
2017. évi Képviselő-testületi határozatok 
 

1/2017. (I.12.) számú képviselő-testületi határozat 

Napirendi pontról, jegyzőkönyvvezetőről, hitelesítőről  

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontokra, 

jegyzőkönyvvezetőre és jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslatot elfogadta.  

 

2/2017. (I.12.) 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. 

 

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 30.000 Ft, azaz 

harmincezer forint. 

 

Indokolás 

 

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. 

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, valamint annak előzmény-

ügyirataként az adásvételi szerződést, a beérkezett elfogadó nyilatkozatot és a helyi 

földbizottságként eljáró szerv állásfoglalását megvizsgálta, amely iratokból megállapítható, 

hogy a 2015. december 10-én benyújtott elfogadó nyilatkozat nem az adásvétel tárgyát képező 

ingatlanra vonatkozik, ugyanis az elfogadó nyilatkozaton a 0245/11 helyrajzi szám szerepel, 

míg az adásvételi szerződés pedig a 0254/11 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozik. Az 

elfogadó nyilatkozattal kapcsolatosan további hiányosság, hogy záradékolása sem történt 

megfelelően. 

A mezőgazdasági igazgatási szerv a Földforgalmi törvény 23. § (1) bekezdése szerinti 

vizsgálat során a feltárt hibák alapján a Földforgalmi törvény 23. § (4) bekezdése alapján nem 

készített az elővásárlásra jogosultak rangsoráról szóló jegyzéket. 

A feltárt hiányosságok alapján a mezőgazdasági igazgatási szerv jogszerűen nem vette 

figyelembe az elővásárlási nyilatkozatot, így azt a helyi földbizottságként eljáró szerv sem 

vehette figyelembe az állásfoglalása kiadásakor. 

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

rendelkezései, illetve a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. 

törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi 

CCXII. törvény 103/A. § (1) bekezdése szövegrésze alaptörvény-ellenességének 

megállapításáról és megsemmisítéséről, alkalmazásuk kizárásáról, valamint alkotmányos 

követelmények megállapításáról szóló 17/2015. (VI. 5.) AB határozat indokolásának [61] 

bekezdése alapján a képviselő-testület nem jogosult a helyi gazdálkodói közösség érdekeit 

képviselve felülbírálni a földbizottság állásfoglalásának kiadását a Földforgalmi törvény 23-

25. §-ai megsértésének észlelését meghaladó körben. Ezáltal a képviselő-testület nem 

értékelhet olyan tényeket a döntéshozatala során, mint a kifogást tevő által hivatkozott 

korábbi megállapodása az eladóval. 

 Tekintettel arra, hogy nem észlelte a hivatkozott jogszabályi rendelkezések megsértését, 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 CXXII. törvény 103/A. § (2) bekezdésén alapul. 

 

Farmos, 2017. január 12. 

 

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.) 

 

3/2017. (I.12.) számú képviselő-testületi határozat 

Fogorvosi szerződés felmondásáról 

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

Farkas Vincze Bt (2765 Farmos, Jászberényi út 108/a) 2003. január 2-án kötött fogorvosi 

alapellátásra vonatkozó területi ellátási szerződés felmondását 2017. február 1-el.  

A felmondási idő a jogszabályoknak megfelelően 6 hónap, ezen idő alatt a fogorvosi ellátást a 

Dr. Farkas Vincze Bt. látja el.  

 

4/2017. (I.12.) számú képviselő-testületi határozat 

Ingatlan vásárlásáról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elhatározta, hogy 

megvásárolja a Farmos, Jászberényi út 12. szám alatt található 244/1 hrsz-ú kivett gazdasági 

épület, udvar megnevezésű ingatlant.  

A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson tárgyalást a tulajdonosokkal a 

vételárról, és maximum 5 millió Ft-ért vásárolja meg az Önkormányzat részére.  

 

5/2017. (I.12.) számú képviselő-testületi határozat 

Külterületi utak felújításának tervezéséről 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elhatározta, hogy 

megbízza a polgármestert, hogy az alábbi külterületi utak tekintetében: Szentgyörgyi út, 

Petőfi út vége a házakig, Muszály, illetve az Öregszőlő (Sós dűlő) készítessen tervet az utak 

felújítására vonatkozóan.  

 

6/2017. (I.12.) számú képviselő-testületi határozat 

Belterületi aszfaltos utak felújításának tervezéséről 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elhatározta, hogy 

megbízza a polgármestert, hogy az alábbi belterületi aszfaltos utak tekintetében: Kossuth, 

Rákóczi, Bocskai, Pénztárnok, készítessen tervet az utak felújítására vonatkozóan.  

 

7/2017. (I.12.) számú képviselő-testületi határozat 

Belterületi utak építési engedélyéről 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elhatározta, hogy 

megbízza a polgármestert, hogy az alábbi belterületi utak tekintetében:  

Bartók Béla, Virág, Hársfa, Szécsényi, Tó-köz, Nyárvesztő (utolsó házig) szerezze be az 

építési engedélyt, az utak aszfaltozására vonatkozóan.  

 



8/2017. (I.12.) számú képviselő-testületi határozat 

Kistraktor pályázatáról 

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

VP6-7.2.1.3-16 „Külterületi helyi közutak, önkormányzati utak kezeléséhez, 

állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése” megnevezésű 

pályázati kiírásra nem a 131/2016. (XI.29.) számú képviselő-testületi határozat szerinti MTZ 

892.2 típusú traktor beszerzése érdekében, hanem egy kistraktor beszerzése érdekében nyújt 

be. 

 

9/2017. (I.26.) számú képviselő-testületi határozat 

Napirendi pontról, jegyzőkönyvvezetőről, hitelesítőről  

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontokra, 

jegyzőkönyvvezetőre és jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslatot elfogadta.  

 

10/2017. (I.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 

 

11/2017. (I.26.) számú képviselő-testületi határozat 

Innoven Kft. visszamenőleges követeléséről 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Innoven 

Közétkeztetési Kft. 2016. november 15-én benyújtott, visszamenőleges követelését elutasítja, 

és felkéri az Innoven Közétkeztetési Kft-t, hogy a számlákat a továbbiakban a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (3a) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelően állítsa ki.  

 

12/2017. (I.26.) számú képviselő-testületi határozat 

Felajánlott tiszteletdíj felhasználásáról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselői tiszteletdíjról lemondó 

nyilatkozatok alapján megállapítja, hogy a 2017. évi költségvetésében 1.946.683 Ft 

pénzmaradvány keletkezett. 

A pénzmaradvány forrása a 2017. 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.) javaslat pénzmaradvány terhére az alábbi kifizetést engedélyezi:  

- Tápió-vidéke Földtulajdonosok és Gazdálkodók Gazdaköre részére 142.433 Ft 

-  Zenélő Ifjúság Alapítvány részére: 743.858 Ft 

-  ATLANTISZ Szabadidő Egyesület részére: 1.060.392 Ft 

 

13/2017. (I.26.) számú képviselő-testületi határozat 

Intézményvezetők elképzeléséről a 2017. évi költségvetéshez 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézmények 2017. évi 

költségvetéshez kapcsolódó elképzeléseit, igényeit megismerte, és ezeknek a megvalósulását 

a költségvetésben biztosított fedezet erejéig, annak megismerése után egyeztetik az 

intézmények vezetőivel. 



 

14/2017. (I.26.) számú képviselő-testületi határozat 

Fejlesztési elképzelésekről  

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elhatározta, hogy 

határozat mellékletét képező beruházásokat, fejlesztéseket határozzák meg célként, és a 

költségvetés ismeretének függvényében rangsorolják a feladatokat.  

 

15/2017. (I.26.) számú képviselő-testületi határozat 

Polgármester illetményéről és költségtérítéséről 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Horváth László polgármester 

illetményét havi bruttó 547.700 Ft-ban, míg költségtérítését havi bruttó 82.155 Ft-ban állapítja 

meg 2017.január 1. napjától.  

Határidő: 2017. január 31. 

Felelős: Aliné dr. Kollár Katalin jegyző 

 

16/2017. (I.26.) számú képviselő-testületi határozat 

Alpolgármester illetményéről és költségtérítéséről 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 95/2014 (X. 27.) számú 

határozatában foglaltak szerint megállapított illetményét és költségtérítését, tudomásul véve, 

hogy Böjti Károlyné alpolgármester az így megállapított illetmény és költségtérítés 65 %-áról 

lemond, havi bruttó 67.093 Ft-ban, míg költségtérítését havi bruttó 10.064 Ft-ban állapítja 

meg 2017. január 1. napjától.  

Határidő: 2017. január 31. 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

17/2017. (I.26.) számú képviselő-testületi határozat 

FAIR lapzártáról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a FAIR lapzártáját az alábbi 

időpontokkal hagyja jóvá:  

- február utolsó hete  

- május második hete 

- június utolsó hete 

- augusztus hónap eleje, vagy vége, annak függvényében, hogy a falunapi programok már 

közzétehetőek-e.  

- október első hete  

- november utolsó hete, december első hete programoktól függően 

 

18/2017. (I.26.) számú képviselő-testületi határozat 

Ebrendészeti feladat ellátási szerződésről  

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az EBMENTÉS Kft. 

(székhely: 2115 Vácszentlászló Erdő u. 75.) ebrendészeti feladatok ellátására vonatkozó 

megbízási szerződés tervezetét.  

A testület megbízza a polgármestert, hogy folytasson tárgyalást a céggel annak érdekében, 

hogy a szerződés tervezetből kerüljön ki a 9. pont, a gyepmesteri szolgáltatásokért fizetendő 

díj max. 50.000 Ft/ hó legyen, valamint a heti 1 alkalmon kívül még 12 alkalmat vállaljon be 

évente.  

Amennyiben egyesség születik a lefektetett elvárásoknak megfelelően, felhatalmazza a 

testület a polgármestert a szerződés aláírására.  

 

 



19/2017. (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 2017. évi költségvetés terhére 55 Ft/lakos/év összeg támogatást biztosít a Tápió-

vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány javítására.  

Értesül: Horváth László polgármester 

 Horváth Judit pénzügyi vezető főtanácsos 

Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány 

 

20/2017. (I.26.) számú képviselő-testületi határozat 

Központi orvosi ügyelet ellátására kötött megállapodás módosításáról 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a 2016. január 1-től 2020. 

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

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

tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatását követően létrejött Megbízási szerződés közös 

megegyezéssel módosításra kerüljön 2017. február 1-től kezdődően az alábbiak szerint: 

- az ügyelet nagykátai központi helyisége a 2760 Nagykáta, Petőfi Sándor u. 3. címről a 2760 

Nagykáta, Görgey u. 21. címre költözik át. 

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 

 

21/2017. (I.26.) számú képviselő-testületi határozat 

ASP-ről 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 257/2016. 

(VII.31.) kormányrendeletben meghatározott ASP-hez való csatlakozási kötelezettség 

teljesítéséhez pályázati forrást kíván igénybe venni a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 

csatlakoztatási konstrukció az Önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez című 

pályázat keretén belül. A pályázat megírásához a Versenyhajó Kft. által benyújtott ajánlatot 

fogadja el, és felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  

 

22/2017. (I.26.) számú képviselő-testületi határozat 

Külterületi közutak állapotjavítása pályázat benyújtásáról 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyta, hogy a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 

A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére- 

Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 

karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerezése című pályázatra az 

önkormányzat pályázatot nyújtson be az alábbi tartalommal:  
 

A megvalósítandó pályázati alcél a pályázati felhívás alapján:  

1. célterület:  

- Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő külterületi, már 

meglévő földutak stabilizálása és/vagy alépítményének és szilárd burkolatának kialakítása 

A fejlesztés helyszíne 1 célterület:  

- 1./ 2765 Farmos, 0215 hrsz. külterületi út (Muszály) 

- 2./ 2765 Farmos, 069 hrsz. külterületi út (Szentgyörgyi) 

- 3./ 2765 Farmos 0252 hrsz. külterületi út (Petőfi) 



 

A pályázati kiírásban meghatározott maximális támogatási intenzitás a kedvezményezett 

járások besorolásáról szóló 290/2014 (XI.26) Korm. rendelet járási kategóriáinak megfelelő 

besorolás alapján mindkét célterület esetében 85% lehet. Ezért az önkormányzat a 

támogatáson felüli, minimálisan biztosítandó 15%-os részt saját erőből biztosítja. 

 

23/2017. (I.26.) számú képviselő-testületi határozat 

Belterületi utak pályázati benyújtásáról 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyta, hogy a 

PM_ONKORMUT_2016 „Önkormányzati tulajdoni belterületi utak szilárd burkolattal történő 

kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest 

megye területén” című pályázatra az önkormányzat pályázatot nyújtson be az alábbi 

tartalommal:  

 

Megvalósítási helyszínek: 

- 2765 Farmos, 70 hrsz. Zrínyi utca  

- 2765 Farmos, 118 hrsz. Kossuth Lajos utca 

- 2765 Farmos, 78 hrsz. Bartók Béla utca 

A pályázati kiírásban meghatározott maximális támogatási intenzitás a meghatározott adóerő-

képesség szerint 95%. Az önkormányzat a támogatáson felüli minimálisan 5%-os részt saját 

erőből biztosítja. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot készítse elő, nyújtsa be, 

valamint felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati eljárás teljes szakaszában az 

Önkormányzat képviseletében eljárjon. 

 

24/2017. (I.26.) számú képviselő-testületi határozat 

Erőgép beszerzés pályázat benyújtásáról 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyta, hogy a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 

A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére- 

Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 

karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerezése című pályázatra az 

önkormányzat pályázatot nyújtson be az alábbi tartalommal:  

A megvalósítandó pályázati alcél a pályázati felhívás alapján:  

1. célterület: Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő utak 

karbantartását, rendszeres felújítását biztosító erőgépek beszerzése. 

A fejlesztés helye 2. célterület: 

- 2765 Farmos, Fő tér 1. hrsz: 817 

- Belarus MTZ 892.2 traktor nettó: 6 179 500 Ft 

A pályázati kiírásban meghatározott maximális támogatási intenzitás a kedvezményezett 

járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI.26) Korm. rendelet járási kategóriáinak megfelelő 

besorolás alapján mindkét célterület esetében 85% lehet. Ezért az önkormányzat a 

támogatáson felüli, minimálisan biztosítandó 15%-os részt saját erőből biztosítja, valamint 

vállalja nyertes pályázat esetén 1 fő erőgépet kezelő személy foglalkoztatását. 

 

25/2017. (II.14.) számú képviselő-testületi határozat 

Napirendi pontról, jegyzőkönyvvezetőről, hitelesítőről  

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontokra, 

jegyzőkönyvvezetőre és jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslatot elfogadta.  

 

 

 



26/2017. (II.14.) számú képviselő-testületi határozat 

A 2017. évi költségvetési rendelet-tervezet előterjesztése megvitatásáról 

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

rendelet tervezetét megismerte, a 2017. évi költségvetés összeállásának alapjául elfogadta, 

valamint további megvitatásra alkalmasnak találta. 

Határidő: 2017. március 15. 

Felelős: polgármester 

 

27/2017. (II.14.) számú képviselő-testületi határozat 

Elvi döntés a Duna-Tisza Közi Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társuláshoz csatlakozásról 

 

Farmos Község Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a hulladékgazdálkodás 

regionális átszervezésére vonatkozó javaslatot, valamint Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármestere által kezdeményezett Társulás alapításának lehetőségét. 

A képviselő-testület a hulladékgazdálkodás regionális átszervezésére vonatkozó javaslatot 

abban a formában támogatja, hogy az átszervezendő Duna-Tisza Közi Térségi 

Hulladékgazdálkodási Rendszerhez kíván csatlakozni és elviekben támogatja a Társulás 

alapítását.  

Mivel jelenleg, a jogok és kötelezettségek alanya az Önkormányzat, ezért az új társulási 

tagság és hulladékgazdálkodási hatáskör vonatkozásában szükséges a konkrét döntések 

meghozatala érdekében, több feltételt tisztázni, valamint a jelenlegi fennálló közszolgáltatási 

jogviszonyokat lezárni. 

A képviselőtestület a konkrét döntés meghozatalához előzetesen, az alábbi kérdéseket veti fel 

és kér választ azokra: 

1.) Amennyiben az önkormányzat hulladékgazdálkodási hatásköre átruházásra került 

Duna-Tisza Közi Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásra, úgy 

tisztázandó, hogy a társulási tagság kezdetét a javasolt időponttól eltérően, más 

konkrét időponthoz, vagy feltétel bekövetkeztéhez kellene kötni, mivel a hatáskört 

egyidejűleg nem lehet két különböző tárulásnak átadni. Amennyiben maradna a 

társulás létrejötte időpontja a tervezetben szereplő aláírás napja,és az önkormányzatok 

képviselőit a saját képviselőtestületi döntéseik kötik, úgy mindenki más-más 

időpontban írná alá a társulási megállapodást, így a befejezett társulási állapot 

elérésének időpontja nehezen meghatározható, ami a projekt indítása. 

 

2.) Az előző pontban foglaltakat erősíti, hogy az önkormányzatok különböző időpontig 

hatályos, közbeszerzési eljárást követően megkötött közszolgáltatási szerződéssel 

rendelkeznek, melyek esetleges kártérítési kötelezettség nélküli megszüntetésére kevés 

a rendelkezésre álló idő, és nincs garancia a kártérítés elkerülésére.  

 

3.) A megküldött társulási megállapodás kidolgozatlan, az önkormányzatok tulajdonában 

jelenleg fennálló vagyoni elemeket,- amelyeket a Ht. szabályai szerint köteles a 

közszolgáltatónak, vagy a közszolgáltatás céljára az NHKV Zrt-nek felajánlani az 

önkormányzat - nem tartalmazza, csupán a megvalósítani kívánó KEHOP-os projekt 

keretében létrejövő közös tulajdonú vagyoni elemek üzemeltetéséről szól.(V.1.f)pont) 

 

A projekthez történő hozzájárulás összege kidolgozatlan, elvi szintű szabályozást sem 

tartalmaz, mivel a javaslatból az 1. számú melléklet hiányzik. 



 

4.) Amennyiben a társulás lenne a hulladékgazdálkodási hatáskör gyakorlója, úgy az 

egyes önkormányzatok külön, vagy több önkormányzat közös tulajdonában lévő 

vagyonelemeket a társulás vagyonkezelésébe kellene adni, hogy azt a közszolgáltatás 

céljára a közszolgáltatónak át tudja adni. 

 

A meglévő vagyonelemek és az arra már megképzett tartalék, vagy elkülönített 

fejlesztési számlán rendelkezésre álló összegek, differenciált fejlesztési lehetőségek 

biztosítását igényelnék. A társulási megállapodás tervezet nem tartalmaz erre 

vonatkozó szabályozást. 

 

5.) A társulás keretében megvalósítandó KEHOP projekt műszaki tartalmát az 

önkormányzat nem ismeri, így nem tudja megítélni, hogy akár a társulási tagság 

létesítése, akár a közszolgáltató váltás a számára előnnyel, vagy hátránnyal jár-e. 

 

6.) Amennyiben a társulás Projektiroda szervezete a Társulás költségvetési szerve, úgy 

alapító okirattal kell létesíteni, amit a megállapodásban szabályozni szükséges. 

 

7.) Nem tartalmazza a megállapodás tervezet a társulásból kilépő taggal történő 

elszámolás módját azon esetekben,amikor a több önkormányzat közös tulajdonában 

lévő bevitt vagyonelemekkel kellene elszámolni. 

 

8.) A VI. fejezet címe szerint az előzetes megállapodásokról is szól, ellenben a fejezetben 

található elvek túl általánosak, a sokféle érdekek egyeztetését nem tartalmazzák. 

Célszerű lenne előzetesen egy szindikátusi megállapodásban tisztázni, a társulás 

létrehozásának feltételeit, elveit, az egyes önkormányzatoknál meglévő vagyoni 

elemeket és azok alapján elkészíteni a megállapodás tervezetét. 

 

9.) Az új közszolgáltató kiválasztására, kötelező a társulásnak közbeszerzési eljárást 

kiírni, ezzel szemben vannak önkormányzatok, ahol közbeszerzési eljárás nélkül, un. 

in-hause eljárás keretében a tulajdonukban lévő társaságok végzik a közszolgáltatást. 

Ezen társaságokért alapítóként felelősek az önkormányzatok, de nincs garancia arra, 

hogy tovább működhetnek-e. A közbeszerzési eljárásban nem lehet kötelezően előírni 

az ajánlattevők részére, hogy alvállalkozóként, teljesítési segédként vonják be a 

társaságokat, így ezt a kérdést is előzetesen tisztázni szükséges. 

A képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az NHKV Zrt-t és 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesterét. 

Határidő: döntést követő 5 nap 

Felelős: Polgármester 

 

28/2017. (II.14.) számú képviselő-testületi határozat 

Innoven Közétkeztetési Kft. tájékoztatásáról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármester és a 

Pénzügyi Bizottság Elnökét, vegyék fel a kapcsolatot olyan ügyvéddel, aki az Innoven 

Közétkeztetési Kft. követeléseivel kapcsolatban képviselni tudja az önkormányzatot.  

Utasítja a testület a polgármestert, hogy az Innoven Közétkeztetési Kft. által kiszámlázott 

összeg ne kerüljön kifizetésre, mindaddig, amíg más döntés nem születik. 



Felelős: polgármester 

Pénzügyi Bizottság elnöke 

Határidő: azonnal, folyamatos 

 

29/2017. (III.03.) számú képviselő-testületi határozat 

Napirendi pontról, jegyzőkönyvvezetőről, hitelesítőről  

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontra, 

jegyzőkönyvvezetőre és jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslatot elfogadta.  

 

30/2017. (III.03.) számú képviselő-testületi határozat 

az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 

megállapításáról 

Farmos község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Farmos Község 

Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendeletét és az Önkormányzat adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról döntött:  

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 2017. 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: 2017. március 16. 

Felelős: Horváth László polgármester 

Értesül: Horváth László polgármester 

  Aliné dr. Kollár Katalin jegyző 

  Horváth Judit pénzügyi vezető főtanácsos 

 

31/2017. (III.28.) számú képviselő-testületi határozat 

Napirendi pontról, jegyzőkönyv-vezetőről, hitelesítőről  

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontokra, jegyzőkönyv-

vezetőre és jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslatot elfogadta.  

 

32/2017. (III.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 

 

 

 

 



33/2017. (III.28.) számú képviselő-testületi határozat 

Átmeneti gazdálkodásról  

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

§ (4) bekezdése alapján a 2017. január 1-jétől a 2017. 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: 2017. március 28. 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

34/2017. (III.28.) számú képviselő-testületi határozat 

civil szervezetek 2016. évi pénzügyi beszámolójáról  

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a községi Önkormányzat által 

támogatott helyi önszerveződő közösségek 2016. évi pénzügyi beszámolóját elfogadja azzal a 

kiegészítéssel, hogy a következőkben kizárólag arra a célra használják fel a pénzt, amire 

kérték, valamint azon szervezetek, amelyek több számlát nyújtanak be az elszámoláshoz, 

készítsenek számlaösszesítőt. Azon szervezetek, amelyek tartós cikkre használják fel a 

támogatás összegét, vegyék fel leltárba és minden évben számoljanak el vele.  

 

35/2017. (III.28.) számú képviselő-testületi határozat 

2017. 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 2017. évben lefolytatandó közbeszerzési eljárások éves tervét nemleges megjelöléssel 

hagyja jóvá.  

Határidő: terv elfogadására: 2017. március 31. 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

36/2017. (III.28.) számú képviselő-testületi határozat 

Polgármester szabadság ütemtervéről  

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 2017. évi 

szabadságának kiadását az előterjesztés szerint az alábbiak szerint hagyja jóvá: január: 0, 

február: 1, március 4, április: 3, május: 4, június: 6, július: 6, augusztus: 5, szeptember: 4, 

október: 2, november: 1, december: 3 

Határidő: Kttv. szerint 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

37/2017. (III.28.) számú képviselő-testületi határozat 

Óvoda 2016/2017. évi továbbképzési tervéről, 2017/2018. évi beiskolázási tervéről 

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

évre vonatkozó továbbképzési tervével kapcsolatos beszámolóját, valamint a 2017/2018. 

nevelési évre vonatkozó beiskolázási tervét tudomásul veszi.  

Határidő: határozat szerint 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

38/2017. (III.28.) számú képviselő-testületi határozat 

Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy települési 

értéktárat, illetve Települési Értéktár Bizottságot kíván létrehozni, és megbízza Horváth 



László polgármestert és Böjti Károlyné alpolgármestert, hogy a létrehozásához szükséges 

előkészületeket tegyék meg.  

Felelős: Horváth László polgármester 

   Böjti Károlyné alpolgármester 

 

39/2017. (III.28.) számú képviselő-testületi határozat 

Települési Értéktár Bizottság tagjairól 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testület a Települési Értéktár Bizottság tagjait 

az alábbiak szerint fogadja el:  

-Baranyiné Deák Mária 

-Bátor Józsefné 

-Böjti Károlyné 

-Bugyiné Gyürki Andrea 

-Szegedi Tiborné 

 

40/2017. (IV.25.) számú képviselő-testületi határozat 

Napirendi pontról, jegyzőkönyv-vezetőről, hitelesítőről  

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosított napirendi pontokra, 

jegyzőkönyv-vezetőre és jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslatot elfogadta.  

 

41/2017. (IV.25.) 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 

 

42/2017. (IV.25.) számú képviselő-testületi határozat 

Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi tevékenységéről 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pest Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Cegléd Katasztrófavédelmi Kirendeltség Nagykáta Hivatásos Tűzoltóság 2016. 

évi önkormányzati beszámolóját elfogadja.  

Határidő: 2017. április 25. 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

43/2017. (IV.25.) számú képviselő-testületi határozat 

Nagykátai Rendőrkapitányság 2016. évi beszámolójáról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagykátai Rendőrkapitányság 

2016. évi önkormányzati beszámolóját elfogadja.  

Határidő: 2017. április 25. 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

44/2017. (IV.25.) számú képviselő-testületi határozat 

Kasza Tamás képviselő személyes érintettségéről 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete  Kasza Tamás képviselőt személyes 

érintettségére tekintettel az ATLANTISZ Szabadidő Egyesület támogatásának 

döntéshozatalból kizárja. 

 

 

 



45/2017. (IV.25.) számú képviselő-testületi határozat 

ATLANTISZ Szabadidő Egyesület támogatásáról 

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

önszerveződő közösségek 2017. évi pénzügyi támogatásából az Atlantisz Szabadidő 

Egyesület részére 100.000 Ft támogatást biztosít.  

A támogatási összeg fedezetéül Farmos Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 

szóló rendeletben biztosított előirányzat nyújt fedezetet.  

A Testület megbízza a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésével.  

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

46/2017. (IV.25.) számú képviselő-testületi határozat 

Farmos Rózsa Nyugdíjas Egyesület támogatásáról 

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

önszerveződő közösségek 2017. évi pénzügyi támogatásából a Farmos Rózsa Nyugdíjas 

Egyesület részére 100.000 Ft támogatást biztosít.  

A támogatási összeg fedezetéül Farmos Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 

szóló rendeletben biztosított előirányzat nyújt fedezetet.  

A Testület megbízza a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésével.  

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

47/2017. (IV.25.) számú képviselő-testületi határozat 

A-63 Postagalamb Sportegyesület támogatásáról 

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

önszerveződő közösségek 2017. évi pénzügyi támogatásából az A-63 Postagalamb 

Sportegyesület részére 25.000 Ft támogatást biztosít.  

A támogatási összeg fedezetéül Farmos Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 

szóló rendeletben biztosított előirányzat nyújt fedezetet.  

A Testület megbízza a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésével.  

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

48/2017. (IV.25.) számú képviselő-testületi határozat 

Horváth László polgármester személyes érintettségéről 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth László polgármestert személyes 

érintettségére tekintettel a Farmosi Zenekar Egyesület támogatásának döntéshozatalból 

kizárja. 

 

49/2017. (IV.25.) számú képviselő-testületi határozat 

Farmosi Zenekar Egyesület támogatásáról 

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

önszerveződő közösségek 2017. évi pénzügyi támogatásából a Farmosi Zenekar részére 

100.000 Ft támogatást biztosít.  

A támogatási összeg fedezetéül Farmos Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 

szóló rendeletben biztosított előirányzat nyújt fedezetet.  

A Testület megbízza a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésével.  

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth László polgármester 

 



50/2017. (IV.25.) számú képviselő-testületi határozat 

Kasza Tamás képviselő személyes érintettségéről 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kasza Tamás képviselőt személyes 

érintettségére tekintettel a Sport-Klub Farmos támogatásának döntéshozatalból kizárja. 

 

51/2017. (IV.25.) számú képviselő-testületi határozat 

Sport-Klub Farmos támogatásáról 

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

önszerveződő közösségek 2017. évi pénzügyi támogatásából a Sport-Klub Farmos részére 

1.600.000 Ft támogatást biztosít.  

A támogatási összeg fedezetéül Farmos Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 

szóló rendeletben biztosított előirányzat nyújt fedezetet.  

A Testület megbízza a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésével.  

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

52/2017. (IV.25.) számú képviselő-testületi határozat 

Farmosi Polgárőr Egyesület támogatásáról 

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

önszerveződő közösségek 2017. évi pénzügyi támogatásából a Farmosi Polgárőr Egyesület 

részére 550.000 Ft támogatást biztosít.  

A támogatási összeg fedezetéül Farmos Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 

szóló rendeletben biztosított előirányzat nyújt fedezetet.  

A Testület megbízza a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésével.  

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

53/2017. (IV.25.) számú képviselő-testületi határozat 

Farmos Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásáról 

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

önszerveződő közösségek 2017. évi pénzügyi támogatásából a Farmos Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület részére 620.000 Ft támogatást biztosít.  

A támogatási összeg fedezetéül Farmos Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 

szóló rendeletben biztosított előirányzat nyújt fedezetet.  

A Testület megbízza a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésével.  

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

54/2017. (IV.25.) számú képviselő-testületi határozat 

Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesület támogatásáról 

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

önszerveződő közösségek 2017. évi pénzügyi támogatásából a Mozgáskorlátozottak Közép-

Magyarországi Regionális Egyesület részére 65.000 Ft támogatást biztosít.  

A támogatási összeg fedezetéül Farmos Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 

szóló rendeletben biztosított előirányzat nyújt fedezetet.  

A Testület megbízza a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésével.  

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

 



55/2017. (IV.25.) számú képviselő-testületi határozat 

Ceglédi Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatásáról 

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

önszerveződő közösségek 2017. évi pénzügyi támogatásából a Ceglédi Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség részére nem tud támogatást biztosítani.  

 

56/2017. (IV.25.) számú képviselő-testületi határozat 

Cseh-Fehér Ágnes képviselő személyes érintettségéről 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Cseh-Fehér Ágnes képviselőt személyes 

érintettségére tekintettel a Farmosi Hagyományőrző Egyesület támogatásának 

döntéshozatalból kizárja. 

 

57/2017. (IV.25.) számú képviselő-testületi határozat 

Farmosi Hagyományőrző Egyesület támogatásáról 

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

önszerveződő közösségek 2017. évi pénzügyi támogatásából a Farmosi Hagyományőrző 

Egyesület részére 100.000 Ft támogatást biztosít.  

A támogatási összeg fedezetéül Farmos Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 

szóló rendeletben biztosított előirányzat nyújt fedezetet.  

A Testület megbízza a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésével.  

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

58/2017. (IV.25.) számú képviselő-testületi határozat 

Ferenczné Deák Katalin gyermeknapi rendezvény támogatásáról 

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

önszerveződő közösségek 2017. évi pénzügyi támogatásából Ferenczné Deák Katalin 

gyermeknapi rendezvényére 40.000 Ft támogatást biztosít.  

A támogatási összeg fedezetéül Farmos Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 

szóló rendeletben biztosított előirányzat nyújt fedezetet.  

A Testület megbízza a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésével.  

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

59/2017. (IV.25.) számú képviselő-testületi határozat 

Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Alapítvány támogatásáról 

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

önszerveződő közösségek 2017. évi pénzügyi támogatásából az Országos Egyesület a 

Mosolyért Közhasznú Alapítvány részére nem tud támogatást biztosítani.  

 

60/2017. (IV.25.) számú képviselő-testületi határozat 

Tápiószele és Térsége Közhasznú Mentésügyi Alapítvány támogatásáról 

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

önszerveződő közösségek 2017. évi pénzügyi támogatásából a Tápiószele és Térsége 

Közhasznú Mentésügyi Alapítvány részére nem tud támogatást biztosítani.  

 

 

 

 

 



61/2017. (IV.25.) számú képviselő-testületi határozat 

Innoven Közétkeztetési Kft. 2017. évi díjjavaslatáról 

A képviselő-testület továbbra sem fogadja el az egyoldalúan kialakított, évekre visszamenő 

indexálást, és a vele számított díjemelést.  

A képviselő-testület a vitás ügy lezárása és a megegyezés érdekében javasolja az Innoven Kft-

nek, a 2016. december hónapban ténylegesen számlázott közétkeztetési szolgáltatás díj 2017. 

január 01-től történő 2,23%-os emelését. 

 

62/2017. (IV.25.) számú képviselő-testületi határozat 

2017. évi közbeszerzési terv módosításáról 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Farmos Község 

Önkormányzata 35/2017. (III.28.) számú képviselő testületi határozatával elfogadott 2017. évi 

közbeszerzési terve módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester, 

  Aliné dr. Kollár Katalin jegyző 

 

63/2017. (IV.25.) számú képviselő-testületi határozat 

Kultúrház közbeszerzéséről 

Farmos Község Önkormányzatának képviselő-testülete megvitatta a közbeszerzési bíráló 

bizottság által a „Kultúrház energetikai korszerűsítése Farmoson a KEHOP-5.2.9 projekt 

keretében” tárgyú, a Kbt. Harmadik részének 115. § (2)-(4) bekezdése szerinti közbeszerzési 

eljárásban elé tárt írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot, és úgy határoz, hogy a 

közbeszerzési eljárás nyertesének GoodWill Energy Zrt. (1162 Budapest, Timur u. 72., 

ajánlati ár: nettó 37.279.300 Ft) ajánlattevőt hirdeti ki tekintettel arra, hogy megfelel az 

ajánlata az előírásoknak, alkalmas a szerződés teljesítésére és az ajánlata a legjobb ár-érték 

arányt jeleníti meg.  

A képviselő-testület nem kíván második legkedvezőbb ajánlatot megnevezni. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges jognyilatkozatokat 

tegye meg. 

 

64/2017. (IV.25.) számú képviselő-testületi határozat 

Fogorvosi ellátásról  

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

polgármestert, hogy a Dental Kings Global Kft-vel (2220 Vecsés, Táncsics M u. 34/A) 

megállapodást kössön a tápióbicskei megállapodás alapján, Farmos egészségügyi fogorvosi 

alapellátás vállalkozás formában történő ellátására 2019. december 31-ig.  

 

65/2017. (IV.25.) számú képviselő-testületi határozat 

Cseh-Fehér Ágnes képviselő személyes érintettségéről 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Cseh-Fehér Ágnes képviselőt személyes 

érintettségére tekintettel a Farmosi Hagyományőrző Egyesület címer használatának 

engedélyezésre vonatkozó döntéshozatalból kizárja. 

 

66/2017. (IV.25.) számú képviselő-testületi határozat 

Címer használat engedélyezéséről  

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

címer használatot Farmosi Hagyományőrző Egyesület részére a 2017. május 13-án 

megrendezésre kerülő Hagyományok Napja rendezvényre.  

 



 

67/2017. (IV.25.) számú képviselő-testületi határozat 

Farmos névhasználatának engedélyezése 

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

polgármestert, hogy amennyiben a Farmosi Hagyományőrző Egyesület bejegyzéséhez 

szükség van a Farmos név használatának az engedélyére, az szükséges engedélyeket a 

polgármester aláírja.  

 

68/2017. (IV.25.) 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 2017. április 10-től  2018. április 10-

ig.  

Szolgáltatási díj: 280.000 Ft + ÁFA 

Felhatalmazza a testület a polgármestert a szerződés aláírására.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

69/2017. (IV.27.) számú képviselő-testületi határozat 

Napirendi pontról, jegyzőkönyv-vezetőről, hitelesítőről  

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontokra, jegyzőkönyv-

vezetőre és jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslatot elfogadta.  

 

70/2017. (IV.27.) számú képviselő-testületi határozat 

Határozat visszavonásáról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testület úgy határoz, hogy a fogorvosi 

szerződés tárgyában a 64/2017. (IV.25.) számú képviselő-testületi határozatát visszavonja.  

 

71/2017. (IV.27.) számú képviselő-testületi határozat 

Fogorvosi ellátásról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és az előterjesztésnek 

megfelelően elfogadta a helyettesítési megállapodást a Dental Kings Global Korlátolt 

Felelősségű Társasággal ( 2220 Vecsés, Táncsics Mihály u. 34/A) Farmos egészségügyi 

fogorvosi alapellátás vállalkozás formában történő ellátására vonatkozóan.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

72/2017. (V.30.) számú képviselő-testületi határozat 

Napirendi pontról, jegyzőkönyv-vezetőről, hitelesítőről  

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontokra, jegyzőkönyv-

vezetőre és jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslatot elfogadta.  

 

73/2017. (V.30.) 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 

 



74/2017. (V.30.) számú képviselő-testületi határozat 

2016. évi belső ellenőrzésről 

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

elfogadja és megbízza a jegyzőt a jelentésben foglalt javaslatokra intézkedési terv 

készítésével.  

Határidő: 2017. augusztus 30. 

Felelős: Horváth László polgármester 

   Aliné dr. Kollár Katalin jegyző 

 

75/2017. (V.30.) számú képviselő-testületi határozat 

Innoven Kft. számlájáról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Innoven 

Közétkeztetési Kft. által kiállított számlát visszaküldi a vállalkozó részére és kéri a 

vállalkozót, hogy a 2016-os elszámolási áron küldjön helyesbítő számlát. Az intézkedés 

megtételével megbízza a polgármestert. 

 

76/2017. (V.30.) számú képviselő-testületi határozat 

Rendkívüli ülés tartásáról 

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

polgármestert, hogy kezdeményezze rendkívüli zárt testületi ülés összehívását az 

Önkormányzat ügyvédjével, melynek napirendi pontja az Innoven Közétkeztetési Kft. 

díjemelésének ügye. 

 

77/2017. (V.30.) számú képviselő-testületi határozat 

Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladat ellátásról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelését elfogadja.  

Határidő: 2017. május 31.  

Felelős: Horváth László polgármester 

 

78/2017. (V.30.) számú képviselő-testületi határozat 

Farmosi Evangélikus Leánygyülekezet támogatásáról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Farmosi Evangélikus 

Leánygyülekezet kérelmét elfogadja.  

A nyílászárók cseréjére bruttó 289.744 Ft- + 70.000 Ft-ot a beépítésre, támogatást biztosít a 

testület.  

 

79/2017. (V.30.) számú képviselő-testületi határozat 

Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Települési Értéktár Bizottság 

Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés szerint elfogadta.  

 

80/2017. (V.30.) számú képviselő-testületi határozat 

A 822/133 hrsz-ú szántó haszonbérbe adása 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévő 

Farmos 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 2017. június 1-től 2018. 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. 

 

81/2017. (V.30.) számú képviselő-testületi határozat 

Óvodai csoportok és férőhelyek meghatározásáról 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény felhatalmazása alapján megtárgyalta és elfogadja a község Óvoda Alapító 

okiratának módosítását, a hatályos jogszabályok alapján. 

A Nkt. alapján a 2017/2018 nevelési évben az óvodában a férőhelyek száma 125 fő, 5 csoport 

indítható, max. 25 fős csoportlétszámmal. 

Határidő: 2017. július 31. 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

82/2017. (V.30.) számú képviselő-testületi határozat 

Óvoda nyitva tartásáról  

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Községi Óvoda nyitva tartását a 

2017/2018-as nevelési évben 6.30 órától 17.00 óráig határozza meg.  

 

83/2017. (VI.02.) számú képviselő-testületi határozat 

Napirendi pontról, jegyzőkönyv-vezetőről, hitelesítőről  

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontra, jegyzőkönyv-

vezetőre és jegyzőkönyv hitelesítőre, valamint a zárt ülés tartására tett javaslatot elfogadta.  

 

84/2017. (VI.02.) számú képviselő-testületi határozat 

Névszerinti szavazásról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Innoven Kft. 

visszamenőleges díjkövetelésének ügyében névszerinti szavazással dönt.  

 

85/2017. (VI.02.) számú képviselő-testületi határozat 

Innoven Kft. ajánlatáról  

A Képviselő-testület fenntartja a korábban egyezségi ajánlatban megfogalmazott álláspontját, 

miszerint a 2016-os egységárak alapulvételével 2017 évre vonatkozóan 10%-os áremelését 

fogadja el a vállalkozónak. Amennyiben a vállalkozó ezt nem fogadja el, úgy a szerződés 

közös megegyezéssel való megszüntetését indítványozza. 

A képviselő-testület meghatalmazza dr. Czakó Károlyné ügyvédet, hogy a testületi ülésen 

elhangzottak alapján az Innoven Kft. részéről meghatalmazott ügyvéd által megküldött  

ajánlatra a képviselő-testület válaszát megfogalmazza és elküldje.  

 

86/2017. (VI.27.) számú képviselő-testületi határozat 

Napirendi pontról, jegyzőkönyv-vezetőről, hitelesítőről  

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontokra, jegyzőkönyv-

vezetőre és jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslatot elfogadta.  

 

87/2017. (VI. 27.) 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 



 

88/2017. (VI. 27.) számú képviselő-testületi határozat 

Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz csatlakozásról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Duna-Tisza közi 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz csatlakozik.  

 

89/2017. (VI. 27.) számú képviselő-testületi határozat 

Társulási Megállapodásról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Duna-Tisza Közi 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodását a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja, és felhatalmazza 

Horváth László polgármestert annak aláírására.  

 

90/2017. (VI. 27.) számú képviselő-testületi határozat 

Társulási Tanács tagjának delegálásáról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről a Duna-Tisza közi 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanács tagjának delegálásáról döntés nem 

született.  

 

91/2017. (VI. 27.) számú képviselő-testületi határozat 

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2016. évi beszámolójáról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tiszamenti Regionális Vízművek 

Zrt. 2016. évi vízi-közmű szolgáltatási tevékenységére vonatkozó beszámolót elfogadja.  

A testület megbízza a polgármestert, hogy kérje meg a mosatási tervet, illetve kérje meg a 

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. területi felelősét, hogy ezt a beszámolót oly mértékben 

kivonatolja, hogy a lényeget tartalmazza, és megjelentethető legyen az újságban.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

92/2017. (VI. 27.) számú képviselő-testületi határozat 

Tápiószelei Polgárok Egyesületének megkereséséről 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Tápiószelei Polgárok 

Egyesületének megkeresését a csatorna beruházás elszámolási eljárás kezdeményezésére 

vonatkozóan.  

A testület úgy határozott, hogy idő előtt ne foglaljanak állást, várják meg a projekt 

befejezését, és utána számoltassák el a társulatot.  

 

93/2017. (VIII.21.) számú képviselő-testületi határozat 

Napirendi pontokról, jegyzőkönyv-vezetőről, hitelesítőről  

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontokra, jegyzőkönyv-

vezetőre és jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslatot elfogadta.  

 

94/2017. (VIII.21.) 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 2017. évi költségvetésében biztosítja a pályázatban meghatározott saját 

forrást.  

Ez alapján az igényelt tűzifa fajtája: kemény lombos 



Az igényelt mennyiség 150 m3  

A vállalt önerő összege: 190.500 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. 

 

95/2017. (VIII.21.) számú képviselő-testületi határozat 

Településképi rendelet és Településképi Arculati Kézikönyv elkészítéséről  

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településképi rendelettel és a 

Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésével kapcsolatos napirendi pontot megvitatta, és 

úgy határoz, hogy megbízza a Goodwill Consulting Kft-t az ezekre vonatkozó pályázat 

benyújtásával, és nyertes pályázat esetén a Goodwill Consulting Kft. az elnyert összegből az 

elkészítheti az ajánlata szerinti Települési Arculati Kézikönyvet és településképi rendelet-

tervezetet, azonban a pályázat sikertelensége esetén ezeknek az elkészítésére három ajánlat 

közül az önkormányzat választja ki az elkészítőt. 

 

96/2017. (VIII.21.) számú képviselő-testületi határozat 

Fő tér 7. szám alatti ingatlan megvásárlásáról,  

kisajátításáról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2765 Farmos, Fő tér 7. szám alatti 

ingatlan megvásárlásával, kisajátításával kapcsolatos napirendet megvitatta, és úgy határoz, 

hogy  

1./ Megbízza a polgármestert, hogy folytasson ismételt megegyezéses tárgyalást a Fő tér 7. 

szám alatti ingatlan tulajdonosával,  

2./ A Települési Arculati Kézikönyv megírásakor hangsúlyosan szerepeljen ennek a területnek 

a jövőbeni hasznosítása. 

3./Abban az esetben, ha a tárgyalás nem jár eredménnyel, akkor a kisajátítási eljárást - akkor 

már a Települési Arculati Kézikönyv tartalma alapján - kezdeményezze az Önkormányzat. 

 

97/2017. (VIII.21.) számú képviselő-testületi határozat 

242/2 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlan lemondása 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy ellenszolgáltatás 

nélkül lemond a Farmos belterület 242/2 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlan 

azon részének tulajdonjogáról Klenovszki Andrásné 2765 Farmos Eötvös u. 1. szám alatti 

lakos javára, amelyet a Klenovszki Andrásné a 242/1 helyrajzi számú ingatlana részeként 

jóhiszeműen több mint 20 éve sajátjaként birtokol és hasznosít. 

Hozzájárul a 316/2017. számú változási vázrajz átvezetéséhez.  

Felelős: Horváth László polgármester 

 

98/2017. (IX.12.) számú képviselő-testületi határozat 

Napirendi pontról, jegyzőkönyv-vezetőről, hitelesítőről  

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosított napirendi pontokra, 

jegyzőkönyv-vezetőre és jegyzőkönyv-hitelesítőre tett javaslatot elfogadta.  

 

99/2017. (IX.12.) 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 

 



100/2017. (IX.12.) számú képviselő-testületi határozat 

2017. I. félévi gazdálkodásról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Farmos Község Önkormányzat 

gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.  

Határidő: 2017. szeptember 12. 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

101/2017. (IX.12.) számú képviselő-testületi határozat 

Falunap előfinanszírozásáról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy 

a falunap megrendezéséhez előzetesen szükséges pénzösszeget a házipénztárból készpénzben 

biztosítja a rendezők részére előlegként.  

 

102/2017. (IX.12.) számú képviselő-testületi határozat 

Községi Óvoda beszámolójáról  

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

évéről szóló beszámolót elfogadta.  

 

103/2017. (IX.12.) számú képviselő-testületi határozat 

Adóbevételekről szóló tájékoztatásról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Farmos Község Önkormányzat 

adóbevételeinek első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadta.  

Határidő: 2017. szeptember 12. 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

104/2017. (IX.12.) számú képviselő-testületi határozat 

Kintlévőség behajtására terv kidolgozásáról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármesteri hivatal 

adóügyi előadóit, hogy a soron következő testületi ülésre dolgozzanak ki egy tervet az 

adófizetési hajlandóság növelésére az adózásra és a végrehajtásra vonatkozó jogszabályok 

betartásával. 

Felelős: Aliné dr. Kollár Katalin jegyző 

Határidő: 2017. november 28. 

 

105/2017. (IX.12.) 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 Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018.” 

Rendszerben való részvételéhez.  

Határidő: 2017. október 2. 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

106/2017. (IX.12.) számú képviselő-testületi határozat 

Miknai Zoltán településrendezési terv módosításáról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Miknai Zoltán 2765 

Farmos, Szelei út 29. 849/2 hrsz-ú ingatlan település rendezési terv módosítására vonatkozó 

kérelmét, és elhatározta a településrendezési terve és helyi építési szabályzata átfogó 

módosítását, amely tartalmazza a kérelemmel érintett ingatlan besorolásának módosítását. 

Felhatalmazza a testület a polgármestert, hogy kezdeményezze a Pestterv Kft-nél a 

településrendezési terv átfogó módosítását. 



A képviselő-testületnek arra nincs lehetősége, hogy egyedi felmentést adjon a beépítési 

maximum túllépésére, így a módosítás hatályba lépését megelőző bővítéshez nem járul hozzá.  

Felelős: Horváth László polgármester 

Határidő: azonnal 

 

107/2017. (IX.12.) számú képviselő-testületi határozat 

Beépítési kötelezettség törléséről 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Farmos belterület 822/33. helyrajzi 

számú ingatlanra bejegyzett beépítési kötelezettség törléséhez hozzájárul.  

Határidő: haladéktalanul 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

108/2017. (IX.12.) számú képviselő-testületi határozat 

Piac pályázatról 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 

számú „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak 

fejlesztésére, helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, 

közétkeztetési fejlesztése” megnevezésű pályázati kiíráson helyi termelői piac kialakítására 

(1. célterület) pályázatot nyújt be. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot készítse elő, nyújtsa be, 

valamint felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati eljárás teljes szakaszában az 

Önkormányzat képviseletében eljárjon. 

Az önkormányzat a szükséges önerőt saját forrásból biztosítja. 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

109/2017. (IX.12.) számú képviselő-testületi határozat 

Közkonyha fejlesztés pályázatáról 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 

számú „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak 

fejlesztésére, helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, 

közétkeztetési fejlesztése” megnevezésű pályázati kiíráson a közkonyha fejlesztésére (2. 

célterület) pályázatot nyújt be. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot készítse elő, nyújtsa be, 

valamint felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati eljárás teljes szakaszában az 

Önkormányzat képviseletében eljárjon. 

Az önkormányzat a szükséges önerőt saját forrásból biztosítja. 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

110/2017. (IX.12.) számú képviselő-testületi határozat 

Mini bölcsőde pályázatáról 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a mini bölcsőde kialakítására 

vonatkozó pályázati felhívást és úgy határoz, hogy ebben a konstrukcióban nem nyújt be 

pályázatot. 

 

111/2017. (IX.12.) számú képviselő-testületi határozat 

Védőnői szolgálat pályázatáról 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyta, hogy a 

PM_EUALAPELLATAS_2017 kódszámú, „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi 

alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című pályázatra az 

önkormányzat pályázatot nyújtson be az alábbi tartalommal:  



 

A megvalósítandó pályázati alcél a pályázati felhívás alapján:  

Meglévő, önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapinfrastruktúrához sorolható feladatokat 

ellátó hely/helyiség/épület felújítása (beleértve az épületgépészetet), átépítése és bővítése, 

közfinanszírozott és területi ellátási kötelezettséggel rendelkező védőnői tanácsadói ellátás 

infrastrukturális színvonalának javítása. 

 

Megvalósítási helyszín: 

2765 Farmos, Béke utca 8., helyrajzi szám: Farmos belterület 894 

 

A beruházás tervezett összköltsége:  

- Kivitelezés tervezői költségbecslés alapján: bruttó 24 696 981 Ft 

- Egyéb kapcsolódó költség összege (műszaki ellenőr, közbeszerzés, projektmenedzsment, 

nyilvánosság, tervezés): bruttó 2.735.550 

A projekt teljes költsége: bruttó 27.435.531 Ft 

 

A projekt teljes költségén belül a támogatás mértéke mindösszesen bruttó 26.063.754 Ft. A 

saját forrás minimális mértéke az 2016. évi adóerő képesség alapján 5%. Az önkormányzat az 

igényelt támogatási összegekhez az önerőt, a bruttó 1.371.777 Ft-ot saját forrásból biztosítja.  

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot készítse elő, nyújtsa be, 

valamint felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati eljárás teljes szakaszában az 

Önkormányzat képviseletében eljárjon. 

 

Felelős: Horváth László polgármester. 

 

112/2017. (IX.12.) számú képviselő-testületi határozat 

Csapadékvíz elvezetés pályázatáról 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározta, hogy a 

PM_CSAPVÍZGAZD__2017 kódszámú pályázati kiírásra pályázatot nyújt be. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot készítse elő, nyújtsa be, 

valamint felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati eljárás teljes szakaszában az 

Önkormányzat képviseletében eljárjon. 

Felelős: Horváth László polgármester. 

 

113/2017. (IX.12.) számú képviselő-testületi határozat 

Szolgálati lakásról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő testülete a 2765 Farmos, József Attila út 14/a. 

szám alatti szolgálati lakás fogorvos részére történő bérbeadását megtárgyalta, és úgy határoz, 

hogy a fogorvos részére az önkormányzat 6 hónapig térítésmentesen, ezt követően pedig 

2019. december 31. napjáig havi 14.000 Ft bérleti díj ellenében biztosítja a szolgálati lakást. 

A rezsiköltség a bérbe vevőt terheli 

 

114/2017. (IX.12.) számú képviselő-testületi határozat 

Focipálya tulajdonjogának rendezéséről 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tápiómente Mezőgazdasági 

Szövetkezet tulajdonában lévő 0211/4 helyrajzi számú sporttelep, valamint a 604 helyrajzi 

számú terület közcélra történő felajánlását megtárgyalta, és úgy határoz, hogy a közcélra 

történő felajánlást elfogadja, és a nevezett helyrajzi számú ingatlanokat tulajdonába veszi. A 

képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 



Felelős: Horváth László polgármester 

Határidő: 2017. december 31. 

 

115/2017. (IX.12.) számú képviselő-testületi határozat 

Szelektív hulladékgyűjtők felszámolásáról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Jászberényi út 

mentén található két szelektív hulladékgyűjtő sziget konténereit az üveg gyűjtő konténerek 

kivételével elszállíttatását kezdeményezi az Ökovíz Kft-nél.  

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  

Felelős: Horváth László polgármester 

Határidő: azonnal 

 

116/2017. (X.30.) számú képviselő-testületi határozat 

Napirendi pontról, jegyzőkönyv-vezetőről, hitelesítőről  

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontokra, jegyzőkönyv-

vezetőre és jegyzőkönyv-hitelesítőre tett javaslatot elfogadta.  

 

117/2017. (X.30.) számú képviselő-testületi határozat 

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatala 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a korábban kifejezett 

csatlakozási szándékát megerősíti, mely szerint a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társuláshoz csatlakozik.  

A Képviselő-testület a Társulási Megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal 

elfogadja, hozzájárul ahhoz, hogy a megállapodásban nevesített delegált képviselje a 

települést.  

A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth László polgármestert a Társulási Megállapodás 

aláírására.  

Felelős: Horváth László polgármester 

Határidő: 2017. október 31. 

 

118/2017. (X.30.) számú képviselő-testületi határozat 

Hudatsek Lászlóné visszavásárlási jog törléséről 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Hudatsek Lászlóné 

(2234 Maglód, Tisza u. 22.) kérelmét.  

A testület úgy döntött, hogy a Farmos 1483 helyrajzi számú ingatlanra bejegyzett 

visszavásárlási jog törléséhez hozzájárul.  

Határidő: haladéktalanul 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

119/2017. (X.30.) számú képviselő-testületi határozat 

Békamentésről szóló könyv támogatásáról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Dr. Nádai Magda 

kérelmét, és úgy döntött, hogy 50.000 Ft támogatást biztosít a békamentésről szóló könyv 

megjelentetéséhez, amelyért cserébe könyveket kapnak 1.600 Ft/db értékben.  

 

120/2017. (X.30.) számú képviselő-testületi határozat 

Kultúrház és Polgármesteri Hivatal energetikai pályázatáról 

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

16-2017-00160 azonosító számú, 2017. 05. 19-én benyújtott energetikai pályázatát annak 

hiányosságaira tekintettel visszavonja, és a hiányosságok pótlását követően 2017. december 



8-án ismételten benyújtja. A visszavonással és az újra benyújtással kapcsolatos 

intézkedésekkel megbízza Horváth László polgármestert. 

Felelős: Horváth László 

Határidő: haladéktalanul/2018. december 8. 

 

121/2017. (X.30.) számú képviselő-testületi határozat 

Kultúrház és Polgármesteri Hivatal feltételes közbeszerzéséről 

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

azonosító számú energetikai pályázat keretében megvalósítandó feltételes közbeszerzési 

eljárást indít a Kultúrház és a Polgármesteri Hivatal energetikai felújítására vonatkozóan. A 

Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az eljárás lebonyolításához felelős akkreditált 

közbeszerzési tanácsadóval kössön megállapodást. 

Határidő: haladéktalanul 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

122/2017. (X.30.) számú képviselő-testületi határozat 

KEHOP-5.2.9. azonosító számú energetikai pályázatról 

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

azonosító számú energetikai pályázat keretében pályázatot nyújt be a Farmosi Általános 

Iskola, a Művelődési Ház és Könyvtár és a Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítésére. 

 

123/2017. (X.30.) számú képviselő-testületi határozat 

KEHOP-5.2.9. azonosító számú energetikai pályázat sorrendjéről 

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

azonosító számú energetikai pályázat keretében benyújtandó pályázat tekintetében az alábbi 

fontossági sorrendet állítja fel a benyújtás tárgyát képező ingatlanok tekintetében: 

1./ Farmosi Általános Iskola 

2./ Művelődési Ház és Könyvtár és a Polgármesteri Hivatal 

 

124/2017. (X.30.) számú képviselő-testületi határozat 

Óvodafejlesztés pályázatáról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 

PM_OVODAFEJLESZTES_2017 kódszámú, „Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást 

nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása” tárgyú pályázati kiírás keretében pályázatot 

nyújt be a Községi Óvoda épületgépészeti felújítására, valamint tornaszoba kialakítására 

vonatkozóan. Felkéri Horváth László polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges 

lépéseket tegye meg. 

Határidő: 2017. november 17. 

Felelős: Horváth László polgármester  

 


