
2019. évi Képviselő-testületi határozatok

1/2019. (I.24.) számú képviselő-testületi határozat
Napirendi pontról, jegyzőkönyv-vezetőről, hitelesítőről 
Farmos  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  napirendi  pontra,  jegyzőkönyv-
vezetőre és jegyzőkönyv-hitelesítőre tett javaslatot elfogadta. 

2/2019. (I.24.) számú képviselő-testületi határozat
Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására vonatkozó pályázatról
Farmos  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  határoz,  hogy  a
Belügyminisztérium által Kiegyenlítő  bérrendezési alap támogatásra pályázatot nyújt be, és
vállalja, hogy az illetményalapot  a Kvtv-ben rögzített mértékéhez képest emelt összegben,
azaz  53.150  Forintban  állapítja  meg  a  2019.  évre  vonatkozóan  (2019.  január  1-jétől
kezdődően), valamint felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
A  Képviselő-testület  nyilatkozik,  hogy  2018.  július  1-jén  a  költségvetési  törvényben
meghatározott illetményalapot alkalmazta az önkormányzat.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt,  hogy a 2019. évi költségvetési rendelet tervezetének
elkészítésekor a jelen határozatban meghatározott illetményalap alapulvételével kalkulálja a
köztisztviselők illetményét.
Felelős: Horváth László polgármester/Aliné dr. Kollár Katalin jegyző
Határidő: 2019. január 25./2019. február 12.

3/2019. (I.29.) 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. 

4/2019. (1.29.) 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

5/2019. (1.29.) számú képviselő-testületi határozat
Intézményvezetői elképzelések 2019. költségvetéshez
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézmények igényeit megismerte
azokat  tudomásul  veszi,  azzal  a  módosítással,  hogy  a  polgármesteri  hivatal  klíma
beszerzésénél  200.000 Ft  kerüljön betervezésre,  és  felkéri  a  jegyzőt,  hogy a költségvetési
rendelet tervezetének elkészítésekor az igényeket vegye figyelembe.
Határidő: 2019. február 12.
Felelős: Aliné dr. Kollár Katalin jegyző

6/2019. (1.29.) számú képviselő-testületi határozat
Képviselő-testület elképzelése a 2019. költségvetéshez
Farmos  Község Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  képviselő-testület  elképzeléseit  a
2019.  évi  települési  fejlesztésekkel  kapcsolatban  az  előterjesztés  szerinti  tartalommal
elfogadja azzal  a kiegészítéssel, hogy az általános iskola energetikai fejlesztése és a zebra
kerüljön még bele. 



Felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a  költségvetési  rendelet  tervezetének  elkészítésekor  a  fejlesztések
kerüljenek beépítésre. 
Határidő: 2019. február 12.
Felelős: Aliné dr. Kollár Katalin jegyző

7/2019. (1.29.) számú képviselő-testületi határozat
Polgármester szabadságáról
Farmos  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  polgármester  2019.  évi
szabadságának kiadását az előterjesztés szerint az alábbiak szerint hagyja jóvá:
január:  2,  február:  1,  március:  2,  április:  3,  május:  4,  június:  6,  július:  7,  augusztus:  8,
szeptember: 4, október: 2, november: 2, december: 2
Határidő:Kttv. szerint
Felelős: Horváth László polgármester

8/2019. (1.29.) számú képviselő-testületi határozat
Közművelődési  Könyvtár  és  Művelődési  Ház  2018.  évi  munkájáról,  2019.  évi
munkatervéről
Farmos  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Közművelődési  Könyvtár  és
Művelődési Ház 2018. évi munkájáról szóló beszámolót, valamint a Művelődési Ház 2019.
évi  munkatervét  elfogadja  azzal  a  kiegészítéssel,  hogy  feladatként  meghatározzák  még
színházi rendezvény szervezésével, valamint az adventi időszak programjainak szervezésével.

9/2019. (1.29.) számú képviselő-testületi határozat
Farmosi Települési Értéktár Bizottság 2018. évi munkájáról
Farmos  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Farmosi  Települési  Értéktár
Bizottság  2018.  évi  munkájáról  szóló  beszámolót,  valamint  a  2019.  évi  feladat  tervet
elfogadja. 

10/2019. (I.29.) számú képviselő-testületi határozat
Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023 elfogadásáról
1./ Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja - az előterjesztés melléklete
szerinti tartalommal – Farmos Község Helyi Esélyegyenlőségi Programját.
2./  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  az  1./  pontban  foglalt  döntés
nyilvánosságra  hozatala  érdekében  szükséges  intézkedést  tegye  meg  a  Szociális  és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság esélyegyenlőségi mentorának közreműködésével.
3./  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  döntésről  írásban  értesítse  a  Helyi
Esélyegyenlőségi Program intézkedéseinek végrehajtásában résztvevő partnereket.
Felelős: Horváth László polgármester
Határidő: azonnal
Határozatról értesül:
- Jegyző
- Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

11/2019. (I.29.) számú képviselő-testületi határozat
2019/2020. tanévre vonatkozó általános iskolai körzethatárokról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019/2020. tanévre meghatározott
általános iskolai körzethatárra vonatkozó tervezetet elfogadja.



12/2019. (I.29.) számú képviselő-testületi határozat
Pályázatokról, iskola elnevezéséről 
Farmos  Község  Önkormányzata  megtárgyalta  és  elfogadta  a  polgármester  által  tartott
tájékoztatást a pályázatokkal kapcsolatban, valamint az iskola vezetője által ismertetett, iskola
átnevezéséről szóló tájékoztatást. 

13/2019. (I.29.) számú képviselő-testületi határozat
Kiemelt fejlesztési területté nyilvánításról
Farmos Község Önkormányzatnak Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Farmos 0264/12-
13, 0228/3-4, 1119/69 71-81, 1094, 1095, 1089, 1226 helyrajzi számú területeket a Farmos
311. sz.  út  és a 120. sz. vasútvonal csomópontjának fejlesztését  célzó kiemelt  jelentőségű
beruházás érdekében kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja.

14/2019. (I.29.) számú képviselő-testületi határozat
Közbeszerzési eljárás megindításáról 

1./  Farmos  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy  határoz,  hogy  Önkormányzati
tulajdonú  belterületi  utak  szilárd  burkolattal  történő  kiépítésének,  felújításának  és
korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című pályázati
kiírásra  benyújtott  PM_ONKORMUT_2018/64.  azonosító  számú  pályázatával  elnyert
támogatás felhasználása érdekében a Kbt. 115. § (1)-(2) bekezdései szerinti eljárás keretében
építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárást indít. Becsült érték: bruttó 110 millió Ft.
2./A közbeszerzési  eljárással  kapcsolatban a hatályos  közbeszerzési  szabályzat,  valamint a
Kbt. rendelkezései az irányadók.
3./A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  valamint  a  bíráló  bizottságot,  hogy  a
közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges előkészületek megtételére.
Felelős: polgármester, bíráló bizottság
Határidő: azonnal

15/2019. (I.29.) számú képviselő-testületi határozat
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó megbízásáról
Farmos  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy  határoz,  hogy  Önkormányzati
tulajdonú  belterületi  utak  szilárd  burkolattal  történő  kiépítésének,  felújításának  és
korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című pályázati
kiírásra  benyújtott  PM_ONKORMUT_2018/64.  azonosító  számú  pályázatával  elnyert
támogatásból  megvalósuló  közbeszerzési  eljárás  lebonyolítására  szerződést  köt  Szabó
Krisztián  (2760  Nagykáta,  Kadarka  utca  39.)  felelős  akkreditált  közbeszerzési
szaktanácsadóval.
Közbeszerzési szakértői feladatok ellátásának díja 690.000 Ft. 

16/2019. (I.29.) számú képviselő-testületi határozat
Múzeumpedagógiai foglalkozásokról
Farmos  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  határoz,  hogy  a  Blaskovich
Múzeummal  együttműködési  megállapodást  köt  múzeumpedagógiai  foglalkozások
támogatására. 
A 2019-es évben megvalósuló foglalkozásokhoz az Önkormányzat 90.000 Ft-ot biztosít. 
Felelős: Horváth László polgármester



17/2019. (I.29.) számú képviselő-testületi határozat
Március 15-i ünnepségről
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elhatározta, hogy a
március 15-i községi ünnepség 2019. március 14-én 17:00 órakor kerül megrendezésre. 

18/2019. (I.29.) számú képviselő-testületi határozat
Cseh Gyula rendkívüli települési támogatásáról 
Farmos  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete Cseh  Gyula  (Szül:  Cseh  Gyula,
Kerepestarcsa, 1985. augusztus 20., an.: Kohajda Ilona) 2765 Farmos, Széchenyi u. 29.szám
alatti lakos részére - rendkívüli élethelyzetére való tekintettel –

12 hónapos időtartamra összesen 342 000 Ft, azaz háromszáznegyvenkétezer forint
rendkívüli települési támogatást állapít meg, melyet kérelmező részére 12 hónapon

keresztül havi 28 500 Ft összegben folyósít.
Képviselő-testület feléri a jegyzőt, hogy intézkedjen annak érdekében, hogy a megállapított
támogatás minden hónap 10. napjáig kifizetésre kerüljön kérelmező részére a házipénztárból.

I N D O K O L Á S

Farmos  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  döntését  a  települési  támogatásokról
szóló 7/2018.(VI..27.) önkormányzati rendelete ( a továbbiakban: ÖR.) 6.§- a alapozza meg.
A képviselő-testület hatáskörét és illetékességét az ÖR. 6. §-a határozza  meg.
A  jogorvoslatról  való  tájékoztatást  mellőző  egyszerűsített  döntés  meghozatala  az  általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 81. § (2) bekezdés a) pontja alapján történt. 

19/2019. (II.12) 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. 

20/2019. (II.12) számú képviselő-testületi határozat
2019. évi költségvetésről 
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évre vonatkozó költségvetési
rendelet tervezetét megismerte, a 2019. évi költségvetés összeállításának alapjául elfogadja,
valamint további megvitatásra alkalmasnak találja.
Határidő: 2019. március 6.
Felelős: Horváth László polgármester

21/2019. (II.12) számú képviselő-testületi határozat
Önszerveződő közösségek 2018. évi beszámolójáról
Farmos  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  községi  Önkormányzat  által
támogatott helyi önszerveződő közösségek 2018. évi pénzügyi beszámolóját elfogadja. 
Határidő: 2019. február 12.
Felelős: Horváth László polgármester

22/2019. (II.12) számú képviselő-testületi határozat
Felajánlott tiszteletdíjról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselői  tiszteletdíjról lemondó
nyilatkozatok  alapján  megállapítja,  hogy  a  2019.  évi  költségvetésében  pénzmaradvány
keletkezett.



A  pénzmaradvány  forrása  a  2019.  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 felhasználásáról a későbbiekben, a mandátum
lejártáig terjedő időszak minden negyedévének végén dönt.

23/2019. (II.12.) számú képviselő-testületi határozat
Ajánlattételi felhívás elfogadásáról
Farmos Község Önkormányzat  Képviselő-testülete az  Önkormányzati  tulajdonú belterületi utak
szilárd  burkolattal  történő  kiépítésének,  felújításának  és  korszerűsítésének  támogatása
gazdaságfejlesztési  céllal  Pest  megye  területén”  című  pályázati  kiírásra  benyújtott
PM_ONKORMUT_2018/64. azonosító számú projektje kivitelezési munkálatainak elvégzésére
irányuló  közbeszerzési  eljárása  keretében  elfogadja  a  határozat  mellékletét  képező  Ajánlattételi
felhívást.
Felelős: polgármester, bíráló bizottság
Határidő: azonnal

24/2019. (II.12.) számú képviselő-testületi határozat
Közbeszerzési eljárásra meghívandó vállalkozásokról
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az  „Önkormányzati tulajdonú belterületi
utak szilárd burkolattal  történő  kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása
gazdaságfejlesztési  céllal  Pest  megye  területén”  című  pályázati  kiírásra  benyújtott
PM_ONKORMUT_2018/64. azonosító számú projekt kivitelezési munkálatainak elvégzésére
irányuló  közbeszerzési  eljárásra  névszerinti  szavazással  egyhangúan  döntött  az  alábbi
vállalkozások meghívásáról:

1. Horuczi 97 Kft.
Székhely: 3334Szajla, Kertész u. 25.    
Adószám: 11178167-2-10

2. Andezit Kft.
Székhely: 3200 Gyöngyös, Vasút u.5.
Adószám: 11710796-2-10

3. RE-NI Út Kt.
Székhely: 3375 Mezőtárkány, Mikszáth Kálmán u.7      
Adószám: 23083752-2-10

4. Laczkó Team Kft.
Székhely: 2253 Tápióság, Szentmártonkátai út 69.
Adószám:12233850-2-13

5.         Tápiómenti Kft.
Székhely: 2251 Tápiószecső, Széchenyi u. 50.
Adószám: 11815011-2-13



25/2019. (II.12.) számú képviselő-testületi határozat
Partnerségi  egyeztetés  lezárásárólFarmos  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy  határoz,  hogy  a  Farmos  településrendezési  eszközeinek  311.  sz.  út  és  a  120.  sz.
vasútvonal  csomópontjára  vonatkozó  részleges  módosításával  kapcsolatos  partnerségi
egyeztetést lezárja. 

26/2019. (II.12.) számú képviselő-testületi határozat
Bagyinszki Gábor és Bagyinszkiné Péntek Hajnalka rendkívüli települési támogatásáról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bagyinszki Gábor és Bagyinszkiné
Péntek  Hajnalka  2765  Farmos,  Vasút  u.  13.  szám  alatti  lakosok  részére  -  rendkívüli
élethelyzetére való tekintettel -
12 hónapos időtartamra összesen 342 000 Ft, azaz háromszáznegyvenkétezer forint 
rendkívüli települési támogatást állapít meg, melyet kérelmező részére 12 hónapon 
keresztül havi 28 500 Ft összegben folyósít.
Képviselő-testület feléri a jegyzőt, hogy intézkedjen annak érdekében, hogy a megállapított
támogatás minden hónap 10. napjáig kifizetésre kerüljön kérelmező részére az általa megadott
bankszámlaszámra történő átutalással.

I N D O K O L Á S

Farmos  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  döntését  a  települési  támogatásokról
szóló 7/2018.(VI..27.) önkormányzati rendelete ( a továbbiakban: ÖR.) 6.§- a alapozza meg.
A képviselő-testület hatáskörét és illetékességét az ÖR. 6. §-a határozza  meg.
A jogorvoslatról  való tájékoztatást  mellőző  egyszerűsített  döntés meghozatala az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 81. § (2) bekezdés a) pontja alapján
történt. 

27/2019. (II.22) 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. 

28/2019. (II.22) számú képviselő-testületi határozat
az  önkormányzat  adósságot  keletkeztető  ügyleteiből  eredő  fizetési  kötelezettségeinek
megállapításáról
Farmos  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Farmos  Község
Önkormányzatának  2019.  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 2019. 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: 2019. március 16.
Felelős: Horváth László polgármester
Értesül: Horváth László polgármester

 Aliné dr. Kollár Katalin jegyző
 Horváth Judit pénzügyi vezető főtanácsos

29/2019. (II.22) számú képviselő-testületi határozat
Felajánlott tiszteletdíjról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselői  tiszteletdíjról lemondó
nyilatkozatok  alapján  megállapítja,  hogy  a  2019.  évi  költségvetésében  pénzmaradvány
keletkezett.
A  pénzmaradvány  forrása  a  2019.  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 felhasználásáról a későbbiekben, a mandátum
lejártáig terjedő időszak minden negyedévének végén dönt.

30/2019. (II.22) számú képviselő-testületi határozat
Faltinszki Tünde kérelméről
Farmos  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Faltinszki  Tünde  kérelmét
megtárgyalta,  és  úgy  határoz,  hogy  jogszabályi  kötelezettségének  eleget  téve  biztosítja  a
kérelmező  ételintoleranciával  küzdő  óvodás  korú  gyermekének  a  speciális  étrendet.  A
mielőbbi rendezés érdekében felkéri Horváth László polgármestert, hogy írásban keresse meg
a  közétkeztetési  feladatokat  szerződés  alapján  ellátó  Innoven  Kft-t  a  felmerült  igénnyel
kapcsolatban.
Felelős: Horváth László polgármester
Határidő: haladéktalanul

31/2019. (III.26.) 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. 

32/2019. (III.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

33/2019. (III.26.) számú képviselő-testületi határozat
Átmeneti gazdálkodásról tájékoztatás
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvény 25.
§. (4) bekezdése alapján a 2019. január 1-jétől a 2019. 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 
Felelős: Horváth László polgármester

34/2019. (III.26.) számú képviselő-testületi határozat
Farmos Rózsa Nyugdíjas Egyesület támogatásáról
Farmos  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  határoz,  hogy  a  helyi
önszerveződő  közösségek  2019.  évi  pénzügyi  támogatásából  a  Farmos  Rózsa  Nyugdíjas
Egyesület részére 120.000 Ft támogatást biztosít. 
A támogatási  összeg fedezetéül  Farmos  Község Önkormányzat  2019.  évi  költségvetéséről
szóló rendeletben biztosított előirányzat nyújt fedezetet. 
A Testület megbízza a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésével. 
Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth László polgármester

35/2019. (III.26.) számú képviselő-testületi határozat
A-63 Postagalamb Egyesület támogatásáról
Farmos  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  határoz,  hogy  a  helyi
önszerveződő közösségek 2019. évi pénzügyi támogatásából a A-63 Postagalamb Egyesület
részére 30.000 Ft támogatást biztosít. 
A támogatási  összeg fedezetéül  Farmos  Község Önkormányzat  2019.  évi  költségvetéséről
szóló rendeletben biztosított előirányzat nyújt fedezetet. 
A Testület megbízza a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésével. 
Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth László polgármester

36/2019. (III.26.) számú képviselő-testületi határozat
Farmosi Zenekar Egyesület támogatásáról
Farmos  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  határoz,  hogy  a  helyi
önszerveződő  közösségek 2019. évi  pénzügyi  támogatásából  a Farmosi Zenekar  Egyesület
részére 120.000 Ft támogatást biztosít. 
A támogatási  összeg fedezetéül  Farmos  Község Önkormányzat  2019.  évi  költségvetéséről
szóló rendeletben biztosított előirányzat nyújt fedezetet. 
A Testület megbízza a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésével. 
Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth László polgármester

37/2019. (III.26.) számú képviselő-testületi határozat
Sport-Klub Farmos Egyesület támogatásáról
Farmos  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  határoz,  hogy  a  helyi
önszerveződő közösségek 2019. évi pénzügyi támogatásából a Sport-Klub Farmos Egyesület
részére 1.500.000 Ft támogatást biztosít. 
A támogatási  összeg fedezetéül  Farmos  Község Önkormányzat  2019.  évi  költségvetéséről
szóló rendeletben biztosított előirányzat nyújt fedezetet. 
A Testület megbízza a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésével. 
Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth László polgármester



38/2019. (III.26.) számú képviselő-testületi határozat
Farmosi Polgárőr Egyesület támogatásáról
Farmos  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  határoz,  hogy  a  helyi
önszerveződő  közösségek 2019. évi pénzügyi  támogatásából a Farmosi Polgárőr Egyesület
részére 550.000 Ft támogatást biztosít. 
A támogatási  összeg fedezetéül  Farmos  Község Önkormányzat  2019.  évi  költségvetéséről
szóló rendeletben biztosított előirányzat nyújt fedezetet. 
A Testület megbízza a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésével. 
Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth László polgármester

39/2019. (III.26.) számú képviselő-testületi határozat
Farmosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásáról
Farmos  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  határoz,  hogy  a  helyi
önszerveződő  közösségek  2019.  évi  pénzügyi  támogatásából  a  Farmosi  Önkéntes  Tűzoltó
Egyesület részére 400.000 Ft támogatást biztosít. 
A támogatási  összeg fedezetéül  Farmos  Község Önkormányzat  2019.  évi  költségvetéséről
szóló rendeletben biztosított előirányzat nyújt fedezetet. 
A Testület megbízza a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésével. 
Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth László polgármester

40/2019. (III.26.) számú képviselő-testületi határozat
Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete támogatásáról
Farmos  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  határoz,  hogy  a  helyi
önszerveződő közösségek 2019. évi pénzügyi támogatásából a Mozgáskorlátozottak Közép-
Magyarországi Regionális Egyesülete részére 65.000 Ft támogatást biztosít. 
A támogatási  összeg fedezetéül  Farmos  Község Önkormányzat  2019.  évi  költségvetéséről
szóló rendeletben biztosított előirányzat nyújt fedezetet. 
A Testület megbízza a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésével. 
Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth László polgármester

41/2019. (III.26.) számú képviselő-testületi határozat
Farmosi Hagyományőrző Egyesület támogatásáról
Farmos  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  határoz,  hogy  a  helyi
önszerveződő  közösségek  2019.  évi  pénzügyi  támogatásából  a  Farmosi  Hagyományőrző
Egyesület részére 100.000 Ft támogatást biztosít. 
A támogatási  összeg fedezetéül  Farmos  Község Önkormányzat  2019.  évi  költségvetéséről
szóló rendeletben biztosított előirányzat nyújt fedezetet. 
A Testület megbízza a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésével. 
Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth László polgármester



42/2019. (III.26.) számú képviselő-testületi határozat
Községi  Óvoda  2018/19.  évi  továbbképzési  tervének  megvalósításáról,  2019/20.  évi
beiskolázási tervéről
Farmos  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Községi  Óvoda  2018/19.  évi
továbbképzési  tervének  megvalósulásáról  szóló  tájékoztatóját,  valamint  a  2019/20.  évi
beiskolázási tervét elfogadja. 

43/2019. (III.26.) számú képviselő-testületi határozat
Községi Óvoda intézményvezetőjének pályázat nélküli megbízásáról 
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,  mint a  Községi Óvoda fenntartója
úgy dönt, hogy fenntartóként kezdeményezi az első ciklusát lezáró jelenlegi intézményvezető,
Tóth  Józsefné  pályázat  nélküli  második  ciklusra  történő  vezetői  megbízását,  és  felkéri
Horváth  László  polgármestert,  hogy  a  testület  döntését  közölje  a  nevelőtestülettel  annak
érdekében, hogy az az egyetértéssel kapcsolatban a véleményét a döntés közlésétől számított
15 napon belül kialakítsa. 
Felelős: Horváth László polgármester
Határidő: haladéktalanul

44/2019. (III.26.) számú képviselő-testületi határozat
2019. 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  2019. évben lefolytatandó közbeszerzési  eljárások éves  tervét  a határozat  mellékletét
képező módon hagyja jóvá.
Határidő: terv elfogadására: 2019. március 31.,
Felelős: Horváth László polgármester

45/2019. (III.26.) számú képviselő-testületi határozat
Felajánlott tiszteletdíjról
Farmos  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  államháztartási  törvény  34.  §-ban
kapott felhatalmazás alapján a pénzmaradvány terhére az alábbi kifizetést engedélyezi: 
-  Zenélő Ifjúság Alapítvány részére: 125.427 Ft
- Farmosi Hagyományőrző Egyesület: 53.754 Ft
-  ATLANTISZ Szabadidő Egyesület részére: 144.869 Ft
-  Tápió-vidéke Gazdálkodók Gazdaköre részére: 34.309 Ft

46/2019. (III.26.) számú képviselő-testületi határozat
Önkéntes Tűzoltó Egyesület ünnepi közgyűlésének vendéglátásáról
Farmos  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Önkéntes  Tűzoltó  Egyesület
kérelmét  megvitatta,  és  úgy határoz,  hogy a kérelemben foglaltak  megvalósítását  250.000
Forinttal támogatja.  

47/2019. (III.26.) számú képviselő-testületi határozat
Farmosi Általános Iskola névmódosításáról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy egyetért azzal az
átszervezési javaslattal, hogy a Farmos Község Önkormányzatának tulajdonában álló Farmosi
Általános Iskola hivatalos neve Matolcsy Miklós Általános Iskolára módosuljon, és felkéri
Horváth  László  polgármestert,  hogy  a  testület  döntését  közölje  a  fenntartó  Ceglédi
Tankerületi Központtal. 
Felelős: Horváth László polgármester
Határidő: haladéktalanul



48/2019. (III.26.) számú képviselő-testületi határozat
Falunapról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elhatározta, hogy a
Farmosi  Kulturális  Napok  szervezésével  a  Kulturális  Bizottságot  bízza  meg,  melynek
lebonyolítását  2,6  millió  Ft-ból  valósítják  meg,  oly  módon,  hogy   az  önkormányzat
költségvetéséből  1,3  millió  Ft-ot  biztosít,  a  fennmaradó  1,3  millió  Ft-ot  támogatóktól
próbálják meg összegyűjteni. 

49/2019. (III.26.) számú képviselő-testületi határozat
Piac parkoló térkövezés szintezett alapozási munkálatairól
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elhatározta, hogy a
Farmos Jászberényi út menti 242/2 hrsz-ú ingatlan térkövezés szintezett alapozási munkáira
az  alacsonyabb  ajánlatot  tevő  NJ-Team  Kft.  (2760  Nagykáta,  Lenkei  út  21/B)  ajánlatát
fogadják el. 
Vállalási ár: 4.765.675 Ft (bruttó)
Felhatalmazza a testület az NJ-Team Kft-vel történő vállalkozási szerződés megkötésére. 

50/2019. (III.26.) számú képviselő-testületi határozat
Vagyonnyilatkozatok kezelésének szabályzatáról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt,  hogy a következő
testületi  ülésre  dolgozzon  ki  egy  részleten  szabályzatot  a  vagyonnyilatkozatok  kezelésére
vonatkozóan. 

51/2019. (III.26.) számú képviselő-testületi határozat
„Önkormányzati  tulajdonú  belterületi  utak  szilárd  burkolattal  történő  kiépítésének,
felújításának  és  korszerűsítésének  támogatása  gazdaságfejlesztési  céllal  Pest  megye
területén (PM_ONKORMUT_2018)” című pályázatról.

Előzmény:

Farmos Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 56/2018. (III.29.)
számú képviselő  testületi döntésében,  az „Önkormányzati  tulajdonú belterületi utak szilárd
burkolattal  történő  kiépítésének,  felújításának  és  korszerűsítésének  támogatása
gazdaságfejlesztési  céllal  Pest  megye  területén (PM_ONKORMUT_2018)”  című  pályázati
kiírásra az alábbiak szerint nyújt be pályázatot:

A fejlesztés helyszíne:

-2765 Farmos, 1087 hrsz. Rákóczi Ferenc utca

-2765 Farmos, 70 hrsz; 98 hrsz Zrínyi utca 

-2765 Farmos, 118 hrsz. Kossuth Lajos utca

-2765 Farmos, 78 hrsz. Bartók Béla utca

-2765 Farmos, 1208 hrsz Pénztárnok utca



A pályázati kiírásban meghatározott maximális támogatási intenzitás a meghatározott adóerő-
képesség szerint 95%. Az önkormányzat a támogatáson felüli 5%-os részt (5 625 988 Ft) saját
erőből biztosította.

Jelen testületi ülés az alábbiakat határozza meg:

A pályázat során Kbt. 115. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indítottunk el, öt gazdasági
szereplő megszólításával. A 2019.03.04-én kelt bontási jegyzőkönyv alapján, az Ajánlattételi
határidőig beérkezett kilenc darab ajánlat közül a legkedvezőbb ár-érték arányú ajánlatokat a
Laczkó Team Építőipari és Gépkölcsönző Kft. nyújtotta. A megajánlott ajánlati árak összesen
118 729 105 Ft, mely mintegy 17 %-al haladja meg a rendelkezésre álló forrást.

Tekintettel a közbeszerzési eljárás során keletkezett bruttó 16 953 547 Ft forráshiányra,
és a többlet költségvetési  támogatási  igényünk 16 034 066 Ft összegére a biztosítandó
saját erőt 
Farmos  Község  Önkormányzata,  2019.  évi  költségvetésében  a  beruházási  kiadások
előirányzat terhére 919.481 Ft összegben biztosítja. 

52/2019. (III.26.) számú képviselő-testületi határozat
Görbedi Ferencné rendkívüli települési támogatásáról

Farmos  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete Görbedi  Ferencné  2765  Farmos,
Bethlen Gábor u. 7. szám alatti lakos részére - rendkívüli élethelyzetére való tekintettel –

összesen 100 460 Ft, azaz százezer-négyszázhatvan forint rendkívüli települési 
támogatást állapít meg, melyet kérelmező javára, a hallókészüléket forgalmazó 
vállalkozás részére az eszköz vételárának kiegyenlítése érdekében egyösszegben  folyósít.

Képviselő-testület feléri a jegyzőt, hogy intézkedjen annak érdekében, hogy a megállapított
támogatás  kifizetésre  kerüljön  a  kérelmező  által  a  kérelme  részeként  beadott  árajánlatban
szereplő  Victofon  Kft.  (5100  Jászberény,  Thököly  út  30.)  részére  az  általa  megadott
bankszámlaszámra történő átutalással.

I N D O K O L Á S

Farmos  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  döntését  a  települési  támogatásokról
szóló 7/2018.(VI..27.) önkormányzati rendelete ( a továbbiakban: ÖR.) 6.§- a alapozza meg.
A képviselő-testület hatáskörét és illetékességét az ÖR. 6. §-a határozza  meg.
A jogorvoslatról  való tájékoztatást  mellőző  egyszerűsített  döntés meghozatala az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 81. § (2) bekezdés a) pontja alapján
történt. 

54/2019. (V.02) számú képviselő-testületi határozat
Kollár Ferenc képviselő személyes érintettségéről
Farmos  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Kollár  Ferenc  képviselőt  személyes
érintettségére  tekintettel  az  Általános  Iskola  intézményvezetői  pályázat  véleményezésének
döntéshozatalból kizárja.

55/2019. (V.02.) számú képviselő-testületi határozat
Intézményvezetői pályázat véleményezéséről 



A  Képviselő-testület  az  intézményvezetői  pályázat  véleményezéséről  szóló  előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

1.)  A  Képviselő-testület  támogatja  Kollár  Ferenc  vezetői  kinevezését  a  Farmosi
Általános Iskola intézményvezetői beosztásába.

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a véleményt a Ceglédi Tankerületi
Központ részére továbbítsa.

Határidő: 2019. május 6.
Felelős: Horváth László polgármester

56/2019. (V.02.) számú képviselő-testületi határozat
Községi Óvoda intézményvezetőjének megbízásáról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,  mint a  Községi Óvoda fenntartója
úgy dönt, hogy az első ciklusát lezáró jelenlegi intézményvezető, Tóth Józsefné (Szül.: Tóth
Elvira Nagykáta, 1963. március 19. an.: Czilyó Teréz) 2767 Tápiógyörgye, Rudas László út 6.
szám alatti  lakos részére a nemzeti köznevelésről  szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (7)
bekezdésében  biztosított  lehetősége  alapján  pályázat  kiírása  nélkül  vezetői  megbízást  ad
második  vezetői  ciklusa  időtartamára,  azaz  2019.  augusztus  1.  napjától  2024.  július  31.
napjáig. 
A vezetői megbízással járó illetmény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
7-8.  számú  melléklete  és  a  pedagógusok  előmeneteli  rendszeréről  és  a  közalkalmazottak
jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  törvény  köznevelési  intézményekben  történő
végrehajtásáról  szóló  326/2013.(VIII.30.)  Korm.  rendelet  alapján  kerül  meghatározásra.  A
vezetői  pótlék  mértéke  2019.  évben  40%,  a  következő  években  pedig  a  mindenkori
költségvetés elfogadásakor kerül meghatározásra. 
Felelős: Horváth László polgármester
Határidő: értelemszerűen 

Farmos község Önkormányzatának
57./2019. (V.02.) Ök. határozata 

52/2005. (VIII.9.) ÖNK. határozata szerinti 
Településszerkezeti Terv módosításáról

Farmos község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi döntéseket hozza: a 52/2005.
(VIII.9.) Kt. határozattal elfogadott Farmos község Településszerkezeti Tervét – a helyi 
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja szerint, 
valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
9/B. § (2) bekezdés a) pontjára tekintettel –, az 1 jelű Településszerkezeti Tervét, valamint a 
Településszerkezeti Terv módosításáról szóló leírását az 1. mellékletben rögzítettek szerint az 
OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos állapota alapján módosítja:

(1) A határozat hatálya területi értelemben Farmos község igazgatási területére terjed ki. A
tervezési területre az e határozathoz tartozó 1m-2 jelű tervlap érvényes. A közigazgatási
terület többi részére az 52/2005. (VIII.9.) Kt. határozathoz tartozó 1 jelű tervlap érvényes.

(2) A  Településszerkezeti  tervet  érintő,  területfelhasználás  változással  érintett  terület
változása: az M-1 melléklet 1. pontja szerint.

(3) Biológiai aktivitásérték kompenzáció



A törvényi előírás alapján biológiai aktivitásérték egyenleg számítása a jelen 
tervmódosítás során nem kötelező, mivel új beépítésre szánt területi kijelölés nem 
történik. 

(4) Pest megye Területrendezési Terve és a területrendezési tervvel való összhang igazolása:
az 1. melléklet 2. sz. táblázata szerint. 

(5) Ez a határozat és a hozzá tartozó módosított településszerkezeti tervlap 2019. év május hó
6. napján lép hatályba.

(6) Farmos  község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  utasítja  a  Polgármestert  és  a
Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: értelem szerint Felelős: Horváth László polgármester

58/2019. (V.02.) számú képviselő-testületi határozat
Képviselői vagyonnyilatkozatok megismerésére vonatkozó szabályzatról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzati képviselő, és a
nem képviselő bizottsági tag vagyonnyilatkozatának megismerésére vonatkozó eljárásrendről
szóló szabályzatot az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

59/2019. (V.02.) számú képviselő-testületi határozat
Végrehajtási jog törléséről
Farmos  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Farmos  1429,  1430  és  091/6
helyrajzi számú ingatlanok bejegyzett végrehajtási jog törléséhez hozzájárul, és felhatalmazza
a polgármestert, hogy a törléshez szükséges ingatlanonkénti törlési engedélyeket a kérelmező
részére adja ki.
Határidő: haladéktalanul
Felelős: Horváth László polgármester

60/2019. (V.02.) számú képviselő-testületi határozat
Elidegenítési és terhelési tilalom törlése
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Farmos belterület 923/7 helyrajzi
számú  ingatlanra  bejegyzett  elidegenítési  és  terhelési  tilalom  törléséhez  hozzájárul,  és
felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  törléshez  szükséges  törlési  engedélyt  a  kérelmező
részére adja ki.
Határidő: haladéktalanul
Felelős: Horváth László polgármester

61/2019. (V.02.) számú képviselő-testületi határozat
Salánki Zoltán kinevezéséről 
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Salánki Zoltán r. alezredes Nagykátai
Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásába történő kinevezésével egyetért. 

62/2019. (V.02.) számú képviselő-testületi határozat
Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásáról
Farmos  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Önkéntes  Tűzoltó  Egyesület
kérelmét megvitatta, és úgy határoz, hogy a kérelemben foglaltak alapján a 46/2019. (III.26.)
számú  testületi  határozatban  az  Önkéntes  Tűzoltó  Egyesület  részére  az  Egyesület  120.



évfordulójára  megállapított  250.000  Ft-os  támogatást  visszavonja,  és  a  39/2019.  (III.26.)
számú testületi határozatával az Egyesület részére a helyi önszerveződő közösségek 2019. évi
pályázata keretében megállapított összeget 650.000 Ft-ra módosítja. 

63/2019. (V.02.) számú képviselő-testületi határozat
Orvosi rendelő pályázatról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elhatározta, hogy a
Magyar  Falu  Program  keretében  az  „Orvosi  rendelő”  című,  MFP-HOR/2019  kódszámon
meghirdetett kiírásra pályázni kíván.
A pályázat  keretében a Farmos belterület  894 hrsz-on található Béke út  8.  cím alatt  lévő
orvosi és védőnői rendelő felújítását és eszközbeszerzést kíván megvalósítani. 
A támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatás.

64/2019. (V.02.) számú képviselő-testületi határozat
Nemzeti és helyi identitástudat erősítése pályázatról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elhatározta, hogy a
Magyar  Falu Program keretében „A nemzeti és helyi  identitástudat erősítése” című,  MFP-
NHI/2019 kódszámon meghirdetett kiírásra pályázni kíván.
A  pályázat  keretében  Farmos  belterület  1223/2  hrsz  alatt  lévő  Művelődési  Ház  tető
héjazatának  cseréjét,  részmunkaidős  közösségszervező  alkalmazását,  valamint
eszközbeszerzést  (pianino,  fény  és  hangtechnika,  projektor,  vetítővászon,  számítógép,
összecsukható asztalok beszerzése) kíván megvalósítani. 
A támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatás.

65/2019. (V.02.) számú képviselő-testületi határozat
Közterület karbantartásához eszközfejlesztés pályázat
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elhatározta, hogy a
Magyar Falu Program keretében eszközfejlesztés közterületek karbantartására meghirdetendő
pályázaton indulni kíván.
A pályázat keretében traktort, toló lapot, pótkocsit, illetve sószórót pályáznának meg bruttó 15
millió Ft erejéig.
A támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatás.

66/2019. (V.02.) számú képviselő-testületi határozat
Falunappal kapcsolatos előkészületekről
Farmos  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  falunappal  kapcsolatos
előkészületekről szóló tájékoztatót elfogadta. 

67/2019. (V.02.) számú képviselő-testületi határozat
Jutalmazásról
Farmos  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  és  elhatározta,  hogy
Aliné  dr.  Kollár  Katalin  jegyző  részére  bruttó  100.000  Ft  kifizetését  engedélyezési  a
Polgármesteri Hivatal jutalom keretének terhére. 

68/2019. (V.02.) számú képviselő-testületi határozat
Farmos  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  határoz,  hogy  az  Innoven
Közétkeztetési  Kft-vel  kötött  szerződés lejártát  követően  további két  éven keresztül  külső
vállalkozó  útján  kívánja  az  önkormányzat  tulajdonában  lévő  közétkeztetési  konyhát



működtetni.  A  vállalkozó  kiválasztására  közbeszerzési  eljárást  kezdeményez  az
önkormányzat,  melynek  előkészítésre  a  képviselő-testület  felkéri  Horváth  László
polgármestert. 
Felelős: Horváth László polgármester
Határidő: haladéktalanul

69/2019. (V.02.) számú képviselő-testületi határozat
Ingatlan vásárlásról
Farmos  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  és  elhatározta,  hogy
Fekete Károly (1181 Budapest, Barcsay u. 45.) tulajdonát képező Rákóczi út 8. 981 hrsz-ú
ingatlan  vásárlásával  kapcsolatban  az  árról  Vincze  Tamás  képviselő  és  Horváth  László
polgármester folytasson tárgyalást. 

70/2019. (V.17) számú képviselő-testületi határozat
Napirendi pontról, jegyzőkönyv-vezetőről, hitelesítőről 
Farmos  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  napirendi  pontra,  jegyzőkönyv-
vezetőre és jegyzőkönyv-hitelesítőre tett javaslatot elfogadta. 

71/2019. (V.17.) számú képviselő-testületi határozat
az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének,
felújításának  és  korszerűsítésének  támogatása  gazdaságfejlesztési  céllal  Pest  megye
területén (PM_ONKORMUT_2018)” című pályázatról.

Előzmény:

Farmos Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 56/2018. (III.29.)
számú képviselő  testületi döntésében,  az „Önkormányzati  tulajdonú belterületi utak szilárd
burkolattal  történő  kiépítésének,  felújításának  és  korszerűsítésének  támogatása
gazdaságfejlesztési  céllal  Pest  megye  területén (PM_ONKORMUT_2018)”  című  pályázati
kiírásra az alábbiak szerint nyújt be pályázatot:

A fejlesztés helyszíne:
- 2765 Farmos, 1087 hrsz. Rákóczi Ferenc utca

- 2765 Farmos, 70 hrsz; 98 hrsz Zrínyi utca 

- 2765 Farmos, 118 hrsz. Kossuth Lajos utca

- 2765 Farmos, 78 hrsz. Bartók Béla utca

- 2765 Farmos, 1208 hrsz Pénztárnok utca

A pályázati kiírásban meghatározott maximális támogatási intenzitás a meghatározott adóerő-
képesség szerint 95%. Az önkormányzat a támogatáson felüli 5%-os részt (5 625 988 Ft) saját
erőből biztosította.

Jelen testületi ülés az alábbiakat határozza meg:



A pályázat során Kbt. 115. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indítottunk el, öt gazdasági
szereplő megszólításával. A 2019.03.04-én kelt bontási jegyzőkönyv alapján, az Ajánlattételi
határidőig beérkezett kilenc darab ajánlat közül a legkedvezőbb ár-érték arányú ajánlatokat a
Laczkó Team Építőipari és Gépkölcsönző Kft. nyújtotta. A megajánlott ajánlati árak összesen
118 729 105 Ft, mely mintegy 17 %-al haladja meg a rendelkezésre álló forrást.

Tekintettel a közbeszerzési eljárás során keletkezett bruttó 16 953 547 Ft forráshiányra,
és a többlet költségvetési  támogatási  igényünk 15 927 172 Ft összegére a biztosítandó
saját erőt Farmos Község Önkormányzata,  a 2019. évi  költségvetésében a beruházási
kiadások előirányzat terhére 1 026 375  Ft összegben biztosítja.

72/2019. (V.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. 

73/2019. (V.28.) számú képviselő-testületi határozat
Nagykátai Rendőrkapitányság 2018. évi beszámolójáról
Farmos  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Nagykátai  Rendőrkapitányság
2018. évi önkormányzati beszámolóját elfogadja. 
Határidő: 2019. május 28.
Felelős: Horváth László polgármester

74/2019. (V.28.) számú képviselő-testületi határozat
Nagykátai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi munkájáról
Farmos  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Pest  Megyei  Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Cegléd Katasztrófavédelmi Kirendeltség Nagykáta Hivatásos Tűzoltóság 2018.
évi önkormányzati beszámolóját elfogadja. 
Határidő: 2019. május 28.
Felelős: Horváth László polgármester

75/2019. (V.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

76/2019. (V.28.) számú képviselő-testületi határozat
Óvodai csoportok számának és az óvoda nyitvatartási idejének meghatározásáról

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi
CXC.  törvény  felhatalmazása  alapján  Községi  Óvoda  csoportjainak  létszámát,  valamint  a
Községi  Óvoda nyitva  tartását  a 2019/2020-as  nevelési  évre  az alábbiak szerint  határozza
meg:
1./ Induló óvodai csoportok létszáma: 5
     Férőhelyek száma: 125
2./ A községi óvoda nyitvatartási ideje: 06:30 – 17:00
Határidő: azonnal



Felelős: Horváth László polgármester

77/2019. (V.28) számú képviselő-testületi határozat
Önkormányzat  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  feladatai  ellátásáról  szóló  átfogó
értékelésről
Farmos  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete az  Önkormányzat  2018.  évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelését elfogadja. 
Határidő: 2019. május 31.
Felelős: Horváth László polgármester

78/2019. (V.28.) számú képviselő-testületi határozat
2018. évi belső ellenőrzésről
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi belső ellenőrzési jelentést
elfogadja  és  megbízza  a  jegyzőt  a  jelentésben  foglalt  javaslatokra  intézkedési  terv
készítésével.
Felelős: jegyző

79/2019. (V.28.) számú képviselő-testületi határozat
Pályázatokról
Farmos  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  pályázatok  alakulásáról  szóló
tájékoztatást elfogadta. 

80/2019. (V.28.) számú képviselő-testületi határozat
Településrendezési  eszközök  részleges  módosítása  a  849/2  hrsz-ú  ingatlan  területére
vonatkozóan
Farmos Község Önkormányzat képviselőtestülete úgy határoz, hogy a Farmos 849/2 hrsz-ú
területet  gazdasági  területi  és  zöldterület  fejlesztés  céljából  kiemelt  jelentőségű  beruházás
érdekében kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja, valamint dönt arról, hogy a Farmos 849/2
terület  vonatkozásában  a  településrendezési  eszközök  részleges  módosítását  tárgyalásos
eljárásban kezdeményezi.”
Felhatalmazza  a  testület  a  polgármestert,  hogy  Farmos  község  Településrendezési
eszközeinek részleges módosítására a 849/2 hrsz-ú ingatlan területére vonatkozóan 3 oldalú
tervezési szerződést aláírja a Pestterv Kft-vel és Miknai Zoltánnal, melynek költségét Miknai
Zoltán viseli. 

81/2019. (V.28) számú képviselő-testületi határozat
Ingatlan vásárlásáról 
Farmos  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  és  elhatározta,  hogy
Fekete Károly (1181 Budapest, Barcsay.  u. 46.) tulajdonát képező Farmos Rákóczi út 8/A.
szám alatti 981/2 hrsz-ú ingatlant 2.350.000 Ft-ért megvásárolja. 

82/2019. (V.28) számú képviselő-testületi határozat
Parkoló térburkolásáról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Jászberényi út menti
242/2  hrzs-ú  ingatlanon  kialakítandó  piac  parkolójára  érkezett  árajánlatokat,  és  úgy
határozott, hogy a Gépész-Work Kft.  (5100 Jászberény,  Mikszáth Kálmán utca 6.) Káplár
József vállalkozó ajánlatát fogadja el, melynek díja 2.850 Ft + Áfa/m2 (kb. 950-1.000 m2 )
Felhatalmazza a testület a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére. 



83/2019. (VI.25.) 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. 

84/2019. (VI.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

85/2019. (VI.25.) számú képviselő-testületi határozat
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2018. évi beszámolójáról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tiszamenti Regionális  Vízművek
Zrt. 2018. évi vízi-közmű szolgáltatási tevékenységére vonatkozó beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester

86/2019. (VI.25.) számú képviselő-testületi határozat
Óvodafejlesztés pályázatról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elhatározta, hogy a
Magyar  Falu  Program  keretében  „Óvodafejlesztés”  című,  MFP-FOB/2019  kódszámon
meghirdetett kiírásra pályázni kíván.
A pályázat során a Farmos belterület 996 hrsz alatt található Óvoda csoportszobáinak padozat
cseréjét,  tető  felújítását  nyitott  tető  kialakításával  a  Árpád  úti  épületnél,  valamint
fűtéskorszerűsítését pályázza meg. 
A támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatás.

87/2019. (VI.25.) számú képviselő-testületi határozat
Övezeti besorolások módosításáról
Farmos  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  alábbi  területek  övezeti
besorolásának módosításáról döntött: 
-Vt-1 legyen a 981/1 és 981/2
-Vt-2  legyen a 806 és 807, 894
-Vt-2  legyen a 116/15 
-Vt-2 legyen a 778, 779, 780, 781, 782
-A Bús köz nem létezik, Báthory utca van (A térképen helytelen az utca megnevezése)
256
-Gksz legyen a 958/1
-Ksp legyen a 961

88/2019. (VI.25.) számú képviselő-testületi határozat
958/2 és 970 hrsz-ú területek kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról
Farmos Község Önkormányzat képviselőtestülete úgy határoz, hogy a Farmos, 958/2 és 970
hrsz.  területeket  gazdasági  területi  és  zöldterület  fejlesztés  céljából  kiemelt  jelentőségű
beruházás  érdekében  kiemelt  fejlesztési  területté  nyilvánítja,  valamint  dönt  arról,  hogy  a
Farmos, 958/2 és 970 hrsz. területek vonatkozásában a településrendezési eszközök részleges
módosítását tárgyalásos eljárásban kezdeményezi.



89/2019. (VI.25.) számú képviselő-testületi határozat
663/17, 663/18 és a 663/19 hrsz-ú területek kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról
Farmos Község Önkormányzat képviselőtestülete úgy határoz, hogy a Farmos, 663/17, 663/18
és a 663/19 hrsz. különleges beépítésre nem szánt területeket 0,5 MW-nál kisebb névleges
teljesítőképességű  megújuló  energiatermelő  napelempark  létesítése  céljából  -  kiemelt
jelentőségű beruházás érdekében - kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja, valamint dönt arról,
hogy  a  Farmos,  663/17,  663/18  és  a  663/19  hrsz.  területek  vonatkozásában  a
településrendezési eszközök részleges módosítását tárgyalásos eljárásban kezdeményezi.
Felhatalmazza  a  testület  a  polgármestert,  hogy  Farmos  község  Településrendezési
eszközeinek részleges módosítására a  663/17, 663/18 és a 663/19  hsz-ú ingatlan területére
vonatkozóan  3  oldalú  tervezési  szerződést  aláírja  a  Pestterv  Kft-vel  és  Boros  Józseffel,
melynek költségét Boros József viseli. 

90/2019. (VI.25.) számú képviselő-testületi határozat
Kovács Pál emléktábla kihelyezéséről 
Farmos  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  és  elhatározta,  hogy
hozzájárul  ahhoz,  hogy  a  Farmosi  Zenekar  Egyesület  Kovács  Pál  születésének  100.
évfordulója alkalmából emléktáblát helyezzen ki a zeneteremben. 

91/2019. (VI.25.) számú képviselő-testületi határozat
Általános Iskola bejáratának felújításáról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elhatározta, hogy a
Farmosi  Általános  Iskola  Matolcsy  Miklós  Általános  Iskola  névre  történő  elnevezése
alkalmából  megrendezésre  kerülő  ünnepségre,  mint  tulajdonos  vállalja,  hogy felújítják  az
iskola  bejáratánál  a  lambériát,  fa  részt,  korlátokat,  valamint  a  felirat  elhelyezésének  a
homlokfalát kialakítsák. 

92/2019. (VI.25.) számú képviselő-testületi határozat
Túró  Sándorné rendkívüli  települési  
támogatás  iránti kérelméről 
Farmos  Község Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Vincze  Tamás  képviselő  módosító
javaslatát elutasította, mely szerint támogassák Túró Sándorné kérelmét. 

93/2019. (VI.25.) számú képviselő-testületi határozat
Túró Sándorné rendkívüli települési támogatás  iránti kérelméről 

H A T Á R O Z A T

Farmos  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete Túró  Sándorné  (Szül:  Fonyódi
Ildikó, Budapest  04. 1957.03.08. ,  an.: Szolcsán Margit)  2765 Farmos, Zrínyi  u. 47. szám
alatti  lakos  kérelmét  -  rendkívüli  élethelyzetére  való  tekintettel  –  rendkívüli  települési
támogatás vonatkozásában

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.



I N D O K O L Á S

Túró  Sándorné  kérelmet  nyújtott  be  annak  érdekében,  hogy  részére  rendkívüli  települési
támogatás kerüljön megállapításra. 
A települési támogatásokról szóló 7/2018.(VI..27.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban:
R.)  6.§-  a  az  alábbiak  szerint  határozza  meg  a  rendkívüli  települési  támogatás
megállapításának szabályait:

(1) Az Önkormányzat létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint
időszakosan  vagy  tartósan  létfenntartási  gondokkal  küzdő,  illetőleg  krízishelyzetbe
került Farmoson lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező  személyek részére
rendkívüli települési támogatást nyújthat. 

(2) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg különösen
a) baleset,  illetőleg betegség miatt  bekövetkező  tartós,  vagy huzamosabb idejű

egészségkárosodás esetén, a kezelési költség, illetőleg jövedelemkiesés miatti
nehézségek enyhítésére

b) elemi kár bekövetkezése esetén,
c) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása érdekében,
d) nevelésbe vett gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez, 
e) gyermek fogadásának előkészítéséhez.

A kérelemben és a csatolt iratokban foglaltak, a tervező nyilatkozat, valamint a helyszínről
készült  fényképek  alapján  a  Képviselő-testület  arra  a  megállapításra  jutott,  hogy  Túró
Sándorné  vonatkozásában  nem  állnak  fenn  az  R-ben  foglalt  feltételek,  így  nem  tartja
indokoltnak a rendkívüli települési támogatás nyújtását.
Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testülete döntését az R. 6.§- a alapozza meg.
A képviselő-testület hatáskörét és illetékességét az R. 6. §-a határozza  meg.
A határozat közigazgatási perelhetőségére vonatkozó tájékoztatást az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 112. §-a, 113. § (1) a) pontja, 114.§-a,  valamint a
közigazgatási  perrendtartásról szóló 2017. évi I.  törvény 7. § (1) bekezdése és a 39. § (1)
bekezdése alapján adtam.

94/2019. (VI.25.) számú képviselő-testületi határozat
Farmos Községért Emlékérem adományozásáról
Farmos  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  és  elhatározta,  hogy
Farmos Községért Emlékérmet adományoz Czeróczki Judit részére. 

95/2019. (VI.25.) számú képviselő-testületi határozat
Farmos Községért Emlékérem adományozásáról
Farmos  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  és  elhatározta,  hogy
Farmos Községért Emlékérmet adományoz Kőszegi Violetta részére. 

96/2019. (VI.25.) számú képviselő-testületi határozat
Farmos Községért Emlékérem adományozásáról
Farmos  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  és  elhatározta,  hogy
Farmos Községért Emlékérmet adományoz dr. Csák István részére. 

97/2019. (VI.25.) számú képviselő-testületi határozat
Nyári közétkeztetésről 
Farmos  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  és  elhatározta,  hogy
STENZL-HOUSE KFT-t  (2766 Tápiószele, Pesti út 5.) bízza meg a közétkeztetés ellátásával
2019. július 01.-2019. augusztus 31. közötti időszakra vonatkozóan. 



Farmos Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének
98/2019. (VII.26.) Kt.

határozata 
a Farmos 311. sz. út és a 120. sz. vasútvonal csomópontjának fejlesztése elnevezésű

projekttel kapcsolatos területátadás

1.  Farmos  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  az  alábbi  –
Önkormányzat tulajdonában lévő – ingatlanok tulajdonjogát a Farmos 311. sz. út és a 120. sz.
vasútvonal csomópontjának fejlesztése elnevezés projekttel kapcsolatos kivitelezés végett az
Önkormányzat nevében ingyen átadás jogcímén -könyv szerinti értéken - átruházza a Magyar
Államra.

sorszám Település Hrsz. Fekvés Művelési ág igénybevétel
típusa

(kisajátítási
tervek szerint)

1. Farmos 956. belterület kivett
közterület

teljes

2. Farmos 1095. belterület kivett
közterület

teljes

3. Farmos 1119/69. belterület kivett út részleges
4. Farmos 0264/14. belterület kivett út részleges
5. Farmos 1119/77. belterület kivett

beépítetlen
terület

részleges

6. Farmos 1119/78. belterület kivett
beépítetlen
terület

részleges

7. Farmos 1119/79. belterület kivett
beépítetlen
terület

részleges

8. Farmos 1119/80. belterület kivett
beépítetlen
terület

részleges

9. Farmos 1119/81. belterület kivett
beépítetlen
terület

részleges

2. A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy  a  fenti  területek  Magyar
Államra történő ingyenes átadásával kapcsolatos szerződéseket aláírja.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Farmos 311. sz. út és a 120.
sz.  vasútvonal  csomópontjának  fejlesztése  elnevezés  projekttel  kapcsolatban  az
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok tekintetében szükséges rálépési engedéllyel
kapcsolatos nyilatkozatokat megtegye.

Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző
Határidő: azonnal, 

Farmos Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének
99/2019. (VII.26.) Kt.



határozata 

közétkeztetési feladat elvégzéséhez szükséges árajánlatok bekérése

Farmos  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  felhatalmazza  a
Polgármestert,  hogy  kérjen  be  legalább  három  árajánlatot  közétkeztetéssel  foglalkozó
cégektől az alábbiak szerint:

A közétkeztetés szolgáltatási területei: 
• óvodai étkeztetés
• általános iskola menzai étkeztetés
• gyermekek diétás étkeztetése (betegég miatt)
• idősek étkeztetése
• iskolás gyermekek szünidei étkeztetése
• előfizetések

A  főzés  helyszíne:  A  szünidei  étkeztetés  kivételével  a  Megrendelő  tulajdonát  képező
főzőkonyha.  Ha  a  főzőkonyha  bármilyen  oknál  fogva  alkalmatlan  főzési  helyszínnek,
Szolgáltató  átmenetileg  más  helyszínen  is  főzhet,  de  ezzel  egyidejűleg  Szolgáltató  és
Megrendelő  egyaránt arra törekszik, hogy a Megrendelő tulajdonát képező konyha a főzési
helyszínre mielőbb alkalmassá váljon.  
A  Szolgáltató  gyermekétkeztetést  nyújt:  az  önkormányzat  által  fenntartott  óvodában,  az
önkormányzat közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott
általános iskolában, valamint a szünidei étkezés keretén belül. A Szolgáltató ellátja az idősek
étkeztetését és az előfizetéses étkeztetést.

A Szolgáltató az alábbi szolgáltatásokat biztosítja: 
- az étel előállítása az önkormányzat tulajdonát képező főzőkonyhán, az étel szállítása,

az ezt biztosító infrastruktúra üzemeltetése.

Felelős: Horváth László polgármester, 
Határidő: azonnal, 

Farmos Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének
100/2019. (VII.26.) Kt.

határozata 

a 119/7. hrsz-ú ingatlan cseréje új ravatalozóval kapcsolatos pályázaton történő
részvételhez

1. Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  az  Önkormányzat a
119/7. hrsz-ú ingatlanját elcseréli a Római Katolikus Egyház 68/4. hrsz-ú ingatlanjának
azon területrészével, amely a 69. hrsz-ú és a 68/3.hrsz-ú területek között található.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Római Katolikus Egyházzal
folytasson további tárgyalásokat a fenti ingatlanok cseréjére vonatkozóan.

3. A Képviselő-testület, felhatalmazza a Polgármestert a 119/7. hrsz-ú terület és a Római
Katolikus  Egyház  tulajdonát  képező  68/4.  hrsz-ú  terület  meghatározott  részének
cseréjével kapcsolatos szerződések megkötésére.



Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző

Farmos Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének
101/2019. (VII.26.) Kt.

határozata 
13 új közvilágítási lámpatest vásárlásáról, és felszereléséről 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, felhatalmazza a Polgármestert,
hogy a Farmos Krizsán dűlőben 10 db lámpatest felszerelését, a Viola utcában 1 db lámpatest
felszerelését,  a  Muszaly  0252.  hrsz-ú  út  vasúti  átjáró  utáni  szakaszára  2  db  lámpatest
felszerelését rendelje meg meglévő oszlopokra, a közvilágítás bővítése érdekében. 

Farmos  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  felhatalmazza  a
Polgármestert a fenti munkálatok elvégzéséhez szükséges szerződés aláírására

Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző
Határidő: azonnal, 

Farmos Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének
102/2019. (VII.26.) Kt.

határozata 

Farmos  Község  Önkormányzata,  mint  ajánlatkérő  az  önkormányzat  „Önkormányzati
belterületi  utak  fejlesztése  Farmoson”  című,  EKR000183752019 azonosító  számú
közbeszerzési eljárása során az eljárást lezáró döntést az alábbiak szerint hozza meg:

1. rész: Rákóczi és Pénztárnok utcák burkolatfelújítása 

a) A képviselő-testület megállapítja, hogy a Horuczi 97. Építő és Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű  Társaság  ajánlattevő  1.  számú  részre  benyújtott  ajánlata  érvényes,  az
ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére.

b) A képviselő-testület megállapítja, hogy a Laczkó Team Építőipari  és Gépkölcsönző
Korlátolt  Felelősségű  Társaság  ajánlattevő  1.  számú  részre  benyújtott  ajánlata
érvényes, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére.

c) A képviselő-testület megállapítja, hogy a RE-NI ÚT Útépítő és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű  Társaság  ajánlattevő  1.  számú  részre  benyújtott  ajánlata  érvényes,  az
ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére.



d) A  képviselő-testület  a  közbeszerzési  eljárás  1.  számú  részét  eredményesnek
nyilvánítja.

e) Az eljárás során az 1. számú rész körében a legjobb ár-érték arányú ajánlatot a Laczkó
Team Építőipari és Gépkölcsönző Korlátolt Felelősségű Társaság tette, erre tekintettel
a  képviselő-testület  az  1.  számú rész  esetében  eljárás  nyertesének  a  Laczkó  Team
Építőipari és Gépkölcsönző Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőt jelöli meg.

f) Az eljárás 1. számú része körében a képviselő-testület második helyezettet nem jelöl
meg.

g) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.

2. rész: Kossuth Lajos és Zrínyi utcák burkolatfelújítása

a) A képviselő-testület megállapítja, hogy a Horuczi 97. Építő és Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű  Társaság  ajánlattevő  2.  számú  részre  benyújtott  ajánlata  érvényes,  az
ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére.

b) A képviselő-testület megállapítja, hogy a Laczkó Team Építőipari  és Gépkölcsönző
Korlátolt  Felelősségű  Társaság  ajánlattevő  2.  számú  részre  benyújtott  ajánlata
érvényes, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére.

c) A képviselő-testület megállapítja, hogy a RE-NI ÚT Útépítő és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű  Társaság  ajánlattevő  2.  számú  részre  benyújtott  ajánlata  érvényes,  az
ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére.

d) A  képviselő-testület  a  közbeszerzési  eljárás  2.  számú  részét  eredményesnek
nyilvánítja.

e) Az eljárás során a 2. számú rész körében a legjobb ár-érték arányú ajánlatot a Laczkó
Team Építőipari és Gépkölcsönző Korlátolt Felelősségű Társaság tette, erre tekintettel
a  képviselő-testület  a  2.  számú  rész  esetében  eljárás  nyertesének  a  Laczkó  Team
Építőipari és Gépkölcsönző Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőt jelöli meg.

f) Az eljárás 2. számú része körében a második legjobb ár-érték arányú ajánlatot a RE-NI
ÚT Útépítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő tette.

g) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.

3. rész: Bartók Béla utcában szilárd útburkolat kialakítása



a) A képviselő-testület megállapítja, hogy a Horuczi 97. Építő és Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű  Társaság  ajánlattevő  3.  számú  részre  benyújtott  ajánlata  érvényes,  az
ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére.

b) A képviselő-testület megállapítja, hogy a Laczkó Team Építőipari  és Gépkölcsönző
Korlátolt  Felelősségű  Társaság  ajánlattevő  3.  számú  részre  benyújtott  ajánlata
érvényes, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére.

c) A képviselő-testület megállapítja, hogy a RE-NI ÚT Útépítő és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű  Társaság  ajánlattevő  3.  számú  részre  benyújtott  ajánlata  érvényes,  az
ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére.

d) A  képviselő-testület  a  közbeszerzési  eljárás  3.  számú  részét  eredményesnek
nyilvánítja.

e) Az eljárás során a 3. számú rész körében a legjobb ár-érték arányú ajánlatot a Laczkó
Team Építőipari és Gépkölcsönző Korlátolt Felelősségű Társaság tette, erre tekintettel
a  képviselő-testület  a  3.  számú  rész  esetében  eljárás  nyertesének  a  Laczkó  Team
Építőipari és Gépkölcsönző Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőt jelöli meg.

f) Az eljárás 3. számú része körében a második legjobb ár-érték arányú ajánlatot a RE-NI
ÚT Útépítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő tette.

g) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.

Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző

Farmos Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének
103/2019. (VII.26.) Kt.

határozata 

a települési önkormányzatok 2019. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó támogatásról

1. Farmos  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhatalmazza  Horváth  László
polgármestert  és  Gaálné  Czinkos  Judit  aljegyzőt,  hogy  a  települési önkormányzatok
2019.  évi  szociális  célú  tüzelőanyag  vásárláshoz  kapcsolódó  pályázatot  az  ebr  42
önkormányzati  információs  rendszeren keresztül  -  150 erdei  m3 mennyiségű  kemény
lombos tűzifa igényléssel - benyújtsa, és az ehhez elkészített szerződést aláírja.

2. Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális célú tűzifában részesülőtől
ellenszolgáltatást nem kér, továbbá a támogatási összegen felüli 1.000 Ft/+Áfa erdei m3
önrész megfizetését vállalja.

3. Farmos Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  a  szociális  tűzifa
pályázat kapcsán szükséges 1000 Ft/erdei m3 önerőt  - amely összesen 190.500 - Ft - az
Önkormányzat költségvetésén belül az ellátottak pénzbeli juttatásának költségvetési során



tervezett összeg terhére biztosítja. Az ellátottak pénzbeli juttatásának költségvetési során
a fenti összeg rendelkezésre áll.

Határidő: 2019. augusztus 1.
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző

Farmos Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének
104/2019. (VII.26) Kt.

határozata 

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához igényelt
támogatással kapcsolatos nyilatkozatokról

1. Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy
a)  a  támogatási  igényben  foglalt  adatok,  információk  és  dokumentumok  megfelelnek  a
valóságnak, teljeskörűek, valósak és hitelesek,
aa)  a  szociális  célú  tűzifavásárláshoz  kapcsolódó  kiegészítő  támogatási  igényt  2018.
augusztus 30. napján az ebr 42 rendszerben nyújtott be az önkormányzat korábban.
b) nem  áll  jogerős  végzéssel  elrendelt  végelszámolás,  felszámolás  alatt,  ellene  jogerős
végzéssel  elrendelt  csődeljárás  vagy  egyéb,  a  megszüntetésére  irányuló,  jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, köztartozással nem rendelkezik,
c) a saját forrás rendelkezésre áll,
d) megfelel az Áht. 50. §-ában meghatározott követelményeknek,
e) nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a pályázat céljának
megvalósulását meghiúsíthatja,
f) - a biztosítékmentesség kivételével - a támogató által előírt biztosítékokat rendelkezésre
bocsátja  legkésőbb  a  368/2011.  Korm.  rendelet  85.  §  (3)  bekezdésében  meghatározott
időpontig,
g) a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal nem rendelkezik,
h) ha  a  támogatott  tevékenység  hatósági  engedélyhez  kötött,  annak  megvalósításához
szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik,
i) az adatvédelmi szabályoknak megfelelően gyűjtött és kezelt személyes adatokat rögzített
az ebr42 rendszerben és továbbít papír formában. 

Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző
Határidő: 2019. augusztus 1.

Farmos Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének
105/2019. (VII.26.) Kt.

határozata 
zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő infrastrukturális

hátterét biztosító fejlesztések támogatásról szóló pályázatról

1.  Farmos  Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  indul  az
Agrárminisztérium által kiírt zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását



segítő  infrastrukturális  hátterét  biztosító  fejlesztések  támogatásáról  szóló  pályázaton,  és
felhatalmazza a Polgármestert a támogatási kérelem benyújtására.

2. Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy nyilatkozik, hogy a 0162. hrsz-
ú  önkormányzati  tulajdonú  út  tekintetében  a  Tápiómente  MGTSZ  földhasználati  jogát
leveteti,  és  kezdeményezi  közútként  szerepeltetni  a  földhivatali  nyilvántartásban,  amíg ez
megtörténik, az Önkormányzat üzemelteti az utat.

3.  Farmos  Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete  vállalja,  hogy  a  támogatásból
keletkezett ingó vagyont 5 évig fenntartja, és nem idegeníti el.

Felelős: Horváth László polgármester, 
Határidő: azonnal, 

Farmos Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének
106/2019. (VIII.09.) Kt.

határozata 
a víziközmű rendszerre vonatkozó gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrész

elfogadása

1. Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 2020-
2034.  évekre  vonatkozó,  víziközmű  rendszer  gördülő  fejlesztési  terv  felújítási  és  pótlási
tervrészét,  továbbá  előterjesztésre  javasolja  a  Magyar  Energetikai  és  Közmű-szabályozási
Hivatalhoz, a szükséges eljárás lefolytatása érdekében.
Felhatalmazza a testület a polgármestert a jognyilatkozatok megtételére. 

Felelős: Horváth László polgármester, 
Határidő: azonnal, 

Farmos Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének
107/2019. (VIII.09.) Kt.

határozata 
a MFP-NHI/2019 - Nemzeti és helyi identitástudat erősítése című pályázathoz

kapcsolódó árajánlatok bekérése

1.  Farmos  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  úgy dönt,  hogy felhatalmazza a
polgármestert,  hogy  a  MFP-NHI/2019  -  Nemzeti  és  helyi  identitástudat  erősítése  című
pályázathoz kapcsolódóan kérjen be három árajánlatot  a tetőfedés cseréjére vonatkozóan a
mellékelt árazatlan költségvetés szerint. 
2.  Farmos  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  felhatalmazza  a
polgármestert,  hogy  a  legkedvezőbb  árajánlatot  adó  céggel  kösse  meg  a  vállalkozási
szerződést. 

Felelős: Horváth László polgármester, 
Határidő: azonnal, 

Farmos Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének



108/2019. (VIII.09.) Kt.
határozata 

a településrendezési eszközök részleges módosításáról a
PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/31. pályázathoz kapcsolódóan

1.  Farmos  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  a
PM_BÖLCSÖDEFEJLESZTÉS_2018/31.  nyertes  pályázathoz  kapcsolódó  bölcsődeépítést
kiemelt  önkormányzati  fejlesztési  területként  kezeli,  és  a  pályázathoz  tartozó  építési
engedélyezési  eljáráshoz kapcsolódóan kezdeményezi  a Farmos, 1166/15. hrsz-ú területére
vonatkozóan a településrendezési eszközök részleges módosítását a 314/2012. (XI.8) Korm.
Rend.  szerinti  egyszerűsített  egyeztetési  eljárás  keretében  úgy,  hogy a  fenti  terület  a  „Z”
övezetből VT2-es besorolású övezetbe kerüljön.

2. Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a PESTTERV Kft.
által  elvégzendő  –  településrendezési  eszközök  részleges  módosításával  kapcsolatos  -
munkákhoz kapcsolódó nyilatkozatok megtételére felhatalmazza a polgármestert.

Felelős: Horváth László polgármester, 
Határidő: azonnal, 

Farmos Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének
109/2019. (VIII.09.) Kt.

határozata 
a Magyar Falu Program keretében MFP-KKE/2019 kódszámú, „Eszközfejlesztés
belterületi közterület karbantartására” elnevezésű pályázaton történő részvételről

1.  Farmos  Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  nyújtson  be
támogatási  kérelmet  a  Magyar  Falu  Program  keretében  MFP-KKE/2019  kódszámú,
„Eszközfejlesztés  belterületi  közterület  karbantartására” elnevezésű  pályázatra,  traktorra és
alkatrészeire. 

2  Farmos  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy felhatalmazza  a
polgármestert a pályázat benyújtására, és a szükséges nyilatkozatok megtételére.

Felelős: Horváth László polgármester, 
Határidő: azonnal, 

Farmos Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének
110/2019. (VIII.09.) Kt.

határozata 
a Magyar Falu Program keretében MFP-BJA/2019 kódszámú, „ Kistelepülések járda

építésének, felújításának anyagtámogatása” elnevezésű pályázaton történő részvételről

1.  Farmos  Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  nyújtson  be
támogatási  kérelmet  a  Magyar  Falu  Program  keretében  MFP-BJA/2019  kódszámú,
„Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása” elnevezésű pályázatra, 1000



m2-es térkő beszerzésére a Szelei úti iskola előtti járda, Zrínyi út előtti járda, Művelődési Ház
környéki járda, valamint a piac előtt járda vonatkozásában. 

2  Farmos  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy felhatalmazza  a
polgármestert a pályázat benyújtására, és a szükséges nyilatkozatok megtételére.

Felelős: Horváth László polgármester, 
Határidő: azonnal, 

Farmos Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének
111/2019. (VIII.09.) Kt.

határozata 
a Magyar Falu Program keretében MFP-TFB/2019 kódszámú, „ Falu- és tanyagondnoki

szolgálat támogatása” elnevezésű pályázaton történő részvételről

Farmos  Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  ne  nyújtson  be
támogatási kérelmet a Magyar Falu Program keretében a MFP-TFB/2019 kódszámú, „Falu-
és tanyagondnoki szolgálat támogatása” elnevezésű pályázatra.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester

Farmos Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének
112/2019. (VIII.09.) Kt.

határozata 
a Magyar Falu Program keretében MFP-OUF/2019 kódszámú, „óvoda udvar”

elnevezésű pályázaton történő részvételről

1.  Farmos  Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  nyújtson  be
támogatási kérelmet a Magyar Falu Program keretében MFP-OUF/2019 kódszámú, „óvoda
udvar” elnevezésű pályázatra.

2.  Farmos  Község Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy dönt,  hogy felhatalmazza a
polgármestert a pályázat benyújtására, és a szükséges nyilatkozatok megtételére.

Felelős: Horváth László polgármester, 
Határidő: azonnal, 

Farmos Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének
113/2019. (VIII.09.) Kt.

határozata 
a Magyar Falu Program keretében MFP-ÖTU/2019 kódszámú, „Önkormányzati

Tulajdonú utak felújítása” elnevezésű pályázaton történő részvételről

1.  Farmos  Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  nyújtson  be
támogatási  kérelmet  a  Magyar  Falu  Program  keretében  MFP-ÖTU/2019  kódszámú,
„Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” elnevezésű pályázatra. 



A pályázat benyújtásánál a testület az alábbi fontossági sorrendet állította fel: 
1. Virág utca
2. Széchenyi utca
3. Hársfa utca
4. Bercsényi utca 15-től
5. Tó köz (nádas nélkül)
6. Karinthy utca
7. Előd utca
8. Bocskai utca 16-tól, ha belefér a keretbe.

2.  Farmos  Község Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy dönt,  hogy felhatalmazza a
polgármestert a pályázat benyújtására, és a szükséges nyilatkozatok megtételére.

Felelős: Horváth László polgármester, 
Határidő: azonnal, 

Farmos Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének
114/2019. (VIII.09.) Kt.

határozata 
a Magyar Falu Program keretében MFP-HPH/2019 kódszámú, „Polgármesteri hivatal

felújítása” elnevezésű pályázaton történő részvételről

1.  Farmos  Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  nyújtson  be
támogatási  kérelmet  a  Magyar  Falu  Program  keretében  MFP-HPH/2019  kódszámú,
„Polgármesteri Hivatal” elnevezésű pályázatra, tető cserére, villamoshálózat cserére, valamint
eszközbeszerzésre. 

2.  Farmos  Község Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy dönt,  hogy felhatalmazza a
polgármestert a pályázat benyújtására, és a szükséges nyilatkozatok megtételére.

Felelős: Horváth László polgármester, 
Határidő: azonnal, 

Farmos Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének
115/2019. (VIII.09.) Kt.

határozata 
a Magyar Falu Program keretében meghirdetett Orvosi szolgálati lakás című, MFP-

FOL/2019. kódszámú pályázaton történő részvételről

1.  Farmos  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  polgármester  szóbeli
tájékoztatása  alapján  elfogadja,  és  hozzájárul  ahhoz,  hogy  benyújtásra  került  az  orvosi
szolgálati lakás című, MFP-FOL/2019. kódszámú pályázat 2019. augusztus 6. napján.

2.  Farmos  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  polgármester  szóbeli
tájékoztatása alapján elfogadja, és támogatja, hogy az Önkormányzat nevében Horváth László
polgármester  feladat-ellátási  előszerződést  kötött  Dr.  Nagylaki  Tamással  az  önkormányzat
kötelező  feladatkörébe  tartozó  1.  számú  orvosi  körzet  területi  ellátási  kötelezettséggel
végzendő  alapellátási  feladatainak  teljes  körű  ellátására  végleges  feladatellátási  szerződés
megkötése tárgyában. 



3.  Farmos  Község Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy dönt,  hogy felhatalmazza a
polgármestert a pályázattal kapcsolatos további nyilatkozatok megtételére. 

Farmos Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének
116/2019. (VIII.09.) Kt.

határozata 
Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

a) a Helyi Választási Bizottság tagjainak az alábbi személyeket választja meg:

1. Kovács Balázsné (2765 Farmos, Táncsics Mihály utca 30.)
2. Juhász Márta (2765 Farmos, Bethlen Gábor utca 8.)
3. Mohácsi Gézáné (2765 Farmos, Sport utca 16.)

b) a Helyi Választási bizottság póttagjainak az alábbi személyeket választja meg:

1. Bércesi Gábor (2765 Farmos, Viola út 32.)
2. Molnár Tamás (2765 Farmos, Kossuth Lajos utca 16/a.)

Határidő: azonnal,
Felelős: Gaálné Czinkos Judit HVI vezető

Farmos Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének
117/2019. (VIII.30.) Kt.

határozata 
Közétkeztetésre vonatkozó szolgáltatói szerződés megkötéséről

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Stenzl-House Kft-
vel (2766 Tápiószele, Pesti út 5., adószám: 24978709) 2 évre határozott idejű szerződést köt
az  önkormányzat  feladatkörébe  tartozó  közétkeztetésre  vonatkozóan,  azzal,  hogy  a  felek
kölcsönös  megelégedettsége  esetén  –  amennyiben  a  mindenkori  hatályos  közbeszerzési
jogszabályok lehetővé teszik – a szerződés annak lejártát követően újabb két évre megköthető
versenyeztetés nélkül. 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a
szolgáltatási szerződés az Önkormányzat nevében írja alá.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester

Farmos Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének
118/2019. (VIII.30.) Kt.

határozata 



Címerhasználatról

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a község címerének és
zászlajának  használatáról  szóló  1/2015.  (II.20.)  önkormányzati  rendelet  1.§  (5)  bekezdése
felhatalmazása alapján engedélyezi a Matolcsy Miklós Általános Iskola névtábláján a Farmos
címer használatát. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Horváth László polgármester

Farmos Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

119/2019. (IX.24.) határozata 
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

Farmos Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

120/2019. (IX.24.) határozata 
Az óvoda 2018/2019. tanévben végzett tevékenységéről szóló beszámoló 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja/nem fogadja* el a Községi
Óvoda 2018/2019. nevelési évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót. 

Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester

Farmos Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

121/2019. (IX.24.) határozata 
az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről, illetve

az adóbevételek alakulásáról

Farmos  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  az  Önkormányzat
gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester

Farmos község Önkormányzatának
122/2019. (IX.24..) Önk. határozata 

52/2005. (VIII.9.) ÖNK. határozata szerinti 
Településszerkezeti Terv módosításáról

Farmos község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi döntéseket hozza: a 52/2005.
(VIII.9.) Kt. határozattal elfogadott Farmos község Településszerkezeti Tervét – a helyi 
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja szerint, 
valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 



9/B. § (2) bekezdés a) pontjára tekintettel –, az 1 jelű Településszerkezeti Tervét, valamint a 
Településszerkezeti Terv módosításáról szóló leírását az 1. mellékletben rögzítettek szerint az 
OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos állapota alapján módosítja:

(7) A határozat hatálya területi értelemben Farmos község igazgatási területére terjed ki. A
tervezési területekre az e határozathoz tartozó 1m-3 jelű tervlap érvényes. A közigazgatási
terület többi részére az 52/2005. (VIII.9.) Kt. határozathoz tartozó 1 jelű tervlap érvényes.

(8) A  Településszerkezeti  tervet  érintő,  területfelhasználás  változással  érintett  terület
változása: az M-1 melléklet 1. pontja szerint.

(9) Biológiai aktivitásérték (BAé) egyenleg biztosítása
A biológiai aktivitásérték egyenleg számítása alapján a jelen tervmódosítás egyenlege 
pozitív. A módosítás során keletkezett +1,544 BAé pont többlet a terv következő 
módosítása során figyelembe vehető.

(10)Pest megye Területrendezési Terve és a területrendezési tervvel való összhang igazolása:
az 1. melléklet 2. sz. táblázata szerint. 

(11)Ez  a  határozat  és  a  hozzá  tartozó  módosított  településszerkezeti  tervlap  2019.  év
szeptember hó 24 napján lép hatályba.

(12)Farmos  község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  utasítja  a  Polgármestert  és  a
Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal Felelős: Horváth László polgármester

Farmos Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

123/2019. (IX.24.) határozata 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő

csatlakozásról

Farmos  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  jelen  határozatával  kifejezett  és
visszavonhatatlan döntést  hoz arról,  hogy csatlakozni kíván a hátrányos  szociális  helyzetű
felsőoktatási  hallgatók, illetőleg a felsőoktatási  tanulmányokat  kezdő  fiatalok támogatására
létrehozott  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjrendszer  2020.  évi
pályázati  fordulójához.  Az  önkormányzat  a  felsőoktatási  hallgatók  számára,  valamint  a
felsőoktatási  tanulmányokat  kezdő  fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati  Ösztöndíjrendszer  2020.  évi  fordulójának  Általános  Szerződési  Feltételeit
elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat kiírása, elbírálása és folyósítása során
maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint jár el.

Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester

Farmos Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

124/2019. (IX.24.) határozata 
az „Energetikai korszerűsítés Farmoson” című pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőri

árajánlatok elbírálása



Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEHOP-5.2.9-16-
2017-00178. azonosító számú projekthez kapcsolódóan műszaki ellenőr szolgáltatásra Babicz
Tamással (2760 Nagykáta, Petőfi S. u. 36.) köt szerződést az Önkormányzat.
Farmos  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felhatalmazza  Horváth  László
polgármestert, hogy a szerződést aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester

Farmos Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

125/2019. (IX.24.) határozata 
az „Energetikai korszerűsítés Farmoson” című pályázathoz kapcsolódó

projektmenedzseri árajánlatok elbírálása

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEHOP-5.2.9-16-
2017-00178.  azonosító  számú  projekthez  kapcsolódóan  projektmenedzseri  szolgáltatásra
Vince-Bodnár  Andreával  (2120  Dunakeszi,  Tóth  Ilona  u.  16.)  köt  szerződést  az
Önkormányzat.

Farmos  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felhatalmazza  Horváth  László
polgármestert, hogy a szerződést aláírja.

Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester

Farmos Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

126/2019. (IX.24.) határozata 
az „Energetikai korszerűsítés Farmoson” című pályázathoz kapcsolódó kötelező

nyilvánosság biztosításának ellátására vonatkozó árajánlatok elbírálása

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEHOP-5.2.9-16-
2017-00178. azonosító számú projekthez kapcsolódóan kötelező nyilvánosság biztosításának
ellátására vonatkozó szolgáltatásra az Expertus Projekt Kft-vel (2120 Dunakeszi, Szent László
u. 9.) köt szerződést az Önkormányzat.

Farmos  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felhatalmazza  Horváth  László
polgármestert, hogy a szerződést aláírja.

Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester

Farmos Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

127/2019. (IX.24.) határozata 
Nyúzó Zoltánné önkormányzati ingatlan bérleti szerződéséről

1. Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy bérbe ad Nyúzó
Zoltánné részére a 2765 Farmos, 980. hrsz-ú önkormányzati ingatlanból (természetben 2765



Farmos,  Rákóczi út  6.)  50 m2 területet  2019.  szeptember  1.  napjától  2024.  augusztus  31.
napjáig. A bérleti díj mértéke 2019. évben: 150Ft/m2/hó. 
A bérleti díjat a Képviselő-testület minden évben felülvizsgálja. 

2.  Farmos  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felhatalmazza  Horváth  László
polgármestert, hogy a bérleti szerződést az Önkormányzat nevében aláírja. 
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester

Farmos Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

128/2019. (IX.24.) határozata 
Molnár Tamás önkormányzati ingatlan bérleti szerződéséről

1. Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az MT Service Bt.
részére bérbe ad a 2765 Farmos, 980. hrsz-ú önkormányzati ingatlanból (természetben 2765
Farmos,  Rákóczi út  6.)  40 m2 területet  2019.  szeptember  1.  napjától  2024.  augusztus  31.
napjáig. A bérleti díj mértéke 2019. évben: 150Ft/m2/hó. 
A bérleti díjat a Képviselő-testület minden évben felülvizsgálja. 

2.  Farmos  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felhatalmazza  Horváth  László
polgármestert, hogy a bérleti szerződést az Önkormányzat nevében aláírja. 

Határidő: azonnal

Felelős: Horváth László polgármester

Farmos Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

129/2019. (IX.24.) határozata 
a Farmosi Hunor Vadásztársasággal kötendő használatba adási szerződésről

1. Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy használatba adási
szerződést  köt  a  Farmosi  Hunor  Vadásztársasággal  2019.  szeptember  1.  napjától  2024.
augusztus 31. napjáig. 

2.  Farmos  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felhatalmazza  Horváth  László
polgármestert, hogy a bérleti szerződést az Önkormányzat nevében aláírja. 

Határidő: azonnal

Felelős: Horváth László polgármester

Farmos Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének
130/2019. (IX.24.) Kt.

határozata 
a Magyar Falu Program keretében MFP-SZL/2019 kódszámú, „Szolgálati lakás”

elnevezésű pályázaton történő részvételről



1.  Farmos  Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  nyújtson  be
támogatási  kérelmet  a  Magyar  Falu  Program  keretében  MFP-SZL/2019  kódszámú,
„Szolgálati lakás” elnevezésű pályázatra a Posta utca 2. szám alatti ingatlan vonatkozásában. 
2  Farmos  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy felhatalmazza  a
polgármestert a pályázat benyújtására, és a szükséges nyilatkozatok megtételére.
Felelős: Horváth László polgármester, 
Határidő: azonnal, 

Farmos Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

131/2019. (X. 30.) határozata
Farmos Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet

felülvizsgálatáról

Farmos  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felülvizsgálta  Farmos  Község
Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2015. (X.28.) önkormányzati
rendeletet és úgy dönt, hogy nem módosítja a rendeletet.  

Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester 

Farmos Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

132/2019. (X.30.) határozata
Ad-hoc bizottság létrehozásáról

Farmos  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megvitatta  az
alpolgármester  választás  titkos  szavazásának  lebonyolítására  ad-hoc  bizottság
létrehozására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:

 
1.  A  Képviselő-testület  az  alpolgármester  választás  titkos  szavazásának

lebonyolítására ad-hoc bizottságot hoz létre,  mely bizottság megbízatása a
szavazás lebonyolításával megszűnik.

2.  A Képviselő-testület  az  ad-hoc  bizottság  elnökének  dr.  Kapronczi  Mihály
János  képviselőt,  tagjainak  Baranyiné  Deák  Mária  és  Tóth  Richárd
képviselőket választotta meg.

Határidő: azonnali
Felelős: Horváth László polgármester

Farmos Község Önkormányzata

Képviselő-testületének



133/2019. (X.30.) határozata
Alpolgármester választásról

 
Farmos  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megvitatta  a
polgármesternek  az  alpolgármester  személyére  vonatkozó  javaslatát  és  a
lebonyolított titkos szavazás eredményeként az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület  a Magyarország helyi  önkormányzatairól  szóló 2011.
évi  CLXXXIX.  törvény  74.  §  (1)  bekezdésében  rögzített  szabályok
betartásával  Szarvas  Attila  képviselőt  választotta  meg  2019.  október  30-i
hatállyal Farmos község alpolgármesterévé.

 Határidő: azonnal

Felelős: Horváth László polgármester 

Farmos Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

134/2019. (X. 30.) határozata
a polgármesteri illetmény és költségtérítés megállapítását tárgyaló napirendi pontra

vonatkozóan bejelentett érintettségről és a határozat-hozatalból való kizárásról

1.  A  Képviselő-testület  tudomásul  vette  Horváth  László  polgármesternek  a
polgármesteri illetmény és költségtérítés megállapítását tartalmazó napirendi
pontra vonatkozóan bejelentett érintettségét.

2.  A  Képviselő-testület  Horváth  László  polgármestert  –  kérésére  –  a
polgármesteri  illetmény  és  költségtérítés  megállapítására  vonatkozó
szavazásból kizárta.

 
Határidő: azonnal
Felelős: Szarvas Attila alpolgármester

Farmos Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

135/2019. (X. 30.) határozata
Polgármesteri illetmény, költségtérítés megállapítása

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a polgármesteri
illetmény  és  költségtérítés  megállapítására  vonatkozó  javaslatot  és  az  alábbi
határozatot hozta:



1. Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Horváth László
polgármester havi illetményét a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló  törvény  (a  továbbiakban:  Mötv.)  71.  §  (4)  bekezdés  d)  pontja
alapján 548.400.- Ft-ban állapítja meg.

 
2.  A  képviselő-testület  az  Mötv.  71.  §  (6)  bekezdése  alapján  Horváth

László  polgármester  részére  havonta  illetményének  15%-ában
meghatározott összegű, 82.260,- Ft költségtérítést állapít meg.

3.  A képviselő-testület felkéri az aljegyzőt a határozat 1. és 2. pontjaiban
megállapított  illetmény  és  költségtérítés  számfejtése  érdekében
szükséges intézkedések megtételére.

 
Határidő: 2019. október 31. és folyamatos
Felelős: Gaálné Czinkos Judit aljegyző

Farmos Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

136/2019. (X.30.) határozata
az alpolgármesteri illetmény és költségtérítés megállapítását tárgyaló napirendi pontra

vonatkozóan bejelentett érintettségről és a határozat-hozatalból való kizárásról

Farmos  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megvitatta  Szarvas
Attila  alpolgármesternek  az  alpolgármesteri  tiszteletdíj  és  költségtérítés
megállapítását tárgyaló napirendi pontra vonatkozóan bejelentett érintettségét és
az alábbi döntést hozta:
 
1.  A  Képviselő-testület  tudomásul  vette  Szarvas  Attila  alpolgármesternek  az

alpolgármesteri  tiszteletdíj  és  költségtérítés  megállapítását  tartalmazó
napirendi pontra vonatkozóan bejelentett érintettségét.

2.  A  Képviselő-testület  Szarvas  Attila  alpolgármestert  –  kérésére  –  az
alpolgármesteri  tiszteletdíj  és  költségtérítés  megállapítására  vonatkozó
szavazásból kizárta.

Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester

Farmos Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

137/2019. (X.30.) határozata
a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjáról és költségtérítéséről



Farmos  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megvitatta  az
alpolgármesteri tiszteletdíj és költségtérítés megállapítására vonatkozó javaslatot és
az alábbi határozatot hozta:

1. Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szarvas Attila
társadalmi  megbízatású  alpolgármester  havi  tiszteletdíját  a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény (a továbbiakban:
Mötv.)  80.  §  (2)  bekezdés  alapján  bruttó  137.100.-,  Ft-ban  állapítja
meg,  mely a társadalmi megbízatású polgármester  tiszteletdíja 50 %-
ának felel meg.

 
2. A képviselő-testület az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján Szarvas Attila

alpolgármester  részére  havonta  tiszteletdíjának  15%-ában
meghatározott összegű, 20.565,- Ft költségtérítést állapít meg.

3. A  képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  az  önkormányzat
2019.  évi  költségvetési  rendeletének  módosításakor  gondoskodjon  az
alpolgármester személyi juttatásainak kifizetése érdekében az általános
tartalékból a szükséges pótelőirányzat biztosításáról. 

4. A képviselő-testület felkéri az al jegyzőt a határozat 1. és 2. pontjaiban
megállapított  tiszteletdíj  és  költségtérítés  számfejtése  érdekében
szükséges intézkedések megtételére.

 
Határidő: 2019. október 31. és folyamatos
Felelős: Horváth László polgármester a 3. pont tekintetében

Gaálné Czinkos Judit aljegyző a 4. pont tekintetében

Farmos Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének

138/2019. (X. 30.) határozata 
a Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság

elnökének megválasztásról

Farmos  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megvitatta  a  Pénzügyi,
Településfejlesztési,  Jogi,  Ügyrendi  és  Összeférhetetlenségi  Bizottság  elnökére  vonatkozó
javaslatot és az alábbi döntést hozta:

A Képviselő-testület a Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi
Bizottság elnökének Kollár Ferencet választja.

Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester

Farmos Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének

139/2019. (X. 30.) határozata 



a Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság
képviselő tagjának megválasztásról

Farmos  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megvitatta  a  Pénzügyi,
Településfejlesztési,  Jogi,  Ügyrendi  és  Összeférhetetlenségi  Bizottság  tagjára  vonatkozó
javaslatot és az alábbi döntést hozta:

A Képviselő-testület a Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi
Bizottság képviselő tagjának Böjti Károlynét választja.

Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester

Farmos Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének

140/2019. (X. 30.) határozata 
a Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság

képviselő tagjának megválasztásról

Farmos  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megvitatta  a  Pénzügyi,
Településfejlesztési,  Jogi,  Ügyrendi  és  Összeférhetetlenségi  Bizottság  tagjára  vonatkozó
javaslatot és az alábbi döntést hozta:

A Képviselő-testület a Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi
Bizottság képviselő tagjának Tóth Richárdot választja.

Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester

Farmos Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének

141/2019. (X. 30.) határozata 
a Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság nem

képviselő tagjának megválasztásról

Farmos  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megvitatta  a  Pénzügyi,
Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság nem tagjára vonatkozó
javaslatot és az alábbi döntést hozta:



A Képviselő-testület a Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi
Bizottság nem képviselő tagjának Dr. Feldéné Weszprémi Mariannét választja.

Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester

Farmos Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének

142/2019. (X. 30.) határozata 
a Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság nem

képviselő tagjának megválasztásról

Farmos  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megvitatta  a  Pénzügyi,
Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság nem tagjára vonatkozó
javaslatot és az alábbi döntést hozta:

A Képviselő-testület a Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi
Bizottság nem képviselő tagjának Kiczkó Orsolyát választja.

Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester

Farmos Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének

143/2019. (X. 30.) határozata 
a Kulturális, Oktatás, Sport és Környezetvédelmi Bizottság elnökének megválasztásról

Farmos  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megvitatta  a  Kulturális,  Oktatás,
Sport  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnökére  vonatkozó  javaslatot  és  az  alábbi  döntést
hozta:

A Képviselő-testület a Kulturális, Oktatás, Sport és Környezetvédelmi Bizottság elnökének
Baranyiné Deák Máriát választja.

Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester

Farmos Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének

144/2019. (X. 30.) határozata 
a Kulturális, Oktatás, Sport és Környezetvédelmi Bizottság képviselő tagjának

megválasztásról



Farmos  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megvitatta  a  Kulturális,  Oktatás,
Sport  és  Környezetvédelmi  Bizottság  képviselő  tagjára  vonatkozó  javaslatot  és  az  alábbi
döntést hozta:

A Képviselő-testület  a Kulturális,  Oktatás,  Sport  és Környezetvédelmi Bizottság képviselő
tagjának Dr. Kapronczi Mihály Jánost választja.

Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester

Farmos Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének

145/2019. (X. 30.) határozata 
a Kulturális, Oktatás, Sport és Környezetvédelmi Bizottság képviselő tagjának

megválasztásról

Farmos  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megvitatta  a  Kulturális,  Oktatás,
Sport  és  Környezetvédelmi  Bizottság  képviselő  tagjára  vonatkozó  javaslatot  és  az  alábbi
döntést hozta:

A Képviselő-testület  a Kulturális,  Oktatás,  Sport  és Környezetvédelmi Bizottság képviselő
tagjának Kollár Ferencet választja.

Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester

Farmos Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének

146/2019. (X. 30.) határozata 
a Kulturális, Oktatás, Sport és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagjának

megválasztásról

Farmos  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megvitatta  a  Kulturális,  Oktatás,
Sport és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagjára vonatkozó javaslatot és az alábbi
döntést hozta:

A  Képviselő-testület  a  Kulturális,  Oktatás,  Sport  és  Környezetvédelmi  Bizottság  nem
képviselő tagjának Bugyiné Gyürki Andreát választja.

Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester

Farmos Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének

147/2019. (X. 30.) határozata 



a Kulturális, Oktatás, Sport és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagjának
megválasztásról

Farmos  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megvitatta  a  Kulturális,  Oktatás,
Sport és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagjára vonatkozó javaslatot és az alábbi
döntést hozta:

A  Képviselő-testület  a  Kulturális,  Oktatás,  Sport  és  Környezetvédelmi  Bizottság  nem
képviselő tagjának Spenger Lászlót választja.

Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester

Farmos Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

148/2019. (X. 30.) határozata
a Tápió-menti Területfejlesztési Társulási Tanácsba delegálás

Farmos község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94.§-a alapján 2019. október 30. napjától a Tápió-menti
Területfejlesztési  Társulási  Tanácsba  Horváth  László  polgármestert  delegálja,  aki  az
önkormányzat nevében szavazati joggal rendelkezik.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester

Farmos Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

149/2019. (X. 30.) határozata
a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati

Társulási Tanácsba delegálás

Farmos község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94.§-a alapján 2019. október 30. napjától a Duna-Tisza
közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulási Tanácsba Horváth
László polgármestert delegálja, aki az önkormányzat nevében szavazati joggal rendelkezik.

Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester

Farmos Község Önkormányzata

Képviselő-testületének



150/2019. (X. 30.) határozata
a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulásba delegálás

Farmos község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94.§-a alapján 2019. október 30. napjától a Tápió-vidéki
Többcélú  Kistérségi  Társulási  Tanácsba  Horváth  László  polgármestert  delegálja,  aki  az
önkormányzat nevében szavazati joggal rendelkezik.

Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester

Farmos Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

151/2019. (X. 30.) határozata
a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíja, juttatása, költségtérítése szabályozásáról

szóló rendelet felülvizsgálatáról

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felülvizsgálta  a helyi önkormányzati
képviselők tiszteletdíja, juttatása, költségtérítése szabályozásáról szóló rendeletet és úgy dönt,
hogy nem módosítja a rendeletet.

Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester 

Farmos Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

152/2019. (X. 30.) határozata
Együttalkalmazási tilalom alóli felmentés napirendi pontra vonatkozóan bejelentett

érintettségről és a határozat-hozatalból való kizárásról

1.  A  Képviselő-testület  tudomásul  vette  Horváth  László  polgármesternek  az  
 együttalkalmazási  tilalom  alóli  felmentés  napirendi  pontra  vonatkozóan  bejelentett
érintettségét.
2. A Képviselő-testület Horváth László polgármestert – kérésére – az Együttalkalmazási 
tilalom alóli felmentésre vonatkozó szavazásból kizárta.

Határidő: azonnal
Felelős: Szarvas Attila alpolgármester

Képviselő-testületének



153/2019. (X. 30.) határozata
együttalkalmazási tilalom alóli felmentésről

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja dr. Kapronczi Mihály
János módosító indítványát az együttalkalmazási tilalom alóli felmentéssel kapcsolatban. 

Határidő: azonnal
Felelős: Szarvas Attila alpolgármester

Farmos Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

154/2019. (X. 30.) határozata
együttalkalmazási tilalom alóli felmentésről

Farmos  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  és  a  közszolgálati
tisztviselőkről  szóló  2011.  évi  CXCIX.  törvény 231.  §  (2)  bekezdése  alapján  megadja  a
felmentést Horváth Judit köztisztviselő, pénzügyi vezető főtanácsos tovább foglalkoztatására
a  Farmosi  Polgármesteri  Hivatalban,  az  önkormányzat  és  szervei  zavartalan  pénzügyi
feladatainak ellátása érdekében.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester

Farmos község Önkormányzatának
155./2019. (X.30.) Önk. határozata 

52/2005. (VIII.9.) ÖNK. határozata szerinti 
Településszerkezeti Terv módosításáról

Farmos község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi döntéseket hozza: a 52/2005.
(VIII.9.) Kt. határozattal elfogadott Farmos község Településszerkezeti Tervét – a helyi 
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja szerint, 
valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
9/B. § (2) bekezdés a) pontjára tekintettel –, az 1 jelű Településszerkezeti Tervét, valamint a 
Településszerkezeti Terv módosításáról szóló leírását az 1. mellékletben rögzítettek szerint az 
OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos állapota alapján módosítja:

(1) A határozat hatálya területi értelemben Farmos község igazgatási területére terjed ki. A
tervezési területekre az e határozathoz tartozó 1m-3 jelű tervlap érvényes. A közigazgatási
terület többi részére az 52/2005. (VIII.9.) Kt. határozathoz tartozó 1 jelű tervlap érvényes.

(2) A  Településszerkezeti  tervet  érintő,  területfelhasználás  változással  érintett  terület
változása: az M-1 melléklet 1. pontja szerint.

(3) Biológiai aktivitásérték (BAé) egyenleg biztosítása
A BAÉ negatív  irányú  változásának  összege  -0,99,  a  korábbi  tervmódosítás  alapján
létrejött  érték +1,544, a kettő  összege pozitív  értéket eredményez:  +0,554.  A fentiek



alapján  a  TSZT  módosítással  kismértékben  csökken  a  település  számított  biológiai
aktivitás értéke, de kompenzációt nem igényel.

(4) Pest megye Területrendezési Terve és a területrendezési tervvel való összhang igazolása:
az 1. melléklet 2. sz. táblázata szerint. 

(5) Ez a határozat és a hozzá tartozó módosított településszerkezeti tervlap 2019. év október
hó 30 napján lép hatályba.

(6) Farmos  község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  utasítja  a  Polgármestert  és  a
Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal Felelős: Horváth László polgármester

Farmos Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

156/2019. (X.30.) határozata 
az általános iskolai felvételi körzethatár kijelöléséről

Farmos  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  nevelési-oktatási  intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI
rendelet  24.§  (1)  bekezdése  alapján  a  Pest  Megyei  Kormányhivatal  Érdi  Járási  Hivatala
Hatósági  Főosztály  kérésre  úgy  dönt,  hogy  Farmos  Község  Önkormányzata  a  2019/20.
tanévre vonatkozó általános iskolai felvételi körzetek határát változtatás nélkül elfogadja. 

Farmos  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  –  a  jegyzőtől  kapott  adatok  alapján  –
tájékoztatja a Kormányhivatalt, hogy a településen halmozottan hátrányos helyzetű általános
iskolába járó gyermekek száma 40 fő. 

Határidő: azonnal

Felelős: Horváth László polgármester

Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 

157/2019. (X.30.) határozata
a Farmos, Öregszőlő lakóinak kérelméről

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Farmos, Öregszőlő lakói
által  benyújtott  kérelmet  érdemben  a  Pénzügyi,  Településfejlesztési,  Jogi,  Ügyrendi  és
Összeférhetetlenségi Bizottság előzetes véleményezése után tárgyalja érdemben.

Farmos Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  felkéri  a polgármestert  és  az aljegyzőt,
hogy  készítsenek  el  egy  részletes  előterjesztést,  amelyben  kimutatják,  hogy  milyen
lehetőségei  vannak  a  Képviselő-testületnek  a  2019.  évi  költségvetésben  közvilágításra
tervezett  összeg  tekintetében,  illetve  milyen  műszaki  megoldások  lehetségesek  a  fent
részletezett területeken a közvilágítás kiépítésére. 



Határidő: 2019. november 30.
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző

Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 

158/2019. (X.30.) határozata
Címer használat engedélyezéséről 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a község címerének és
zászlajának  használatáról  szóló  1/2015.  (II.20.)  önkormányzati  rendelet  1.§  (5)  bekezdése
felhatalmazása  alapján  engedélyezi  Spenger  László  kérelmére  tanulmányi  versenyen
résztvevő  gyermekek  és  felkészítő  tanáruk  részére  egyforma  pólón  a  Farmos  címer
használatát. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Horváth László polgármester

Farmos Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

159/2019. (XI.26.) határozata 
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

Farmos Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

160/2019. (XI.26.) határozata 
az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének háromnegyed éves

teljesítéséről, illetve az adóbevételek alakulásáról

Farmos  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  az  Önkormányzat
gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja. 
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester

Farmos Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

161/2019. (XI.26.) határozata 
2020. évi költségvetési koncepció

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,  hogy az előterjesztésben
szereplő 2020. évi költségvetési koncepciót az alábbi kiegészítésekkel fogadja el: 
- a költségvetés 1%-a az iskola támogatására legyen fordítva
-piac területének rendezése
-a konyha ügyeinek rendezése
Határidő: azonnal



Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző

Farmos Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

162/2019. (XI.26.) határozata 
a Képviselő-testület 2020. évi munkatervéről

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,  hogy az előterjesztésben
szereplő  Képviselő-testület 2020. évi ülés- és munkatervét azzal a módosítással fogadja el,
hogy a közmeghallgatás időpontja 2020. február 28. legyen. 

Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
163/2019. (XI.26.) határozata

a 2020. évi belső ellenőrzési tervről

Farmos  Község Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy a  2020.  évi  belső
ellenőrzési tervet a K. F. Audit Kft. által javasolt tartalommal fogadja el. A belső ellenőrzési
terv jelen határozat mellékletét képezi.

Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
164/2019. (XI.26.) határozata

a 2020. évben alkalmazandó bérleti díjakról

Farmos  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  határoz,  hogy  2020.  évre
vonatkozóan a 2019. évben megállapított bérleti díjakon az alábbiak szerint változtat a 2020.
évre vonatkozóan : 
-Az 5. pont 3. soránál üzleti tevékenységnél kerüljön kiegészítésre a Ft-hoz, hogy Ft/alkalom,
tehát 50.000 Ft/alkalom. 
-A  9.  pont  2.  soránál  a  Posta  utcai  szolgálati  lakás  bérleti  díja  egyedi  elbírálás  alapjánt
töröljék. 
-A Könyvtár által nyújtott szolgáltatásoknál ne csak a fénymásolás,  hanem a nyomtatás is
szerepeljen,  és  a  színes  nyomtatás  is,  aminek  az  ára  10-szerese  legyen  a  fekete-fehér
nyomtatásnak. 
-A 14. pontban a Közösségi Ház, ebédlő kiadása 1.000 Ft/óra. 

Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
165/2019. (XI. 26.) határozata



a 2019. évi téli igazgatási szünetről

1./ Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri
Hivatalban 2019. évben – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 232. § (3)
bekezdésére alapítottan, - az alábbi időpontokban igazgatási szünetet rendel el:

Téli igazgatási szünet: 2019. december 23. napjától 2020. január 3. napjáig (összesen 5
munkanap)

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármesteren keresztül a Polgármesteri Hivatal aljegyzőjét
(az aljegyző vonatkozásában a polgármestert), hogy az 1./ pontban foglalt döntés alapján az
igazgatási szünet elrendelésével kapcsolatos munkáltatói lépéseket határidőben tegye meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző

Farmos Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

166/2019. (XI.26.) határozata 

Farmos  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  előzetes
kötelezettségvállalásként  megállapítja,  hogy a köztisztviselői  illetményalap 2020. január  1.
napjától 2020. december 31. napjáig 53.150 Ft. 
Farmos  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felkéri  a  polgármestert  és  az
aljegyzőt,  hogy – a megállapított illetményalappal kalkulált - köztisztviselői illetményekkel
kapcsolatos fedezet a 2020. évi költségvetésbe kerüljön betervezésre.

Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző

Farmos Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

167/2019. (XI.26.) határozata 
kerékpárút kiépítése Farmoson című projekthez

 közbeszerzési szakértői feladatok ellátásáról 

Farmos  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  Szabó  Krisztián
egyéni vállalkozóval (2760 Nagykáta, Kadarka utca 39.) köt szerződést a VEKOP-5.3.2-15-
2016-00016.  azonosító  számú  „Kerékpárút-hálózat  kiépítése  Farmoson  című  projekthez
kapcsolódóan közbeszerzési szakértői feladatok ellátására.

Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
168/2019. (XI.26.) határozata

a képviselői tiszteletdíjak 2019. II. negyedévi felajánlásainak kifizetéséről



Farmos  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy dönt,  hogy a felajánlott  képviselői
tiszteletdíjak 2019. II. negyedévi összegeit az alábbiak szerint engedélyezi kifizetni:

- Zenélő Ifjúság Alapítvány részére: 125.427 Ft
- Farmosi Hagyományőrző Egyesület részére: 53.754 Ft
- Atlantisz Szabadidő Egyesület részére: 144.869 Ft
- Tápió-vidéke Gazdálkodók Gazdaköre részére: 34.309 Ft

Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
169/2019. (XI.26.) határozata

a képviselői tiszteletdíjak 2019. III. negyedévi felajánlásainak kifizetéséről

Farmos  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy dönt,  hogy a felajánlott  képviselői
tiszteletdíjak 2019. III. negyedévi összegeit az alábbiak szerint engedélyezi kifizetni:

- Zenélő Ifjúság Alapítvány részére: 120.679 Ft
- Farmosi Hagyományőrző Egyesület részére: 51.719 Ft
- Atlantisz Szabadidő Egyesület részére: 140.617 Ft
- Tápió-vidéke Gazdálkodók Gazdaköre részére: 33.302 Ft

Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
170/2019. (XI.26.) határozata

a képviselői tiszteletdíjak 2019. IV. negyedévi felajánlásainak kifizetéséről

Farmos  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy dönt,  hogy a felajánlott  képviselői
tiszteletdíjak 2019. III.  negyedévi – időarányos - összegeit  az alábbiak szerint engedélyezi
kifizetni:

- Zenélő Ifjúság Alapítvány részére: 18.117 Ft
- Farmosi Hagyományőrző Egyesület részére: 7.764 Ft
- Atlantisz Szabadidő Egyesület részére: 20.926 Ft
- Tápió-vidéke Gazdálkodók Gazdaköre részére: 4.956 Ft

Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző

Farmos Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

171/2019. (XI.26) határozata 
Orvosi ügyelet ellátására vonatkozó megállapodás módosításához hozzájárulás

Farmos  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elfogadja  és  elfogadásra  javasolja  a
Tápió-vidéki  Többcélú  Kistérség  Tárulási  Tanácsának,  mint  döntéshozónak,  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 és  a
2016. október 31-én kelt Megbízási szerződés 1. számú módosítása II. Megbízási díj összege
és pénzügyi  feltételei  pontja  1.  alpontja  2019. december elsejétől  módosításra  kerüljön az
alábbiak szerint:

„1.  Szerződő  felek  megállapodnak  abban,  hogy  Megbízottat  az  I.  pont  szerinti

feladatok  ellátásáért  a  43/1999.  (III.3.)  Korm.  rendelet  19.  §-ban  meghatározott

finanszírozás  és  a  Megbízó tárgyév január  1-i lakosságszáma alapján lakosonként

bruttó 61 Ft/fő/hó kiegészítő megbízási díj illeti meg.

A kiegészítő megbízási díjat Megbízó fizeti meg minden hónap 5. napjáig Megbízott

részére a Megbízó Gránit Bank 12100011-10042889 számú számlájára, átutalással.

Megbízó  a  jelen  szerződés  aláírásával  a  megbízási  díj  erejéig  azonnali  beszedési

megbízást  (inkasszó)  ad Megbízottnak a Megbízó OTP Banknál vezetett  11742063-

15566881 sz. számlájára. A Megbízó által aláírt felhatalmazó levél azonnali beszedési

megbízás  (inkasszó)  benyújtására  jelen  szerződés  elválaszthatatlan  mellékletét

képezi.”

Az Önkormányzat vállalja,  hogy a tárgyév január  elsejei  NEAK nyilvántartásban szereplő
ellátandó lakosságszám alapján  a településre  eső  lakosonkénti  bruttó  61 Ft/fő/hó  összeget
minden hó  5.  napjáig átutalja  a  Tápió-vidéki  Többcélú  Kistérségi  Társulás  OTP Banknál
vezetett 11742063-15566881 számú számlájára.

A 2019. december havi 161.506 forint pótelőirányzat Farmos Község Önkormányzata 2019.
évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelet működési hozzájárulások
sora terhére kerül biztosításra.

A  képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  község  2020.  évi  költségvetésének
összeállításakor gondoskodjon a módosított összeg betervezéséről.

A  képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  döntésről  a  Tápió-vidéki  Többcélú
Kistérségi Társulás Elnökét haladéktalanul értesítse.

Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző

Farmos Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

172/2019. (XI.26.) határozata 
közvilágítás kivitelezésével kapcsolatos döntésről az 1608. hrsz-ú úton

Farmos  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  elfogadja  Velkei
Lajos felajánlását az 5 db oszlopra vanatkozóan. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a lámpatestek lehetőségeit mérje fel. 



A  Képviselő-testület  elfogadja  továbbá,  hogy  a  Tóth  Richárd  által  javasoltak  szerint
vásároljanak 1 db olcsóbb lámpatestet, amit, tesztüzemre felállítanak a műfüves pálya melletti
épülethez. 

Farmos Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

173/2019. (XI.26.) határozata 
Jászberényi út és Szelei út forgalomlassításáról

Farmos  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  megbízza  a
polgármestert, hogy mérje fel a lehetőségeket, hogy milyen lehetőségek vannak a Szelei út és
a Rákóczi út forgalomlassításával kapcsolatban, majd számoljon be róla a testületnek. 

Farmos Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

174/2019. (XI.26.) határozata 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a földfelméréssel  kapcsolatban úgy
dönt,  hogy  Kollár  Ferenc,  Szarvas  Attila,  dr.  Kapronczi  Mihály  János,  Tóth  Richárd  és
Kiczkó Orsolya 2019. december 1-én vasárnap reggel 9:00-kor bejárást tart a Bozóki Attila
által megvásárlásra, illetve cserére szánt önkormányzati területek megtekintésére. 
A  Képviselő-testülete  úgy  dönt  továbbá,  hogy  a  bejárást  követően  egy  rendkívüli  ülésen
tárgyal a földeladás vagy a csere lehetőségéről 

Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 

175/2019. (XI.26.) határozata
Baráth Angéla 2765 Farmos, Vadász utca 13. szám alatti lakos Bursa Hungarica

támogatási kérelméről

Farmos  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  Baráth  Angéla  2765
Farmos,  Vadász  utca  13.  szám  alatti  lakos  tanulmányait  a  Bursa  Hungarica  ,,A’ típusú
pályázati kiírása szerint 4.000 forinttal támogatja havonta.

Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző

Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 

176/2019. (XI.26.) határozata
Baráth Adrienn 2765 Farmos, Vadász utca 13. szám alatti lakos Bursa Hungarica

támogatási kérelméről

Farmos  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy Baráth  Adrienn  2765
Farmos,  Vadász  utca  13.  szám  alatti  lakos  tanulmányait  a  Bursa  Hungarica  ,,A’ típusú
pályázati kiírása szerint 4.000 forinttal támogatja havonta.

Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző



Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 

177/2019. (XI.26.) határozata
Bugyi Kristóf 2765 Farmos, Bem utca 3. szám alatti lakos Bursa Hungarica támogatási

kérelméről

Farmos  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  Bugyi  Kristóf  2765
Farmos, Bem utca 3. szám alatti lakos tanulmányait a Bursa Hungarica ,,A’ típusú pályázati
kiírása szerint 4.000 forinttal támogatja havonta.
Bugyi Kristóf 2765 Farmos, Bem utca 3.

Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester

Farmos Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

178/2019. (XII.18.) határozata 
az I. számú háziorvosi körzet térítésmentes visszavételéről

1.  Farmos  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  területi  ellátási
kötelezettség alapján az I. számú háziorvosi körzetben (háziorvosi szolgálati kód: 130091225)
megüresedett  praxist,  és  az  iskolaegészségügyi  feladatot  (iskola  egészségügyi  kód:
130097387)  az  Önkormányzat  térítésmentesen  visszaveszi  a  SANUS  Egészségügyi  és
Háziorvosi  Szolgáltató  Bt-től  2020.  január  1.  napjától,  tekintettel  arra,  hogy  a  praxisjog
elidegenítése a jogosult személy által nem járt sikerrel.

2.  Farmos  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  az  I.  számú
háziorvosi  körzetet  és  az  iskolaegészségügyi  feladatot  betöltetlenként  tartja  nyilván  és
helyettesítéssel látja el 2020. január 1 napjától, míg a praxis betöltésre kerül.

3.  Farmos  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felhatalmazza  Horváth  László
polgármestert, és Gaálné Czinkos Judit aljegyzőt, hogy a helyettesítő orvossal/orvosokkal az
I. számú háziorvosi körzetre és az iskolaegészségügyi feladatokra vonatkozóan kössék meg a
megbízási szerződést.

Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző


