
2015. évi Képviselő-testületi határozatok 
 

1/2015. (02.17.) 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: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

2/2015. (02.17.) számú képviselő-testületi határozat 

Óvodai létszámról 

Farmos község Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta az óvodavezető kérelmét, 

mely az óvodai pedagógusok munkáját segítők létszámának bővítésére irányult, és az alábbi 

döntést hozta: 

Nem járul hozzá a létszámbővítéshez, mindaddig, amíg a közfoglalkoztatás keretében ezen 

feladatot el tudják látni. 

Határidő: 2015 évi költségvetés elfogadása 

Felelős: Horváth László polgármester 

Értesül: Horváth László polgármester 

 Tóth Józsefné óvodavezető 

 Turóczi István Zoltánné jegyző 

 Horváth Judit pénzügyi vezető főtanácsos 

 

3/2015. (02.17.) számú képviselő-testületi határozat 

Óvodában vizesblokk felújításáról 

Farmos község Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta az óvodavezető kérelmét, 

mely az óvoda Béke úti épületében a vizesblokk felújításra irányult, és az alábbi döntést 

hozta: 

Hozzájárul, hogy a 2015 évi gazdasági évben a vizesblokk felújításra kerüljön. 

Határidő: 2015 évi költségvetés elfogadása 

Felelős: Horváth László polgármester 

Értesül: Horváth László polgármester 

 Tóth Józsefné óvodavezető 

 Turóczi István Zoltánné jegyző 

 Horváth Judit pénzügyi vezető főtanácsos 

 

4/2015. (02.17.) számú képviselő-testületi határozat 

Goodwil Consulting Kft. Pályázatírásáról 

Farmos község Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta a Goodwil Consulting Kft. 

Pályázatíró cég ajánlatát, mely a 2015 évi Európai Uniós pályázatok megírására irányult, és az 

alábbi döntést hozta: 

Az ajánlatot elfogadja, és a pályázatírással megbízza.. 

Határidő: 2015 évi költségvetés elfogadása 

Felelős: Horváth László polgármester 

Értesül: Horváth László polgármester 

 Goodwil Consulting Kft. 

 Turóczi István Zoltánné jegyző 

 Horváth Judit pénzügyi vezető főtanácsos 

 

 



5/2015. (02.17.) számú képviselő-testületi határozat 

Vízkár elhárítási terv elkészítéséről 

Farmos község Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta a Véd Terv Kft. ajánlatát, 

mely a település vízkár elhárítási tervének elkészítésére irányult, és az alábbi döntést hozta: 

Az ajánlatot elfogadja, és a terv elkészítésével a céget  megbízza. 

Határidő: 2015 évi költségvetés elfogadása 

Felelős: Horváth László polgármester 

Értesül: Horváth László polgármester 

 Véd Terv Kft. 

 Turóczi István Zoltánné jegyző 

 Horváth Judit pénzügyi vezető főtanácsos 
 

6/2015. (02.17.) számú képviselő-testületi határozat 

Költségvetési rendelet-tervezet módosításáról 

Farmos község Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta Böjti Károlyné alpolgármester 

költségvetés rendelet-tervezetre vonatkozó módosító indítványát és az alábbi döntést hozta: 

a 9.§-nál „a pénzmaradványból, illetve az előirányzat-maradványból a költségvetési szervet 

nem illeti meg: a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott összegek”, szövegrész kerüljön 

törlésre. 

Határidő: 2015 évi költségvetés elfogadása 

Felelős: Horváth László polgármester 

Értesül: Horváth László polgármester 

 Turóczi István Zoltánné jegyző 

 Horváth Judit pénzügyi vezető főtanácsos 
 

7/2015. (02.17.) számú képviselő-testületi határozat 

Farmos község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetéről szóló 

napirendi pont elnapolásáról 

Farmos község Önkormányzat Képviselő-testülete a Farmos község Önkormányzatának 2015. 

évi költségvetési rendelet-tervezetéről szóló napirendi pont elnapolásáról döntött.  
Határidő: 2015. március 10. 

Felelős: Horváth László polgármester 

Értesül: Horváth László polgármester 

 Turóczi István Zoltánné jegyző 
 

8/2015. (02.17.) számú képviselő-testületi határozat 

Nyúzó Zoltánné 2765 Farmos, Viola u. 16. szám alatti lakos önkormányzati ingatlan 

bérleti szerződéséről 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Nyúzó Zoltánné (2765 

Farmos, Viola u. 16. szám alatti lakos) ingatlan bérleti szerződés megújítására vonatkozó 

kérelmét. 

Hozzájárul, hogy az Önkormányzat tulajdonát képező 980. hrsz-ú 1700 m2 nagyságú 

valóságban a 2765 Farmos, Rákóczi út 6. szám alatti ingatlanból 50 m2-t bérbe vegyen 2015. 

január 01. napjától 2019. augusztus 31. napjáig. 

A bérleti díjat a képviselő-testület határozza meg minden évben. 

A képviselő-testület hozzájárul, hogy az ingatlan bérleti szerződést a polgármester aláírja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester 

Értesül: Horváth László polgármester 

Nyúzó Zoltánné 2765 Farmos, Viola u. 16. 

Turóczi István Zoltánné jegyző 

Horváth Judit pénzügyi vezető főtanácsos 



 

9/2015. (02.17.) számú képviselő-testületi határozat 

Tápiómenti Területfejlesztési Társulási Tanácsába delegált tag mellé póttag delegálása 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Tápiómenti 

Területfejlesztési Társulás Társulási Tanácsába a delegált tag mellé póttag delegálási 

kérelmét, és az alábbi döntést hozta: 

A delegált tag mellé póttagként: Böjti Károlyné alpolgármestert jelöli meg. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester 

Értesül: Horváth László polgármester 

Böjti Károlyné alpolgármester 

Turóczi István Zoltánné jegyző 

Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 

 

10/2015. (02.17.) számú képviselő-testületi határozat 

Az Enerin Közvilágítási Kft inkasszóra vonatkozó kérelméről 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Enerin Közvilágítási Kft-nek 

(1051 Budapest, Hercegprímás út 12.) az önkormányzat valamennyi számlájára szóló 

azonnali inkasszó jog biztosítására irányuló kérelmét és az alábbi döntést hozta: 

Az önkormányzat az Enerin Közvilágítási Kft által eddig benyújtott valamennyi számlát 

határidőben kiegyenlítette. Semmi nem indokolja, hogy inkasszót engedélyezzen a Kft. 

részére. 

A nyilatkozat aláírására nem jogosítja fel a polgármestert. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester 

Értesül: Horváth László polgármester 

Enerint Közvilágítási Kft. 1051 Budapest, Hercegprímás út 12. 

Turóczi István Zoltánné jegyző 

 

11/2015. (02.17.) számú képviselő-testületi határozat 

A településrendezési eszközök használatáról és az újak elkészítésének szükségességéről 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Pest Megyei Közgyűlés 

Elnökének a településrendezési eszközök használatáról és az újak elkészítésének 

szükségességéről szóló tájékoztatását, továbbá a Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 

árajánlatát az új településrendezési terv elkészítésére vonatkozóan és az alábbi döntést hozta: 

Mivel a meglévő településrendezési tervet a PEST-TERV készítette, kerüljön megkérésre 

tőlük is az árajánlat. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester 

Értesül: Horváth László polgármester 

Turóczi István Zoltánné jegyző 

 

12/2015. (02.17.) számú képviselő-testületi határozat 

Községi fogorvosi rendelő kialakításáról 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Dr. Farkas Gyöngyi 

fogorvos írásbeli beadványát. Tudomásul vette, hogy a fogorvos nem kívánja a községi 

Önkormányzattal kötött, Farmos község lakosaira vonatkozó területi ellátási kötelezettségét a 

továbbiakban folytatni, a praxisjogát értékesíteni kívánja. 

 



A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 13.§ (1) bekezdés 4. pontja szerint a helyi önkormányzati feladatok 

különösen az egészségügyi alapellátás.  

Ez alapján az önkormányzatnak feladata a fogászati ellátás biztosítása. 

Meg kell kezdeni a Farmos, Béke út 8. szám alatti önkormányzat tulajdonát képező 

ingatlanban a fogorvosi rendelő – több részletben történő: helyiség, eszköz beszerzés – 

kialakítását. A költségeit a 2015. évi költségvetésbe be kell tervezni. 

A munkálatok ütemezését az önkormányzat pénzügyi lehetőségei határozzák meg. 

Határidő: a feladat megkezdése azonnal. 

Felelős: Horváth László polgármester 

Értesül: Horváth László polgármester 

Dr. Farkas Gyöngyi fogorvos 2765 Farmos, Jászberényi út 108/a 

Turóczi István Zoltánné jegyző 

 

13/2015. (02.17.) számú képviselő-testületi határozat 

Farmos község vízkár elhárítási tereinek elkészítéséről 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Közép-Duna-Völgyi 

Vízügyi Igazgatóság Vízrendezési és Öntözési Osztály felhívását a település vízkár elhárítási 

terveinek elkészítéséről. 

A testület úgy dönt, hogy azonnali intézkedést vár el a polgármestertől, hogy a vízkár 

elhárítási terv elkészítésére intézkedjen, a Véd Terv Kft-vel.  

A terv költségeit be kell tervezni a 2015. évi költségvetésbe, 495.000 Ft 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 13.§ (1) bekezdés 11. pontja szerint a helyi önkormányzati feladatok 

különösen az helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester 

Értesül: Horváth László polgármester 

Turóczi István Zoltánné jegyző 

 

14/2015. (02.17.) számú képviselő-testületi határozat 

Molnár Tamás 2765 Farmos, Kossuth út 16/a. szám alatti lakos önkormányzati ingatlan 

bérleti szerződéséről 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Molnár Tamás (2765 

Farmos, Kossuth út 16/a. szám alatti lakos) ingatlan bérleti szerződés megújítására vonatkozó 

kérelmét. 

hozzájárul, hogy az Önkormányzat tulajdonát képező 980. hrsz-ú 1700 m2 nagyságú 

valóságban a 2765 Farmos, Rákóczi út 6. szám alatti ingatlanból 40 m2 bérbe vegyen 2015. 

január 01. napjától 2019. augusztus 31. napjáig. 

A bérleti díjat a képviselő-testület határozza meg minden évben. 

A képviselő-testület hozzájárul, hogy az ingatlan bérleti szerződést a polgármester aláírja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester 

Értesül: Horváth László polgármester 

Molnár Tamás 2765 Farmos, Kossuth út 16/a. 

Turóczi István Zoltánné jegyző 

Horváth Judit pénzügyi vezető főtanácsos 

 

 

 



15/2015. (02.17.) számú képviselő-testületi határozat 

Tóth Tamás 2765 Farmos, Széchenyi út 41. szám alatti lakos önkormányzati ingatlan 

bérleti szerződéséről 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Tóth Tamás (2765 Farmos, 

Széchenyi út 41. szám alatti lakos) ingatlan bérleti szerződés megújítására vonatkozó 

kérelmét. 

Hozzájárul, hogy az Önkormányzat tulajdonát képező 118. hrsz-ú 1 ha 5.535 m2 nagyságú 

valóságban a 2765 Farmos, Kossuth utca (Kossuth utca, Virág utca kereszteződése) 

ingatlanból 28 m2 bérbe vegyen 2015. január 01. napjától 2019. augusztus 31. napjáig. 

A bérleti díjat a képviselő-testület határozza meg minden évben. 

A képviselő-testület hozzájárul, hogy az ingatlan bérleti szerződést a polgármester aláírja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester 

Értesül: Horváth László polgármester 

Tóth Tamás 2765 Farmos, Széchenyi út 41.. 

Turóczi István Zoltánné jegyző 

Horváth Judit pénzügyi vezető főtanácsos 
 

16/2015. (02.17.) számú képviselő-testületi határozat 

Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás egységes szerkezetbe foglalt Társulási 

Megállapodásáról 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Tápió-vidéki Többcélú 

Kistérségi Társulás egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását és elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester 

Értesül: Horváth László polgármester 

  Turóczi István Zoltánné jegyző 

 Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás 
 

17/2015. (02.17.) számú képviselő-testületi határozat 

Magyar Telekom bérleti szerződéséről 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar Telekom Nyrt. 

(1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) önkormányzati ingatlan bérletére tett ajánlatát.  

Az ajánlatot elfogadja. 

A bérleti díj nettó 500.000,- Ft/év. 

A testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester 

Értesül: Horváth László polgármester 

  Turóczi István Zoltánné jegyző 

Magyar Telekom Nyrt. (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) 
 

18/2015. (02.17.) számú képviselő-testületi határozat 

Farmos községben börtön építés 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Belügyminisztérium 

felhívását, melyben börtön építésére keres megfelelő ingatlant. A felhívást nem kívánja 

elvetni, de a közmeghallgatás keretében – 2015. március 06. – a lakosság tájékoztatása 

mellett, annak véleményét meg kívánja ismerni. 

Határidő: 2015. március 06. 

Felelős: Horváth László polgármester 

Értesül: Horváth László polgármester 



 

19/2015. (02.17.) számú képviselő-testületi határozat 

a Belügyminisztérium a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, 

népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására 

kiírt pályázati felhívásról 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Belügyminisztérium 

felhívását a Földművelésügyi Minisztérium és Hungarikum Bizottság nyílt pályázati 

hirdetményéről, mely szerint a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, 

népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására 

pályázatot írt ki. 

Megbízza a testület a Kulturális Bizottságot a helyi hungarikumok gyűjtésével, 

szabályzatának kidolgozásával.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester 

Értesül: Horváth László polgármester 

 

20/2015. (02.17.) számú képviselő-testületi határozat 

a Tápió-vidéke Gazdakör Szent Orbán szobor állítás helyszínének kijelöléséről 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Tápió-vidéke Gazdakör 

Szent Orbán szobor állítás helyszínének kijelöléséről szóló kérelmét.  

A kérelemben megjelölt 961. hrsz-ú ingatlan (volt gázcseretelep) területére nem támogatja a 

szobor elhelyezését. 

Javasolja, hogy a Szent Orbán szobor kerüljön a Zrínyi úton a Művelődési Ház és a katolikus 

templom közötti közterületre. 

Határidő: 2015. június 30. 

Felelős: Horváth László polgármester 

Értesül: Horváth László polgármester 

 Tápió-vidéke Gazdakör 2765 Farmos, Fő tér 2. 

 

20/2015. (02.17.) számú képviselő-testületi határozat 

a Tápió-vidéke Gazdakör Szent Orbán szobor állítás helyszínének kijelöléséről 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Tápió-vidéke Gazdakör 

Szent Orbán szobor állítás helyszínének kijelöléséről szóló kérelmét.  

A kérelemben megjelölt 961. hrsz-ú ingatlan (volt gázcseretelep) területére nem támogatja a 

szobor elhelyezését. 

Javasolja, hogy a Szent Orbán szobor kerüljön a Zrínyi úton a Művelődési Ház és a katolikus 

templom közötti közterületre. 

Határidő: 2015. június 30. 

Felelős: Horváth László polgármester 

Értesül: Horváth László polgármester 

  Tápió-vidéke Gazdakör 2765 Farmos, Fő tér 2. 

 

21/2015. (02.17.) számú képviselő-testületi határozat 

Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás 2015. évi hozzájárulási összegéről 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Tápió-vidéki Többcélú 

Kistérségi Társulás 2015 évre vonatkozó hozzájárulási mértékeit. 

Ez alapján Farmos község Önkormányzatának 2015 évi költségvetésébe be kell tervezni: 

A házi segítségnyújtáshoz 1.727.800,- Ft 

A belső ellenőrzéshez 324.600,- Ft 

Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátáshoz 732.800,- 



Központi orvosi ügyelethez: 61.200,- Ft 

Összesen: 2.846.400,- Ft 

Határidő: a 2015 évi költségvetési rendelet elfogadása 

Felelős: Horváth László polgármester 

Értesül: Horváth László polgármester 

  Turóczi István Zoltánné jegyző 

 Horváth Judit pénzügyi vezető főtanácsos 

 Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás 

 

22/2015. (02.17.) számú képviselő-testületi határozat 

Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány hozzájárulási kérelme 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Tápióvidék Természeti 

Értékeiért Közalapítvány hozzájárulási kérelmét, mely szerint az Alapítvány működéséhez 

lakosonként az önkormányzat fizessen 55,- Ft/fő/év hozzájárulást az alábbi döntést hozta: 

A lakosonkénti 55,- Ft/fő/év – a 2014. január 01.01. lakosságszám 3.610 fő – összesen 

198.550,- Ft megfizeti, azzal a feltétellel, miszerint a Farmos község közigazgatási 

belterületén található Vízparti Élet Háza ingatlan fenntartására, állagmegóvására kerül 

felhasználásra a befizetett összeg. 

Határidő: a 2015 évi költségvetési rendelet elfogadása 

Felelős: Horváth László polgármester 

Értesül: Horváth László polgármester 

  Turóczi István Zoltánné jegyző 

 Horváth Judit pénzügyi vezető főtanácsos 

Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány Kuratóriuma 

 

23/2015. (02.17.) számú képviselő-testületi határozat 

Farmosi Hunor Bérkilövő VT önkormányzati ingatlan bérleti szerződéséről 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Farmosi Hunor Bérkilövő 

VT ingatlan bérleti szerződés megújítására vonatkozó kérelmét. 

Hozzájárul, hogy az Önkormányzat tulajdonát képező külterület 0269/26 hrsz-ú ingatlant 

bérbe vegyen 2015. január 01. napjától 2019. augusztus 31. napjáig. 

Bérleti díjat a képviselő-testület nem határozza meg. 

A képviselő-testület hozzájárul, hogy az ingatlan bérleti szerződést a polgármester aláírja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester 

Értesül: Horváth László polgármester 

 Farmosi Hunor Bérkilövő VT. 2765 Farmos, Fő tér 1. 

  Turóczi István Zoltánné jegyző 

 Horváth Judit pénzügyi vezető főtanácsos 
 

24/2015. (02.17.) számú képviselő-testületi határozat 

Az önkormányzat tulajdonát képező erdők szakirányítási tevékenységéről 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat tulajdonát 

képező erdők szakirányítási tevékenységére a Kiczkó Erdőgazdálkodási Bt (2765 Farmos, 

Öregszőlő 1630.) tett árajánlatot és az alábbi döntést hozta: 

A polgármester kérjen más cégtől is ajánlatot az Önkormányzat tulajdonában lévő 

nyárfaerdők ritkítására, pótlására.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester 

Értesül: Horváth László polgármester 

  Turóczi István Zoltánné jegyző 



 

25/2015. (02.17.) számú képviselő-testületi határozat 

a mezőőri őrszolgálat létrehozásáról 

Farmos község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdése alapján önként 

vállalva, valamint a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei 

őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 16. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy  

1./ Farmos község közigazgatási területére kiterjedő feladatkörrel mezei őrszolgálatot hoz 

létre, melyet 2015. július 1-jétől kezdődően, 2 fő mezőőr alkalmazásával kíván működtetni, 

2./ Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a gazdák körében végezzenek felmérést, 

írassanak alá szándéknyilatkozatot, hogy a járulék megfizetésére hajlandók.  

Határidő: 1./ azonnal;  

    2./ 2015. május 31.  

Felelős: Horváth László polgármester 

Értesül: Horváth László polgármester 

   Turóczi István Zoltánné jegyző 

 

26/2015. (02.17.) számú képviselő-testületi határozat 

2015. évi rendezvényekről 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő testülete a Farmos községben 2015 év során 

megtartandó, a Községi Önkormányzat által támogatott rendezvényekről szóló előterjesztést 

megtárgyalta és a kiegészítéssel az előterjesztést elfogadta.  

 

27/2015. (02.17.) számú képviselő-testületi határozat 

a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelet-tervezetéről szóló napirendi pont 

elnapolásáról 

Farmos község Önkormányzat Képviselő-testület úgy döntött, hogy nem volt elég idő a 

megküldött Szervezeti és Működési Szabályzatot tartalmazó rendelet-tervezet 

áttanulmányozásra, ezért azt a soron következő ülésén fogja tárgyalni. 

Határidő: 2015. március 10. 

Felelős: Horváth László polgármester 

Értesül: Horváth László polgármester 

 Turóczi István Zoltánné jegyző 

 

28/2015. (03.10.) 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: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester 
 

29/2015. (03.10.) számú képviselő-testületi határozat 

Farmos község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetéről szóló 

napirendi pont elnapolásáról 

Farmos község Önkormányzat Képviselő-testülete a Farmos község Önkormányzatának 2015 évi 

költségvetési rendelet-tervezetéről szóló napirendi pontot elnapolja.  
Határidő: 2015. március 17. 

Felelős: Horváth László polgármester 

Értesül: Horváth László polgármester 

 Turóczi István Zoltánné jegyző 

 Horváth Judit pénzügyi vezető főtanácsos 



 

30/2015. (03.10.) számú képviselő-testületi határozat 

az adósságot keletkeztető ügylethez történő hozzájárulás megkéréséről 

Farmos község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az adósságot keletkeztető 

ügyletekhez történő hozzájárulás megkéréséről szóló előterjesztés, mely szerint az 

Önkormányzat a 2015 évi költségvetésében szereplő fejlesztési beruházáshoz hitelt vesz fel az 

alábbiak szerint: 

1./ ivóvízminőség javító projekt, önerő a beruházás 10%-a 30.505.400,-Ft 

2./ fogorvosi rendelő kialakítása a Béke úti rendelőben 12.828.600,-Ft 

3./ Zrínyi úti általános iskola homlokzati nyílászáróinak cseréje 6.350.000,-Ft 

A feladatok ellátása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13.§ 2., 4., 21., pontja alapján kötelező feladat. 

Határidő: 2015. március 16. 

Felelős: Horváth László polgármester 

Értesül: Horváth László polgármester 

 Turóczi István Zoltánné jegyző 

 Horváth Judit pénzügyi vezető főtanácsos 

 

31/2015. (03.10.) számú képviselő-testületi határozat 

Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Tárulás Központi Orvosi Ügyelet Közbeszerzése 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester szóbeli előterjesztésére 

megtárgyalta az un. központi orvosi ügyelet működtetését és az alábbi döntést hozta: 

a./ 2016. január 1-től 2020. december 31-ig terjedő időszakban az orvosi ügyeleti ellátást a 

továbbiakban is a Tápió-vidék további 17 településével közösen kívánja ellátni. 

b./ A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 4. pontjában meghatározott egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó kötelező 

feladatként, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdésében 

foglaltak alapján. 

c./ A Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás által lefolytatott Megbízási szerződés a 

központi orvosi ügyelet ellátására c. közbeszerzési eljárás nyerteseként kihirdetett, az 

ajánlattételi felhívásban szereplő legkedvezőbb ajánlatot nyújtó vállalkozással. 

d./ A közbeszerzési eljárás és a feladatellátása során felmerülő valamennyi költség 

lakosságszám arányos megtérítését vállalja.  

 

e./ A képviselő-testület felhatalmazza a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

Tanácsát a közbeszerzési eljárás lefolytatására és a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás 

Elnökét a közbeszerzési eljárás nyertes pályázójával a feladat-ellátási/átadási szerződés 

aláírására.  

 

f./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ügyben szükséges intézkedések 

megtételére.  

 

Határidő: 2015. március 31. 

Felelős: Horváth László polgármester 

Értesül: Horváth László polgármester 

 Turóczi István Zoltánné jegyző 

 

 

 



32/2015. (03.10.) számú képviselő-testületi határozat 

a községi önkormányzat informatikai felügyeletéről 

Farmos község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a községi önkormányzat 

informatikai felügyeletéről szóló szóbeli előterjesztést. A képviselő-testület megbízza a 

polgármestert, hogy az informatikai felügyelet ellátására kérjen be árajánlatokat, a 

legkedvezőbbet válassza ki és a szerződést kösse meg. 

Határidő: 2015. március 31. 

Felelős: Horváth László polgármester 

Értesül: Horváth László polgármester 

Turóczi István Zoltánné jegyző 

 

33/2015. (03.10.) számú képviselő-testületi határozat 

Önkormányzati intézmények rovar- és rágcsálóirtásáról 

Farmos község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester szóbeli 

előterjesztése alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13.§ 5. pontja alapján ellátandó környezet-egészségügyi rovar- és rágcsálóirtás 

kötelező feladatot. 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a rovar- és rágcsálóirtás feladatainak 

ellátására kérjen be árajánlatokat, a legkedvezőbbet válassza ki és a szerződést kösse meg. 

Határidő: 2015. március 31. 

Felelős: Horváth László polgármester 

Értesül: Horváth László polgármester 

Turóczi István Zoltánné jegyző 

 

34/2015. (03.10.) számú képviselő-testületi határozat 

az önkormányzat tulajdonát képező nádas művelési ágú területeken található 

nádértékesítésről 

Farmos község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Farmos község 

önkormányzat tulajdont képző ingatlanon található nád értékesítéséről tett előterjesztést.  

A képviselő testület megbízza a Polgármestert, Pénzügyi Bizottság elnökét és Kasza Tamás képviselőt 

fojtassanak tárgyalás Poszt József vállalkozóval a 2014, 2015 évi nádtermés értékesítésének ügyében. 
Határidő: 2015. március 31. 

Felelős: Horváth László polgármester 

Értesül: Horváth László polgármester 

 Turóczi István Zoltánné jegyző 

 

35/2015. (03.10.) számú képviselő-testületi határozat 
a Bormustra községi rendezvény megtartásáról 
Farmos község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy 2015. 

március 20-án, pénteken 18.00 órai kezdettel a Közösségi házban – az eddigi hagyományokat 

folytatva – a településen termelt és előállított borok „Bormustra” néven bemutatásra 

kerüljenek. 

A képviselő testület biztosítja a díjazáshoz szükséges egy darab kupa megvásárlását. 

Határidő: 2015. március 20. 

Felelős: Horváth László polgármester 

Értesül: Horváth László polgármester 

 Turóczi István Zoltánné jegyző 

 

 

 

 



36/2015. (03.10.) számú képviselő-testületi határozat 

a 2015 évi Kulturális napon fellépő felkérése 

 

Farmos község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármester javaslatát a 

2015 évi Kulturális napon szereplésre felkérésről. A képviselő-testület megbízza a 

polgármestert, vegye fel a kapcsolatot a Tokos Együttes vezetőjével és kérjen árajánlatot a 

fellépésre. 

Határidő: 2015. március 31. 

Felelős: Horváth László polgármester 

Értesül: Horváth László polgármester 

Turóczi István Zoltánné jegyző 

 

37/2015. (03.10.) számú képviselő-testületi határozat 
a Farmos TV működéséhez szükséges kamera megvásárlásáról 
Farmos község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Farmos TV technikai 

eszközeiről szóló, a Polgármester által beterjesztett szóbeli tájékoztatást. Megbízza Győrffi 

Istvánt - a Farmos TV munkatársát -, egy SONY típusú, maximum 160.000,-Ft értéket 

képviselő kamera megvásárlásával.  

Határidő: 2015. március 31. 

Felelős: Horváth László polgármester 

Értesül: Horváth László polgármester 

 Turóczi István Zoltánné jegyző 

 Győrffi István 

 

38/2015. (03.17.) számú képviselő-testületi határozat 

Farmos község Önkormányzatának 2015 évi átmeneti gazdálkodásáról 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 25.§ (3), (4) 

bekezdése alapján megtárgyalta a Polgármester beszámolóját a 2015. január 01. napja és 

március 11. napja között folytatott átmeneti gazdálkodásról és az alábbi határozatott hozta: 

A benyújtott beszámolót a Képviselő-testület elfogadja.  

Határidő: a 2015 évi költségvetési rendelet elfogadása 

Felelős: Horváth László polgármester 

Értesül: Horváth László polgármester 

 Turóczi István Zoltánné aljegyző 

 Horváth Judit pénzügyi vezető-főtanácsos 

 

39/2015. (03.17.) számú képviselő-testületi határozat 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat dolgozóinak juttatásáról  

Farmos község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester szóbeli 

előterjesztését a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjének kérelméről. A 

képviselő-testület tárgyalta a Családsegítő 2015 évi költségvetését a Társulási Tanács által 

megküldött költségvetés alapján. Az abban foglaltakat elfogadta, módosítani nem kívánja. 

Határidő: 2015 évi költségvetés 

Felelős: Horváth László polgármester 

Értesül: Horváth László polgármester 

 Társulási Tanács Tápiószele 

 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője 

 Horváth Judit pénzügyi vezető főtanácsos 

 

 



40/2015. (03.17.) számú képviselő-testületi határozat 

az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 

megállapításáról 

Farmos község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 

a Farmos Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési rendelet-tervezete című 

előterjesztést és az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek megállapításáról az alábbi döntést hozta: 

1./ Az államháztartásról szóló 2011. vi CXCV. törvény 29/A.§ alapján a helyi 

önkormányzatnak legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásig határozatban kell 

megállapítania a Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45.§ 

(1) bekezdés a) pont alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját 

bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható 

összeget. 

2./ Farmos község önkormányzat a költségvetési évet követő három évre szóló költségvetési 

kitekintésre vonatkozó saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

kötelezettségeit a határozati javaslat 1. mellékletében foglaltak alapján fogadja el. 

3./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az adósságot keletkeztető ügyletekhez 

történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 3.§ (1) 

bekezdésében lévő adatszolgáltatásnak tegyen eleget.  

Határidő: 2015. március 16. 

Felelős: Horváth László polgármester 

Értesül: Horváth László polgármester 

 Turóczi István Zoltánné jegyző 

 Horváth Judit pénzügyi vezető főtanácsos 

 

41/2015. (03.17.) számú képviselő-testületi határozat 

Farmos Község Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervéről 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta Farmos Község 

Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervét, amely a határozat mellékletét képezi.  

Határidő: 2015. március 31. 

Felelős: Horváth László polgármester 

Értesül: Horváth László polgármester 

  Turóczi István Zoltánné jegyző 

 

42/2015. (03.17.) számú képviselő-testületi határozat 

Önkormányzati ingatlan felajánlásáról (börtön) 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Belügyminisztérium 

felhívását, melyben börtön építésére keres megfelelő ingatlant. 

Az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok megvizsgálását követően megállapításra 

került, hogy jelenleg nem rendelkezi az Önkormányzat olyan ingatlannal, mely a kiírásnak 

megfelelő lenne. 

Határidő: 2015. március 31. 

Felelős: Horváth László polgármester 

Értesül: Horváth László polgármester 

  Turóczi István Zoltánné jegyző 

 

 

 

 



43/2015. (03.17.) számú képviselő-testületi határozat 

Kollár Ferenc Pénzügyi Bizottsági elnök tiszteletdíjának rendelkezéséről 

1./Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Egy falu az iskoláért Alapítvány” 

részére 158.367,-Ft azaz egyszázötvennyolcezer-háromszázhatvanhét forint támogatást 

biztosít. 

2./Az 1. pontban megjelölt támogatási összeg fedezetéül a Farmos Község Önkormányzat 

2015. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló rendeletében szereplő 

tiszteletdíj és járuléka kiadási előirányzat szolgál. Fentiekből adódóan a kiemelt költségvetési 

előirányzatok közül a személyi juttatások előirányzata 123.243,- Ft-tal, a munkaadókat terhelő 

járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 35.124,-Ft-tal csökken, és az egyéb 

működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat 158.367,-Ft-tal növekszik. 

3./A fenti összeg átutalására az e tárgyban kötendő támogatási megállapodás aláírását 

követően kerülhet sor. 

4./A hatályos rendelet szerinti a támogatási megállapodást Horváth László polgármester írja 

alá. 

5./A támogatás egy összegben kerül elutalásra az „Egy falu az iskoláért Alapítvány” 

számlájára. 

6./A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy a fenti változásokat a költségvetési rendelet 

aktuális módosítása során terjessze a Képviselő-testület elé. 

Határidő: a 2015. évi költségvetési rendelet elfogadását követően 

Felelős: Horváth László polgármester (a támogatási megállapodás aláírása vonatkozásában) 

   Horváth Judit pénzügyi vezető főtanácsos (az utalás vonatkozásban) 

   Turóczi István Zoltánné jegyző 

 

44/2015. (03.17.) számú képviselő-testületi határozat 

Fehér Ágnes Bizottsági elnök tiszteletdíjának rendelkezéséről 

1./Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „ Zenélő Ifjúság Alapítvány” 

részére 633.468,-Ft azaz hatszázharmincháromezer-négyszázhatvannyolc forint 

támogatást biztosít. 

2./Az 1. pontban megjelölt támogatási összeg fedezetéül a Farmos Község Önkormányzat 

2015. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló rendeletében szereplő 

tiszteletdíj és járuléka kiadási előirányzat szolgál. Fentiekből adódóan a kiemelt költségvetési 

előirányzatok közül a személyi juttatások előirányzata 492.972,- Ft-tal, a munkaadókat terhelő 

járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 140.496,-Ft-tal csökken, és az egyéb 

működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat 633.468,-Ft-tal növekszik. 

3./A támogatás a támogatási megállapodás aláírását követően négy egyenlő részletben 2015. 

március 20-ig, június 20-ig, szeptember 20-ig és december 10-ig utalandó a Zenélő Ifjúság 

Alapítvány számlájára. 

4./A hatályos rendelet szerinti a támogatási megállapodást Horváth László polgármester írja 

alá. 

5./A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy a fenti változásokat a költségvetési rendelet 

aktuális módosítása során terjessze a Képviselő-testület elé. 

 

Határidő: a 2015. évi költségvetési rendelet elfogadását követően 

Felelős: Horváth László polgármester (a támogatási megállapodás aláírása vonatkozásában) 

  Horváth Judit pénzügyi vezető főtanácsos (az utalás vonatkozásban) 

   Turóczi István Zoltánné jegyző 

 

 

 



45/2015. (03.17.) számú képviselő-testületi határozat 

Kasza Tamás tiszteletdíjának rendelkezéséről 

1./Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Egy falu az iskoláért Alapítvány” 

részére 37.505,-Ft azaz harminchétezer-ötszázöt forint támogatást biztosít. 

2./Az 1. pontban megjelölt támogatási összeg fedezetéül a Farmos Község Önkormányzat 

2015. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló rendeletében szereplő 

tiszteletdíj és járuléka kiadási előirányzat szolgál. Fentiekből adódóan a kiemelt költségvetési 

előirányzatok közül a személyi juttatások előirányzata 29.187,- Ft-tal, a munkaadókat terhelő 

járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 8.318,-Ft-tal csökken, és az egyéb 

működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat 37505,-Ft-tal növekszik. 

3./A fenti összeg átutalására az e tárgyban kötendő támogatási megállapodás aláírását 

követően kerülhet sor. 

4./A hatályos rendelet szerinti a támogatási megállapodást Horváth László polgármester írja 

alá. 

5./A támogatás egy összegben kerül elutalásra az „Egy falu az iskoláért Alapítvány” 

számlájára. 

6./A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy a fenti változásokat a költségvetési rendelet 

aktuális módosítása során terjessze a Képviselő-testület elé. 

Határidő: a 2015. évi költségvetési rendelet elfogadását követően 

Felelős: Horváth László polgármester (a támogatási megállapodás aláírása vonatkozásában) 

  Horváth Judit pénzügyi vezető főtanácsos (az utalás vonatkozásban) 

   Turóczi István Zoltánné jegyző 

 

46/2015. (03.17.) számú képviselő-testületi határozat 

Tóth Szilvia tiszteletdíjának rendelkezéséről 

 

1./Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Egy falu az iskoláért Alapítvány” 

részére 37.505,-Ft azaz harminchétezer-ötszázöt forint támogatást biztosít. 

2./Az 1. pontban megjelölt támogatási összeg fedezetéül a Farmos Község Önkormányzat 

2015. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló rendeletében szereplő 

tiszteletdíj és járuléka kiadási előirányzat szolgál. Fentiekből adódóan a kiemelt költségvetési 

előirányzatok közül a személyi juttatások előirányzata 29.187,- Ft-tal, a munkaadókat terhelő 

járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 8.318,-Ft-tal csökken, és az egyéb 

működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat 37.505,-Ft-tal növekszik. 

3./A fenti összeg átutalására az e tárgyban kötendő támogatási megállapodás aláírását 

követően kerülhet sor. 

4./A hatályos rendelet szerinti a támogatási megállapodást Horváth László polgármester írja 

alá. 

5./A támogatás egy összegben kerül elutalásra az „Egy falu az iskoláért Alapítvány” 

számlájára. 

6./A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy a fenti változásokat a költségvetési rendelet 

aktuális módosítása során terjessze a Képviselő-testület elé. 

 

Határidő: a 2015. évi költségvetési rendelet elfogadását követően 

Felelős: Horváth László polgármester (a támogatási megállapodás aláírása vonatkozásában) 

  Horváth Judit pénzügyi vezető főtanácsos (az utalás vonatkozásban) 

   Turóczi István Zoltánné jegyző 

 

 

 



47/2015. (03.17.) számú képviselő-testületi határozat 

Bugyiné Gyürki Andrea tiszteletdíjának rendelkezéséről 

1./Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közművelődési Könyvtár részére 

150.021,-Ft azaz egyszázötvenezer- huszonegy forint támogatást biztosít. 

2./Az 1. pontban megjelölt támogatási összeg fedezetéül a Farmos Község Önkormányzat 

2015. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló rendeletében szereplő 

tiszteletdíj és járuléka kiadási előirányzat szolgál. Fentiekből adódóan a kiemelt költségvetési 

előirányzatok közül a személyi juttatások előirányzata 116.748,- Ft-tal, a munkaadókat terhelő 

járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 33.273,-Ft-tal csökken, és a kormányzati 

funkciók, Könyvtár 150.021,-Ft-tal növekszik. 

3./A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy a fenti változásokat a költségvetési rendelet 

aktuális módosítása során terjessze a Képviselő-testület elé. 

Határidő: a 2015. évi költségvetési rendelet elfogadását követően 

Felelős: Horváth László polgármester  

  Horváth Judit pénzügyi vezető főtanácsos  

   Turóczi István Zoltánné jegyző 

 

48/2015. (03.17.) számú képviselő-testületi határozat 

Tarjáni Zsolt tiszteletdíjának rendelkezéséről 

1./Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közművelődési Könyvtár részére 

150.021,-Ft azaz egyszázötvenezer- huszonegy forint támogatást biztosít. 

2./Az 1. pontban megjelölt támogatási összeg fedezetéül a Farmos Község Önkormányzat 

2015. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló rendeletében szereplő 

tiszteletdíj és járuléka kiadási előirányzat szolgál. Fentiekből adódóan a kiemelt költségvetési 

előirányzatok közül a személyi juttatások előirányzata 116.748,- Ft-tal, a munkaadókat terhelő 

járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 33.273,-Ft-tal csökken, és a kormányzati 

funkciók, Könyvtár 150.021,-Ft-tal növekszik. 

3./A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy a fenti változásokat a költségvetési rendelet 

aktuális módosítása során terjessze a Képviselő-testület elé. 

Határidő: a 2015. évi költségvetési rendelet elfogadását követően 

Felelős: Horváth László polgármester  

  Horváth Judit pénzügyi vezető főtanácsos  

  Turóczi István Zoltánné jegyző 

 

49/2015. (03.17.) számú képviselő-testületi határozat 

Megyesné Kenyó Ilona tiszteletdíjának rendelkezéséről 

1./Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Megyesné Kenyó Ilona tiszteletdíját, 

mely a személyi juttatások előirányzata 116.748,- Ft, a munkaadókat terhelő járulékok és 

szociális hozzájárulási adó előirányzata 33.273,-Ft, összesen: 150.021,-Ft az éves 

költségvetésben az önkormányzati kormányzati funkcióknál dologi kiadásokhoz csoportosítja. 

2./A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy a fenti változásokat a költségvetési rendelet 

aktuális módosítása során terjessze a Képviselő-testület elé. 

Határidő: a 2015. évi költségvetési rendelet elfogadását követően 

Felelős: Horváth László polgármester  

  Horváth Judit pénzügyi vezető főtanácsos  

   Turóczi István Zoltánné jegyző 

 

 

 

 



50/2015. (03.17.) számú képviselő-testületi határozat 

Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatásáról 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Országos Egyesület a 

Mosolyért Közhasznú Egyesület kérelmét. 

A testület támogatja, hogy a 2015. évi költségvetés, az egyéb működési célú támogatások 

államháztartáson kívülre előirányzat 30.000,- Ft azaz harmincezer forint összeggel 

megemelésre kerüljön. 

2./A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy a fenti változásokat a költségvetési rendelet 

aktuális módosítása során terjessze a Képviselő-testület elé. 

Határidő: A 2015. évi költségvetés elfogadását követően. 

Felelős: Horváth László polgármester 

Értesül: Horváth László polgármester 

  Horváth Judit pénzügyi vezető főtanácsos 

  Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület 

  Turóczi István Zoltánné jegyző 

 

51/2015. (03.17.) számú képviselő-testületi határozat 

Nád értékesítéséről 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 

tulajdonát képező ingatlanon található nád értékesítését.  

A testület úgy döntött, hogy a 2014. évi 100.000 Ft-os díj, illetve a 2015. évi 100.000 Ft-os díj 

ellenében Poszt József vállalkozó végezze el az Önkormányzat tulajdonát képező, Farmosi 

Hunor Vadásztársaság használatában lévő, Vadászház nádtető szerkezetének felújítását.  

Határidő:  2015. március 31. 

Felelős: Horváth László polgármester 

Értesül: Horváth László polgármester 

  Poszt József vállalkozó 

  Farmosi Hunor Vadásztársaság 

 

52/2015. (04. 22.) számú képviselő-testületi határozat 

Farmos község Önkormányzatának a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési 

Kamara Budapest és Pest megyei elnöksége – helyi földbizottságként eljáró szerv - állásfoglalása 

ellen benyújtott kifogás elbírálásáról 
Farmos község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és 

Vidékfejlesztési Kamara Budapest és Pest megyei Elnökségének ( a továbbiakban: Kamara) 

állásfoglalására Fehér István Farmos, Jászberényi út 102. szám alatti lakos elővásárlásra 

jogosult által benyújtott kifogást megváltoztatja és nem támogatja Horváth Györggyel az 

adásvételi szerződés jóváhagyását a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. 

évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 

2013 évi CCXII 103/A (2) bekezdés értelmében. 

Indokolás:  

A képviselő-testület a földforgalmi törvényben biztosított hatáskörében eljárva megváltoztatja 

a kifogással érintett állásfoglalást, ha annak kiadására a Földforgalmi törvény 23-25. §-a 

megsértésével került sor, egyébként elutasítja a kifogást.  

A Kamara állásfoglalást a Képviselő-testület megváltoztatja.  

A Kamara indokolásában meghatározott Földforgalmi törvény 24. § (2) c/ pont cb) alpontjára 

történő hivatkozás, mellyel értékelésük szerint a vevő olyan jogi helyzetet nyer el, amelynek 

révén a jövőben az elővásárlási jogát visszaélésszerűen gyakorolhatja, szubjektív 

véleményezési szempont. A Földforgalmi törvény 18. § (3) bekezdésében foglalt, közös 

tulajdonban álló föld esetében a földműves tulajdonostárs elővásárlási joggal rendelkezik az 



adásvétellel az adott területen, mely szerint a Magyar Állam kivételével minden elővásárlásra 

jogosultat megelőz. Az adott terület 1/1 arányban Fehér István tulajdonába kerül az 

adásvétellel, így egységes birtoktagot képező földbirtok kerül kialakításra. 

A képviselő-testület fentiek alapján jogszabálysértést állapított meg. 

A mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 68.§ (5) 

bekezdése értelmében a képviselő-testület döntése ellen további jogorvoslatnak, panasznak, 

felszólalásnak nincs helye. 

Határidő: a kifogás benyújtását követő 15 nap 

Felelős: Horváth László polgármester 

Értesül: Horváth László polgármester 

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Budapest és Pest 

megyei elnöksége (1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.) 

PMKH Földhivatala 1051 Budapest, Sas u. 19.  

 

53/2015. (05.04.) számú képviselő-testületi határozat 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendre, jegyzőkönyvvezetőre és 

jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot elfogadta.  

 

54/2015. (05.04.) számú képviselő-testületi határozat 

Nagykátai Rendőrkapitányság 2014. évi beszámolójáról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagykátai Rendőrkapitányság 

2014. évi szakmai tevékenységéről és Farmos település közbiztonsági helyzetéről a 

Rendőrkapitányság által készített és megküldött jelentést elfogadja.  

Határidő: 2015. május 31. 

Felelős: Horváth László polgármester 

Értesül: Horváth László polgármester 

  Nagykátai Rendőrkapitányság 

 

55/2015. (05.04.) 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: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

56/2015. (05.04.) számú képviselő-testületi határozat 

Ceglédi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014 évi munkájáról 
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pest Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Cegléd Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 2014. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót elfogadja.  

Határidő: 2015. május 31. 

Felelős: Horváth László polgármester 

Értesül: Horváth László polgármester 

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cegléd Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

 

 

 

 

 

 



57/2015. (05.04.) számú képviselő-testületi határozat 

Nagykátai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi munkájáról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pest Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Cegléd Katasztrófavédelmi Kirendeltség Nagykáta Hivatásos Tűzoltóság 2014. 

évi önkormányzati beszámolóját elfogadja.  

Határidő: 2015. május 31. 

Felelős: Horváth László polgármester 

Értesül: Horváth László polgármester 

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cegléd Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

Nagykáta Hivatásos Tűzoltóság 
 

58/2015. (05.04.) számú képviselő-testületi határozat 

2014. évi belső ellenőrzésről  

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi belső ellenőrzési jelentést 

elfogadja és megbízza a jegyzőt a jelentésben foglalt javaslatokra intézkedési terv 

készítésével. 

Határidő: 2015. június 30. 

Felelős: Horváth László polgármester 

Értesül: Horváth László polgármester 

  Tóth Julianna mb. jegyző 
 

59/2015. (05. 04.) számú képviselő-testületi határozat 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tarkó Gábor – a Tűzoltó Egyesület elnöke 

– farmosi lakos részére a napirendi ponthoz való hozzászólást engedélyezi. 
 

60/2015. (05.04.) számú képviselő-testületi határozat 

Helyi önszerveződő közösségek 2015 évi pénzügyi támogatásáról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önszerveződő közösségek 

2015. évi pénzügyi támogatását az alábbiak szerint fogadja el: 

Farmos Önkéntes Tűzoltó Egyesület    590.000.-Ft 

Farmos Rózsa Nyugdíjas Egyesület       80.000.-Ft 

Farmosi Polgárőrség KHT     510.000.-Ft 

A-63 Postagalambsport Egyesület      20.000.-Ft 

Farmosi Zenekar Egyesület       100.000.-Ft 

Sportklub Farmos              1.100.000.-Ft (ebből 300.000 Ft a Bozsik 

programos gyerekekre fordítódjon) 

Falunap       500.000.-Ft 

Szarvas Attila, Nemes Nóra       35.000.-Ft 

Gyermeknapi rendezvény – Deák Katalin     35.000.-Ft 

Mozgáskorlátozott                    54.000.-Ft 

Tápió-vidék Földtulajdonosok és Gazdaköre   100.000.-Ft 

Terék József CD megjelentetés        30.000 Ft 

Ceglédi Katasztrófavédelmi Kirendeltség       0 Ft 

         Összesen: 3.154.000 Ft 

A támogatási összeg fedezetéül Farmos Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 

szóló rendeletben biztosított előirányzat nyújt fedezetet. 

A Testület megbízza a Polgármestert a támogatási szerződések megkötésével. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth László polgármester 

Értesül: Horváth László polgármester 

 Horváth Judit pénzügyi vezető főtanácsos 

  Pályázók 



 

61/2015. (05.04.) számú képviselő-testületi határozat 

Gazdasági Programról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Farmos Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 2014-2019. évekre szóló Gazdasági Programját az alábbi 

módosításokkal fogadja el: 

- Helyzetelemzés :„A talaj termőképessége előnyös bizonyos gabonafélék, kertészeti 

kultúrnövények …” 

„Korfa elkészítése…” 

- A településfejlesztési elképzeléseinket meghatározó körülmények; Erősségek „Jól 

elérhető közúthálózat vasútvonal…” 

- Infrastrukturális fejlesztési feladatok:  

„ Lakópark kialakítása…” 

„Piaci árusító hely kialakítása…”,  

Oktatás, művelődés, sport: „Béke úti óvoda vizesblokk korszerűsítése…”, „Zrínyi úti iskola 

előtt parkoló kialakítása”.” 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

62/2015. (05.04.) számú képviselő-testületi határozat 

SZMSZ felülvizsgálatáról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési 

Szabályzatát felülvizsgálta és azt változtatás nélkül jóváhagyja. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

63/2015. (05.04.) számú képviselő-testületi határozat 

SZMSZ kidolgozásáról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Pénzügyi Bizottságát, 

hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat tervezetét alakítsa ki és azt 2015. szeptember 30-ig 

terjessze a testület elé. 

Határidő: 2015. szeptember 30. 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

64/2015. (05.04.) számú képviselő-testületi határozat 

Művelődési Ház külső homlokzat festéséről 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elhatározta, hogy a 

Művelődési Ház külső homlokzat festésére, ereszdeszka, homlokdeszka cseréjére, homlokzati 

vakolat javítására Kármán Mihály egyéni vállalkozó (2760 Nagykáta, Virág u. 68.) árajánlatát 

fogadja el.  

Beruházás költsége: 374.290 Ft + Áfa=475.348 Ft 

A költségek a Művelődési Ház saját bevételeiből, illetve Kasza Tamás és Tóth Szilvia április 

havi tiszteletdíjából kerülnek kifizetésre.  

A testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.  

Határidő: 2015. május 20. 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

 

 

 



65/2015. (05.04.) számú képviselő-testületi határozat 

Képviselői tiszteletdíjakról 

 

A) Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Deák Katalin képviselő 

tiszteletdíjáról rendelkezése alapján az alábbi határozatot hozza: 

1.) A Testület a Közművelődési Könyvtár Farmos részére 199.079 Ft, azaz 

egyszázkilencvenkilencezer-hetvenkilenc forint támogatást biztosít. 

2.) Az 1. pontban megjelölt támogatási összeg fedezetéül a Farmos Község Önkormányzat 

2015. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló rendeletében szereplő 

tiszteletdíj és járuléka kiadási előirányzat szolgál. A fentiekből adódóan a kiemelt 

költségvetési előirányzatok közül a személyi juttatások előirányzata 156 755 Ft-tal, a 

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 42 324,- Ft-tal 

csökken, és a könyvtár kormányzati funkció előirányzata 199 079,- Ft-tal növekszik. 

 

B) Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bugyiné Gyürki Andrea 

tiszteletdíjáról rendelkezése alapján rendelkezése alapján hozott 47/2015. (03. 17.) számú 

határozatának 1. – 2. pontját az alábbiak szerint módosítja a határozat egyéb rendelkezésének 

változatlanul hagyása mellett: 

1.) Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testület a Közművelődési Könyvtár Farmos 

részére 148 270,-  Ft támogatást biztosít. 

2.) Az 1. pontban megjelölt támogatási összeg fedezetéül a Farmos Község Önkormányzat 

2015. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló rendeletében szereplő 

tiszteletdíj és járuléka kiadási előirányzat szolgál. A fentiekből adódóan a kiemelt 

költségvetési előirányzatok közül a személyi juttatások előirányzata 116 748 Ft-tal, a 

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 31 522,- Ft-tal 

csökken, és a könyvtár kormányzati funkció előirányzata 148 270,- Ft-tal növekszik. 

 

C) Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Fehér Ágnes képviselő 

tiszteletdíjáról rendelkezése alapján hozott 44/2015. (03. 17.) számú határozatát az alábbiak 

szerint módosítja, a határozat egyéb rendelkezésének változatlanul hagyása mellett: 

A határozat 1. – 2. pontja az alábbiak szerint módosul: 

1.) Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Zenélő Ifjúság Alapítvány” részére 

633 468,- Ft támogatást biztosít.  

2.) Az 1. pontban megjelölt támogatási összeg fedezetéül a Farmos Község Önkormányzat 

2015. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló rendeletében szereplő 

tiszteletdíj és járuléka kiadási előirányzat szolgál. A fentiekből adódóan a kiemelt 

költségvetési előirányzatok közül a személyi juttatások előirányzata 492 972,- Ft-tal, a 

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 133 102,- Ft-tal 

csökken, és az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzattal 626 

074,- Ft-tal növekszik. 

 

D) Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kasza Tamás képviselő 

tiszteletdíjáról rendelkezése alapján hozott 45/2015. (03. 17.) számú határozatát az alábbiak 

szerint módosítja, a határozat egyéb rendelkezésének változatlanul hagyása mellett: 

A határozat 1. – 2. pontja az alábbiak szerint módosul: 

1.) Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Egy falu az iskoláért Alapítvány” 

részére 119 448,- Ft támogatást biztosít.  

2.) Az 1. pontban megjelölt támogatási összeg fedezetéül a Farmos Község Önkormányzat 

2015. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló rendeletében szereplő 

tiszteletdíj és járuléka kiadási előirányzat szolgál. A fentiekből adódóan a kiemelt 



költségvetési előirányzatok közül a személyi juttatások előirányzata 94 053,- Ft-tal, a 

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 25 394,- Ft-tal 

csökken, és az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzattal 

119 447,- Ft-tal növekszik. 

 

E) Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kollár Ferenc képviselő 

tiszteletdíjáról rendelkezése alapján hozott 43/2015. (03. 17.) számú határozatát az alábbiak 

szerint módosítja, a határozat egyéb rendelkezésének változatlanul hagyása mellett: 

A határozat 1. – 2. pontja az alábbiak szerint módosul: 

1.) Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Egy falu az iskoláért Alapítvány” 

részére 156 519,- Ft támogatást biztosít.  

2.) Az 1. pontban megjelölt támogatási összeg fedezetéül a Farmos Község Önkormányzat 

2015. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló rendeletében szereplő 

tiszteletdíj és járuléka kiadási előirányzat szolgál. A fentiekből adódóan a kiemelt 

költségvetési előirányzatok közül a személyi juttatások előirányzata 123 243,- Ft-tal, a 

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 33 276,- Ft-tal 

csökken, és az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzattal 156 

519,- Ft-tal növekszik. 

 

F) Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Megyesné Kenyó Ilona 

tiszteletdíjáról rendelkezése alapján hozott 49/2015. (03. 17.) számú határozatának 1. pontját 

az alábbiak szerint módosítja a határozat egyéb rendelkezésének változatlanul hagyása 

mellett: 

1.) Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Megyesné Kenyó Ilona 

tiszteletdíját, mely személyi juttatások előirányzata 116 748,- Ft, a munkaadókat terhelő 

járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 31522,- Ft, összesen: 148 270 Ft az éves 

költségvetésben az önkormányzati kormányzati funkcióknál dologi kiadásokhoz csoportosítja. 

 

G) Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tarjáni Zsolt tiszteletdíjáról 

rendelkezése alapján rendelkezése alapján hozott 48/2015. (03. 17.) számú határozatának 1. – 

2. pontját az alábbiak szerint módosítja a határozat egyéb rendelkezésének változatlanul 

hagyása mellett: 

1.) Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testület a Közművelődési Könyvtár Farmos 

részére 148 270,-  Ft támogatást biztosít. 

2.) Az 1. pontban megjelölt támogatási összeg fedezetéül a Farmos Község Önkormányzat 

2015. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló rendeletében szereplő 

tiszteletdíj és járuléka kiadási előirányzat szolgál. A fentiekből adódóan a kiemelt 

költségvetési előirányzatok közül a személyi juttatások előirányzata 116 748 Ft-tal, a 

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 31 522,- Ft-tal 

csökken, és a könyvtár kormányzati funkció előirányzata 148 270,- Ft-tal növekszik. 

 

H) Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tóth Szilvia képviselő 

tiszteletdíjáról rendelkezése alapján hozott 46/2015. (03. 17.) számú határozatát az alábbiak 

szerint módosítja, a határozat egyéb rendelkezésének változatlanul hagyása mellett: 

A határozat 1. – 2. pontja az alábbiak szerint módosul: 

1.) Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Egy falu az iskoláért Alapítvány” 

részére 119 448,- Ft támogatást biztosít.  

2.) Az 1. pontban megjelölt támogatási összeg fedezetéül a Farmos Község Önkormányzat 

2015. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló rendeletében szereplő 

tiszteletdíj és járuléka kiadási előirányzat szolgál. A fentiekből adódóan a kiemelt 



költségvetési előirányzatok közül a személyi juttatások előirányzata 94 053,- Ft-tal, a 

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 25 394,- Ft-tal 

csökken, és az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzattal 

119 447,- Ft-tal növekszik. 

 

I) Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kollár Ferenc képviselő 

tiszteletdíjáról rendelkezése alapján az alábbi határozatot hozza: 

1.) A Testület a Farmosi Általános Iskola részére 52.173 Ft, azaz ötvenkettőezer-

egyszázhetvenhárom forint támogatást biztosít. 

2.) Az 1. pontban megjelölt támogatási összeg fedezetéül a Farmos Község Önkormányzat 

2015. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló rendeletében szereplő 

tiszteletdíj és járuléka kiadási előirányzat szolgál. A fentiekből adódóan a kiemelt 

költségvetési előirányzatok közül a személyi juttatások előirányzata 41.081 Ft-tal, a 

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 11.092,- Ft-tal 

csökken, és a Farmosi Általános Iskola kormányzati funkció előirányzata 52.173,- Ft-tal 

növekszik. 

 

J) Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kasza Tamás képviselő 

tiszteletdíjáról rendelkezése alapján az alábbi határozatot hozza: 

1.) A Testület a Közművelődési Könyvtár részére 39.816 Ft, azaz harminckilencezer-

nyolcszáztizenhat forint támogatást biztosít. 

2.) Az 1. pontban megjelölt támogatási összeg fedezetéül a Farmos Község Önkormányzat 

2015. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló rendeletében szereplő 

tiszteletdíj és járuléka kiadási előirányzat szolgál. A fentiekből adódóan a kiemelt 

költségvetési előirányzatok közül a személyi juttatások előirányzata 31.351 Ft-tal, a 

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 8.465,- Ft-tal 

csökken, és a Közművelődési Könyvtár kormányzati funkció előirányzata 39.816,- Ft-tal 

növekszik. 

 

K) Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tóth Szilvia képviselő 

tiszteletdíjáról rendelkezése alapján az alábbi határozatot hozza: 

1.) A Testület a Közművelődési Könyvtár részére 39.816 Ft, azaz harminckilencezer-

nyolcszáztizenhat forint támogatást biztosít. 

2.) Az 1. pontban megjelölt támogatási összeg fedezetéül a Farmos Község Önkormányzat 

2015. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló rendeletében szereplő 

tiszteletdíj és járuléka kiadási előirányzat szolgál. A fentiekből adódóan a kiemelt 

költségvetési előirányzatok közül a személyi juttatások előirányzata 31.351 Ft-tal, a 

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 8.465,- Ft-tal 

csökken, és a Közművelődési Könyvtár kormányzati funkció előirányzata 39.816,- Ft-tal 

növekszik. 

 

A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy a fenti változásokat a költségvetési rendelet 

aktuális módosítása során terjessze a Képviselő-testület elé. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

 

 

 

 

 



66/2015. (05.04.) számú képviselő-testületi határozat 

ÉMÁSZ ajánlatáról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a polgármester az 

ÉMÁSZ 2016. évre vonatkozó villamos energia vásárlási szerződését ne írja alá.   

Határidő: 2015. május 31. 

Felellős: Horváth László polgármester 

 

67/2015. (05.04.) számú képviselő-testületi határozat 

Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás gépjármű beszerzéséről 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Tápió-vidéki Többcélú 

Kistérségi Társulás 20/2015. (IV.08.) számú határozatával meghozott döntését, melyben 

pályázatot nyújt be a Miniszterelnökséget vezető miniszter 21/2015. (IV.17.) MvM rendelete 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a 

lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető 

támogatások részletes feltételeiről szóló rendelete alapján a kistérségi közlekedési szolgáltatás 

fejlesztésére szociális szolgáltatási feladatok ellátásához kapcsolódóan (2. célterület) terepjáró 

beszerzése céljából.  

Farmos Község Önkormányzat vállalja a pályázatból lakosságszám arányosan ráeső költségek 

viselését. 

Határidő: pályázati kiírás szerint 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

68/2015. (05.04.) számú képviselő-testületi határozat 

Főzőkonyha eszközbeszerzéséről 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Községi Óvoda tálaló 

konyhájába eszközbeszerzésre a pályázat benyújtását. 

Önerő: 50 %. 

Pályázat megvalósításának határideje: 2016. december 16. 

Határidő: Pályázati kiírás szerint 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

69/2015. (05.04.) számú képviselő-testületi határozat 

Zöld hulladék begyűjtéséről 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elhatározta, hogy az 

előző évhez hasonlóan az Önkormányzat traktorával és pótkocsijával kéthetente hétfői 

napokon zöld hulladék begyűjtést végez.  

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

70/2015. (05.21.) számú képviselő-testületi határozat 

A 822/133 hrsz-ú szántó haszonbérbe adása 

Farmos község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévő 

farmosi 822/133/ hrsz. alatt nyilvántartott szántó művelési ágú, 14 ha, 1935 m2 

területnagyságú, 147,61 AK kataszteri tiszta jövedelmű termőföld ingatlant haszonbérbe adja, 

egy éves időtartamra a TÁPIÓ-FARM Mezőgazdasági Termelő, Értékesítő, Beszerző 

Szolgáltató Kft részére. 

Határidő: azonnal 2015. május 22. 

Felelős: Horváth László polgármester 

Értesül: Horváth László polgármester 

TÁPIÓ-FARM Mezőgazdasági Termelő, Értékesítő, Beszerző Szolgáltató Kft. 



 

71/2015. (05.26.) számú képviselő-testületi határozat 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontokra, 

jegyzőkönyvvezetőre és jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot elfogadta.  

 

72/2015. (05.26.) 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: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

73/2015. (05.26.) számú képviselő-testületi határozat 

Óvodai logopédus heti óraszám emeléséről 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Községi Óvoda 

Vezetőjének kérelmére az óraadó logopédus heti óraszámának 2 órával való növelését 2015. 

szeptember 1-jétől 2015. december 31-ig a bérmaradvány terhére, 2016. január 1-jétől 2016. 

augusztus 31-ig az intézményi költségvetés terhére. 

Határidő: határozat szerint 

Felelős: Horváth László polgármester 

Értesül: Horváth László polgármester 

  Horváth Judit pénzügyi vezető főtanácsos 

  Tóth Józsefné óvoda vezető 

 

74/2015. (05.26.) számú képviselő-testületi határozat 

Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2014. 

évi tevékenységéről 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tápiószele Székhelyű Közös 

Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót elfogadja.  

Határidő: 2015. május 31. 

Felelős: Horváth László polgármester 

Értesül: Horváth László polgármester 

Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

 

75/2015. (05.26.) számú képviselő-testületi határozat 

Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól  

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelését elfogadja.  

Határidő: 2015. május 31. 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

76/2015. (05.26.) számú képviselő-testületi határozat 

Óvodai felnőtt mosdó felújításáról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Községi Óvoda felnőtt mosdójának 

felújításáról és az előtér burkolásáról döntött a 2014. évi pénzmaradvány terhére, melynek 

költsége 1 millió Ft.  

Határidő: 2015. szeptember 1. 

Felelős: Horváth László polgármester 

Értesül: Horváth László polgármester 



 Horváth Judit pénzügyi vezető főtanácsos 

 Tóth Józsefné óvoda vezető 

 

77/2015. (05.26.) számú képviselő-testületi határozat 

Zrínyi úti iskola nyílászáróinak cseréjéről 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Aranyablak Kft. árajánlata alapján 

a Zrínyi úti Általános Iskola nyílászáróinak cseréjéről döntött, műanyag fehér kivitelezésben.  

Határidő: 2015. szeptember 1. 

Felelős: Horváth László polgármester 

Értesül: Horváth László polgármester 

  Horváth Judit pénzügyi vezető főtanácsos 

  Kollár Ferenc intézmény vezető 

 

78/2015. (05.26.) számú képviselő-testületi határozat 

Béke úti melegítő konyha felújításáról 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyta a 2015. évi központi 

költségvetésről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 9. pont szerinti „A 

gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására” az Önkormányzat pályázatának 

benyújtását az alábbi tartalommal:  

 

A megvalósítandó projekt tartalma:  

- Önkormányzati fenntartású konyha infrastrukturális felújítása, fejlesztése, megfelelő 

konyhai gépek, eszközök, bútorok beszerzése 

 

A beruházással érintett épület pontos címe: 2765 Farmos, Béke út 1. (996 hrsz) 

Támogatási igény: 4.400.400 Ft 

Saját erő: 231.600 Ft 

Összes beruházási költség: 4.632.000 Ft 

 

Farmos Község Önkormányzat képviselő-testülete saját költségvetése terhére biztosítja a 

231.600 Ft, azaz kettőszázharmincegyezer-hatszáz forintos önrészt. 

A Testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásával, a pályázathoz szükséges 

jognyilatkozatok megtételével. 

 

Felelős: Horváth László polgármester. 

Határidő: pályázati kiírás szerint 

 

79/2015. (05.26.) számú képviselő-testületi határozat 

FAIR szabályzatról 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Farmosi Információk Riportok (FAIR) 

helyi újság szerkesztéséről, nyomtatásáról és terjesztéséről szóló szabályzatot az előterjesztés 

szerint a következő módosítással fogadja el: 

- a 3.15 pontban kihúzásra kerül az első mondat utáni rész. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

 

 

 

 



80/2015. (05.26.) számú képviselő-testületi határozat 

FAIR újság megjelenésének idejéről 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a FAIR újság 

tájékoztató száma 2015. június 15-ig jelenjen meg, utána pedig a különszám.  

Határidő: 2015. június 15. 

Felelős: Horváth László polgármester 

Értesül: Horváth László polgármester 

  Szerkesztő bizottság 

 

81/2015. (05.26.) számú képviselő-testületi határozat 

FAIR újság szerkesztő bizottságáról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta, hogy a FAIR újság 

szerkesztő bizottságának a vezetője Szarvas Angéla, tagjai Kovács Istvánné és Kenyó Lajosné 

legyenek.  

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

82/2015. (05.26.) számú képviselő-testületi határozat 

Egy falu az iskoláért alapítvány könyveléséről  

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az Egy 

falu az iskoláért alapítvány részére keressen könyvelőt. A könyvelés költségét az 

Önkormányzat vállalja.  

Határidő: 2015. május 31. 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

83/2015. (06.05.) számú képviselő-testületi határozat 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontra, 

jegyzőkönyvvezetőre és jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslatot elfogadta.  

 

84/2015. (06.05.) számú képviselő testületi határozat: 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyta, hogy a 2015. évi központi 

költségvetésről szóló 2014.évi C. törvény 3. melléklet II.4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti 

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” az önkormányzat 

pályázatot nyújtson be az alábbi tartalommal:  

 

A megvalósítandó projekt tartalma:  

- Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 

 

A beruházással érintett épület, útszakasz pontos címe: Farmos Zrínyi út, Templom utca, 

Bercsényi út, Nagykátai út, Rákóczi út, Szelei út 

 

Támogatási igény: 13.396.246 Ft 

Saját erő: 2.364.044 Ft 

Összes beruházási költség: 15.760.290 Ft 

Farmos Község Önkormányzat képviselő-testülete saját költségvetése terhére biztosítja a 

2.364.044 Ft-os önrészt. 

A Testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásával, a pályázathoz szükséges 

jognyilatkozatok megtételével. 

Felelős: Horváth László polgármester. 

Határidő: pályázati kiírás szerint 



 

85/2015. (06.05.) számú képviselő testületi határozat: 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyta, hogy a 2015. évi központi 

költségvetésről szóló 2014.évi C. törvény 3. melléklet II.4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti 

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” az önkormányzat 

pályázatot nyújtson be az alábbi tartalommal:  

 

A megvalósítandó projekt tartalma:  

- Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés 

 

A beruházással érintett épület, útszakasz pontos címe: Farmos, Szelei út 6. 

 

Támogatási igény: 19.852.408 Ft 

Saját erő: 3.503.370 Ft 

Összes beruházási költség: 23.355.778 Ft 

 

Farmos Község Önkormányzat képviselő-testülete saját költségvetése terhére biztosítja a 

3.503.370 Ft-os önrészt. 

 

A Testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásával, a pályázathoz szükséges 

jognyilatkozatok megtételével. 
 

Felelős: Horváth László polgármester. 

Határidő: pályázati kiírás szerint 

 

86/2015. (07.02.) számú képviselő-testületi határozat 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosított napirendi pontokra, 

jegyzőkönyvvezetőre és jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot elfogadta.  

 

87/2015. (07.02.) 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: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

88/2015. (07.02.) számú képviselő-testületi határozat 

Községi Óvoda Alapító Okiratának módosításáról, nyitvatartási idő meghatározásáról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Községi Óvoda intézmény Alapító 

Okiratát nem módosítja. 

A Képviselő-testület az intézmény nyitvatartási idejét hétfőtől péntekig 6.30 – 17.00 óráig 

állapítja meg. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

89/2015. (07.02.) számú képviselő-testületi határozat 

Tisza-menti Regionális Vízművek 2014. évi beszámolójáról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tisza-menti Regionális Vízművek 

beszámolója 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester 



 

90/2015. (07.02.) számú képviselő-testületi határozat 

Fogászatról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő testülete a fogászati ellátással kapcsolatos 

tájékoztatást elfogadta.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

91/2015. (07.02.) számú képviselő-testületi határozat 

Határozat módosításról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 84/2015. (06. 05.) számú 

határozatát az alábbiak szerint módosítja a határozat egyéb rendelkezéseinek változatlanul 

hagyása mellett:  

A beruházással érintett útszakasz pontos címe: Farmos, Bercsényi utca, Zrínyi út, Templom 

utca, Nagykátai út, Rákóczi út. 

Támogatási igény: 10 986 228,- forint 

Saját erő: 1 938 746,- forint 

Beruházás összköltsége: 12 924 974,- forint 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete saját költségvetése terhére biztosítja az 

1 938 746,- forint önrészt. 

Határidő: pályázati kiírás szerint 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

92/2015. (07.02.) számú képviselő-testületi határozat 

Konditeremről 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Dömökné Novotny 

Rózsa 2765 Farmos, József A. u. 13. szám alatti lakos konditeremmel kapcsolatos panaszát.  

A testület úgy döntött, hogy kellő szabályozottság mellett, illetve a vizesblokk 

megjavításával, a konditerem működése továbbra is a Farmos, József A. u. 14. szám alatt 

megengedhető.  

A testület hozzájárul a konditermet használókkal a bérleti szerződés megújításához 1 évre  

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester 

Értesül: Horváth László polgármester 

  Dömökné Novotny Rózsa panaszos 

  Rafael István konditermet bérlő 

 

93/2015. (07.02.) számú képviselő-testületi határozat 

Tiszteletdíj lemondásról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselői tiszteletdíjról lemondó 

nyilatkozatok alapján megállapítja, hogy a 2015. évi költségvetésében 263.609 Ft 

pénzmaradvány keletkezett. 

A pénzmaradvány forrása a 2015. évi költségvetésben az önkormányzat igazgatási 

tevékenység keretében tervezett képviselői tiszteletdíj és járuléka előirányzat 

pénzmaradványa. 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartási törvény 34. §-ban 

kapott felhatalmazás alapján  

a pénzmaradvány terhére az alábbi kifizetést engedélyezi:  

-„Egy falu az iskoláért Alapítvány” javára, az Általános Iskola modernebb informatikai 

eszközökkel való ellátására 104.346 Ft 



-Farmosi Kulturális Napok javára, gyermekek szórakoztatására, óriáscsúzdára 159.263 Ft 

A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy e határozatban foglaltakat a költségvetési 

rendelet soron következő módosítása során terjessze a Testület elé.  

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

94/2015. (07.02.) számú képviselő-testületi határozat 

Mezőőri szolgálatról szóló határozat módosítása 

 

Farmos község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mezőőri őrszolgálat létrehozásáról 

szóló 25/2015. (02.17.) számú képviselő-testületi határozatát az alábbiak szerint 

módosítja a határozat egyéb rendelkezéseinek változatlnul hagyása mellett: 

1./ Farmos község közigazgatási területére kiterjedő feladatkörrel mezei őrszolgálatot hoz 

létre, melyet 2016. január 1-jétől kezdődően, 2 fő mezőőr alkalmazásával kíván működtetni, 

2./ Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a gazdák körében végezzenek felmérést, 

írassanak alá szándéknyilatkozatot, hogy a járulék megfizetésére hajlandók.  

Határidő: 1./ azonnal;  

          2./ 2015. november 30. 

Felelős: Horváth László polgármester 

Értesül: Horváth László polgármester 

 

95/2015. (07.14.) számú képviselő-testületi határozat 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontra, 

jegyzőkönyvvezetőre és jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslatot elfogadta.  

 

96/2015. (IX.08.) számú képviselő-testületi határozat 

Napirendi pontokról, jegyzőkönyv vezetőről, hitelesítőkről  

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosított napirendi pontokra, 

jegyzőkönyvvezetőre és jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot elfogadta.  

 

97/2015. (IX.08.) 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: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

98/2015. (IX.08.) számú képviselő-testületi határozat 

Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás integrálásáról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a családsegítő és gyermekjóléti 

szolgáltatás integrálásáról, család és gyermekjóléti szolgálatok és központok kialakításáról 

szóló tájékoztatást elfogadta.  

Határidő: 2015. október 31. (felülvizsgálat) 

     2015. november 30. (döntés) 

 

 

 

 

 

 



99/2015. (IX.08.) számú képviselő-testületi határozat 

Községi Óvoda beszámolójáról  

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Községi Óvoda 2014/2015. nevelési 

évéről szóló beszámolót elfogadta.  

 

100/2015. (IX.08.) számú képviselő-testületi határozat 

2015. I. félévi gazdálkodásáról  

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015.  I. félévi pénzügyi 

gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadta.  

 

101/2015. (IX.08.) számú képviselő-testületi határozat 

2015. I. félévi adóbevételekről 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015.  I. félévi adóbevételekről 

szóló tájékoztatót elfogadta.  

 

102/2015. (IX.08.) számú képviselő-testületi határozat 

Koterla Ildikó lakásbérleti szerződéséről  

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Koterla Ildikó (2765 

Farmos, József A. u. 14/A fsz./2. szám alatti lakos ingatlan lakásbérleti szerződésére 

vonatkozó kérelmét. 

Hozzájárul, hogy az Önkormányzat tulajdonát képező 2765 Farmos, József A. u. 14/A fsz. /2. 

szám alatti ingatlant 2015. augusztus 01. napjától határozatlan időre bérbe vegye.  

A bérleti díj összege: 14.000 Ft/hó (+ közüzemi díjak) 

A képviselő-testület hozzájárul, hogy az ingatlan bérleti szerződést a polgármester aláírja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester 

Értesül: Horváth László polgármester 

Horváth Judit pénzügyi vezető főtanácsos 

Koterla Ildikó bérlő 

 

103/2015. (IX.08.) számú képviselő-testületi határozat 

Önkormányzat által alapított elismerések adományozásáról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy döntött, hogy 2015. évben 

elismerést nem adományoz a Farmosi Napok keretén belül, mivel javaslat nem érkezett 

adományozandó személyre.  

 

104/2015. (IX.08.) számú képviselő-testületi határozat 

Bankszámla vezetésről  

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a bankintézetek 

számlavezetésre tett ajánlatát, és úgy döntöttek, hogy a bankváltás jelenleg nem időszerű, 

maradjon továbbra is az OTP Bank a számlavezető pénzintézet.  

 

105/2015. (IX.08.) számú 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 2016.” 

rendszerben való részvételéhez.  

Határidő: 2015. október 1. 

Felelős: Horváth László polgármester 

Értesül: Horváth László polgármester 



   Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

   Koterla Ildikó jegyző 

 

106/2015. (IX.08.) számú képviselő-testületi határozat 

Művelődési Ház raktár tető felújításáról  

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elhatározta, hogy a 

Művelődési Ház raktár épület tető felújítására, Kármán Mihály egyéni vállalkozó (2760 

Nagykáta, Virág u. 68.) árajánlatát elfogadja.  

Beruházás költsége: 349.885 Ft 

A testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.  

Határidő: 2015. szeptember 17. 

Felelős: Horváth László polgármester 

Értesül: Horváth László polgármester 

  Horváth Judit pénzügyi vezető főtanácsos 

  Kármán Mihály vállalkozó 

  Koterla Ildikó jegyző 

 

107/2015. (IX.08.) számú képviselő-testületi határozat 

Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás pályázatáról 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elhatározta, hogy részt 

kíván venni a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 

kiegészítő támogatásról szóló pályázatban.  

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében biztosítja a pályázatban meghatározott saját 

forrást.  

Ez alapján az igényelt tűzifa fajtája: kemény lombos 

Az igényelt mennyiség 370 m
3
  

A vállalt önerő összege: 469.900 Ft, melyet az Önkormányzat a szociális keret terhére 

biztosít. . Az Önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben 

részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. 

Határidő: 2015. október 1. 

Felelős: Horváth László polgármester 

Értesül: Horváth László polgármester 

  Horváth Judit pénzügyi vezető főtanácsos 

  Koterla Ildikó jegyző 

  Magyar Államkincstár 

 

108/2015. (IX.29.) számú képviselő-testületi határozat 

Napirendi pontokról, jegyzőkönyv vezetőről, hitelesítőkről  

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontokra, 

jegyzőkönyvvezetőre és jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot elfogadta.  

 

109/2015. (IX.29.) számú képviselő-testületi határozat 

Farmos község Önkormányzatának a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési 

Kamara Budapest és Pest Megyei Elnöksége – helyi földbizottságként eljáró szerv - 

állásfoglalása elleni kifogás elbírálása  

 

Farmos Község Önkormányzatának  Képviselő-testülete a Farmos-i 048 hrsz-ú ingatlan 

4585/318170 tulajdoni hányada adás-vételi szerződéshez kapcsolódóan a Nemzeti 

Agrárgazdasági Kamara által kiadott a szerződés jóváhagyásának megtagadását 



tartalmazó állásfoglalását / iktatószáma: PE01-02283-3/2015.Azonosító: NAK-NY-101/ 

hatályon kívül helyezi és a szerződés jóváhagyásához szükséges állásfoglalást kiadja. 

 

A képviselő-testület döntése ellen bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevél benyújtására a 

képviselő-testület határozatának kézhezvételétől számított 30 napon belül van mód,amelyet  

Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak 1146 Budapest,Hungaria 

krt.179-189. (levélcím: 1590 Budapest,Pf.: 225/2) kell címezni ,a Farmos Község Jegyzőjénél 

kell benyújtani. 

Indokolás 

 

A Farmos-i 048 hrsz-ú ingatlan 4585/318170 tulajdoni hányada adás-vételére megkötött 

szerződés a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztésre került,a hirdetőtáblán való 

kifüggesztést követően a jegyző a szerződést a szükséges dokumentumokkal megküldte a 

mezőgazdasági igazgatási szerv részére. 

 

2015.július 10-én megérkezett a Polgármesteri Hivatalhoz a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 

véleménye,amely szerint ” a föld tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés szerinti 

szerző féllel, a föld tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés  jóváhagyását ” nem 

támogatja. A nem támogatás indoka: A helyi földbizottságként eljáró szerv - értékelése 

során arra a következtetésre jutott ,hogy -  a Földforgalmi tv. 24.§  (2) bekezdés c.) pont cb.) 

alpontjára történő hivatkozással, a vevő olyan jogi helyzetet nyer el, amelynek révén a 

jövőben az elővásárlási jogát visszaélésszerűen gyakorolhatja. 

 

A jegyző államigazgatási jogkörben eljárva az állásfoglalást közölte a kifogás benyújtására 

jogosultakkal. Tértivevényes levélben megküldte a vevőnek,hirdetményi közzététel útján 

pedig az eladónak. 

 

A tértivevényes levélben megküldött állásfoglalás kézhezvételétől számított 5 napos 

határidőben a vevő: Fehér István 2765 Farmos,Jászberényi út 102 szám alatti lakos kifogást 

terjesztett elő az állásfoglalásban foglaltakkal kapcsolatban. 

 

A kifogásban előadta,hogy az adás-vétel tárgyát képező ingatlanban már rendelkezik 

tulajdonjoggal, ezáltal elővásárlási jogát jogszerűen gyakorolta,helyi lakos, családi 

gazdálkodó,földműves. A termőföld tulajdonjogának megszerzésével nem lépi túl  a szerzési 

korlátozás megengedett mértékét. Az újonnan vásárolt termőterületet nem adja 

haszonbérbe,hanem saját maga műveli. 

 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a Földforgalmi törvény 24.§ (2) c/ pont cb) alpontjára 

hivatkozott,amikor nem támogatta az adásvételi szerződés jóváhagyását, ezzel szemben a 

képviselő-testület a helyi földforgalmi viszonyok ismeretében, az adásvételi szerződés 

tárgyát képező földterület ismérveit figyelembe véve,/ tulajdonközösség,a vétel tárgyát 

képező tulajdoni hányad nagysága, /,és azt figyelembe véve, hogy az elővásárlásra jogosultak 

közül senki nem jelentkezett az adásvételi szerződés jóváhagyásának támogatásáról 

döntött. 

 

A képviselő-testület határozata elleni bírósági felülvizsgálat lehetősége a Ket.72.§(1) 

bekezdés d.)pontjának da) alpontjában foglaltak alapján,a képviselő-testület döntése elleni 

keresetlevél előterjesztése a Polgári perrendtartásról szóló 1952.évi III.tv.330.§(2) bekezdése 

alapján került meghatározásra. 

 



A Képviselő-testület határkörét a Földforgalmi törvény 68.§ (5) bekezdése határozza meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

Értesül: 1./ Fehér István kifogást tevő (2765 Farmos, Jászberényi út 102.) 

2./Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Budapest és Pest  

               Megyei Elnöksége (1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.) 

3./PMKH Földhivatala 1051 Budapest, Sas u. 19.  

 

110/2015. (IX.29) számú képviselő-testületi határozat  

Tiszteletdíj lemondásról 

 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselői tiszteletdíjról lemondó 

nyilatkozatok alapján megállapítja, hogy a 2015. évi költségvetésében 236.151 Ft 

pénzmaradvány keletkezett. 

A pénzmaradvány forrása a 2015. évi költségvetésben az önkormányzat igazgatási 

tevékenység keretében tervezett képviselői tiszteletdíj és járuléka előirányzat 

pénzmaradványa. 

 Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartási törvény 34. §-ban 

kapott felhatalmazás alapján  

 

A pénzmaradvány terhére az alábbi kifizetést engedélyezi:  

-„Egy falu az iskoláért Alapítvány” javára, az Általános Iskola modernebb informatikai 

eszközökkel való ellátására 156.519.- Ft 

-„Egy falu az iskoláért Alapítvány javára, a Községi Óvoda számítástechnikai eszközzel 

történő ellátására 39.816.-Ft 

-„Egy falu az iskoláért Alapítvány” javára, a Községi Óvoda számítástechnikai eszközzel 

történő ellátására 39.816.-Ft 

 

A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy e határozatban foglaltakat a költségvetési 

rendelet soron következő módosítása során terjessze a Testület elé.  

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

111/2015. (IX.29.) számú képviselő-testületi határozat 

Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

alapító okiratának módosításáról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete minősített többséggel elfogadja a 

Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító 

Okiratának módosítását.  

 

112/2015. (IX.29.) számú képviselő-testületi határozat 

Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

alapító okiratának módosításáról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete minősített többséggel elfogadja a 

Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Társulási 

Megállapodásának módosítását.  

 

 

 



113/2015. (IX.29.) számú képviselő-testületi határozat 

Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról  

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete minősített többséggel elfogadja a 

Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Társulási Megállapodásának módosítását.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

114/2015. (IX.29.) számú képviselő-testületi határozat 

Önkormányzati utak burkolat felújításáról  

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Németh Út Kft. (3375 

Mezőtárkány, Mikszáth Kálmán u. 5.) ajánlatát az önkormányzati utak burkolat felújítási 

munkáira.  

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az árajánlat kerüljön módosításra úgy, hogy ne a 

Nagykátai út - Béke út saroknál legyen bajusz, hanem a Szelei út –Mátyás király u. saroknál. 

A Mátyás király útnál a kátyúzás összege ne szerepeljen az ígéretüknek megfelelően. A 

Tavasz utcánál a galambház mögötti terület állapotfelvétele kerüljön megtekintésre, az 

Önkormányzat által ne kerüljön felújításra, csak az emlékmű mögötti terület.  

 

115/2015. (IX.29.) számú képviselő-testületi határozat 

Önkormányzati utak darált kővel történő javításáról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a csatornázás során 

keletkezett kb. 1200 m
3
 darált aszfalt és darált beton kerüljön felhasználásra az alábbi 

önkormányzati utak javítására:  

Bocskai, Új, Vadász, Tó-köz, Virág, Széchenyi, Petőfi, Nyárveszőt, Páskomi, Bajcsy-köz, 

Árpád.  

A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy kérjen árajánlatot Miknai Ferenctől és a Német 

Út Kft-től, és a kedvezőbb ajánlatot adó vállalkozóval szerződést kössön a felsorolt utakra 

történő kő kiszállítására, elegyengetésére, tömörítésére 2015. október 30-ig történő munka 

befejezéssel.  

 

116/2015. (X.27.) számú képviselő-testületi határozat 

Napirendi pontokról, jegyzőkönyv vezetőről, hitelesítőkről  

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosított napirendi pontokra, 

jegyzőkönyvvezetőre és jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot elfogadta.  

 

117/2015. (X.27.) 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: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

118/2015. (X.27.) számú képviselő-testületi határozat 

Család és Gyermekjóléti Szolgálat feladat ellátásáról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a jelenleg 

(Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás) 

fennálló Tápiószele, Tápiógyörgye, Farmos társulásban szeretné a gyermekjóléti és 

családsegítési  szolgálat munkáját ellátni 2016. január 1-től, az állam által finanszírozott 

létszám megtartása mellett (1 fő). 

 



119/2015. (X.27.) számú képviselő-testületi határozat 

Farmosi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Farmosi 

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát – amely a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi.  

 

120/2015. (X.27.) számú képviselő-testületi határozat 

Villamos energia szolgáltatásról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy döntött, hogy a 

testület felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdeményezze az Émász-nál a villamos energia 

szolgáltatási szerződés felmondását, és a teljes körű villamos energia ellátásra vonatkozó 

szerződést kösse meg az E-OS Energiakereskedő Zrt-vel. (1239 Budapest, Haraszti út 44.) 

2016. január 1-től december 31-ig.  

 

121/2015. (X.27.) számú képviselő-testületi határozat 

Fogorvosi rendelő nyílászáróiról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy döntött, hogy a 

Béke út 8. szám alatti ingatlanon csak a felújítandó részen kerüljenek cserére a nyílászárók, fa 

kivitelezésben.  

 

122/2015. (X.27.) számú képviselő-testületi határozat 

Fogorvosi rendelő kivitelezéséről 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

Béke út 8. szám alatt kialakítandó fogorvosi rendelő kialakításának munkáira 3 árajánlatot 

kérjen.  

A 3 árajánlat kerüljön a testület elé.  

A ¾ év költségvetésének ismeretében döntsenek a szerződéskötésről, munkálatok 

megkezdéséről. 

 

123/2015. (X.27.) számú képviselő-testületi határozat 

Intézmények csatorna házi bekötéséről  

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Burás-

Bau Kft. (3388 Poroszló, Alkotmány út 77.) intézmények csatorna házi bekötésére tett 

ajánlatát, melynek díja bruttó 2.340.610 Ft (Zrínyi úti iskola 273.050 Ft, Művelődési Ház 

340.360 Ft, Szelei úti iskola 876.300 Ft, Óvoda 500.380 Ft, Béke úti orvosi rendelő 350.520 

Ft).  

A testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

124/2015. (X.27.) számú képviselő-testületi határozat 

Kő vásárlásról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elhatározta, hogy 5 

kocsi követ vásárol az önkormányzati utak javításának felhasználásához.  

 

125/2015. (XI.11.) számú képviselő-testületi határozat 

Napirendi pontokról, jegyzőkönyv vezetőről, hitelesítőkről  

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontra, 

jegyzőkönyvvezetőre és jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslatot elfogadta.  

 



126/2015. (XI.11.) számú képviselő-testületi határozat 

Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati 

Társulás megszűnéséről  

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Tápiószele Székhelyű 

Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás megszüntetésére 

vonatkozó előterjesztést és az alábbiak szerint határoz: 

1./ A Képviselő-testület a Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálati Társulás elnevezésű önkormányzati társulás 2015. december 31. 

napi hatállyal történő megszűnését jóváhagyja, a társulást Megszüntető Megállapodást 

elfogadja. 

2./ A Képviselő-testület a Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat elnevezésű intézmény 2015. december 31. napi hatállyal történő 

megszűnését jóváhagyja, a megszüntető okiratot elfogadja. 

3./ Megbízza a Tápiószelei Polgármesteri Hivatal Jegyzőjét, hogy  

a./ a Társulás törzskönyvi nyilvántartásból történő törlése végett intézkedjen, 

b./ a megszűnő társulás költségvetési beszámolójának elkészítéséről a megszűnés 

napjával – mint fordulónappal – gondoskodjon, 

c./ a társulás irattári anyagának további elhelyezését, biztonságos megőrzését, 

kezelését, előkereshetőségét biztosítsa, 

4./ Felkéri és felhatalmazza a polgármestert a Megszüntető Megállapodás aláírására. 

Határidő/felelős: 

1./ Azonnal / Polgármester 

2./ Jogszabályi előírások szerint / Tápiószelei Polgármesteri Hivatal Jegyzője 

3./ 2015. november 16. / Polgármester 

 

127/2015. (XI.11.) számú képviselő-testületi határozat 

Család és Gyermekjóléti Szolgálat feladat ellátásáról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a gyermekjóléti és 

családsegítési szolgálat munkáját 2016. január 1-től a hivatal keretein belül egyedül kívánja 

ellátni, az állam által finanszírozott létszám megtartása mellett (1 fő). 

 

128/2015. (XI.24.) számú képviselő-testületi határozat 

Napirendi pontokról, jegyzőkönyv vezetőről, hitelesítőről  

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontokra, 

jegyzőkönyvvezetőre és jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslatot elfogadta.  

 

129/2015. (XI.24.) 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: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

130/2015. (XI.24.) számú képviselő-testületi határozat 

Az Önkormányzat 2015. I-IX. havi gazdálkodásáról 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a módosításokkal 

elfogadta az Önkormányzat és intézményeinek2015. I-IX havi gazdálkodást tükröző írásos 

anyagot.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester 



Értesül: Horváth László polgármester 

 Koterla Ildikó jegyző 

 Horváth Judit pénzügyi vezető főtanácsos 

 

131/2015. (XI.24.) számú képviselő-testületi határozat 

Bursa Hungarica pályázók támogatásáról  

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bursa Hungarica pályázati támogatást 

állapít meg az alábbiak szerint: 

 

Név   Lakcím    Támogatás összege 

1. Bagyinszki Karolnia 2765 Farmos, Széchenyi u. 28.   3.000 Ft/hó 

2. Kovács Orsolya Evelyn 2765 Farmos, Öregszőlő 74.   3.000 Ft/hó 

3. Gyürki Dániel László 2765 Farmos, Rákóczi u. 28/e  3.000 Ft/hó 

4. Szécsi Anett  2765 Farmos, Dózsa Gy. u. 40  3.000 Ft/hó 

 

A támogatás folyósítása 10 hónapon keresztül történik.  

A Bursa Hungarica támogatások összege összesen: 120.000 Ft 

 

Határidő: a pályázati kiírásban szereplő 

Felelős: Horváth László polgármester 

Értesül: Horváth László polgármester 

  Horváth Judit pénzügyi vezető főtanácsos 

 Pályázók 

 

132/2015. (XI.24.) számú képviselő-testületi határozat 

HAJT-A Csapat Egyesület rendkívüli tagdíj befizetéséről 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a HAJT-A Csapat 

Egyesület 2015. évre szóló rendkívüli tagdíj megfizetése iránti kérelmét, és úgy határozott, 

hogy az indoklásában leírtak hiánya miatt, a rendkívüli tagdíj megfizetését elutasítja.  

Indoklás:  

1./ Számszaki előterjesztést nem találtak arra vonatkozólag, hogy mi indokolja 2015. évre ezt 

a magas tagdíjemelést.  

2./ Az Egyesület gazdálkodásának ilyen irányú hiányát, ami az írásos előterjesztésből 

következik, mi és ki, kik okozták? 

3./ Lesz-e intézkedés (személyi felelősségre vonás) arra vonatkozólag, hogy a hiányos 

gazdálkodásért kik a felelősek? 

4./ Mi garantálja, hogy a jövőben hasonló okok miatt tagdíj befizetés nem következik be? 

Amennyiben a határozat indoklásában foglalt kérdésekre az írásbeli választ megkapják, úgy a 

napirendi pont újra tárgyalását indítványozzák.  

 

133/2015. (XI.24.) számú képviselő-testületi határozat 

Jutalmazásról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy létesítsenek a 

költségvetésben minden évben egy olyan alapot, ami jutalmazásra szolgál, nettó 20.000 Ft 

értékű Erzsébet utalványra. A keretet arra szolgál, hogy a jutalomkeretből az 

intézményvezetőnek lehetősége legyen arra, hogy jutalmazza a dolgozóit, és  lehetőséget 

biztosít arra is, hogy a dolgozók teljesítményét figyelembe vegye. 

 

 

 



134/2015. (XI.24.) számú képviselő-testületi határozat 

Pest Megye önálló régióvá válásáról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Pest Megye 

Önkormányzatának Pest megye önálló NUTS 2. régióvá válásának kezdeményezését, és úgy 

határozott, hogy:  

1./ Pest megye társadalmi-gazdasági fejlődése érdekében támogatja Pest megye önálló NUTS 

2-es régióvá válását.  

2./ Felkéri a polgármestert, hogy a határozatot továbbítsa Pest Megye Önkormányzata részére 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

135/2015. (XI.24.) számú képviselő-testületi határozat 

Napirendi pont elnapolásáról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezei őrszolgálatról szóló 

napirendi pont elnapolásáról döntött, határozatlan időre.  

 

136/2015. (XI.24.) számú képviselő-testületi határozat 

Mezei őrszolgálatról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a mezei őrszolgálat 

megszervezéséhez elméleti irányként az elérhető földalapú támogatás arányában legyen a 

hozzájárulás szétosztva hektáronként.  

 

137/2015. (XI.24.) számú képviselő-testületi határozat 

Tiszteletdíj lemondásról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselői tiszteletdíjról lemondó 

nyilatkozat alapján megállapítja, hogy a 2015. évi költségvetésében 84 523 Ft pénzmaradvány 

keletkezett. 

A pénzmaradvány forrása a 2015. évi költségvetésben az önkormányzat igazgatási 

tevékenység keretében tervezett képviselői tiszteletdíj és járuléka előirányzat 

pénzmaradványa. 

 Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartási törvény 34. §-ban 

kapott felhatalmazás alapján  

a pénzmaradvány terhére az alábbi kifizetést engedélyezi:  

-a Farmosi Polgárőrség javára 15.675.-Ft, a Farmosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület javára 

15.675.-Ft a Farmosi Gyermeknapokon nyújtott önzetlen segítségükért, munkájukért. 

-a Farmosi Általános Iskola Szülői Munkaközössége javára 52.173.-Ft, tevékenységük 

támogatására 

A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy e határozatban foglaltakat a költségvetési 

rendelet soron következő módosítása során terjessze a Testület elé.  

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

138/2015. (XI.24.) számú képviselő-testületi határozat 

Molnár Tamás bérleti szerződés módosításáról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és támogatja Molnár 

Tamás 2765 Farmos, Rákóczi út 6. szám alatti ingatlan bérletére vonatkozó kérelmét, mely 

szerint a szerződő fél MT Service Bt. névre módosul, a szerződés többi része változatlanul 

marad.  

 

 



139/2015. (XI.24.) számú képviselő-testületi határozat 

Nyitrai István kérelméről 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Nyitrai István 2765 

Farmos, Tó köz 5. szám alatti lakos 1185 hrsz-ú önkormányzati ingatlan (Tó köz és Bacsó 

Béla utat összekötő átjáróig) kecskelegeltetés céljára történő hasznosítását.  

A testület támogatja a kérelmet díjmentesen, abban az esetben, ha a kérelmező beszerzi és 

bemutatja az Önkormányzat részére a szomszédok hozzájáruló nyilatkozatát.  

 

140/2015. (XI.24.) számú képviselő-testületi határozat 

Közösségi Ház bérbeadásáról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Közösségi 

Házat (2765 Farmos, Fő tér 2.) bérbe adhassák 1.000 Ft/óra díjért.  

 

141/2015. (XI.24.) számú képviselő-testületi határozat 

Bérleti díjakról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározta, hogy a bérleti díjak 

összegén nem változtat.  

 

Sorszám Megnevezés Díj összege Ft 

1. Művelődési ház előtér fűtési idényen kívül 3.000,-Ft/óra 

2. Művelődési ház előtér fűtési idényben (üzleti 

tevékenységre vonatkozik) 

4.000,-Ft/óra 

3. Nagyterem fűtési idényen kívül (üzleti 

tevékenységre vonatkozik) 

7.000,-Ft/óra 

4. Nagyterem fűtési idényben (üzleti tevékenységre 

vonatkozik) 

10.000,-Ft/óra 

5. Nagyterem fűtési idénytől függetlenül lakodalom 

(3 napra) 

50.000,-Ft 

  Családi esemény, zártkörű rendezvény 20.000,-Ft/alkalom 

  Üzleti tevékenység 50.000,-Ft 

  karitatív, egyházi esemény 10.000,-Ft/alkalom 

6. A helyi civil szervezetek részére ingyenes a bérlés. 

A bérlés idejébe a be- és kipakolás ideje is 

beszámít. 

  

7. 1 asztal + 8 szék bérleti díja 800,-Ft 

8. Könyvtár által nyújtott szolgáltatás - internet 100,-Ft/óra 

  Fénymásolás A4 15,-Ft/egyoldal/lap 

A4 20,-Ft/2 oldal/lap 

A3 egyoldal 25,-Ft/lap 

A+ kétoldal 30,-Ft/lap 



  

9. komfortos lakás bérleti díja 350,-Ft/m2/hó 

  Posta u. lakás bérleti díja az egyedi szerződés 

alapján 

20.000.-Ft/hó 

  Jozsef A u. 14/b. szám alatti lakás bérleti díja az 

egyedi szerződés alapján 

14.000.-Ft/hó 

  József A. u. 14. szám alatti lakás (edzőterem) 

bérleti díja az egyedi szerződés alapján 

25.200.-Ft/hó 

  garázs, egyéb nem lakás céljára szolgáló helyiség 175,-Ft/m2/hó 

  beépítetlen terület 150,-Ft/m2/hó 

10. Iskolai tornacsarnok 4.000,-Ft/óra 

farmosiaknak 2.000,-

Ft/óra 

  

11. Farmos TV   

  műsoridőben   

  00-30 mp magánszemély:           

1.500.-Ft+áfa/4 

alkalom      cég:2.500.-

Ft+áfa/4 alkalom                           

közület: 5.000.-

Ft+áfa/4alkalom 

  30-60 mp magánszemély:           

2.500.-Ft+áfa/4 

alkalom      cég: 

4.000.-Ft+áfa/4 

alkalom                       

közület: 7.500.-

Ft+áfa/alkalom 

  képújság   

  sima hirdetés (szöveg) magánszemély:        

1.000.-Ft+áfa/hét          

cég: 2.500.-Ft+áfa/hét     

közület:         5.000.-

Ft+áfa/hét 



  fényképes hirdetés magánszemély:        

1.250.-Ft+áfa/hét          

cég: 3.125.-Ft+áfa/hét     

közület:         7.500.-

Ft+áfa/hét 

      

12. FAIR 1/1 oldal: 24.000.-Ft + 

áfa 1/1 oldalnálkisebb  

terjedelmű hirdetés 

díja a fenti díj 

arányosan csökkentett 

összege           az ún. 

apróhirdetés díja: 

1.000.-Ft + áfa 

13. Zrínyi úti Iskola Tornaszoba bérleti díja 2.000,-Ft/alkalom 

 

142/2015. (XI.24.) számú képviselő-testületi határozat 

Iparűzési adó mértékemelésről 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elhatározta, hogy 

2016. január 1-től az iparűzési adó mértékét 1,65 %-ról 1,9 %-ra emeli.  

Utasítja a testület a jegyzőt a helyi adókról szóló rendelet módosításának elkészítésére, és 

testület elé terjesztésére.  

Határidő: 2015. november 30. 

Felelős: Koterla Ildikó jegyző 

 

143/2015. (XI.24.) számú képviselő-testületi határozat 

2016. évi költségvetési koncepcióról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetési koncepciót 

az előterjesztésnek megfelelően elfogadta, azzal a kiegészítéssel, hogy minden intézménynél 

kerüljön beépítésre a költségvetésbe egy jutalomalap nettó 20.000 Ft értékű Erzsébet 

utalványig.  

 

144/2015. (XI.24.) számú képviselő-testületi határozat 

2016. évi belső ellenőrzési tervről 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi belső ellenőrzési tervét a 

Mötv. 119. § (5) bekezdése alapján elfogadta.  

Határidő: 2015. december 31. 

Felelős: Horváth László polgármester 

Értesül: Horváth László polgármester 

  Koterla Ildikó jegyző 

 

 

 

 

 



145/2015. (XI.24.) számú képviselő-testületi határozat 

Család és Gyermekjóléti Szolgálat feladat ellátásáról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 127/2015. (XI.11.) számú 

képviselő-testületi határozat az alábbiak szerint módosítja:  

Farmos Község Önkormányzata a gyermekjóléti és családsegítési szolgálat munkáját 2016. 

január 1-től a hivatal keretein belül egyedül kívánja ellátni.  

A Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás 

megszűnése miatt a 2 dolgozót átveszi.  

 

 

 


