtekintésén. A
pályázat célja az volt, hogy a nádas belsejében az élővilágnak, madaraknak, hüllőknek
sokkal jobb életteret biztosítsanak.
-2012. szeptember 28-án Nagykátán polgármesterek részére rendezett értekezleten vett
részt. A járási rendszer kialakításáról, valamint kistérséget érintő költségvetési
beszámolókról volt szó.
-2012. szeptember 28-án Újszilváson LEADER megbeszélést tartottak.
-2012. szeptember 30-án az Idősek világnapja alkalmából ünnepség volt, melynek
keretében köszöntötték az 50 éve Farmoson házasságot kötött házaspárokat.
-2012. szeptember 30-al a védőnőnek próbaidő alatt felmondott. A pótlásának a kérdéséről
sürgősen gondoskodni kell.
-2012. október 4-én Képviselő-testületi határozat értelmében a bérleti szerződésekkel
kapcsolatban az érintettekkel tárgyalásokat folytatottak a jegyzőnővel közösen, arra
vonatkozólag, hogy a szerződéseket fenn akarják-e tartani, meg akarják-e újítani. Mindenki
szeretné a szerződését fenntartani. Volt olyan, aki az elmaradást nem kívánja kiegyenlíteni.
-2012. október 5-én megemlékezést tartottak az általános iskolában a Nemzeti Gyásznap
alkalmából, az Aradi vértanúkról.
-Befejeződött a Sport Egyesület öltözőjének a felújítása.
-Megkezdődött a kerékpárút karbantartása.
-Kistraktor javítás alatt áll, várható javítási költsége 250.000 Ft +Áfa.
-A Művelődési Háznál 4 ajtót kicseréltek.
-A jegyzőnővel a Goodwil Consulting Kft. tájékoztatóján vettek részt a jövendőbeli
pályázati lehetőségekkel kapcsolatban.
-Felvették a kapcsolatot a konyhai edények lízing bérleti szerződését intéző felszámoló
biztossal. Sikerült elérni, hogy olyan vásárlási szerződést köthetnek, amely értelmében 0 Ft
vételár fejében az Önkormányzat tulajdonába adják a konyhában lévő berendezéseket.
Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.
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Kérdés, hozzászólás nem volt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

125/2012. (X.09.) 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./ Előterjesztés a járási kormányhivatallal kapcsolatos megállapodás tervezetre
Előadó: Horváth László polgármester
Horváth László polgármester: A képviselők részére írásban kiküldésre került a
megállapodás tervezet a járási hivatalok kialakításához. 2012. október 12-én kerül sor a
megállapodás aláírására. A járási hivatalhoz dolgozót, illetve a munkája során használandó
ingóságokat kértek. Településünk esetében 2 fő, illetve próbáltak távol maradni az
ingóságok átadásától, hiszen az Önkormányzat nem rendelkezik olyan felszerelésekkel,
amit nélkülözni tudnának.
Ismerteti a határozati javaslatot:
„A nagykátai járási kormányhivatallal kötendő megállapodásról

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a járások kialakításáról,
valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII.
törvényben foglaltakat.
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatalának
létszámából 2 üres álláshelyet a Nagykátai Járási Kormányhivatalnak átadja.
A két üres álláshellyel ingóságot – számítógépet, nyomtatót, íróasztalt, széket – nem ad át.
A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth László polgármestert, hogy ennek megfelelően
a Pest megyei Kormányhivatal Kormánybiztosával a megállapodást írja alá.
Határidő: 2012. október 31.
Felelős: Horváth László polgármester
Értesül: Horváth László polgármester
Tarnavölgyiné dr. Tényi Ágnes jegyző Nagykáta
dr. Pusztai Zsuzsanna járási biztos Pest megyei Kormányhivatal
Turóczi István Zoltánné jegyző”
Kollár Ferenc képviselő: Átolvasta a megállapodást, számára teljesen értelmetlen szöveg.
Úgy nyerne értelmet, hogy lenne egy melléklet hozzá, hogy mi az amit átadnak. Ez így
csak egy szöveg, nincs tartalommal megtöltve, ez alapján nem tudják, hogy miről kell
szavazni. Amit a polgármester úr most ismertetett, az adott volna valami támpontot.
Turóczi István Zoltánné jegyző: Ez egy formanyomtatvány, minden település részére ezt
a megállapodás tervezetet küldték ki Nagykátáról. Farmos esetében 2 üres álláshely
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átadásáról van szó, személyt nem érint, valamint tájékoztatta a járási biztost, hogy 1
számítógépen 2 ember dolgozik, tehát számítógépet, íróasztalt, széket nem tudnak átadni.
Pest megyében 18 járási kormányhivatal jön létre, ezen belül 8 kormány ablak. A
kormányhivatal és a kormányablak között a különbség: a kormányhivatalban 200 ügyet
intéznek, a kormányablakban, pedig hétfőtől-péntekig 8:00-20:00-ig várják a szakmai
ügyfeleket. Úgy gondolja, hogy a kormányablakban beszedik a kérelmeket, és majd lesz
egy háttér, amely arra meghozza a döntést.
Településünkön itt fog maradni a lakásfenntartási támogatás, rendszeres gyermekvédelmi
támogatás, az anyakönyvi igazgatás, ami bővebb helyi ismeretet igényel birtokháborítás.
A költségvetési rendeletben benne van, hogy a Polgármesteri Hivatalban 16,5 fő van, mely
tartalmazza a 3 karbantartót, egy félállású takarítót és 13 hivatali dolgozót, de valójában
11-en vannak. Szeptember 1. után az aljegyzői státusz nem került megszűntetésre, ezért azt
az álláshelyet fel tudják ajánlani, illetve a pénzügyön egy üres álláshelyet. Az országház
elnöke által előterjesztett törvénymódosításban a 3.000-5.000 lélekszámú településeken 1115 fős apparátus működik. Farmoson a 3.691 fő lakosságszámhoz a 11 fős hivatal
működhet tovább.
Kollár Ferenc képviselő: Örül neki, hogy nem csak egy biankót írnak alá, így már tudja a
mögöttes tartalmat.
Turóczi István Zoltánné jegyző: Amikor az előterjesztéskor megállapodás tervezetet
kiküldték, nem rendelkeztek több információval, napról napra változtak az információk.
Vincze Tamás képviselő: Ez akkor azt jelenti, hogy amilyen állás feltöltéssel most a
hivatal dolgozik, ugyanez marad is?
Turóczi István Zoltánné jegyző: Igen.
Vincze Tamás képviselő: Ez mennyire biztos, hogy így marad?
Turóczi István Zoltánné jegyző: A 2013. évi költségvetési törvénytervezetben
behatárolták, hogy egy ekkora településen 11-15 fő között lehet a köztisztviselői létszám.
A járási biztos azt mondta, hogy ide ügysegédet nem tesznek. A kormányhivatalnál azt
mondták, hogy oda csak olyan embert vesznek át, akinek főiskolai diplomája van. Nagyon
szerették volna a pénzügyesünket, mert neki főiskolai diplomája van, de az államháztartási
törvény kimondja, hogy csak úgy kaphatja meg az Önkormányzat az állami normatívát, ha
a pénzügyet számviteli és pénzügyi főiskolát, államháztartási szakon végzett mérlegképes
könyvelői képesítéssel rendelkező személy irányítja. Ha ez nincs meg, akkor az állami
normatívát nem lehet leutalni. Az adóügyi igazgatásnál van még felsőfokú képzettségű és
végzetttségűkolléga, ahová kimondja a jogszabály, hogy adóigazgatásban, ahol adó és
értékbizonyítványt is ki kell állítani, szakképesítéssel rendelkező személy kell.
Többségében középfokú végzettséggel rendelkeznek a kollégák. A 2012. február végéig
hatályban lévő jogszabály azt írta elő, hogy a köztisztviselői státuszt középfokú
végzettséggel el lehet látni, ez márciustól módosult. Nagyon sok a túlképzett, főiskolát
végzett ember. Most ez van, biztosat nem tud mondani.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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126/2012./X.9./ képviselő-testületi határozat
A
nagykátai
járási
kormányhivatallal
megállapodásról

kötendő

Farmos
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel
összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII.
törvényben foglaltakat.
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Polgármesteri Hivatalának létszámából 2 üres álláshelyet a
Nagykátai Járási Kormányhivatalnak átadja.
A két üres álláshellyel ingóságot – számítógépet, nyomtatót,
íróasztalt, széket – nem ad át.
A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth László
polgármestert, hogy ennek megfelelően a Pest megyei
Kormányhivatal Kormánybiztosával a megállapodást írja alá.
Határidő: 2012. október 31.
Felelős: Horváth László polgármester
Értesül: Horváth László polgármester
Tarnavölgyiné dr. Tényi Ágnes jegyző Nagykáta
dr. Pusztai Zsuzsanna járási biztos Pest megyei
Kormányhivatal
Turóczi István Zoltánné jegyző
Napirend:
3./ Előterjesztés a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatra
Előadó: Horváth László polgármester
Horváth László polgármester: Arról kell nyilatkoznia a testületnek, hogy az előző
évekhez hasonlóan az idei évben is csatlakozik-e a Bursa Hungarica felsőoktatási
ösztöndíjpályázathoz. Most az összeget nem kell meghatározni, csak a szándékot, hogy
részt kívánnak-e venni a pályázati kiírásban.
Az írásos előterjesztésben részletesen kiküldésre került a képviselők részére a tájékoztató.
Az előző évi pályázati kiíráshoz képest vannak változások. Továbbra is három részből
tevődik össze a támogatás, önkormányzati, megyei önkormányzati, valamint intézményi.
Javasolta a részvételt a Bursa Hungarica pályázati kiírásban.
Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
127/2012./X.9./ képviselő-testületi határozat
Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj
pályázathoz csatlakozás
Farmos
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
csatlakozik és így anyagi támogatással is hozzájárul a „Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzat Ösztöndíjpályázat
2013.” rendszerben való részvételéhez.
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Határidő: 2012. október 15
Felelős: Horváth László polgármester
Értesül: Horváth László polgármester
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Turóczi István Zoltánné jegyző
Horváth Judit pénzügyi főtanácsos
Napirend:
4./ Előterjesztés az állattartásról szóló helyi rendelet felülvizsgálatára
Előadó: Horváth László polgármester
Turóczi István Zoltánné jegyző: A helyi állattartási rendeletet hatályon kívül kell
helyezni, és csak a központi jogszabályokat kell végrehajtani. Az állattartást helyi szinten,
csak az épített környezetről szóló jogszabály alapján lehet szabályozni, ami viszont csak
arra vonatkozik, hogy az állatokat amilyen ólakba, ketrecekbe lehet elhelyezik, azok
milyen távolságra lehetnek a szomszédos ingatlanoktól. Tehát ennek megfelelően kellet,
nem az állattartást szabályozni, hanem az állattartás céljára szolgáló épületeknek az
elhelyezését szabályozni.
Dr. Ács József Ferenc képviselő: Elolvasta az állattartásra, illetve állattartó épületekre
vonatkozó szabályokat. A leírtak szerint, ilyen épület nincs Farmoson, ami ennek megfelel.
He ezt elfogadják, illetve ezt a törvényt be akarják tartani, akkor ezt ki fogja ellenőrizni,
betartatni?
Turóczi István Zoltánné jegyző: Ez központi jogszabályban van benne, az van átemelve
helyi szintre. Az építésigazgatás ellenőrzése, a nagykátai építéshatósághoz tartozik. Ezáltal
előbbre tudnak menni, annak amit átfordítanak szomszédjogra, birtokháborításra, azok
építés igazgatási szabályok be nem tartása.
Kollár Ferenc képviselő: Más a helyzet, ha meglévő épületről van szó, és más, ha most
adnak ki építési engedélyt. Meglévő épületre az akkor érvényben lévő szabályok az
érvényesek.
Turóczi István Zoltánné jegyző: Visszamenőleg nem lehet szankciót megállapítani, ami
előttünk van, arra vonatkozik.
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: Nem tesznek különbséget bel és külterület
között?
Turóczi István Zoltánné jegyző: A helyi építési szabályzatban építési övezetek vannak,
ott már eleve bekorlátozza, hogy mit lehet, mit nem.
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: Méh kaptár elhelyezésre mi vonatkozik?
Turóczi István Zoltánné jegyző: Teljesen külön jogszabály vonatkozik rá.
Dr. Ács József Ferenc képviselő: Jó lenne azt tudni, hogy akinek meglévő épülete van és
állata, arra milyen jogszabályok vonatkoznak, és ezt nyilvánosságra is kellene hozni az
újságban.

7
Turóczi István Zoltánné jegyző: A központi jogszabályban minden le van szabályozva az
állattartásra vonatkozólag.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2012/…../ önkormányzati rendelet
az állattartásról
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Az állattartó épületekre vonatkozó szabályok
1.§
(1) Az állattartó épületeket könnyen tisztítható, hézag- és szivárgásmentes, megfelelő
lejtésű, szilárd padozattal, valamint hézagmentesen fedett és zárt trágyagyűjtővel kell
ellátni. Az épületek takarításáról szükség esetén, de naponta legalább egyszer, a kártékony
állatok, rovarok irtásáról rendszeresen, mélyalmos állattartás esetén a trágyaszag
megszüntetéséről folyamatosan gondoskodni kell. Az épületek falát mésztejjel vagy más
megfelelő anyaggal szükség szerint, de évente legalább egyszer fertőtleníteni kell.
(2) A trágya- és trágyalé-gyűjtő ürítéséről szükség szerint, a nyári időszakban hetente
legalább egyszer gondoskodni kell. A trágya- és trágyalé-tartóba, silótárolóba a
csapadékvíz befolyását, valamint onnan a trágyalé kifolyását meg kell akadályozni.
(3) Ezen rendelet 1. melléklete tartalmazza az állattartás céljára szolgáló épületek,
helyiségek és melléképítmények építési telken való elhelyezésénél irányadó
védőtávolságokat.
2. Záró rendelkezések
2.§
(1) Ez a rendelet 2012. október 9. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti 11/2003.(XI.11.) számú rendelet az állattartás helyi szabályairól
Horváth László sk.
Polgármester

Turóczi István Zoltánné sk.
jegyző

1. számú melléklet
Az állattartás céljára szolgáló épületek, helyiségek és melléképítmények építési telken való
elhelyezésénél irányadó védőtávolságok
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Védőtávolság (m)
Megnevezés

szomszédos
lakó- vagy
főépülettől

ásott

fúrt

csatlakozó
vízvezetéktől,
kerti csaptól

egyéb melléképítménytől

Kutyaaól
Kis haszonállat ketrece, ólja,
kifutója
Közepes és nagy haszonállat
istállója, ólja, kifutója

10

6

6

6

6

10

10

8

6

6

12

15

10

8

6

12

15

15

8

12

kúttól

Trágya- és trágyalé-tároló,
komposztáló, siló és
szeméttároló

Napirend:
5./ Egyebek
Előadó: Horváth László polgármester
Horváth László polgármester: Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelmét javasolja
elnapolni, mivel az elnök úr nem jelent meg az ülésen. Fizetési nehézségei vannak az
egyesületnek és a LEADER pályázathoz további 1,3 millió Ft-ot szeretnének kérni.
Községi Óvoda gázkémény ügye
Horváth László polgármester: Az óvodában az egyik gázkéménynek a béléscsöve oly
mértékben sérült, hogy veszélyessé vált, tovább üzemeltetni nem lehet. Az óvoda vezetője,
megbeszélésük értelmében, hívott egy kivitelezőt, aki felmérte a kémény állapotát. A
bélést rozsdamentes anyagból készítik, melynek összege 193.675 Ft.
Megbeszélték az óvodavezetővel, hogy a többi kéménynek az állapotát is felméretik, hogy
a jövő évi költségvetésbe idejébe be lehessen tervezni.
Böjti Károlyné óvodavezető: A felmérés elkészült, a Béke úti épületnél 2 kémény van,
költsége több mint 400 e Ft. A javító azt nyilatkozta, hogy kicsit még lehet húznihalasztani, tavaszig, az még nem balesetveszélyes, de a következő évi költségvetésbe be
kell tervezni.
Dr. Ács József Ferenc képviselő: Ezek a gondok nem egyik pillanatról a másikra
keletkeznek. Ha van a kéményseprő ellenőrzés, akkor az a javaslata, hogy az
intézményekről minden évben az önkormányzat kérje be a kéményseprői véleményt a
kémények állagáról.
Horváth László polgármester: Az ellenőrzésnek különböző mélységei vannak, ez egy
kamerás vizsgálat volt.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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128/2012./X.9./ képviselő-testületi határozat
Az óvodai kémény felújításáról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a meghibásodott óvodai gázkémény felújítását.
A költségvetés átcsoportosításából a kémény felújítására
193.675 Ft-ot biztosít. Az elszámolás az óvoda
költségvetésében jelenik meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester
Böjti Károlyné óvodavezető
Értesül: Horváth László polgármester
Böjti Károlyné óvodavezető
Turóczi István Zoltánné jegyző
Horváth Judit pénzügyi főtanácsos
Tornaterem bérlete
Kollár Ferenc képviselő: A testület februárban döntött a karate csoport részére egyedi
tornaterem bérleti díj megállapításáról, 2012. december 31-ig lett volna érvényes, de a nyár
folyamán felmondták a szerződést. A kis iskola tornatermét kérték, ugyanis a csoport
létszáma nagyon lecsökkent a nagyteremhez. A kis iskola tornatermére nincs megállapított
bérleti díj. A nagyteremért 15 e Ft-ot fizettek havonta. 8-10 e Ft-ot gondolt a kisteremért
kérni.
Horváth László polgármester: Javasolja a 10 e Ft/hó összeget.
Vincze Tamás képviselő: A költségeket fussa ki a bérleti díj.
Kollár Ferenc képviselő: Tanítási idő alatt van a foglalkozás, tehát többlet költséget nem
okoz.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
129/2012./X.9./ képviselő-testületi határozat
A Zrínyi u. 9. szám alatti Általános Iskola épületében
található tornaszoba bérbeadásáról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a Zrínyi u. 9. szám alatti Általános Iskola
épületében található tornaszoba bérbeadását.
Bérleti díjként 10.000 Ft/hó összeget állapít meg. A bérlet az
Általános Iskola költségvetésében jelenik meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester
Kollár Ferenc iskola igazgató
Értesül: Horváth László polgármester
Kollár Ferenc iskola igazgató
Karate oktató
Turóczi István Zoltánné jegyző
Horváth Judit pénzügyi főtanácsos
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Névtelen bejelentés Polgármesteri Hivatal működésével kapcsolatban
Horváth László polgármester: A képviselők írásban megkapták a Kormányhivatalhoz
érkezett levelet, mely arról szól, hogy egy farmosi lakos névtelen levelet írt a részükre,
mely a Polgármesteri Hivatal működését kritizálta. Az idézett törvény szerint a
polgármesternek mérlegelési joga van, hogy a bejelentést, tekintettel arra, hogy névtelen
bejelentésről van szó, kivizsgáltatja, vagy nem. Úgy gondolja, hogy a nyíltság, tiszta víz
szellemében, mindenféleképpen szeretnék a jegyző asszonnyal egyetértésben, hogy ezt
kivizsgálják. Nagyon jó lenne, ha a bejelentő valami konkrétumot is tudna szolgáltatni,
megkönnyítené a dolgot, illetve lerövidítené az időt. Farmoson nem kell senkinek
semmitől félnie, szeretné, ha a névtelenség homályát felfedné az illető. Ígéri, hogy nem fog
hátrányos megkülönböztetésben részesülni.
Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.
Kollár Ferenc képviselő: Ellenkező a véleménye. Ez egy olyan rébuszokban beszélő
vádaskodás, ami, hogyha felül neki a hivatalvezető és elkezd vizsgálódni, nem tudja, hogy
mit, ki ellen folytat, és milyen vizsgálatot. Ez károsabb, mintha nyíltan azt mondja, hogy
ne haragudjon, de ha az egyik oldal nem meri vállalni, vádaskodik, lehet, hogy alaptalanul,
lehet, hogy alappal, jöjjön az egyik oldal és fogalmazza meg, és ki lesz vizsgálva az
aktuális eset. De most mit vizsgáljanak? Úgy gondolja, hogy ezen nincs mit vizsgálni.
Merje vállalni, az a személy, személyek a véleményét, akik a névtelen levelet írták, és
akkor van mit vizsgálni. Nem javasolja a vizsgálatot.
Horváth László polgármester: Nyilván a vizsgálat nem abból fog állni, hogy vádaskodás
fog történni. A legvége nagy valószínűséggel, azzal fog zárulni, hogy ez nem igaz. A
beadványból gyanítható olyan dolog, hogy sérelmek érték, mivel az elmúlt időszakban a
Polgármesteri Hivatal törekszik arra, szemben az elmúlt időszakkal, minél több
köztartozást, kintlévőséget behajtson. Úgy gondolja, hogy nem mehetnek el mellett szó
nélkül, mert bízik abban, hogy nincs semmi takarnivaló.
Kollár Ferenc képviselő: Nincs kinek válaszolni erről, és utána mi következik. Nincs
válasz, megy a következő névtelen bejelentés, hogy megint eltusolták az ügyet. Nem volt
megfogalmazva, hogy ki ellen és mi a vád. Névtelen dolgot nem javasol kivizsgálni.
Horváth László polgármester: Amikor megkapta a Kormányhivataltól a levelet,
beadvány nélkül érkezett. Az ügyintéző a jegyző asszony kérésére azt válaszolta, hogy a
felettese utasítására nem küldte el a beadványt. Felvette a kapcsolatot az osztályvezetővel,
és postafordultával meg is küldték a beadványt.
Turóczi István Zoltánné jegyző: Számára az is érthetetlen volt, hogy ha a
Kormányhivatal arra hivatkozik, hogy a névtelen bejelentés vizsgálata mellőzhető, akkor
miért érezték szükségességét annak, hogy a polgármester úrnak ide továbbítsák a levelet.
Hiszen ők ott már megtehették volna azt, hogy iktatja és leteszi irattárba, de mégis úgy
érezte szükségességét, hogy elküldte a polgármester úrnak. Úgy adta át, hogy nem volt
mellette a beadvány, írt valamit, hogy mi van a levélben, és mellőzhető a vizsgálat.
Kollár Ferenc képviselő: Úgy gondolja, hogy a Kormányhivatal azért küldhette ide, mert
a kérelemben benne volt, hogy keresse meg az illetékest és továbbítsa, ennek a kérésnek
tettek eleget.

11
Turóczi István Zoltánné jegyző: De a beadványt nem is küldték meg elsőre, csak egy
levelet, amelyben összefoglalták, hogy miről van szó a beadványban.
Kollár Ferenc képviselő: Véleménye szerint névtelen bejelentéssel nem kell foglalkozni.
Dr. Ács József Ferenc képviselő: Hogyha megtudják a bejelentő személyét, az
nyilvánosságra hozható?
Turóczi István Zoltánné jegyző: Nem.
Dr. Ács József Ferenc képviselő: Ha nem hozható nyilvánosságra, akkor nincs értelme az
egésznek. Ha vannak benne rágalmak, olyan dolgok, amik nem igazak, és nem tudják azt
az embert felelősségre vonni, akkor nincs értelme vele dolgozni. Tájékoztatni kell a
lakosságot televízión keresztül, hogy a névtelen leveleket nem kötelező kivizsgálni. Ha
valakinek sérelme van, név szerint aláírva be kell jelenteni. Nincs mit vizsgálni, ezek csak
szavak egymás után, nem konkrét cselekmények, nem irányul senkire, csak a hivatalra,
meg átvitt értelemben a dolgozókra.
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: Nem feltételezné a hivatalról, amit leírt a
bejelentő. Egyre meredekebb fejlődést, ügyfélközpontúságot fedez fel a hivatalban,
valószínűleg ez az új hivatalvezetésnek, átcsoportosításoknak, jobb szervezettségnek
köszönhető. Jó, hogy elküldték ezt a levelet, mert problémára világít rá és nem is egyre,
egyrészt lakossági elégedetlenségre, amelynek lehet, hogy van valami a hátterében, lehet,
hogy megbántották. Ezt így nem lehet kivizsgálni, jobb lenne, ha a bejelentő felvállalná a
személyét. A bejelentés nem csak a hivatalról szól, hanem vállalkozóigazolvány nélkül
dolgozó vállalkozókat is részben megjelöl a levelében a bejelentő. A képviselők sem
vakok, tudják, hogy ez nem vizsgálható, de a probléma mellett nem szabad csukott
szemmel elmenni.
Dr. Ács József Ferenc képviselő: A képviselőknek nem tisztjük, hogy kinyomozzák ezt a
dolgot, jelentsék be a megfelelő helyre.
Vincze Tamás képviselő: Határozott véleménye, hogy a Képviselő-testületnek ehhez
nincs köze, nem szabad vele foglalkozni. Akinek problémája van, az tegye meg a
feljelentést a megfelelő helyen. A Képviselő-testület foglalkozzon a település irányításával.
Horváth László polgármester: Az alpolgármester asszony hozzászólásához
kapcsolódóan, ő is úgy érzi, hogy az elmúlt időszakban a hivatal lényegesen jobban, jobb
hangulatban, nagyobb összetartással működött. A lakosság körében a gazdasági helyzet
rossz közhangulatot eredményez.
Mindenféleképpen szeretett volna meggyőződni a képviselők véleményéről a bejelentéssel
kapcsolatban. Egyértelműen az volt a vélemény, hogy névtelen bejelentéssel ne
foglalkozzanak, ezt elfogadja.
Horváth Magdolna és társainak bejelentése
Horváth László polgármester: Folyik az eljárás az ügyben, a kiküldött levelet a
képviselők részére írták, névvel aláírva tájékoztatásul.
Két tűz között van, mert egyrészről a falunak szüksége van a vállalkozásra, másrészről
pedig megérti a szomszédokat, hogy zavarja őket a zaj.
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Turóczi István Zoltánné jegyző: Azon a szakaszon már túlvannak, hogy az üzem
engedély nélkül működik. A Nagykátai építéshatóság eljárt, megállapította, hogy engedély
nélkül működik, megtiltotta a működést. Engedély nélkül működik, erre Nagykáta ide
tette, hogy most már birtokháborításban járjanak el, ami a helyi jegyzőhöz tartozik, mert a
zaj zavarja a birtokában való minden külső tényező nélküli használatban.
Kért állásfoglalást ebben az ügyben a Kormányhivataltól, és azt mondták, hogy mivel
Nagykáta már eljárt abban az ügyben, hogy engedély nélkül folytatja a tevékenységét,
akkor most járjon el birtokháborítás ügyben. A birtokháborítás ügyben ha eljárnak, nem
tudnak egyezséget kötni, kötelezi, hogy hagyja abba a tevékenységet, ő nem hagyja abba, a
következő lépcső a bíróság, de a 6-8 ember problémája még mindig nem oldódott meg.
Ez nem a testület hatáskörébe tartozik, de mivel a testületnek aláírva megcímezték ki
kellett küldeni tájékoztatásként.
Dr. Ács József Ferenc képviselő: Ebben a kérdéskörben, ha a testületnek címezték a
levelet, akkor illik rá válaszolni, hogy hová kell fordulni, vannak környezetvédelmi
előírások, ahhoz a hatósághoz megteszik a bejelentést.
Turóczi István Zoltánné jegyző: Megtették már a bejelentést, azok pedig áttették ide,
hogy ez birtokháborítás.
Október 23.
Horváth László polgármester: Október 23. tiszteletére megrendezésre kerülő ünnepségre
mindenkit szeretettel vár.
Falumegújítás és fejlesztés LEADER pályázat ügye
Horváth László polgármester: Megjelent a Vidékfejlesztési Miniszter a 102/2012./X.1./
rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és
fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető
támogatások részletes feltételeiről.
Ez alapján az önkormányzat pályázatot nyújthat be a helyi védelem alatt nem álló, a
település megjelenésében szereppel bíró épületek, épületrészek külső és az épület
rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén belső felújítására, korszerűsítésére,
bővítésére, átalakítására, új épületrész kialakítására a település központját alkotó vagy
közvetlenül övező épületek, az épülethez kapcsolódó zöld felület rendezésére, parkoló
kialakítására, létrehozására, fejlesztésére, továbbá az épülethez kapcsolódó kerítés
kialakítására, felújítására.
A kiírás meghatározza mire nem vehető igénybe a támogatás, így önkormányzati bérlakás
felújítására, korszerűsítésére. A pályázattal a Fő tér 2. szám alatt található volt jegyzői
lakást lehetne felújítani, korszerűsíteni, abban az esetben, ha a tulajdoni lapon a
megnevezése kivett terület, közösségi ház.
Ezzel most lehetőségünk lenne a település központjában a romlásnak indult jellegzetes
épület felújítását elindítani. Minden nem férne bele, hiszem a pályázható pénzforrások
korlátozottak.
Ez alapján javaslatot tesz a Tisztelt Képviselő-testületnek a pályázat benyújtására.
Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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130/2012./X.9./ képviselő-testületi határozat
A falumegújítás és fejlsztés 1. célterületi kiíráson való
részvételről
1./Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Vidékfejlesztési Miniszternek az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és
fejlesztésre
a
LEADER
Helyi
Akciócsoportok
közreműködésével 2012től igénybe vehető támogatásokra
kiírt pályázati felhívását.
2./A támogatás igénybevételét a helyi védelem alatt nem álló,
a település megjelenésben szereppel bíró épület felújítására,
korszerűsítésére, bővítésére, átalakítására nyújtja be.
3./A fejlesztés megvalósításának helyszíne Farmos Szelei
úton lévő 812/1. hrsz-ú 1871 m2 alapterületű ingatlan – a volt
jegyzői lakás-.
4./ A tervdokumentáció elkészítésével a Képviselő-testület
megbízza Babicz Tamás (2760 Nagykáta, Petőfi u. 36.)
építész tervezőt.
5./ A pályázati anyag összeállítására felhatalmazza a
polgármestert megfelelő pályázatíró, pályázatíró cég
kiválasztására.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester
Értesül: Horváth László polgármester
Turóczi István Zoltánné aljegyző
Horváth Judit pénzügyi vezető-főtanácsos
Babicz Tamás építész tervező
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Horváth László polgármester: Az ülést bezárja.
Kmf.

Horváth László
polgármester

Miknai Ferenc
jkv. hitelesítő

Turóczi István Zoltánné
jegyző

Kollár Ferenc
jkv. hitelesítő

