
2016. évi Képviselő-testületi határozatok 
 

1/2016. (I.26.) számú képviselő-testületi határozat 

Napirendi pontokról, jegyzőkönyv vezetőről, hitelesítőről  

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosított napirendi pontokra, 

jegyzőkönyvvezetőre és jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslatot elfogadta.  

 

2/2016. (I.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 

 

3/2016. (I.26.) számú képviselő-testületi határozat 

A képviselő-testület 2016.évi munkatervéről 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően a 

képviselő-testület 2016. évi munkatervét elfogadta.  

 

4/2016. (I.26.) számú képviselő-testületi határozat 

Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatásáról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és támogatja a Tápió-

vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatás iránti kérelmét.  

A testület a 2016. évi költségvetés terhére 55 Ft/lakos/év összeg támogatást biztosít a Tápió-

vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány működésének színvonalának javítására.  

Értesül: Horváth László polgármester 

 Horváth Judit pénzügyi vezető főtanácsos 

Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány 

 

5/2016. (I.26.) számú képviselő-testületi határozat 

2016. évi költségvetés tárgyalásának elnapolásáról.  

Farmos község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetést részletes 

kidolgozásra visszaadja a Polgármesteri Hivatal munkatársai részére. Ezt követően 

visszaküldi a Pénzügyi Bizottságnak tárgyalásra.  

Határidő: 2016. február 4. 

Értesül: Horváth László polgármester 

 Horváth Judit pénzügyi vezető főtanácsos 

 

6/2016. (I.26.) számú képviselő-testületi határozat 

ÖKOVÍZ kérelmének elutasításáról 

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

ÖKOVÍZ Nonprofit Kft. részére a 4.571.000 Ft-ot nem bocsássa kölcsönként.  

Értesül: Horváth László polgármester 

   Ökovíz Nonprofit Kft.  

 

7/2016. (I.26.) számú képviselő-testületi határozat 

Tiszteletdíj lemondásról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselői tiszteletdíjról lemondó 

nyilatkozat alapján megállapítja, hogy a 2015. évi költségvetésében 104 346.-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 informatikai és angol nyelvi 

oktatásának fejlesztésére 104 346.- 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 

Értesül: Horváth László polgármester 

  Koterla Ildikó jegyző 

  Horváth Judit pénzügyi vezető-főtanácsos 

 

8/2016. (I.26.) számú képviselő-testületi határozat 

Sportfejlesztési koncepcióról 

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

Kulturális, Oktatási, Sport és Környezetvédelmi Bizottság hatáskörébe utalja a sportfejlesztési 

koncepciót kidolgozásra.  

Kidolgozást követően a 2016. február 23-i testületi ülésre kerüljön a testület elé elfogadásra.  

Határidő: 2016. február 23.  

Értesül: Horváth László polgármester 

Kulturális, Oktatási, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 

 

9/2016. (I.26.) számú képviselő-testületi határozat 

Csapadékvíz elvezetésről  

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Horváth László 

polgármestert és Kasza Tamás képviselőt, hogy keressék fel azokat a helyeket a településen, 

amelyeknél árkok ásásával megkezdhető a csapadékvíz elvezetés megkezdésének 

megvalósítása.  

Az árkok kialakításához a Startmunka programban résztvevő személyek mellé, az ingatlan 

tulajdonosok segítségét is kérjék ki, amennyiben idejük, erejük engedi.  

 

10/2016. (I.26.) számú képviselő-testületi határozat 

Posta utca 2. szám alatti ingatlan értékesítéséről 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Tónay Lászlóné 

ügyvédje dr. Fazekas Attila által benyújtott Farmos, Posta u. 2. szám alatti ingatlanra 

vonatkozó vételi szándéknyilatkozatot.  

A testület úgy döntött, hogy nem zárkózik el az ingatlan értékesítésétől. Megvizsgálják az 

értékesítés lehetőségét.  

Értesül: Horváth László polgármester 

  dr. Fazekas Attila ügyvéd 

 

11/2016. (I.26.) számú képviselő-testületi határozat 

Fogorvosi rendelő kialakításának kivitelezőjéről  

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Farmos, Béke út 8. 

szám alatti fogorvosi rendelő kialakításra érkezett ajánlatokat.  

A testület úgy döntött, hogy az olcsóbb árajánlatot tevő Kármán Mihály 2760 Nagykáta, 

Virág u. 68. szám alatti egyéni vállalkozó ajánlatát hirdetik ki nyertesnek.  



Kivitelező árajánlata: bruttó 6.947.535 Ft 

Felkéri a testület a polgármestert szerződés megkötésére.  

Határidő: 2016. április 30. 

Értesül: Horváth László polgármester 

  Horváth Judit pénzügyi vezető főtanácsos 

  Kármán Mihály vállalkozó 

 

12/2016. (I.26.) számú képviselő-testületi határozat 

Napirendi pont elnapolásáról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a Pénzügyi Bizottság külsős tagjának 

eskütétele napirendi pont elnapolásáról döntött, mivel Kövér Sándor nem jelent meg.  

 

13/2016. (II.09) számú képviselő-testületi határozat 

Napirendi pontokról, jegyzőkönyv vezetőről, hitelesítőről  

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosított napirendi pontokra, 

jegyzőkönyvvezetőre és jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslatot elfogadta.  

 

14/2016. (II.09) számú képviselő-testületi határozat 

Munkáltatói döntésen alapuló béremeléshez kimutatás 

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

Önkormányzat dolgozóinak körében készüljön felmérés, hogy hány személyt érinthet a 

munkáltatói döntésen alapuló béremelés. Az érintett személyek béremelésének költsége 

kerüljön kiszámításra a soron következő Pénzügyi Bizottsági ülésre.  

Határidő: 2016. február 18. 

Felelős: Horváth László polgármester 

  Horváth Judit pénzügyi vezető főtanácsos 

 

15/2016. (II.09) számú képviselő-testületi határozat 

2016. évi költségvetésről  

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2016. évi 

költségvetésről szóló előterjesztést.  

A testület a támogatott módosítások beépítését kéri a költségvetésbe.  

Határidő: 2016. február 18. 

Felelős: Horváth László polgármester 

  Horváth Judit pénzügyi vezető főtanácsos 

 

16/2016. (II.23.) számú képviselő-testületi határozat 

Jegyzőkönyvvezetőről, hitelesítőről  

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyvvezetőre és 

jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslatot elfogadta.  

 

17/2016. (II.23.) számú képviselő-testületi határozat 

Napirendi pontokról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontokra tett javaslatot 

elfogadta.  

 

 

 

 

 



18/2016. (II.23.) számú képviselő-testületi határozat 

Pénzügyi Bizottság külsős tagjának megválasztásáról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, 

Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság külsős tagjának Kövér Sándort választotta.  

 

19/2016. (II.23.) számú képviselő-testületi határozat 

Tápió-vidék Natúrpark létrehozásának elvi támogatásáról 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elviekben támogatja a 

Tápió-vidék Natúrpark létrehozásának szándékát és a natúrpark névhasználati cím 

adományozásához szükséges megalapozó szakmai háttértanulmány elkészítésével megbízza a 

Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítványt (2711 Tápiószentmárton, Kossuth L. u. 3.) 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

20/2016. (II.23.) számú képviselő-testületi határozat 

Natúrpark képviseletéről és operatív feladatok koordinálásáról 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tápió-vidék Natúrpark létrehozása 

támogatásával egyidejűleg a natúrpark képviseletére és az operatív feladatok koordinálására, 

végrehajtására a Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány munkaszervezetét jelöli 

meg. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

21/2016. (II.23.) számú képviselő-testületi határozat 

A két ülés között történt fontosabb eseményekről, tett intézkedésekről, lejárt határidejű 

határozatokról, rendeletekről 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester tájékoztatóját a két 

ülés között történt fontosabb eseményekről, tett intézkedésekről, lejárt határidejű 

határozatokról, rendeletekről elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

22/2016. (II.23.) számú képviselő-testületi határozat 

2015. évben pénzügyi támogatásban részesülő civil szervezetek beszámolójáról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 2015. 

évben pénzügyi támogatásban részesülő civil szervezetek pénzügyi felhasználásáról szóló 

beszámolóját.  

Határidő: 2016. február 28. 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

23/2016. (II.23.) számú képviselő-testületi határozat 

Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására pályázat kiírásáról  

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2013. (II.12.) rendelet alapján, 

pályázatot hirdet a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására.  

Határidő: rendelet szerint 

Felelős: Horváth László polgármester 

Értesül: Horváth László polgármester 

   Helyi önszerveződő közösségek 

 

 



24/2016. (II.23.) számú képviselő-testületi határozat 

Bérleti-üzemeltetési szerződésről közműves szennyvízelvezetés és tisztítás szolgáltatásra 
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Horváth László 

polgármester a TRV Zrt-vel kötendő közműves szennyvízelvezetés és tisztítás szolgáltatásra 

vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződés aláírására.  

Felkéri a testület a polgármestert, hogy írásban kérje az értelmezését a következő szakasznak: 

„A szolgáltatási díj alapja a vízmérőn mért mennyiség. Az átvevő kijelenti, hogy a jelen 

szerződéssel érintett felhasználók esetében a fogyasztásmérők (vízmérők) szerződéskötésekor 

mutatott állását, adatait ellenőrizte. „ 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester 

Értesül: Horváth László polgármester 

  Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 

 

25/2016. (II.23.) számú képviselő-testületi határozat 

Pályázati tanácsadás együttműködési megállapodásának elnapolásáról 
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Goodwil Consulting 

Kft. részéről érkezett pályázati tanácsadás együttműködési megállapodására vonatkozó 

ajánlatot. A testület úgy döntött, hogy a szerződés megkötését jelenleg nem támogatja. Abban 

az esetben, ha kiírásra kerülnek pályázatok, rendkívüli ülés keretében döntenek a szerződés 

megkötéséről. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

26/2016. (II.23.) számú képviselő-testületi határozat 

Pályázat benyújtásáról  

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy részt kíván venni a 

„Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér 

létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése (VP-6-7.4.1.1-16)” pályázati kiíráson az 

alábbi elemekkel:  

- Zrínyi úti iskola öreg épületének a szigetelése, és külső homlokzatának felújítás,  

- az Önkormányzat nyílászáróinak cseréje, és tetőszerkezetének a felújítása, 

- a Művelődési Ház tetőszerkezetének a felújítása, nyílászáróinak cseréje, valamint 

napelemekkel történő ellátása.  

Felkéri a testület a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges előkészületeket 

tegye meg.  

Felelős: Horváth László polgármester 

 

27/2016. (II.23.) számú képviselő-testületi határozat 

Napirendi pont elnapolásáról  

 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tónay Lászlóné Posta u. 2. szám 

alatti ingatlan vételi szándéka című napirendi pont elnapolásáról döntött, ugyanis még nem 

ismert, hogy az elkészült ingatlanbecslés alapján a vételi szándék továbbra is fennáll-e.  

Határidő: 2016. március 31. 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

 

 

 



28/2016. (II.23.) számú képviselő-testületi határozat 

Czakó Menyhértné zártkerti ingatlan művelés alóli kivonásáról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Czakó Menyhértné 

2765 Farmos, Bajcsy Zs. köz 1. szám alatti lakos kérelmét.  

A testület hozzájárul a 1674 hrsz-ú zártkerti ingatlan művelés alóli kivonásához, valamint 

annak értékesítéséhez. Czakó Menyhértné értékesítést követően, a tulajdoni lapon szereplő 

arányban, arányosan térítse meg az Önkormányzatra eső részt.  

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

29/2016. (II.23.) számú képviselő-testületi határozat 

Tiszteletdíj lemondásról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselői tiszteletdíjról lemondó 

nyilatkozat alapján megállapítja, hogy a 2016. évi költségvetésében 626 074.-Ft 

pénzmaradvány keletkezett. 

A pénzmaradvány forrása a 2016. 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 Zenélő Ifjúság Alapítvány javára 626 074.- 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 

 

30/2016. (II.23.) számú képviselő-testületi határozat 

Napirendi pont elnapolásáról  

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sportfejlesztési koncepció 

elfogadásáról szóló napirendi pont elnapolásáról döntött.  

Határidő: 2016. március 29. 

 

31/2016. (II.23.) számú képviselő-testületi határozat 

Kulturális Bizottság tagjáról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Ferenczné Deák 

Katalin lemondása miatt megüresedett bizottsági helyre a Kulturális, Oktatási, Sport és 

Környezetvédelmi Bizottság tagjának Kasza Tamás képviselőt választotta.  

 

32/2016. (III.10.) számú képviselő-testületi határozat 

Napirendi pontokról, jegyzőkönyv vezetőről, hitelesítőről  

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontokra, 

jegyzőkönyvvezetőre és jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslatot elfogadta.  

 

33/2016. (III.10.) számú képviselő-testületi határozat 

az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 

megállapításáról 

Farmos község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Farmos Község 

Önkormányzatának 2016. évi költségvetési rendeletét és az Önkormányzat adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról döntött:  
 



1./ Az államháztartásról szóló 2011. évi 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 2016. évi költségvetési rendeletben és határozat 1. mellékletében foglaltak 

szerint 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: 2016. március 16. 

Felelős: Horváth László polgármester 

Értesül: Horváth László polgármester 

  Tóth Julianna mb. jegyző 

 Horváth Judit pénzügyi vezető főtanácsos 

 

34/2016. (III.10.) számú képviselő-testületi határozat 

Szünidei gyermekétkeztetés biztosítására vállalkozói szerződésről 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti szünidei gyermekétkeztetésre az 

INNOVEN Közétkeztetési Kft-vel (2740 Abony, Kodály Z. út 1.) szerződésmegkötést 

jóváhagyja az Önkormányzat által készített előterjesztés 4. pontjának módosításával, az állami 

támogatás szerinti adagáron, adagonkénti kicsomagolással, gyermekétkeztetési konyhán 

átadás biztosításával. 

A Testület megbízza a Polgármestert a szerződés aláírásával. 

Határidő: jogszabály szerint 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

35/2016. (III.10.) számú képviselő-testületi határozat 

HAJT-A Csapat Egyesület rendkívüli tagdíj befizetéséről 

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

132/2015. (XI.24.) számú képviselő-testületi határozatát visszavonja, és az alábbi döntést 

hozza:  

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a HAJT-A csapat egyesületi 

tagságából adódó rendkívül tagdíj befizetésiéhez hozzájárul, melynek összege: 2.139.589 Ft.  

A testület felkéri a polgármestert, hogy a küldötteket keresse fel és kérje meg őket a 

lemondásra.  

Határidő: 2016.03.24.  

Felelős: Horváth László polgármester 

 

 

 

 

 



36/2016. (III.10.) számú képviselő-testületi határozat 

Műfüves pálya építéséről 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elhatározta, hogy 

részt kívánnak venni az MLSZ Országos Pályaépítési Program keretében 40x60 méteres 

műfüves pálya építés pályázatán.  

Határidő: regisztráció (azonnal) 

     2016. április 11. (pályázat benyújtás) 

 

37/2016. (III.10.) számú képviselő-testületi határozat 

Pályázatírásról  

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

Goodwill Consulting Kft-vel (1162 Budapest, Timur utca 74.) köt szerződést 

pályázatfigyelésre és pályázatírásra, 1 éves időtartamra.  

Felhatalmazza a testület a polgármestert a szerződés aláírására.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

38/2016. (III.10.) számú képviselő-testületi határozat 

Óvodai tornaszoba kialakításáról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elhatározta, hogy 

indulni kíván a VEKOP-6.1.1-15 pályázati kiíráson óvodai tornaszoba kialakítására.  

A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a General Architect Tervező és 

Generálkivitelező Kft-vel (2214 Pánd, Fő út 7.) kössön szerződést a pályázat komplett 

lebonyolítására (tervezés, pályázatírás, elszámolás stb.) 

Határidő: 2016. április 11. 

Felelős: Horváth László polgármester:  

 

39/2016. (III.29.) számú képviselő-testületi határozat 

Napirendi pontokról, jegyzőkönyv vezetőről, hitelesítőről  

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontokra, 

jegyzőkönyvvezetőre és jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslatot elfogadta.  

 

40/2016. (III.29.) számú képviselő-testületi határozat 

A két ülés között történt fontosabb eseményekről, tett intézkedésekről, lejárt határidejű 

határozatokról, rendeletekről 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester tájékoztatóját a két 

ülés között történt fontosabb eseményekről, tett intézkedésekről, lejárt határidejű 

határozatokról, rendeletekről elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

41/2016. (III.29.) számú képviselő-testületi határozat 

átmeneti gazdálkodásról szóló tájékoztatóról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvény 25. 

§. (4) bekezdése alapján a 2016. január 1-jétől a 2016. évi költségvetési rendelet elfogadásáig 

terjedő időszakra vonatkozóan a bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási 

előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítéséről készített polgármesteri beszámolót az 

előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: 2016. március 29. 

Felelős: Horváth László polgármester 



 

42/2016. (III.29.) számú képviselő-testületi határozat 

Posta u. 2. szám alatti ingatlan felértékeléséről  

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Önkormányzat 

tulajdonában lévő Farmos, Posta u. 2. szám alatti ingatlan szakértők által történő 

felértékeléséhez nem járul hozzá.  

A testület fenntartja a Polgármesteri Hivatal munkatársa által készített, kataszter által 

kidolgozott 8,6 millió Ft-os árat.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

43/2016. (III.29.) számú képviselő-testületi határozat 

1674 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Czakó Menyhértné 

2765 Farmos, Bajcsy Zs. köz 1. szám alatti lakos kérelmét.  

A testület hozzájárul a 1674 hrsz-ú ingatlan ékesítéséhez, melynek az Önkormányzat 456/856 

hányadban tulajdonosa. Az Önkormányzatra eső tulajdoni hányad díját 100.000 Ft-ban 

határozza meg.  

Határidő: azonnal 

 

44/2016. (III.29.) számú képviselő-testületi határozat 

Helyi önszerveződő közösségek 2016 évi pénzügyi támogatásáról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önszerveződő közösségek 

2016. évi pénzügyi támogatását az alábbiak szerint fogadja el: 

-Farmos Rózsa Nyugdíjas Egyesület   95.000 Ft 

-A-63 Postagalamb Sportegyesület   25.000 Ft 

-Farmosi Zenekar Egyesület    100.000 Ft 

-Sport-Klub Farmos     1.100.000 Ft 

-Farmosi Polgárőr Egyesület    545.000 Ft 

-Tápió-vidéke Földtulajdonosok és Gazdálkodók Gazdaköre 

A kért cél támogatást a testület elutasítja. A szobor állag megóvását más módon támogatja. A 

szükséges költséget a városgazdálkodás költséghelyről biztosítja.  

-Nagykáta és Vidéke Horgász Egyesület  0 Ft 

-Farmos Önkéntes Tűzoltó Egyesület   620.000 Ft 

-Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi  

Regionális Egyesülete    70.000 Ft 

-Ceglédi Katasztrófavédelmi Kirendeltség  0 Ft 

-Tápiómenti Lovas Hagyományőrző Egyesület 60.000 Ft 

-Ferencné Deák Katalin    40.000 Ft 

-Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Alapítvány  0 Ft 

-Önkormányzati rendezvények (pl. falunap, stb.)  600.000 Ft 

-Cseri János      150.000 Ft 

-Nagykátai Járás falvainak 1956-os története könyv 

A testület 160.000 Ft támogatást biztosít, amely a Könyvtár költségvetéséből kerül 

biztosításra.  

A támogatási összeg fedezetéül Farmos Község Önkormányzat 2016. 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 

 

45/2016. (III.29.) számú képviselő-testületi határozat 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület adó megfizetés alóli mentességéről  
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület elnöke által benyújtott helyi adó megfizetése alóli mentesség kérését 2016. évre. A 

testület úgy döntött, hogy a polgármester keresse fel az Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnökét 

és parancsnokát, és kérje fel őket, hogy egyeztessenek a törvény és a rendelet szövegével, és 

ennek megfelelően tegyenek új javaslatot kommunális adó mentességben részesülőkre.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

46/2016. (III.29.) számú képviselő-testületi határozat 

Helyi újság nyilvántartásba vételéről 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a FAIR / Farmosi Információk, Riportok 

című sajtótermék (időszaki lap) nyilvántartásba vételét kezdeményezi az alábbiak szerint:  

A sajtótermék / időszak lap 

- neve: FAIR / Farmosi Információk, Riportok 

- alapítója: Farmos Községi Önkormányzat 2765 Farmos, Fő tér 1. 

- kiadója: Farmos Községi Önkormányzat 2765 Farmos, Fő tér 1. 

Az Önkormányzat az időszaki lapot ingyenesen jelenteti meg Farmos község közigazgatási 

területén minden háztartás számára a közérdekű információk lakossághoz eljuttatása céljából. 

Az időszaki lap szerkesztésének szabályait a Testület szabályzatban határozza meg. 

Az időszaki lap szerkesztésével kapcsolatos feladatokat a Képviselő-testület által választott 

személyek látják el.  

A Testület megbízza a Polgármestert a nyilvántartásba vétel ügyében eljárással. 

Határidő: 2016. május 31. 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

47/2016. (III.29.) számú képviselő-testületi határozat 

Községi Óvoda beiskolázási tervéről 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Községi Óvoda 2016 / 2017 

nevelési évre vonatkozó beiskolázási tervét tudomásul veszi. 

Határidő: Határozat szerint 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

48/2016. (III.29.) számú képviselő-testületi határozat 

Helyi Esélyegyenlőségi terv felülvizsgálatáról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi esélyegyenlőségi program 

felülvizsgálatáról szóló döntése alapján a módosításokkal elfogadja a felülvizsgálati anyagot.  

Határidő: jogszabály szerint 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

 

 

 

 

 



49/2016. (III.29.) számú képviselő-testületi határozat 

Sportfejlesztési koncepcióról  

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és az elhangzott 

óvodára vonatkozó módosításokkal elfogadta a Sportfejlesztési koncepciót.  

 

50/2016. (III.29.) számú képviselő-testületi határozat 

Polgármesteri szabadság kiadásának ütemtervéről 
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 2016. évi 

szabadságának kiadását az előterjesztés szerint az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

január: 0, február: 0, március: 3, április: 3, május: 4, június: 4, július: 5, augusztus: 5,  

szeptember: 3, október: 3, november: 4, december: 5 

Határidő: Kttv. szerint 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

51/2016. (III.29.) számú képviselő-testületi határozat 

2016. évi közbeszerzési tervről  

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. Törvény 42. § (1) bekezdése alapján Farmos Község Önkormányzat, mint ajánlatkérő 

által 2016. évben lefolytatandó közbeszerzési eljárások éves tervét nemleges megjelöléssel 

hagyja jóvá.  

Határidő: 2016. március 31. (terv elfogadására) 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

52/2016. (III.29.) számú képviselő-testületi határozat 

Napirendi pont elnapolásáról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a falunapra történő felkészülés, 

elképzelések ismertetése című napirendi pont elnapolásáról döntött. Akkor kerül ismét 

napirendi pontként a testület elé, amikor a Kulturális Bizottság javaslatot tesz rá.  

 

53/2016. (III.29.) számú képviselő-testületi határozat 

Óvodai tornaszoba pályázatáról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 38/2016. (III.10.) számú képviselő-

testületi határozatát az alábbiak szerint módosítja:  

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elhatározta, hogy 

indulni kíván a VEKOP-6.1.1-15 pályázati kiíráson óvodai tornaszoba kialakítására.  

A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával a Goodwill 

Consulting Kft-t (1162 Budapest, Timur utca 74.) bízza meg.  

Határidő: 2016. április 11. 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

54/2016. (III.29.) számú képviselő-testületi határozat 

Kerékpárút tervezéséről  

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elhatározta, hogy 

elkészítteti a Szelei út, Béke út, Rákóczi út kerékpárút tervét az Utas Group Kft-vel (6000 

Kecskemét, Felsőszéktó 103/2.) 

Felhatalmazza a testület a polgármestert a tervek elkészítésnek megrendelésére, melynek 

összege maximum bruttó 2.858.0000 Ft.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester 

 



55/2016. (III.29.) számú képviselő-testületi határozat 

Zöldhulladék begyűjtéséről  

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elhatározta, hogy 2 

hetente zöldhulladék begyűjtést szervez a község lakossága számára.  

 

56/2016. (IV.26.) számú képviselő-testületi határozat 

Napirendi pontokról, jegyzőkönyv vezetőről, hitelesítőről  

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontokra, 

jegyzőkönyvvezetőre és jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslatot elfogadta.  

 

57/2016. (IV.26.) számú képviselő-testületi határozat 

Két ülés között történt fontosabb eseményekről, megtett 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 

 

58/2016. (IV.26.) számú képviselő-testületi határozat 

Nagykátai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2015. évi munkájáról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pest Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Cegléd Katasztrófavédelmi Kirendeltség Nagykáta Hivatásos Tűzoltóság 2015. 

évi önkormányzati beszámolóját elfogadja.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

59/2016. (IV.26.) számú képviselő-testületi határozat 

Nagykátai Rendőrkapitányság 2015. évi szakmai tevékenységéről és Farmos település 

közbiztonsági helyzetéről 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagykátai Rendőrkapitányság 

szakmai tevékenységéről és Farmos Település közbiztonsági helyzetéről a Rendőrkapitányság 

által készített és megküldött jelentést elfogadja.  

Határidő: 2016. április 26. 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

60/2016. (IV.26.) számú képviselő-testületi határozat 

2015. évi belső ellenőrzési jelentésről 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési jelentést 

elfogadja.  

Megbízza a jegyzőt a jelentésben foglalt hiányosságok, szabályzatok elkészítésével.  

Határidő: 2016. november 30. 

Felelős: Horváth László polgármester 

  Aliné dr. Kollár Katalin jegyző 

 

61/2016. (IV.26.) számú képviselő-testületi határozat 

Tiszteletdíj lemondásról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselői tiszteletdíjról lemondó 

nyilatkozat alapján megállapítja, hogy a 2016. évi költségvetésében 87.561.-Ft 

pénzmaradvány keletkezett. 



A pénzmaradvány forrása a 2016. 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:  

- Tápió-vidéke Földtulajdonosok és Gazdálkodók Gazdaköre részére 87.561- 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 

 

62/2016. (IV.26.) 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 ingatlan haszonbérleti 

szerződését meghosszabbítja egy éves időtartamra 2016. június 1-től 2017. május 31-ig. a 

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

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester 

Értesül: Horváth László polgármester 

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

 

63/2016. (IV.26.) számú képviselő-testületi határozat 

Szelei úti iskola pályázatáról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Szelei úti 

általános iskola felújításával részt kíván venni a „KEHOP-5.2.9. – Pályázatos 

épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára” 

elnevezésű pályázaton.  

Felkéri a testület a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges előkészületeket 

tegye meg.  

Felelős: Horváth László polgármester 

 

64/2016. (IV.26.) számú képviselő-testületi határozat 

Címer használatról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testület megtárgyalta Nemes Nóra és Szarvas 

Attila Hagyományok Napja elnevezésű rendezvényen történő címerhasználat engedélyezésére 

vonatkozó kérelmét.  

A testület a 2016. május 7-én megrendezésre kerülő Hagyományok Napja elnevezésű 

rendezvény plakátján a Farmos címer használatához nem járul hozzá.  

Felhívja a szervezők figyelmét, hogy a jövőben a Kulturális Bizottság felé megfelelő időben 

terjesszenek ilyen kéréseket a programokkal együtt.  

 

65/2016. (V.09.) számú képviselő-testületi határozat 

Napirendi pontról, jegyzőkönyv vezetőről, hitelesítőről  

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontra, 

jegyzőkönyvvezetőre és jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslatot elfogadta.  

 

 

 



66/2016. (V.09.) számú képviselő-testületi határozat 

Farmosi Általános Iskola KEHOP-5.2.9. pályázat benyújtásához szükséges tervezésre 

irányuló vállalkozási szerződés megkötéséről 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazást ad a polgármester 

részére az általános iskola KEHOP-5.2.9. azonosító számú pályázathoz szükséges tervek 

elkészítéséhez a vállalkozási szerződés megkötésére és a hozzá kapcsolódó egyéb 

jognyilatkozatok megtételére.  

Felelős: Horváth László polgármester 

Határidő: azonnal 

 

67/2016. (V.09.) számú képviselő-testületi határozat 

Kerékpárút pályázatáról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elhatározta, hogy 

pályázatot nyújt be a Szelei út, Béke út, Rákóczi utakon 3,4 km hosszúságban.  

A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 2016. május 30-ig történő benyújtására.  

Felelős: Horváth László polgármester 

Határidő: 2016. május 30. 

 

68/2016. (V.24.) számú képviselő-testületi határozat 

Napirendi pontról, jegyzőkönyvvezetőről, hitelesítőről  

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontra, 

jegyzőkönyvvezetőre és jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslatot elfogadta.  

 

69/2016. (V. 24.) számú Képviselő-testületi határozat  

a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Budapest és Pest 

Megyei Elnöksége, mint helyi földbizottságként eljáró szerv állásfoglalása ellen 

benyújtott kifogás elbírálásáról 

 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Farmos külterület 0254/11 helyrajzi 

számú ingatlan 1245/3576 tulajdoni hányadáról szóló adásvételi szerződéshez kapcsolódóan a 

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által kiadott szerződés jóváhagyását támogató FOBIR-

18196-3/2016 iktatószámon kiadott állásfoglalásra a Németh István által benyújtott kifogást  

 

elutasítja. 

 

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

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

Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak (1146 Budapest, Hungária krt. 

179-189., levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 225/2.) címezve Farmos Község jegyzőjénél kell 

benyújtani. 

 

Indoklás 

 

A mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013.évi CXXII. törvénnyel összefüggő 

egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013 évi CCXII. törvény 103/A § (2) 

bekezdés értelmében a képviselő-testület megváltoztatja a kifogással érintett állásfoglalást, ha 

annak kiadására a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 

a (továbbiakban: földforgalmi törvény) 23-25 §-a megsértésével került sor, egyébként a 

kifogást elutasítja.  



A Farmos külterület 0254/11 helyrajzi számú ingatlan 1245/3576 tulajdoni hányadáról szóló 

adásvételi szerződés a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztésre került 2015. 

október 20-án. A hirdetmény kifüggesztésének időtartama alatt egy ügyvéd által ellenjegyzett 

nyilatkozat érkezett az elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatban, melyet Németh István 

nyújtott be 2015. december 10. napján személyesen a jegyzőnél. A hirdetőtáblán való 

kifüggesztést követően a jegyző a szerződést, a szükséges dokumentumokat, valamint Németh 

István nyilatkozatát és a hozzá kapcsolódó dokumentumokat megküldte a mezőgazdasági 

igazgatási szerv részére. 

2016. április 21-én megérkezett a Polgármesteri Hivatalhoz a Nemzeti Agrárgazdasági 

Kamara állásfoglalása, azt a döntést hozta, hogy a föld tulajdonjogának átruházásáról szóló 

szerződés szerinti szerződő féllel – tehát Seregley Jánossal - a föld tulajdonjogának 

átruházásáról szóló szerződés jóváhagyását támogatja. Németh István elővásárlási 

jogosultságával kapcsolatosan nem tartalmazott rendelkezést az állásfoglalás. 

A hirdetmények kifüggesztéséért felelős hivatali ügyintéző gondoskodott az állásfoglalás 

hirdetőtáblán történő kifüggesztéséről, és tértivevényes levélben közvetlenül is megküldte azt 

a kifogás benyújtására jogosultaknak.  

A kifogás benyújtására nyitva álló határidőn belül Németh István, mint elővásárlásra jogosult 

nyújtott be kifogást. Kifogásában előadta, hogy annak ellenére nem szerepel az 

állásfoglalásban, hogy elővásárlási jogosultsága van a mező-és erdőgazdasági földek 

forgalmáról szóló 2013. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: földforgalmi törvény) alapján, 

mint a földet használó olyan földműves, aki helyben lakónak minősül. A termőföld 

megvásárlásával célja az élet-és versenyképes mezőgazdasági termelés folytatására alkalmas 

méretű földbirtok kialakítása, a jelenleg is fennálló földhasználata fenntartása, a saját és 

közvetlen termelési és szolgáltatási munkavégzésén alapuló működésének és további 

fejlődésének biztosítása, az önfoglalkoztatása megvalósítása és a családja fenntartása. 

Kifogásában előadta továbbá, hogy az adásvételi szerződés létrejötte előtt jelezte a 

tulajdonosnak, hogy amennyiben el kívánja adni a termőföldet, azt, mint elővásárlásra 

jogosult meg kívánja venni. 

Németh István földhasználati jogosultságával kapcsolatosan belföldi jogsegély keretében a 

Nagykátai Járási Hivatal Földhivatali Osztályától azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a Farmos 

külterület 0254/11 helyrajzi számú ingatlanon 2013. 01. 30-tól 2033. 01. 30-ig haszonbérleti 

jogosultsága van bejegyezve. Arról nem áll a képviselő-testület rendelkezésére adat, hogy a 

2013. január 30-án keletkezett földhasználati jogosultságot megelőzően rendelkezett-e 

vagyoni értékű joggal termőföld felett, illetve arról sem, hogy a Földforgalmi törvény szerinti 

földműves fogalomnak megfelel-e. 

A testületi ülésen az érdekeltként részt vevő Seregley János vevő a képviselő-testület elé 

terjesztette a Pest Megyei Földhivatal által 2016 áprilisában megküldött tájékoztatást, amely 

alapján Németh István földhasználati jogosultsága nem szerepel a nyilvántartásban.  

Mivel a két dokumentum ellentétes egymással, és nem áll a rendelkezésére elegendő 

hitelt érdemlő információ, ezért a képviselő-testület nem tudja egyértelműen 

megállapítani Németh István elővásárlási jogosultságát, így azt sem, hogy a Nemzeti 

Agrár Kamara jogsértést követett-e el, amikor az adásvételi szerződésben vevőként 

szereplő Seregley Jánost támogatta állásfoglalásában.   

 

A képviselő-testület határozata elleni bírósági felülvizsgálat lehetősége a képviselő-testület 

döntése elleni keresetlevél előterjesztése a Polgári perrendtartásról szóló 1952.évi III. tv. 330. 

§ (2) bekezdése alapján került meghatározásra. 

 

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

 



Farmos, 2016. május 24. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

Értesül:  1./ Horváth László polgármester 

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.  

4./Németh István kifogást benyújtó(2765 Farmos, Vasút sor 8.) 

 

70/2016. (V.24.) számú képviselő-testületi határozat 

Közbeszerzési szabályzat elfogadásáról 
Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Farmos Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének korábbi Közbeszerzési szabályzatát hatályon kívül 

helyezi és az előterjesztés mellékletét képező új Közbeszerzési szabályzatot 2016. május 24-i 

hatálybalépéssel elfogadja. 

Felelős: Horváth László polgármester 

 Aliné dr. Kollár Katalin jegyző  
Határidő: azonnal 

 

71/2016. (V.24.) számú képviselő-testületi határozat 

Feltételes közbeszerzési eljárás megindításáról 
1/ Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Farmos Község 

Önkormányzata a „KEHOP-5.2.9. - Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-

magyarországi régió települési önkormányzatai számára” elnevezésű pályázati 

konstrukcióban a pályázati feltételként előírt feltételes közbeszerzési eljárást megindítsa. 

2/ A közbeszerzési eljárással kapcsolatban a hatályos közbeszerzési szabályzat rendelkezései 

az irányadóak. 

Felelős: Horváth László polgármester 

             Aliné dr. Kollár Katalin jegyző  
Határidő: azonnal 

 

72/2016. (V.24.) számú képviselő-testületi határozat 

2016. évi közbeszerzési terv módosításának elfogadásáról 
Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Farmos Község 

Önkormányzata 51/2016. (III. 29.) határozatával elfogadott 2016. évi közbeszerzési terve 

módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

Felelős: Horváth László polgármester 

             Aliné dr. Kollár Katalin jegyző  
Határidő: azonnal 

 

73/2016. (V.31.) számú képviselő-testületi határozat 

Napirendi pontokról, jegyzőkönyvvezetőről, hitelesítőről  

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontokra, 

jegyzőkönyvvezetőre és jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslatot elfogadta.  

 

74/2016. (V.31.) számú képviselő-testületi határozat 

Két ülés között történt fontosabb eseményekről, megtett 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 

 

75/2016. (V.31.) számú képviselő-testületi határozat 

2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladat ellátásról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelését az alábbi 

kiegészítéssel fogadja el: a Család és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolójában az egyéb 2015. 

évi tevékenységeknél, a december 18-i segélykoncertet a Kulturális Bizottság szervezte, a 

Hetednapi Adventista Egyházzal együtt. 

Határidő: 2016. május 31. 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

76/2016. (V.31.) számú képviselő-testületi határozat 

Óvodai csoportokról, óvoda nyitva tartásáról 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény felhatalmazása alapján a Községi Óvoda csoportjainak létszámát, valamint a 

Községi Óvoda nyitva tartását a 2016/2017-es nevelési évre az alábbiak szerint határozza 

meg:  

1./ Induló óvodai csoportok száma: 5 

2./ Férőhelyek száma: 135 fő 

3./ A községi óvoda nyitvatartási ideje: Hétfőtől péntekig 06:30-17:00 óráig 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

77/2016. (V.31.) számú képviselő-testületi határozat 

Logopédusról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Községi Óvoda 

vezetőjének kérelmére az óraadó logopédus heti 9 órában történő alkalmazását a 2016/2017-

es nevelési évben az intézmény költségvetésének terhére.  

Határidő: határozat szerint 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

78/2016. (V.31.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tápió-menti Területfejlesztési Társulás társulási megállapodásáról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete minősített többséggel elfogadja a 

Tápió-menti Területfejlesztési Társulás Társulási Megállapodásának módosítását. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

79/2016. (V.31.) számú Képviselő-testületi határozat 

Kötelező kényszerbetelepítésről 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Vincze Tamás képviselő javaslatát a 

kötelező kényszertelepítésre vonatkozóan elutasította, mely szerint Farmos Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván állást foglalni a kötelező 

kényszerbetelepítéssel kapcsolatban. 

 

 

 

 



80/2016. (V.31.) számú Képviselő-testületi határozat 

Kötelező kényszerbetelepítésről 

Farmos Község. Önkormányzata elutasítja az Európai Unió kényszerbetelepítésre vonatkozó 

terveit. A kényszerbetelepítés jogtalan, értelmetlen és veszélyes. Növeli a bűnözés kockázatát 

és a terrorveszélyt, veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan 

terheket jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre. 

Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális 

migránsok beáramlását és a kényszerbetelepítést, védje meg Magyarországot és a magyar 

embereket! 

 

81/2016. (V.31.) számú Képviselő-testületi határozat 

Feltételes közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívásáról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a feltételes közbeszerzési eljárás 

eljárást megindító felhívását jóváhagyja.  

Felelős: Aliné dr. Kollár Katalin jegyző 

Határidő: azonnal 

 

82/2016. (V.31.) számú Képviselő-testületi határozat 

Boros Zoltán nyilatkozattételéről 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem járul hozzá ahhoz, hogy Boros 

Zoltánról a 2016. május 8-án leadott elégtételi műsorrészen kívül az általa tett nyilatkozat is 

leadásra kerüljön Farmos TV műsorideje alatt. 

 

83/2016. (VI.28.) számú képviselő-testületi határozat 

Napirendi pontokról, jegyzőkönyvvezetőről, hitelesítőről  

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosított napirendi pontokra, 

jegyzőkönyvvezetőre és jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslatot elfogadta.  

 

84/2016. (VI.28.) számú képviselő-testületi határozat 

a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Budapest és Pest 

Megyei Elnöksége, mint helyi földbizottságként eljáró szerv állásfoglalása ellen 

benyújtott kifogás elbírálásáról 

 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Farmos külterület 0254/11 helyrajzi 

számú ingatlan 1245/3576 tulajdoni hányadáról szóló adásvételi szerződéshez kapcsolódóan a 

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által kiadott, a szerződés jóváhagyását támogató PE01-

01475-8//2016 iktatószámon kiadott állásfoglalásra a Németh István által benyújtott kifogást  

 

elutasítja. 

 

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

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

Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak (1146 Budapest, Hungária krt. 

179-189., levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 225/2.) címezve Farmos Község jegyzőjénél kell 

benyújtani. 

 

Indoklás 

 

A mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013.évi CXXII. törvénnyel összefüggő 

egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013 évi CCXII. törvény 103/A § (2) 



bekezdés értelmében a képviselő-testület megváltoztatja a kifogással érintett állásfoglalást, ha 

annak kiadására a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 

a (továbbiakban: földforgalmi törvény) 23-25. §-a megsértésével került sor, egyébként a 

kifogást elutasítja.  

A képviselő-testület a korábbi, azonos tartalmú állásfoglalásra érkezett kifogás kapcsán 2016. 

május 24-én megtartott rendkívüli zárt ülésén meghozott 69/2016. (V. 24.) számú, a kifogást 

elutasító határozatában foglaltakat fenntartja, tekintettel arra, hogy továbbra sem áll a 

képviselő-testület rendelkezésére elegendő információ a kérdés eldöntésére vonatkozóan. 

 

A képviselő-testület határozata elleni bírósági felülvizsgálat lehetősége a képviselő-testület 

döntése elleni keresetlevél előterjesztése a Polgári perrendtartásról szóló 1952.évi III. tv. 330. 

§ (2) bekezdése alapján került meghatározásra. 

 

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

 

Farmos, 2016. június 28. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

Értesül:  1./ Horváth László polgármester 

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.  

4./Németh István kifogást benyújtó (2765 Farmos, Vasút sor 8.) 

 

85/2016. (VI.28.) számú képviselő-testületi határozat 

Két ülés között történt fontosabb eseményekről, megtett 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 

 

86/2016. (VI.28.) számú képviselő-testületi határozat 

TRV Zrt. 2015. évi beszámolójáról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tiszamenti Regionális Vízművek 

Zrt. 2015. évi vízi-közmű szolgáltatási tevékenységére vonatkozó beszámolót elfogadja.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

87/2016. (VI.28.) számú képviselő-testületi határozat 

Földgáz kereskedelmi szerződésről 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a földgáz-

szolgáltató a FŐGÁZ Zrt. legyen 2016. október 1. után.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

 

 

 

 



88/2016. (VI.28.) számú képviselő-testületi határozat 

Településszerkezeti és Szabályozási Terv részleges módosításáról  

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem járul hozzá a Településszerkezeti 

és Szabályozási Terv részleges módosítására vonatkozó szerződés megkötéséhez a 

PESTTERV Kft-vel.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

89/2016. (VI.28.) számú képviselő-testületi határozat 

Központi orvosi ügyeleti ellátásról 

Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja, hogy a 2016. január 1-től 

2020. december 31-ig terjedő időszakra az orvosi ügyeleti ellátására a Tápió-vidéki Többcélú 

Társulás, mint Megbízó és az Inter-Ambulance Zrt, mint Szolgáltató között tárgyalásos 

közbeszerzési eljárás lefolytatását követően létrejött Megbízási szerződés közös 

megegyezéssel módosításra kerüljön 2016. szeptember 1-től kezdődően az alábbiak szerint: 

- szakmai tartalom tekintetében a Szolgáltatónak mindhárom ügyeleti helységben biztosítania 

kell az eddigi létszámokon felül 1-1 fő ápolót 

- Megbízó az OEP finanszírozáson felül lakosonként bruttó 15 Ft/fő/hó összeget fizet a 

szolgáltatónak. 

Az Önkormányzat vállalja, hogy a 2014. január elsejei lakosságszám alapján a településre eső 

lakosonkénti bruttó 15 Ft/fő/hó összeget minden hó 5. napjáig átutalja a Tápió-vidéki 

Többcélú Kistérségi Társulás OTP Banknál vezetett 11742063-15566881 számú számlájára. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulás részére a melléklet szerinti 

inkasszó felhatalmazás aláírására. 

A képviselő-testület felhatalmazza a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás Elnökét a 

szerződés módosítás aláírására. 

 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ügyben szükséges intézkedések 

megtételére. 

 Felelős: Horváth László polgármester 

Határidő: azonnal 

 

90/2016. (VI.28.) számú képviselő-testületi határozat 

Matuláné Móricz Erika öntözőtelep létesítéséről 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Matuláné Móricz Erika 

6000 Kecskemét, Domby L. u. 21. szám alatti lakos öntözőtelep létesítésére vonatkozó 

kérelmét.  

A Képviselő-testület Farmos Község Önkormányzata nevében hozzájárul a Farmos 0218 hrsz. 

alatti ingatlan tulajdonosaként a terepszint alatti DN75 KPE csővezeték kiépítéséhez.  

 

91/2016. (VI.28.) számú képviselő-testületi határozat 

Tervezői szerződésről  

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 

kezdeményezze a Maár Építész Iroda Kft-nél (7200 Dombóvár, Népköztársaság útja 50.) a 

tervezési szerződés módosítását oly módon, hogy csak az óvodai tornaszoba szerepeljen 

benne, a Polgármesteri Hivatal és a Művelődés Ház ne.  

 

 

 

 

 



92/2016. (VII.12.) számú képviselő-testületi határozat 

Napirendi pontokról, jegyzőkönyvvezetőről, hitelesítőről  

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontokra, 

jegyzőkönyvvezetőre és jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslatot elfogadta.  

 

93/2016. (VII.12.) számú képviselő-testületi határozat 

Közbeszerzési eljárás eredménytelenségéről 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a a „Szelei úti Általános Iskola 

felújítása” tárgyú, a Kbt. 115.§ (2)-(4) bekezdése alapján hirdetmény közzététele nélkül 

induló eljárást eredménytelennek nyilvánítja a Kbt. 75. § (1) bekezdése a) pontjára 

hivatkozva.  

 

94/2016. (VII.12.) számú képviselő-testületi határozat 

Közbeszerzési eljárás megindításáról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a KEHOP-5.2.9 

pályázat keretén belül a Szelei úti Általános Iskola felújítása tárgyában, uniós értékhatár alatti 

eljárásrendben nyílt közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni, melynek lebonyolításával a 

Goodwill Consulting Kft-t bízza meg.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester 

   Aliné dr. Kollár Katalin jegyző 

 

95/2016. (VII.12.) számú képviselő-testületi határozat 

Sportparkról 

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

Szabadidős- Egészség Sportpark Program keretén belül a 992/7 hrsz-ú és a 958/2 hrsz-ú 

ingatlanra egy-egy 150 m2 nagyságú sportparkra pályázatot nyújt be.  

Támogatás mértéke: 100 % 

Felhatalmazza a testület a polgármestert a pályázat benyújtására, és a hozzá kapcsolódó 

jognyilatkozatok megtételére.  

Benyújtási határidő: 2016. augusztus 15.  

Felelős: Horváth László polgármester 

 

96/2016. (VII.12.) számú képviselő-testületi határozat 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy megvásárolja 

Bércesi Zoltán tulajdonában álló 960/1 helyrajzi számú telek egy részét, és megbízza a 

polgármestert a tulajdonossal való egyeztetés lefolytatásával. 

Határidő: 2016. augusztus 30. 

Felelős: Horváth László polgármester  

 

97/2016. (VII.12.) számú képviselő-testületi határozat 

Képviselői tiszteletdíjról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselői tiszteletdíjról lemondó 

nyilatkozat alapján megállapítja, hogy a 2016. évi költségvetésében 20.541.-Ft 

pénzmaradvány keletkezett. 

A pénzmaradvány forrása a 2016. 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 római katolikus templom támogatására 20.541.- 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 

Értesül: Horváth László polgármester 

  Aliné dr. Kollár Katalin jegyző 

  Horváth Judit pénzügyi vezető-főtanácsos 

 

98/2016. (VII.26.) számú képviselő-testületi határozat 

Napirendi pontokról, jegyzőkönyvvezetőről, hitelesítőről  

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontokra, 

jegyzőkönyvvezetőre és jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslatot elfogadta.  

 

99/2016. (VII.26.) számú képviselő-testületi határozat 

Általános Iskola karbantartásáról, felújításáról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Általános Iskola 

felújítási, karbantartási munkáira (Zrínyi úti iskolában 4 tanterem padlóburkolatának cseréje, 

mellékhelyiség felújítása, Szelei úti iskolában válaszfal bontása) az ajánlattevők közül az 

alacsonyabb ajánlatot tevő Geko-Home 94 Kft. (2700 Cegléd, Budai út 120.) képviseletében 

eljáró Vajon Norberttel köt szerződést.  

Felújítás költsége: bruttó 2.243.976 Ft 

A testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozóval történő szerződés megkötésére.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

100/2016. (VII.26.) számú képviselő-testületi határozat 

Közbeszerzési eljárás felfüggesztéséről 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 94/2016. (VII.12.) számú 

határozatával elfogadott KEHOP-5.2.9 pályázat keretén belül a Szelei úti Általános Iskola 

felújítása tárgyában közbeszerzési eljárás megindításáról döntött.  

Jelen határozattal a testület ezen döntését határozatlan időre felfüggeszti.  

 

101/2016. (VII.26.) számú képviselő-testületi határozat 

Farmos Községért Emlékéremre tett javaslat elutasításáról 

 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a farmosi Községi Óvoda 

közalkalmazotti közössége nevében Tóth Józsefné óvodavezető által előterjesztett, Farmos 

Községért Emlékérem odaítélését Baranyiné Deák Mária óvodapedagógus részére elutasított.  

 

102/2016. (VII.29.) számú képviselő-testületi határozat 

Napirendi pontról, jegyzőkönyvvezetőről, hitelesítőről  

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontra, 

jegyzőkönyvvezetőre és jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslatot elfogadta.  

 

103/2016. (VII.29.) számú képviselő-testületi határozat 

Általános Iskola karbantartásáról, felújításáról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 99/2016. (VII.26.) számú képviselő-

testületi határozatát oly módon módosítja, hogy az Általános Iskola felújítási, karbantartási 

munkáira (Zrínyi úti iskolában 4 tanterem padlóburkolatának cseréje, mellékhelyiség 



felújítása, Szelei úti iskolában válaszfal bontása) Kármán Mihály egyéni vállalkozóval (2760 

Nagykáta, Virág út 68.) köt szerződést.  

Felújítás költsége: bruttó 3.225.546 Ft 

A testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozóval történő szerződés megkötésére.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

104/2016. (IX.13.) számú képviselő-testületi határozat 

Napirendi pontról, jegyzőkönyvvezetőről, hitelesítőről  

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontokra, 

jegyzőkönyvvezetőre és jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslatot elfogadta.  

 

105/2016. (IX.13.) számú képviselő-testületi határozat 

Két ülés között történt fontosabb eseményekről, megtett 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 

 

106/2016. (IX.13.) számú képviselő-testületi határozat 

Községi Óvoda beszámolójáról  

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Községi Óvoda 2015/2016. nevelési 

évéről szóló beszámolót elfogadta.  

 

107/2016. (IX.13.) számú képviselő-testületi határozat 

Farmos községben a 2016. október 2-án tartandó országos névszavazás lebonyolításában 

közreműködő szavazatszámláló bizottságok tagjairól  
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Helyi Választási Iroda 

vezetője által a szavazatszámláló bizottság tagjaira tett indítványát, melyet az alábbi 

személyekkel fogad el: 

 

I. számú szavazókör (Közösségi Ház Fő tér 2. – településszintű) 

Név Lakcím Megjegyzés 

Kovácsné Terék Éva  2765 Farmos, Bem u. 1.  

Ábrók Judit 2765 Farmos, Táncsics Mihály u. 45.  

Gál Károlyné  2765 Farmos, Rákóczi Ferenc u. 28/C.  

Kenyó Lajosné 2765 Farmos, Jászberényi út 21. Póttag  

Mohácsi Gézáné ÚJ 2765 Farmos, Sport u. 16. Póttag  

 

II. számú szavazókör (Közművelődési Könyvtár Rákóczi út 1.) 

Név Lakcím Megjegyzés 

Csákóné Fehér 

Zsófia  

2765 Farmos, Jászberényi út 106.  

Németh Tamás 

Zoltánné 

2765 Farmos, Viola u. 17.  

Tóth Tímea 2765 Farmos, Kossuth Lajos u. 1/A.  

Kenyó Dezsőné ÚJ 2765 Farmos, Ady Endre u. 28. Póttag  

Urbán Pálné 2765 Farmos, Bem u. 7. Póttag  



 

III. számú szavazókör (Művelődési Ház nagyterme Zrínyi út 2.) 

Név Lakcím Megjegyzés 

Ács Sándorné 2765 Farmos, Nagykátai út 32.  

Földváriné Petrovics 

Eszter 

2765 Farmos, Vasút sor 3.  

Bugyiné Gyürki 

Andrea 

2765 Farmos, Bem u. 3.  

Kósa Éva  2765 Farmos, Kossuth u. 12. Póttag 

Szécsényi Zoltánné  2765 Farmos, Rákóczi u. 38. Póttag 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Aliné dr. Kollár Katalin jegyző 

Értesül: megválasztott SZSZB tagok 

Horváth Judit pénzügyi vezető-főtanácsos 

Szécsényiné Vonnák Zsuzsanna HVI tag 

 

108/2016. (IX.13.) számú képviselő-testületi határozat 

A helyi önkormányzat 2016. év I. féléves gazdálkodásáról 
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Farmos Község Önkormányzat 

2016. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadta.  

 

109/2016. (IX.13.) számú képviselő-testületi határozat 

Adóbevételek alakulásáról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Farmos Község Önkormányzat 

adóbevételeinek első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.  

 

110/2016. (IX.13.) számú képviselő-testületi határozat 

Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázathoz csatlakozásról 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik és így anyagi támogatással is 

hozzájárul a „Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzat Ösztöndíjpályázat 2017.” 

rendszerben való részvételéhez.  

Határidő: 2016. október 3. 

Felelős: Horváth László polgármester 

Értesül: Horváth László polgármester 

  Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

  Aliné dr. Kollár Katalin jegyző 

 

111/2016. (IX.13.) 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 2016. évi költségvetésében biztosítja a pályázatban meghatározott saját 

forrást.  

Ez alapján az igényelt tűzifa fajtája: kemény lombos 

Az igényelt mennyiség 100 m3  

A vállalt önerő összege: 127.000 Ft, melyet az Önkormányzat a szociális keret terhére 

biztosít. Az Önkormányzat vállalja a szállítási költséget, valamint hogy a szociális célú 

tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. 



 

112/2016. (IX.13.) számú képviselő-testületi határozat 

Szüreti felvonulásról 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és támogatja a Tápió-vidék 

Lovas Hagyományőrző Egyesület kérelmét, mely szerint a 2016. október 1-én megrendezésre 

kerülő szüreti lovas felvonulást az Önkormányzat saját rendezvényének tekintse.  

 

113/2016. (IX.13.) számú képviselő-testületi határozat 

Szüreti felvonulás támogatásáról 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tápió-vidék Lovas Hagyományőrző 

Egyesület szervezésében 2016. október 1-én megrendezésre kerülő szüreti lovas felvonulást 

75.000 Ft-tal támogatja.  

 

114/2016. (IX.13.) számú képviselő-testületi határozat 

Segítünk Alapítvány támogatásáról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

megtárgyalta a Segítünk Alapítvány (2760 Nagykáta, Dózsa György út 46.) támogatás iránti 

kérelmét, és úgy határozott, hogy 75.000 Ft támogatást biztosít a Nagykátai Szakorvosi 

Rendelőintézet zavartalan működéséhez szükséges eszközök beszerzésére.  

 

115/2016. (IX.13.) számú képviselő-testületi határozat 

„3” ÁSZ Kft. Településrendezési Terv módosítási kérelméről 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „3” ÁSZ Kft. (2765 

Farmos, Rekettyés út 37.) kérelmét, a 0105/57 hrsz-ú és 0105/58 hrsz-ú ingatlan különleges 

területté minősítésére vonatkozóan.  

A testület az elvi hozzájárulását adja a „3” ÁSZ Kft. által kialakítani kívánt idősek 

otthonához. Az Önkormányzat a Településrendezi Terv módosításának költségeit nem tudja 

vállalni, annak költségét a pályázat érdekében a „3” ÁSZ Kft-nek kell biztosítania.  

 

116/2016. (IX.13.) számú képviselő-testületi határozat 

Speciális gyermekotthonról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elhatározta, hogy 

nem kíván pályázatot benyújtani speciális gyermekotthon építésére.  

 

117/2016. (IX.13.) számú képviselő-testületi határozat 

Németh István fellebbezéséről 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Német István 

földforgalmi ügyében Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testületét Aliné dr. 

Kollár Katalin jegyző képviselje a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi 

Bíróságon.  

 

118/2016. (IX.13.) számú képviselő-testületi határozat 

Általános Iskolai takarítóról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az Általános Iskolai 

takarítói állás kiírásához. Az állás betölthető 2016. október 1-től.  

 

 

 

 

 



119/2016. (XI.29.) számú képviselő-testületi határozat 

Napirendi pontról, jegyzőkönyvvezetőről, hitelesítőről  

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontokra, 

jegyzőkönyvvezetőre és jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslatot elfogadta.  

 

120/2016. (XI.29.) számú képviselő-testületi határozat 

Két ülés között történt fontosabb eseményekről, megtett 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 

 

121/2016. (XI.29.) számú képviselő-testületi határozat 

Művelődési Ház és a Közművelődési Könyvtár munkájáról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Művelődési Ház és a 

Közművelődési Könyvtár 2016. évi munkájáról szóló tájékoztatót elfogadja.  

 

122/2016. (XI.29.) számú képviselő-testületi határozat 

HATÁROZAT 
 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Farmos külterület 0161/9, 0161/43, 

0161/22 helyrajzi számú ingatlanokról szóló adásvételi szerződéshez kapcsolódóan a Nemzeti 

Agrárgazdasági Kamara által kiadott, szerződés jóváhagyását támogató PE01-05077-9/2016 

iktatószámon kiadott állásfoglalásával kapcsolatban Horváth Magdolna által benyújtott 

kifogást 
 

elutasítja. 
 

Az eljárás során költség nem merült fel. 

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A képviselő-testület döntése ellen bírósági 

felülvizsgálat iránti keresetlevél benyújtására a képviselő-testület határozatának 

kézhezvételétől számított 30 napon belül van mód, amelyet a Budapest Környéki 

Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak (1146 Budapest, Hungária krt. 179-189., levelezési 

cím: 1590 Budapest, Pf. 225/2.) címezve Farmos Község jegyzőjénél kell benyújtani. 

A határozat bírósági felülvizsgálat iránti eljárása az Illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 

törvény 43. § (3.) bekezdés alapján illetékköteles, melynek összege harmincezer forint. 
 

Indokolás 
 

A Farmos külterület 0161/9, 0161/43, 0161/22 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó, Szabó 

Erika, Szabó Ottó és Szabó Istvánné eladók, valamint Kiczkó Mónika és Oláh Gergely vevők 

között létrejött adásvételi szerződés 2016. július 14. napja és 2016. szeptember 13. napja 

között került kifüggesztésre Farmos község hirdetőtábláján. A hirdetmény kifüggesztésének 

ideje alatt Horváth Magdolna (2765 Farmos, Rekettyés 5.) nyújtott be elővásárlási 

jognyilatkozatot, amelyhez még három kiegészítő nyilatkozatot is tett.  

A megtett nyilatkozatokat az ügyintéző továbbította a mezőgazdasági igazgatási szerv felé a 

hirdetménnyel együtt, erről értesítette a feleket is. 

 A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a 

továbbiakban: Földforgalmi törvény) 24. § értelmében a helyi földbizottság a mezőgazdasági 

igazgatási szerv megkeresése alapján adja ki az adás-vételi szerződés jóváhagyásának 

megtagadásához vagy a jóváhagyás megadásához szükséges állásfoglalását. A helyi 

földbizottság feladatát jelenleg a föld fekvése szerinti megyei agrárkamara látja el.  



A kamara a véleményezést követően megküldi a települési önkormányzat jegyzőjének az 

állásfoglalást, melyet 5 napra a hivatal hirdetőtábláján ki kell függeszteni. Az állásfoglalás 

ellen a kifüggesztés időtartam alatt az eladó, a vevő, illetve a határidőben elfogadó 

nyilatkozatot tevő elővásárlásra jogosult kifogást terjeszthet elő a települési önkormányzata 

képviselőtestületének. A kifogást a jegyzőhöz kell benyújtani. 

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnöksége, mint 

helyi földbizottságként eljáró szerv állásfoglalása 2016. október 20. napján érkezett meg a 

Farmosi Polgármesteri Hivatalhoz, a kifüggesztésére 2016. november 2. napján került sor. 

Horváth Magdolna a kifüggesztésről való értesítést 2016. november 14. napján vette át, és 

2016. november 21. napján nyújtotta be a Farmos külterület 0161/9, 0161/43, 0161/22 

helyrajzi számú ingatlanokról szóló adásvételi szerződéshez kapcsolódóan a Nemzeti 

Agrárgazdasági Kamara által kiadott, szerződés jóváhagyását támogató PE01-05077-9/2016 

iktatószámon kiadott állásfoglalásával kapcsolatban a kifogását Farmos Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének. 

A mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013.évi CXXII. törvénnyel összefüggő 

egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013 évi CCXII. törvény 103/A § (2) 

bekezdés értelmében a képviselő-testület akkor változtatja meg a kifogással érintett 

állásfoglalást, ha annak kiadására a Földforgalmi törvény 23-25 §-a megsértésével került sor, 

egyébként a kifogást elutasítja. 

A Képviselő-testület a határidőben beérkezett kifogást, az előzmény ügyiratot és a képviselő-

testület zárt ülésére meghívott Horváth Magdolna kifogást tevő és Kiczkó Mónika vevő által 

előadottakat megvizsgálta, és megállapította, hogy a kifogás nem arra hivatkozik, hogy 

bármelyik, az eljárásban részt vevő szerv eljárási szabályt szegett volna, hanem személyes, 

érzelmi jellege van, a kifogásban felsorolt érvek nem relevánsak a kérdés megítélése 

szempontjából.   

Tekintettel arra, hogy nem került sor a hivatkozott jogszabályi rendelkezések megsértésére, a 

képviselő-testület a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 

A határozat a Ket. 71–72. § (1) bekezdésén alapul. A fellebbezési lehetőséget a Ket. 100. § (1) 

bekezdés f) pontja zárja ki. A bírósági felülvizsgálatról a Ket. 100. § (2) bekezdése, valamint 

109. § -a alapján kapott tájékoztatást az ügyfél.  

A képviselő-testület döntése elleni keresetlevél előterjesztésére vonatkozó tájékoztatás a 

Polgári perrendtartásról szóló 1952.évi III. tv. 330. § (2) bekezdése alapján került 

meghatározásra. 

A határozat bírósági felülvizsgálat iránti eljárásának illetéke az Illetékekről szóló 1990. évi 

XCIII. törvény 43. § (3) bekezdés alapján került meghatározásra. 

A képviselő-testület hatásköre a mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi 

CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. 

évi CCXII. törvény 103/A. § (2) bekezdésén alapul. 
 

Farmos, 2016. november 29.  

 

123/2016. (XI.29.) számú képviselő-testületi határozat 

Innoven Kft. követeléséről és díjjavaslatáról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Innoven Közétkeztetési Kft. 

követelését és díjjavaslatát megvitatta, és elhatározta, hogy a Fekete Tibor ügyvezető igazgató 

által felajánlott 2017. január 31-i dátumig a napirendi pont érdemi tárgyalását elnapolja, és 

megbízza Horváth László polgármestert, hogy egy közétkeztetési, pénzügyi szakembert 

kérjen fel meg a követelés megvizsgálására. 

Határidő: 2017. január 31. Felelős: Horváth László polgármester 

 

 



124/2016. (XI.29.) 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.   2.500 Ft/hó 

2. Godó Kornélia   2765 Farmos, Bacsó B. u. 14.  2.500 Ft/hó 

3. Gyürki Dániel László 2765 Farmos, Rákóczi u. 28/e  2.500 Ft/hó 

4. Jimoh Teslim Ifedapo 2765 Farmos, Arany j. u. 7.   2.500 Ft/hó 

5. Molnár Roland  2765 Farmos, Dózsa Gy. u. 3   2.500 Ft/hó 

6. Pallagi Eszter  2765 Farmos, Öregszőlő 54/a  2.500 Ft/hó 

7. Szarvas Angéla  2765 Farmos, Szabadság u. 36/a  2.500 Ft/hó 

A támogatás folyósítása 10 hónapon keresztül történik.  

A Bursa Hungarica támogatások összege összesen: 175.000 Ft 

Határidő: a pályázati kiírásban szereplő 

Felelős: Horváth László polgármester 

Értesül: Horváth László polgármester 

  Horváth Judit pénzügyi vezető főtanácsos 

  Pályázók 

 

125/2016. (XI.29.) számú képviselő-testületi határozat 

Sporttal kapcsolatos egyeztető megbeszélésről 

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

polgármestert, hogy kezdeményezzen egy egyeztető megbeszélést a sportegyesület 

vezetőjével, új sportegyesület vezetőjével, a Bozsik programos szülőkkel és a képviselőkkel, a 

sportegyesület körül hosszú ideje fennálló feszültség feltárásáról, annak megszüntetéséről.  

 

126/2016. (XI.29.) számú képviselő-testületi határozat 

Bérleti díjakról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a bérleti díjak 

megállapítást elnapolja, amíg a sportegyesülettel történő megbeszélés lezajlik.  

Határidő: 2016. december 20. 

 

127/2016. (XI.29.) számú képviselő-testületi határozat 

Farmos Község Településrendezési eszközeinek részleges módosításáról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Farmos község 

Településrendezési eszközeinek részleges módosítása a 0105/57-58 HRSZ. ingatlanokra 

vonatkozó egyszerűsített egyeztetési dokumentációt, az abban foglaltakkal egyetért és 

észrevételt nem kíván tenni.  

 

128/2016. (XI.29.) számú képviselő-testületi határozat 

Farmosi Általános Iskola működtetésének átadása 

 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az oktatás szabályozására vonatkozó 

egyes jogszabályok változásáról, a feladatok meghatározásáról készített tájékoztatót 

megismerte és tudomásul veszi, és az alábbiakról határoz: 

1./ Felhatalmazza Horváth László polgármestert a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény rendelkezései szerint a Farmosi Általános Iskola 2017. január 1. napjától 

történő működtetésével kapcsolatos feladatátadással kapcsolatos szükséges megállapodások, 

jognyilatkozatok aláírására. 



2./ A működtetési feladat átadás-átvételével kapcsolatban megkötött megállapodásról Farmos 

Község Önkormányzata Képviselő-testületét a megállapodás aláírását követő ülésen 

tájékoztatni kell. 

Határidő: az átadás-átvételi folyamat lezárulása 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

129/2016. (XI.29.) számú képviselő-testületi határozat 

2016. év I-IX. havi gazdálkodásáról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Farmos Község Önkormányzatának 

és intézményeinek I-IX. havi gazdálkodásával kapcsolatos tájékoztatót elfogadja.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

130/2016. (XI.29.) számú képviselő-testületi határozat 

TAO felajánlásról 

Farmos Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadják a Jász-

Farm Kft. TAO felajánlását, és megbízza Aliné dr. Kollár Katalin jegyzőt az eljárás 

megindításának kezdeményezésével. 

Határidő: 2016. december 20. 

Felelős: Aliné dr. Kollár Katalin jegyző 

 

131/2016. (XI.29.) számú képviselő-testületi határozat 

Erőgép pályázati benyújtásáról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részt kíván venni a VP6-7.2.1.3-16 

külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 

karbantartásához szükséges erő és munkagépek beszerzése című pályázaton.  

A megpályázatott erőgép MTZ 892.2, homlokrakodóval, árokásóval.  

Költsége: nettó 14.032.230 Ft 

A támogatás mértéke: 95 % 

A pályázathoz szükséges önerőt az Önkormányzat költségvetéséből biztosítja.  

 

 

132/2016. (XI.29.) számú képviselő-testületi határozat 

Piac pályázati benyújtásáról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részt kíván venni a VP6-7.2.1-

7.4.1.2-16 helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése és 

közétkeztetés fejlesztése című pályázat keretében piac kialakításra a Coop ABC-vel 

szemközti parkolóban a Jászberényi úttal párhuzamosan.  

A támogatás mértéke: 95 % 

A pályázathoz szükséges önerőt az Önkormányzat költségvetéséből biztosítja.  

 

133/2016. (XI.29.) számú képviselő-testületi határozat 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően 

közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzatáról 
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közérdekű adatok megismerésére 

irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra 

hozatalának szabályzatát az előterjesztés szerint elfogadja.  

 

 

 



134/2016. (XI.29.) számú képviselő-testületi határozat 

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az adatvédelmi és adatbiztonsági 

szabályzatot az előterjesztés szerint elfogadja.  

 

135/2016. (XI.29.) számú képviselő-testületi határozat 

FAIR lapzártáról 

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

szerkesztőinek lapzárta módosítására vonatkozó kérését elnapolja.  

Határidő: 2016. december 20. 

 

136/2016. (XI.29.) számú képviselő-testületi határozat 

Magyarok Világszövetségének támogatásáról 

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

Magyarok Világszövetség kérésére 20.000 Ft támogatást biztosítsanak a határon túli magyar 

diákok segítésére.  

 

137/2016. (XI.29.) számú képviselő-testületi határozat 

Nagykátai Mentőállomás támogatásáról 

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

Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület kérésére a Nagykátai Mentőállomás 

részére 20.000 Ft támogatást biztosít.  

 

138/2016. (XI.29.) számú képviselő-testületi határozat 

Védőnői tanulmányi szerződésről  

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és támogatja Badenszki 

Andreával a Ptk. szerinti tanulmányok támogatását célzó szerződés kötését, mint leendő 

védőnővel havi 30.000 Ft erejéig.  

 

139/2016. (XI.29.) számú képviselő-testületi határozat 

Jutalmazásról  

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

Hivatalnál a személyi keretből keletkezett 393.700 Ft jutalomként kiosztásra kerüljön a 

dolgozók között, valamint amennyiben lehetőség van rá, a 3 fő karbantartó is kerüljön 

jutalmazásra.  

 

140/2016. (XII.20.) számú képviselő-testületi határozat 

Napirendi pontról, jegyzőkönyvvezetőről, hitelesítőről  

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontokra, 

jegyzőkönyvvezetőre és jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslatot elfogadta.  

 

141/2016. (XII.20.) számú képviselő-testületi határozat 

Két ülés között történt fontosabb eseményekről, megtett 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 

 

 

 



142/2016. (XII.20.) számú képviselő-testületi határozat 

2017. évi belső ellenőrzési tervről 
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évre vonatkozó belső 

ellenőrzési tervet az előterjesztés szerint jóváhagyja.  

 

143/2016. (XII.20.) számú képviselő-testületi határozat 

2017. évi munkatervről 

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

2017. szeptember 12-i testületi ülés napirendi pontja kerüljön kiegészítésre a falunapi 

program ismertetése napirenddel.  

 

144/2016. (XII.20.) számú képviselő-testületi határozat 

2017. évi munkatervről 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elutasította Böjti 

Károlyné alpolgármester javaslatát, mely szerint a 2017. márciusi testületi ülés napirendi 

pontjai között kerüljön megtárgyalásra a Művelődési Ház éves programja.  

 

145/2016. (XII.20.) számú képviselő-testületi határozat 

2017. évi munkaterv elfogadása 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi munkatervet az 

előterjesztés szerint azzal a módosítással jóváhagyja, hogy a szeptember 12-i ülésen kerüljön 

megtárgyalásra a falunapi program ismertetése.  

 

146/2016. (XII.20.) számú képviselő-testületi határozat 

2017. évi költségvetési koncepcióról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évre költségvetési koncepciót 

az alábbi módosításokkal fogadja el:  

-A bevételek alakulásánál, bevétel mindösszesen: 308.222.000 Ft 

-II/1. állami támogatások összege 206.874.000 Ft + 18.560.000 Ft 

-II/3. működési bevétel 17.530.000 Ft 

 

147/2016. (XII.20.) számú képviselő-testületi határozat 

Bérleti díjakról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a bérleti díjakon 

nem változtat a 2017. évre vonatkozóan.  

Határidő: 2016. december 31. 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

148/2016. (XII.20.) számú képviselő-testületi határozat 

Szennyvíz vagyonelem vagyonbiztosításáról 

Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-1.20/2F/09-2009-0021 

azonosító számú „Tápió-menti Régió szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása” című 

projekt vagyonelemeire a 2016. február 29-én aláírt Bérleti-üzemeltetési szerződés közműves 

szennyvízelvezetés és tisztítás szolgáltatásra összes vagyonelemére az érintett 20 

tagönkormányzattal közösen vagyonbiztosítást kíván kötni.  

A vagyonbiztosítás a Generali Biztosítóval kerül megkötésre, a tagönkormányzatok éves 

díjfizetési gyakoriságával.  

Farmos Község Önkormányzata képviselő-testülete felhatalmazza a vagyonbiztosítás 

megkötésére és az ügyben való eljárásra Tápiószele Város Önkormányzatát, mint szerződő 

felet. 



Farmos Község Önkormányzata képviselő-testülete inkasszójogot biztosít Tápiószele Város 

Önkormányzata javára a vagyonbiztosításból Farmos Község Önkormányzatára eső 

biztosítási díj mértékéig. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a biztosítási díj összegét a település 

2017. évi költségvetésének összeállításakor vegye figyelembe.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

149/2016. (XII.20.) számú képviselő-testületi határozat 

Többcélú Társulási Megállapodás módosításáról 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Tápió-vidéki 

Többcélú Kistérségi Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási 

Megállapodását, melyet a Társulási Tanács a 2016. december 15-i ülésén fogadott el.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester 

Értesül: Horváth László polgármester 

  Aliné dr. Kollár Katalin jegyző 

 Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás 

 

150/2016. (XII.20.) számú képviselő-testületi határozat 

Farmosi Evangélikus Leánygyülekezet kéréséről 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

megtárgyalta a Farmosi Evangélikus Leánygyülekezet (2765 Farmos, Tavasz u. 4.) támogatás 

iránti kérelmét, és úgy határozott, hogy nem zárkóznak el a támogatástól, azonban a pontos 

összegről a 2017. évi költségvetéskor döntenek.  

 

151/2016. (XII.20.) számú képviselő-testületi határozat 

Fogorvosi feladat-ellátási szerződés tervezetről 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a fogorvosi 

feladat-ellátási szerződés tervezetét azzal, hogy a bérleti díj kiszámításakor 10 éves 

amortizációs időt alkalmaznak, amely nem követi az inflációt, és felkéri Horváth László 

polgármestert, hogy a szerződés megkötéséhez szükséges lépéseket kezdeményezze. 

Felelős: Horváth László 

Határidő: azonnal 

 

 


