2021. évi Képviselő-testületi, polgármesteri határozatok
Farmos Község Önkormányzat
Polgármesterének
1/2021. (I. 26.) határozat
az Intézményvezetők igényei a 2021. évi költségvetés tekintetében
Farmos Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Polgármestere a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre tekintettel, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy az
intézményvezetők igényeit tudomásul veszi.
Farmos Község Önkormányzatának Polgármestere felkéri az aljegyzőt, hogy a költségvetési
rendelet tervezetének elkészítésekor az igényeket a fentiek szerint vegye figyelembe.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző
Farmos Község Önkormányzat
Polgármesterének
2/2021. (I. 26.) határozat
a Polgármester 2021. évi szabadságai ütemezéséről
Farmos Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Polgármestere a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre tekintettel, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva – egyeztetve az
önkormányzati képviselőkkel - úgy dönt, hogy a 2021. évben rendelkezésére álló szabadságait
az alábbiak szerint kívánja igénybe venni:
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December

3 nap
2 nap
2 nap
3 nap
2 nap
3 nap
6 nap
5 nap
2 nap
2 nap
2 nap
8 nap

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

Farmos Község Önkormányzat
Polgármesterének
3/2021. (I. 26.) határozat
A Közművelődési Könyvtár és Művelődési Ház
2020. évi tevékenységéről szóló beszámolójáról
Farmos Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Polgármestere a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre tekintettel, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy
elfogadja a Közművelődési Könyvtár és Művelődési Ház 2020. évi tevékenységéről szóló
beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző
Farmos Község Önkormányzat
Polgármesterének
4/2021. (I. 26.) határozat
a Közművelődési Könyvtár és Művelődési Ház 2021. évi munkatervéről
Farmos Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Polgármestere a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre tekintettel, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy
elfogadja a Közművelődési Könyvtár és Művelődési Ház 2021. évi munkatervét.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző
Farmos Község Önkormányzat
Polgármesterének
5/2021. (I. 26.) határozat
a Farmosi Települési Értéktár Bizottság 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolójáról
Farmos Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Polgármestere a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre tekintettel, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy
elfogadja a Farmosi Települési Értéktár Bizottság 2020. évi tevékenységéről szóló
beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző

Farmos Község Önkormányzat
Polgármesterének
6/2021. (I. 26.) határozat
Farmos Község Önkormányzata maradványkorrekciójáról
Farmos Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Polgármestere a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre tekintettel, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy
jóváhagyja Farmos Község Önkormányzata maradványkorrekciójáról szóló jegyzőkönyvben
szereplő megállapítást és a maradványkorrekciót.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző
Farmos Község Önkormányzat
Polgármesterének
7/2021. (I. 26.) határozat
a Farmosi Polgármesteri Hivatal maradványkorrekciójáról
Farmos Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Polgármestere a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre tekintettel, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy
jóváhagyja a Farmosi Polgármesteri Hivatal maradványkorrekciójáról szóló jegyzőkönyvben
szereplő megállapítást és a maradványkorrekciót.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző
Farmos Község Önkormányzat
Polgármesterének
8/2021. (I. 26.) határozat
a Községi Óvoda maradványkorrekciójáról
Farmos Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Polgármestere a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre tekintettel, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy
jóváhagyja a Községi Óvoda maradványkorrekciójáról szóló jegyzőkönyvben szereplő
megállapítást és a maradványkorrekciót.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző
Farmos Község Önkormányzat
Polgármesterének
9/2021. (I. 26.) határozat
A helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatáról
Farmos Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Polgármestere a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre tekintettel, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a HEP
fórum tagjai részére emailben kiküldött konzultációs egyeztetés alapján a Helyi
Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát elfogadja azzal, hogy a Munkanélküli és/vagy
alacsonyan iskolázott, gyermeket nevelő nők helyzetének javítása című intézkedés határidejét
szükséges meghosszabbítani 2022. december 31-ig.
Határidő: 2021. január havi képviselő-testületi ülés
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző
Farmos Község Önkormányzat
Polgármesterének
10/2021. (I. 26.) határozat
a Matolcsy Miklós Általános Iskola 2021/2022. felvételi körzethatáráról
Farmos Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Polgármestere a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre tekintettel, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy
elfogadja a Matolcsy Miklós Általános Iskola 2021/2022. felvételi körzethatárát.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző
Farmos Község Önkormányzat
Polgármesterének
11/2021. (I. 26.) határozat
Baranyiné Deák Mária tiszteletdíj lemondásáról
Farmos Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Polgármestere a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre tekintettel, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva az alábbi határozatot
hozza:
Baranyiné Deák Mária képviselői tiszteletdíjról lemondó nyilatkozat alapján megállapítja,
hogy a 2021. januárban és februárban a költségvetésben havi bruttó 46.812 Ft pénzmaradvány
keletkezik.
A pénzmaradvány forrása a 2021. évi költségvetésben az önkormányzat igazgatási
tevékenység keretében tervezett képviselői tiszteletdíj és járuléka előirányzat
pénzmaradványa.
Az államháztartási törvény 34. §-ban kapott felhatalmazás alapján a pénzmaradvány terhére
az alábbi kifizetést engedélyezi:
A Farmosi Polgárőr Egyesület részére bruttó 93.624 Forint.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző

Farmos Község Önkormányzat
Polgármesterének
12/2021. (I. 26.) határozat
a 2021. évi téli igazgatási szünetről
1./ Farmos Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Polgármestere a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre tekintettel, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a
Polgármesteri Hivatalban 2021. évben – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. tv. 232. § (3) bekezdésére alapítottan, - az alábbi időpontokban igazgatási szünetet
rendel el:
Téli igazgatási szünet: 2021. december 21. napjától 2022. január 2. napjáig (összesen 8
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:
Felelős:

2021. december 21.
Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző
Farmos Község Önkormányzat
Polgármesterének
13/2021. (I. 26.) határozat
Közbeszerzési eljárás megindító döntésről

Ajánlatkérő neve:
Farmos Község Önkormányzata
Székhelye:
2765 Farmos, Fő tér 1.
A közbeszerzési eljárás:
Kerékpárút-hálózat kiépítése Farmos községben
EKR azonosító:
EKR000003472021
Döntéshozó:
Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mely testület
feladat- és hatáskörét a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.
(XI.3.) Korm. rendelet és a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII.
törvény 46. § (4) bekezdése alapján Horváth László polgármester
gyakorolja

Horváth László polgármester az önkormányzat közbeszerzési bírálóbizottsága által elkészített
és előterjesztett eljárást megindító felhívást és a felhívást kiegészítő közbeszerzési
dokumentumokat elfogadom.
Farmos Község Önkormányzata mint ajánlatkérő a Kbt. 115. § alapján közbeszerzési eljárást
indít a nyílt eljárás szabályai szerint Kerékpárút-hálózat kiépítése Farmos községben címmel,
EKR000003472021 azonosító számon.

Az önkormányzat a közbeszerzési eljárás keretében az alábbi gazdasági szereplőket hívja fel
ajánlattételre:
DOBÓÉP-FALUGONDNOK Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
2016 Leányfalu, Liliom u. 29.
13105741-2-13
Horuczi 97. Építő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
3334 Szajla, Kertész u. 25.
11178167-2-10
LACZKÓ TEAM Építőipari és Gépkölcsönző Korlátolt Felelősségű Társaság
2253 Tápióság, Szentmártonkátai út 69.
12233850-2-13
NÉMETH ÚT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
3375 Mezőtárkány, Ady Endre út 6.
13411974-2-10
RADOMÉPKER Korlátolt Felelősségű Társaság
2360 Gyál, Bajcsy-Zsilinszky út 54.
24207335-2-13
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester
Farmos Község Önkormányzat
Polgármesterének
14/2021. (I. 26.) határozat
Új 24 férőhelyes bölcsőde építése tekintetében közbeszerzési eljárás
lezáró döntés meghozatala
Farmos Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Polgármestere a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre tekintettel, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva, mint Ajánlatkérő a
„Új 24 férőhelyes bölcsőde építése Farmoson” tárgyú, EKR001097142020 azonosító
számú közbeszerzési eljárása során az eljárást lezáró döntést az alábbiak szerint hozom
meg:
1) A Gazsi és Gazsi Kft. ajánlattevő ajánlata tekintetében az ajánlat érvényes, az
ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére.
2) A Rotaxbau Kft. ajánlattevő ajánlata tekintetében az ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. §
(1) e pontja alapján, mivel az Ajánlattevő nem nyújtott be hiánypótlást.

3) A Káta Épszöv Kft. ajánlattevő ajánlata érvényes, az ajánlattevő alkalmas a szerződés
teljesítésére.
4) A Corniche PVPP Kft. ajánlattevő ajánlata érvénytelen, mivel az Ajánlattevő nem
nyújtott be szakmai ajánlatot.
5) Az eljárás eredményessé nyilvánítása érdekében a szükséges 28.465.791 Ft többlet
önerő/fedezet biztosításáról döntöttem.
6) Megállapítom, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes.
7) Megállapítom, hogy az eljárás során a legjobb ár-érték arányú ajánlatot Káta Épszöv
Kft. tette, így eredményes eljárás esetén nyerteseként a Káta Épszöv Kft. jelölöm meg.
Az ajánlati ára nettó 182 677 165 Ft, valamint 36 hónap többletjótállás vállalását
ajánlotta meg az Ajánlattevő.
8) Az eljárás során második helyezettet nem jelöljök meg.
9) Polgármesterként, mint az Ajánlatkérő képviselője a szerződés megkötését
lebonyolítom.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester
Farmos Község Önkormányzat
Polgármesterének
15/2021. (I. 26.) határozat
Cseh Gyula rendkívüli települési támogatásáról
Farmos Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Polgármestere a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre tekintettel, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy Cseh
Gyula 2765 Farmos, Széchenyi utca 29. szám alatti lakos részére, rendkívüli élethelyzetre
való tekintettel - 12 hónapos időtartamra - 28.500 Ft/hó rendkívüli települési támogatást
állapít meg.
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az aljegyzőt, hogy intézkedjen
annak érdekében, hogy a megállapított támogatás minden hónap 10. napjáig házi pénztárból
kifizetésre kerüljön.
Indokolás
A döntést a települési támogatásokról szóló 7/2018. (VI. 27.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Ör.) 6. §-a alapozza meg. A Képviselő-testület hatáskörét és illetékességét az
Ör. 6. §-a határozza meg. A Polgármester hatáskörét a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése teszi lehetővé. A jogorvoslatról szóló tájékoztatást mellőző egyszerűsített döntés
meghozatala az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 81. § (2)
bekezdés a) pontja alapján történt.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző

Farmos Község Önkormányzat
Polgármesterének
16/2021. (II.01.) határozata
a 70/2020. (IX.14.) határozat módosításáról
Farmos Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Polgármestere a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre tekintettel, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy Farmos
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 70/2020. (IX. 14.) határozatának első
bekezdését az alábbiak szerint módosítja:
Farmos Község Önkormányzat a 2020. évi költségvetésében ingatlan vásárlásra betervezett
összeg terhére megvásárol a Farmos, 893. hrsz-ú belterületi ingatlanból 655 m2 nagyságú
ingatlanrészt 1.320.000 Ft-ért Fülöp Katalintól és Fülöp Sándortól.
A határozat további bekezdései változatlanul maradnak.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző
Farmos Község Önkormányzat
Polgármestere
17/2021. (II.05.) határozata
az MFP-OJF/2020 "Óvodai játszóudvar és külterületi játszótér fejlesztése-2020" projekt
kivitelezőjének kiválasztásáról
Farmos Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Polgármestere a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre tekintettel, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva az alábbi határozatot
hozza:
A beadott árajánlatok közül az MFP-OJF/2020 "Óvodai játszóudvar és külterületi játszótér
fejlesztése-2020" projekt munkálatainak kivitelezésére a Fair Play Trade Kft. (székhely: 1171
Budapest, Lokátor utca 7. adószám: 12630020-2-42, képviseli: Cseke Máté András) nettó
2 725 039 Ft-os (bruttó 3 460 800 Ft) árajánlatát fogadja el. A kivitelezővel a szerződést
Farmos Község Önkormányzata nevében a polgármester írja alá.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző

Farmos Község Önkormányzat
Polgármestere
18/2021. (II.09.) határozata
az MFP-OKE "Önkormányzati kerékpárút felújítása" projekt kivitelezőjének
kiválasztása
Farmos Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Polgármestere a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre tekintettel, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva az alábbi határozatot
hozza:
A beadott árajánlatok közül az MFP-OKE "Önkormányzati kerékpárút felújítása"
projekt megvalósítására a Németh Út Kft.. (székhely: 3375 Mezőtárkány, Ady E. út 6.,
adószám: 13411974-2-10, képviseli: Németh Róbert ) nettó 36 616 040 Ft-os (bruttó 46 502
371 Ft) árajánlatát fogadja el, azzal hogy a támogatói okirat szerint a burkolatfelújításra
elszámolható összege: 46 499 999Ft, a különbözet bruttó értéke 2.372 Ft, amelyet az
Önkormányzat a saját költségvetése terhére biztosít.. A kivitelezővel a szerződést Farmos
Község Önkormányzata nevében a polgármester írja alá.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző
Farmos Község Önkormányzat
Polgármestere
19/2021. (II.09.) határozata
az MFP-HOR/2019 "Orvosi eszközök beszerzése" projekt kivitelezőjének kiválasztása
Farmos Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Polgármestere a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre tekintettel, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva az alábbi határozatot
hozza:
A beadott árajánlatok közül az MFP-HOR/2019 "Orvosi eszközök beszerzése"
projekt megvalósítására a MAMED Zrt. (székhely: 1143 Budapest, Semsey Andor út. 25.
adószám: 26658270-2-42, képviseli: Nagy Tamás) nettó 2 307 262 Ft-os (bruttó 2 930 223 Ft)
árajánlatát fogadja el, azzal az ajánlat és a támogatásban elszámolható összeg különbsége:
bruttó 151.877 Ft, amelyet az Önkormányzat saját költségvetése terhére biztosít. A
kivitelezővel a szerződést Farmos Község Önkormányzata nevében a polgármester írja alá.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző

Farmos Község Önkormányzat
Polgármestere
20/2021. (II.15.) határozata
a 2021. évi költségvetés benyújtásáról
Farmos Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Polgármestere a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre tekintettel, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a 2021.
évre vonatkozó költségvetési rendelet tervezetét megismerte, a 2021. évi költségvetés
összeállításának alapjául elfogadja, valamint további egyeztetésre alkalmasnak találja.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző
Farmos Község Önkormányzat
Polgármestere
21/2021. (II.15.) határozata
a 2020. évben pénzügyi támogatásban részesült helyi önszerveződő közösségek
támogatásának felhasználásáról
Farmos Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Polgármestere a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre tekintettel, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy
elfogadja az önszerveződő közösségek 2020. évben kapott támogatásainak pénzügyi
felhasználásáról szóló beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző
Farmos Község Önkormányzat
Polgármestere
22/2021. (II.15.) határozata
Farmos Község Önkormányzata „Magyar Falu Program -Óvoda épület felújítása
(MFP-OEF/2020.)” című pályázat nyertesének kiválasztása
Farmos Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Polgármestere a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre tekintettel, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva az alábbi határozatot
hozza:
A beadott árajánlatok közül „Magyar Falu Program -Óvoda épület felújítása (MFPOEF/2020.)” című projekt megvalósítására a Fortis Partner kft. (székhely: 2243 Kóka, Zöldfa
utca 47., adószám: 12762277-2-13) nettó 33.029.737 Ft-os (bruttó 41.947.766 Ft) árajánlatát
fogadja el. A kivitelezővel a szerződést Farmos Község Önkormányzata nevében a
polgármester írja alá.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző

Farmos Község Önkormányzat
Polgármestere
23/2021. (II.15.) határozata
Farmos Község Önkormányzata „Magyar Falu Program -MFP-HOR/2020. –
Háziorvosi rendelő fejlesztése című pályázat nyertesének kiválasztása
Farmos Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Polgármestere a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre tekintettel, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva az alábbi határozatot
hozza:
A beadott árajánlatok közül „Magyar Falu Program -MFP-HOR/2020. – Háziorvosi rendelő
fejlesztése című című projekt megvalósítására a Kargo Plusz Kft. (székhely: 2724 Újlengyel,
Kossuth Lajos utca 2/b., adószám: 24663821-2-13) nettó 22.697.802 Ft-os (bruttó 28 826 209
Ft) árajánlatát fogadja el, azzal hogy a vállalási ár bruttó értéke 802 014 Ft meghaladja az
elszámolható költségeket, amelyet az Önkormányzat a saját költségvetése terhére biztosít.. A
kivitelezővel a szerződést Farmos Község Önkormányzata nevében a polgármester írja alá.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző
Farmos Község Önkormányzat
Polgármesterének
24/2021. (II.23.) határozata
a 2021. évi közbeszerzési terv elfogadásáról
Farmos Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Polgármestere a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre tekintettel, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése alapján Farmos
Község Önkormányzat, mint ajánlatkérő által 2021. évben lefolytatandó közbeszerzési
eljárások éves tervét a határozat mellékletét képező módon jóváhagyja.
Határidő: terv elfogadására: 2021. március 31.
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző
Farmos Község Önkormányzat
Polgármestere
25/2021. (II.23.) határozata
a Községi Óvoda beszámolója a 2020/2021. tanév továbbképzési tervének megvalósulásáról,
valamint a 2021/2022. tanév beiskolázási tervéről
Farmos Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Polgármestere a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre tekintettel, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

elfogadja a Községi Óvoda beszámolóját a 2020/2021. tanév továbbképzési tervének
megvalósulásáról, valamint a 2021/2022. tanév beiskolázási tervéről.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző
Farmos Község Önkormányzat
Polgármestere
26/2021. (II.23.) határozata
a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásához kapcsoló pályázat kiírása
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy kiírja a helyi
önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásához kapcsolódó pályázatot az 1/2013. (II. 12.)
önkormányzati rendeletben foglalt feltételekkel.
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy helyben
szokásos módon tegye közzé a pályázati felhívást és az ahhoz kapcsolódó mellékleteket.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző
Farmos Község Önkormányzat
Polgármestere
27/2021. (II.23.) határozata
az A63 Postagalamb Egyesület kérelméről
Farmos Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Polgármestere a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre tekintettel, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy ha az
Önkormányzat visszavásárolja a Farmos 606. hrsz-ú ingatlant az A63 Postagalamb
Egyesülettől, az Önkormányzat megtéríti az Egyesületnek a csatornabekötés díját (285.000
Ft-ot) az ingatlanra vonatkozóan.
Határidő: azonnal.
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző
Farmos Község Önkormányzat
Polgármesterének
28/2021. (II. 23.) határozata
Farmos Község Önkormányzata és a Farmosi Polgármesteri Hivatal Adatvédelmi és
Adatkezelési Szabályzatáról
Farmos Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Polgármestere a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre tekintettel, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy
jóváhagyja a Farmos Község Önkormányzata és a Farmosi Polgármesteri Hivatal
Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatát.
Határidő: azonnal.
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző

Farmos Község Önkormányzat
Polgármestere
29/2021. (II.23.) határozata
Balázs János rendkívüli települési támogatás iránti igényéről
Farmos Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Polgármestere a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre tekintettel, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy Balázs
János 2765 Farmos, Bercsényi út 19. szám alatti lakos részére, rendkívüli élethelyzetre való
tekintettel 2021. február hónaptól - 12 hónapos időtartamra - 28.500 Ft/hó rendkívüli
települési támogatást állapít meg.
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az aljegyzőt, hogy intézkedjen
annak érdekében, hogy a megállapított támogatás minden hónap 10. napjáig házi pénztárból
kifizetésre kerüljön.
Indokolás
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntését a települési támogatásokról
szóló 7/2018. (VI. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 6. §-a alapozza meg. A
Képviselő-testület hatáskörét és illetékességét az Ör. 6. §-a határozza meg. A jogorvoslatról
szóló tájékoztatást mellőző egyszerűsített döntés meghozatala az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 81. § (2) bekezdés a) pontja alapján történt.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző
Farmos Község Önkormányzat
Polgármestere
30/2021. (II.23.) határozata
Bagyinszki Gábor rendkívüli települési támogatás iránti igényéről
Farmos Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Polgármestere a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre tekintettel, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy
Bagyinszki Gábor 2765 Farmos, Vasút utca 13. szám alatti lakos részére, rendkívüli
élethelyzetre való tekintettel 2021. február hónaptól - 12 hónapos időtartamra - 28.500 Ft/hó
rendkívüli települési támogatást állapít meg.
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az aljegyzőt, hogy intézkedjen
annak érdekében, hogy a megállapított támogatás Bagyinszki Gábor számlaszámára átutalásra
kerüljön.
Indokolás
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntését a települési támogatásokról
szóló 7/2018. (VI. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 6. §-a alapozza meg. A
Képviselő-testület hatáskörét és illetékességét az Ör. 6. §-a határozza meg. A jogorvoslatról
szóló tájékoztatást mellőző egyszerűsített döntés meghozatala az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 81. § (2) bekezdés a) pontja alapján történt.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző

Farmos Község Önkormányzat
Polgármestere
31/2021. (II.23.) határozata
a „Temetői infrastruktúra fejlesztése” MFP-FVT/2020. című pályázat
nyertesének kiválasztása
Farmos Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Polgármestere a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre tekintettel, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva az alábbi határozatot
hozza:
A beadott árajánlatok közül a „Temetői infrastruktúra fejlesztése” MFP-FVT/2020. című
projekt megvalósítására a PMI Építő Kft. (székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 16.,
adószám:28813389-2-41) nettó 3.631.200 Ft-os (bruttó 4.611.624 Ft) árajánlatát fogadja el
azzal, hogy a vállalási ár bruttó értéke 69.185 Ft meghaladja az elszámolható költségeket,
amelyet az Önkormányzat a saját költségvetése terhére biztosít. A kivitelezővel a szerződést
Farmos Község Önkormányzata nevében a polgármester írja alá.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző
Farmos Község Önkormányzat
Polgármestere
32/2021. (III.08.) határozata
a VP6-7.2.1.1-20 kódszámú pályázaton való indulásról
Farmos Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Polgármestere a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre tekintettel, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva az alábbi határozatot
hozza:
Farmos Község Önkormányzata úgy dönt, hogy indul a „Helyi termékértékesítést szolgáló
piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése” című, VP6-7.2.1.1-20 azonosító számú
pályázaton, piac kialakítására és eszköz beszerzésre. A fejlesztéssel érintett ingatlanok
helyrajzi száma: 242, 243, 244/1. Fejlesztés megnevezése: Új helyi termékértékesítést
szolgáló piac kialakítása Farmos településen.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző
Farmos Község Önkormányzat
Polgármesterének
33/2021. (IV.15.) határozata
belterületi utak felújításához kapcsolódó pályázaton való részvételről
Farmos Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Polgármestere a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre tekintettel, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény
építése/felújítása” című, MFP-UHK/2021. számú pályázati kiírás keretein belül az alábbi
belterületi utak felújítására. A pályázat benyújtásánál amennyiben a maximálisan elnyerhető
keretösszeg nem teszi lehetővé az összes felsorolt utca felújítását, úgy az alábbi prioritási
sorrendet tartani kell:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Széchenyi utca (183. hrsz)
Virág utca (147. hrsz)
Hársfa utca (165. hrsz)
Bercsényi utca (31. hrsz)
Tó köz (35/1. hrsz)
Bocskai utca (1093. hrsz)
Új utca (1119/15. hrsz)
Bacsó Béla utca (1179. hrsz)
Előd utca (404)
Karinthy utca (379. hrsz)
Toldi utca (1130. hrsz)
Vadász utca (1119/47. hrsz)
Rigó utca (950. hrsz)
Kiss utca (940. hrsz)
Paskomi út (568. hrsz)

A pályázaton az Önkormányzat a maximálisan elnyerhető 40.000.000 Ft-ot pályázza meg.
A pályázattal kapcsolatos szerződéseket az Önkormányzat nevében a polgármester írja alá.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző
Farmos Község Önkormányzat
Polgármesterének
34/2021. (IV.15.) határozata
szolgálati lakás felújításához kapcsolódó pályázaton való részvételről
Farmos Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Polgármestere a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre tekintettel, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy
pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében az „Önkormányzati tulajdonban lévő
ingatlanok fejlesztése” című, MFP-ÖTIK/2021/2. számú pályázati kiírás keretein belül a
Farmos, 963/1. hrsz-ú szolgálati lakás felújításra.
A pályázaton az Önkormányzat a maximálisan elnyerhető 30 000 000 Ft-ot pályázza meg.
A pályázattal kapcsolatos szerződéseket az Önkormányzat nevében a polgármester írja alá.
Határidő: azonnal.
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző

Farmos Község Önkormányzat
Polgármesterének
35/2021. (IV.15.) határozata
Faluházak fejlesztése című pályázaton történő indulásról
Farmos Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Polgármestere a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre tekintettel, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy
pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében „Faluházak fejlesztése” című, MFPÖTIK/2021/1. számú pályázati kiírás keretein belül a Farmos, 817. hrsz-on található
Polgármesteri Hivatal tetőhéjazat, épületgépészet és villamoshálózat korszerűsítés,
informatikai fejlesztésre.
A pályázaton az Önkormányzat a maximálisan elnyerhető összegeket pályázza meg:
50.000.000 Ft-ot. A pályázattal kapcsolatos szerződéseket az Önkormányzat nevében a
polgármester írja alá.
Határidő: azonnal.
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző
Farmos Község Önkormányzat
Polgármesterének
36/2021. (IV.15.) határozata
Közösségi terek fejlesztése című pályázaton való indulás
Farmos Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Polgármestere a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre tekintettel, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy
pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében „Közösségi terek fejlesztése” című,
MFP-ÖTIK/2021/6. számú pályázati kiírás keretein belül a Farmos, 1223/2. hrsz-ú
Művelődési Ház környezetrendezésére.
A pályázaton az Önkormányzat a maximálisan elnyerhető összegeket pályázza meg:
5.000.000 Ft-ot.
A pályázattal kapcsolatos szerződéseket az Önkormányzat nevében a polgármester írja alá.
Határidő: azonnal.
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző
Farmos Község Önkormányzat
Polgármesterének
37/2021. (IV.15.) határozata
Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása
pályázaton való részvételről
Farmos Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Polgármestere a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre tekintettel, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy
pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében „Közösségszervezéshez kapcsolódó
eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása” című, MFP-KEB/2021. számú pályázati
kiírás keretein belül közösségszervezéssel kapcsolatos eszközbeszerzésre és bértámogatásra.
A pályázaton az Önkormányzat által maximálisan elnyerhető összeg: eszközre 2 000 000 Ft,
bérre 3 035 340 Ft.
A pályázattal kapcsolatos szerződéseket az Önkormányzat nevében a polgármester írja alá.
Határidő: azonnal.
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző
Farmos Község Önkormányzat
Polgármesterének
38/2021. (IV.15.) határozata
Önkormányzati járdafelújításhoz kapcsolódó pályázaton való indulásról
Farmos Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Polgármestere a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre tekintettel, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy
pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati járda felújítás” című,
MFP-BJA/2021. számú pályázati kiírás keretein belül járdafelújításra az alábbiak szerint:
Vízmű előtti járdaszakasz a Béke útig, (Farmos 818 hrsz) a Béke úti járdaszakasz az óvodáig
(Farmos 957 hrsz) , Jászberényi úton a piac előtti járda (Farmos 242 hrsz).
A pályázaton az Önkormányzat a maximálisan elnyerhető összegeket pályázza meg:
5 000 000 Ft-ot.
A pályázattal kapcsolatos szerződéseket az Önkormányzat nevében a polgármester írja alá.
Határidő: azonnal.
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző
Farmos Község Önkormányzat
Polgármesterének
39/2021. (IV.15.) határozata
Kerékpár út kiépítése Farmos községben című pályázat lezáró döntése
Farmos Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Polgármestere a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre tekintettel, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva Farmos Község
Önkormányzata Kerékpárút-hálózat kiépítése Farmos községben című, EKR000003472021
azonosító számú közbeszerzési eljárása körében az eljárást lezáró döntést az alábbiak szerint
hozom meg:

1. rész – Rákóczi Ferenc utca
a) A Horuczi 97. Építő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 1. részre
benyújtott ajánlata érvényes, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére.
b) A NÉMETH ÚT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
ajánlattevő 1. részre benyújtott ajánlata érvényes, az ajánlattevő alkalmas a szerződés
teljesítésére.
c) A közbeszerzési eljárás 1. része eredményes.
d) Az eljárás 1. része körében a legjobb ár-érték arányú ajánlatot a NÉMETH ÚT
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság tette, erre tekintettel az
eljárás 1. része nyertese a NÉMETH ÚT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság ajánlattevő.
e) Az eljárás 1. része körében a második legkedvezőbb ajánlat nem kerül megjelölésre.
2. rész – Béke út és Szelei út
a) A Horuczi 97. Építő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2. részre
benyújtott ajánlata érvényes, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére.
b) A NÉMETH ÚT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
ajánlattevő 2. részre benyújtott ajánlata érvényes, az ajánlattevő alkalmas a szerződés
teljesítésére.
c) A közbeszerzési eljárás 2. része eredményes.
d) Az eljárás 2. része körében a legjobb ár-érték arányú ajánlatot a NÉMETH ÚT
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság tette, erre tekintettel az
eljárás 2. része nyertese a NÉMETH ÚT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság ajánlattevő.
e) Az eljárás 2. része körében a második legkedvezőbb ajánlat nem kerül megjelölésre.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző
Farmos Község Önkormányzat
Polgármesterének
40/2021. (IV.19.) határozata
A „központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás” tárgyú közbeszerzési eljárás
megindításának elfogásáról és az ajánlattételi felhívás jóváhagyásáról
Farmos Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Polgármestere a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre tekintettel, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy Farmos
Község Önkormányzata nevében a „központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás” tárgyú
közbeszerzési eljárás megindításával egyetért, és az ajánlattételi felhívást jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző

Farmos Község Önkormányzat
Polgármesterének
41/2021. (IV.19.) határozata
Farmos Község Önkormányzata közbeszerzési tervének módosításáról
Farmos Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Polgármestere a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre tekintettel, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy Farmos
Község Önkormányzata közbeszerzési tervét kiegészíti a háziorvosi ügyeleti feladatok
ellátásának közbeszerzési eljárásával.
Farmos Község Önkormányzatának közbeszerzési terve jelen határozat mellékletét képezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző
Farmos Község Önkormányzat
Polgármesterének
42/2021. (IV.19.) határozata
Közbeszerzési szakértő megbízási szerződésének jóváhagyása
Farmos Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Polgármestere a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre tekintettel, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy Farmos
Község Önkormányzata nevében jóváhagyja a háziorvosi ügyelet ellátása tárgyú
közbeszerzéshez kapcsolódóan Lak Vilmossal (székhely: 2230 Gyömrő, Ady Endre utca
31/A., adószám: 60670489-2-13) kötendő megbízási szerződést közbeszerzési eljárás
előkészítésére, bonyolítására, dokumentálására, és az eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési
tanácsadói feladatok ellátására. A polgármester egyetért azzal, hogy a megbízott
közbeszerzési szakértő a Farmos Község Önkormányzatára jutó megbízási díjat - az EKR
díjakkal együtt - közvetlenül az Önkormányzatnak számlázza ki az eljárás lezárultát követően.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző
Farmos Község Önkormányzat
Polgármesterének
43/2021. (IV.19.) határozata
A háziorvosi ügyeleti feladatok közös ellátására vonatkozó együttműködési
megállapodás elfogadása
Farmos Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Polgármestere a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre tekintettel, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy Farmos
Község Önkormányzata nevében a háziorvosi ügyeleti feladatok közös ellátására vonatkozó
együttműködési megállapodást elfogadja, azt az Önkormányzat nevében aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző

Farmos Község Önkormányzat
Polgármesterének
44/2021. (IV.19.) határozata
Farmos Község Önkormányzatának a „VEKOP-5.3.2-15-2016-00016” azonosító számú
projekthez kapcsolódó független műszaki ellenőri feladatok ellátására nyertes
kiválasztása
Farmos Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Polgármestere a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre tekintettel, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva az alábbi határozatot
hozza:
Farmos Község Önkormányzatának a „VEKOP-5.3.2-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés
Pest megyében” című pályázati kiírásra benyújtott „Kerékpárút-hálózat kiépítése Farmoson”
című, VEKOP-5.3.2-15-2016-00016 azonosító számú támogatott projektjéhez kapcsolódó
független műszaki ellenőri feladatok ellátására irányuló felhívásra beérkezett árajánlatokat
összevetve, a bírálati szempont alapján, Kerekes Marianna egyéni vállalkozó (1085
Budapest, Pál utca 4. III. 20. asz.: 67268924-1-42) bruttó 1 524 000 Ft alanyi áfa mentes
ajánlata kerül elfogadásra. Nyertes ajánlattevővel a megbízási szerződést Farmos Község
Önkormányzata nevében a polgármester írja alá.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző
Farmos Község Önkormányzat
Polgármesterének
45/2021. (V.04.) határozata
A Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete támogatásáról
Farmos Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Polgármestere a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre tekintettel, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a helyi
önszerveződő közösségek 2021. évi pénzügyi támogatásának keretéből a Mozgáskorlátozottak
Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete részére 70.000 Ft támogatást biztosít. A
támogatási összeg fedezetéül Farmos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
rendeletben biztosított előirányzat nyújt fedezetet. A támogatási szerződést a Polgármester
köti meg a szervezettel.
Határidő: azonnal.
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző

Farmos Község Önkormányzat
Polgármesterének
46/2021. (V.04.) határozata
A Farmos Rózsa Nyugdíjas Egyesület támogatásáról
Farmos Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Polgármestere a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre tekintettel, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a helyi
önszerveződő közösségek 2021. évi pénzügyi támogatásának keretéből a Farmos Rózsa
Nyugdíjas Egyesület részére 110.000 Ft támogatást biztosít. A támogatási összeg fedezetéül
Farmos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletben biztosított
előirányzat nyújt fedezetet. A támogatási szerződést a Polgármester köti meg a szervezettel.
Határidő: azonnal.
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző
Farmos Község Önkormányzat
Polgármesterének
47/2021. (V.04.) határozata
A Farmosi Polgárőr Egyesület támogatásáról
Farmos Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Polgármestere a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre tekintettel, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a helyi
önszerveződő közösségek 2021. évi pénzügyi támogatásának keretéből a Farmosi Polgárőr
Egyesület részére 550.000 Ft támogatást biztosít. A támogatási összeg fedezetéül Farmos
Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletben biztosított előirányzat
nyújt fedezetet. A támogatási szerződést a Polgármester köti meg a szervezettel.
Határidő: azonnal.
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző
Farmos Község Önkormányzat
Polgármesterének
48/2021. (V.04.) határozata
A Farmos Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásáról
Farmos Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Polgármestere a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre tekintettel, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a helyi
önszerveződő közösségek 2021. évi pénzügyi támogatásának keretéből a Farmos Önkéntes
Tűzoltó Egyesület részére 650.000 Ft támogatást biztosít. A támogatási összeg fedezetéül
Farmos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletben biztosított
előirányzat nyújt fedezetet. A támogatási szerződést a Polgármester köti meg a szervezettel.
Határidő: azonnal.
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző

Farmos Község Önkormányzat
Polgármesterének
49/2021. (V.04.) határozata
A Farmosi Zenekar Egyesület támogatásáról
Farmos Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Polgármestere a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre tekintettel, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a helyi
önszerveződő közösségek 2021. évi pénzügyi támogatásának keretéből a Farmosi Zenekar
Egyesület részére 80.000 Ft támogatást biztosít. A támogatási összeg fedezetéül Farmos
Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletben biztosított előirányzat
nyújt fedezetet. A támogatási szerződést a Polgármester köti meg a szervezettel.
Határidő: azonnal.
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző
Farmos Község Önkormányzat
Polgármesterének
50/2021. (V.04.) határozata
A Farmosi Hagyományőrző Egyesület támogatásáról
Farmos Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Polgármestere a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre tekintettel, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a helyi
önszerveződő közösségek 2021. évi pénzügyi támogatásának keretéből a Farmosi
Hagyományőrző Egyesület részére 230.000 Ft támogatást biztosít. A támogatási összeg
fedezetéül Farmos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletben
biztosított előirányzat nyújt fedezetet. A támogatási szerződést a Polgármester köti meg a
szervezettel.
Határidő: azonnal.
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző
Farmos Község Önkormányzat
Polgármesterének
51/2021. (V.04.) határozata
A Sport Klub Farmos támogatásáról
Farmos Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Polgármestere a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre tekintettel, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a helyi
önszerveződő közösségek 2021. évi pénzügyi támogatásának keretéből a Sport Klub Farmos
részére 1.583.000 Ft támogatást biztosít. A támogatási összeg fedezetéül Farmos Község
Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletben biztosított előirányzat nyújt
fedezetet. A támogatási szerződést a Polgármester köti meg a szervezettel.
Határidő: azonnal.
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző

Farmos Község Önkormányzat
Polgármesterének
52/2021. (V.04.) határozata
A Magyar Falu Program keretében kiírt Felelős állattartás elősegítése című pályázaton
való indulásról
Farmos Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Polgármestere a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre tekintettel, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy Farmos
Község Önkormányzata támogatást igényel a Magyar Falu Program keretein belül kiírt - a
Felelős állattartás elősegítése című, MFP-FAE/2021. számú pályázaton. Az igényelhető
támogatás mértéke a pályázati anyaghoz csatolandó lakossági igényfelmérést követően
határozható meg.
A pályázattal kapcsolatos szerződéseket, dokumentumokat az Önkormányzat nevében a
Polgármester írja alá.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző
Farmos Község Önkormányzat
Polgármesterének
53/2021. (V.04.) határozata
a Nagykátai Rendőrkapitányság 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
Farmos Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Polgármestere a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre tekintettel, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva az alábbi határozatot
hozza:
elfogadja a Nagykátai Rendőrkapitányság 2020. évi szakmai tevékenységéről és a település
közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző
Farmos Község Önkormányzat
Polgármesterének
54/2021. (V.28.) határozata
Átfogó értékelés a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2020. évi ellátásáról
Farmos Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm.
rendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében
eljárva az alábbi határozatot hozza:
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának 2020. évi átfogó értékeléséről szóló
előterjesztés áttanulmányozását követően úgy dönt, hogy elfogadja az átfogó értékelést.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző

Farmos Község Önkormányzat
Polgármesterének
55/2021. (V.28.) határozata
Tájékoztató a 2020. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól és a belső kontrollrendszer
működéséről
Farmos Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm.
rendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében
eljárva az alábbi határozatot hozza:
elfogadja a 2020. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól és a belső kontrollrendszer
működéséről szóló tájékoztatót.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző
Farmos Község Önkormányzat
Polgármesterének
56/2021. (V.28.) határozata
Tatárné Horváth Krisztina telekvásárlási kérelméről
Farmos Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm.
rendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében
eljárva az alábbi határozatot hozza:
A polgármester úgy dönt, hogy az Önkormányzat nevében 120 Ft/m2 áron eladja Tatárné
Horváth Krisztina részére a Farmos, 1405. hrsz-ú, 2834 m2 területű, szántó művelési ágú
ingatlant.
Az Önkormányzat nevében a polgármester írja alá az ingatlan adás-vételi szerződést, és a
szerződéskötéshez kapcsolódó dokumentumokat.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző
Farmos Község Önkormányzat
Polgármesterének
57/2021. (V.28.) határozata
Az óvodai csoportok számának és az óvoda nyitva tartásának meghatározásáról
Farmos Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm.
rendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében
eljárva az alábbi határozatot hozza:
A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény felhatalmazása alapján a Községi
Óvoda csoportjainak létszámát, valamint a Községi Óvoda nyitva tartását a 2021/2022-es
nevelési évre az alábbiak szerint határozza meg:
1./ Induló óvodai csoportok létszáma: 5
2./ A községi óvoda nyitvatartási ideje hétfőtől péntekig: 06:30 órától – 17:00 óráig.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző

Farmos Község Önkormányzat
Polgármesterének
58/2021. (V.28.) határozata
Óvodai férőhely-túllépés engedélyezéséről
Farmos Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm.
rendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében
eljárva az alábbi határozatot hozza:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. (továbbiakban: Nkt.) 25. § (7) bekezdése
felhatalmazása alapján engedélyezi a 2021/2022-es nevelési évben a csoportlétszámok 10 %al történő emelését.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző
Farmos Község Önkormányzat
Polgármesterének
59/2021. (VI.02.) határozata
a Farmos, Tavasz utca felújítására vonatkozó árajánlatokról
Farmos Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm.
rendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében
eljárva az alábbi határozatot hozza:
A polgármester úgy dönt, hogy a Farmos, Tavasz utca 183 m-es szakaszán 3 méter
szélességben történő aszfaltburkolat építésére 4+1 cm vastagságban és padkakészítésre (50-50
cm szélességben) a beérkezett három árajánlat közül a Németh Út Kereskedelmi és
Szolgáltató kft. (3375 Mezőtárkány, Ady Endre út 6., adószám: 13411974-2-10) bruttó
4.380.929 Ft-os árajánlatát fogadja el.
A kivitelezővel az Önkormányzat nevében a polgármester írja alá a szerződést.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző
Farmos Község Önkormányzat
Polgármesterének
60/2021. (VI.2.) határozata
a Kommunális eszköz beszerzése – MFP-KOEB/2021. című pályázaton való részvételről
Farmos Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Polgármestere a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre tekintettel, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy
pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében az „Kommunális eszköz beszerzése”
című, MFP-KOEB/2021. számú pályázati kiírás keretein belül ágaprító és seprőgép
beszerzésére.

A pályázaton az Önkormányzat a maximálisan elnyerhető 15 000 000 Ft-ot pályázza meg.
A pályázattal kapcsolatos szerződéseket az Önkormányzat nevében a polgármester írja alá.
Határidő: azonnal.
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző
Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
1/2021. (VI.28.) 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
2/2021. (VI.28.) határozata
Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulásból történő kiválásról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy kiválik a Tápió-vidéki
Többcélú Kistérségi Társulásból.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy jelen döntésről haladéktalanul értesítse a
Társulási Tanácsot.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző
Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
3/2021. (VI.28.) határozata
A külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázaton történő indulásról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatási kérelmet
nyújt be a külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21. kódszámú pályázatra a
Farmos, 0218. hrsz-ú és 0202/40. hrsz-ú ingatlanok tekintetében.
A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a projekthez szükséges önerő az Önkormányzat 2021.
évi költségvetésében rendelkezésre áll.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával
kapcsolatos dokumentumokat az Önkormányzat nevében aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző

Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
4/2021. (VI.28.) határozata
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszközfejlesztése című
pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési szakértő kiválasztásáról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, a Helyi termékértékesítést
szolgáló piacok infrastrukturális- és eszközfejlesztése című pályázat tekintetében VinceBodnár Andrea e.v. (Dunakeszi, Tóth Ilona u. 16.) köt szerződést a közbeszerzési szakértői
feladatok ellátására bruttó 863.600 Ft megbízási díj összeggel.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési szakértővel a
megbízási szerződést megkösse.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző
Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
5/2021. (VI.28.) határozata
az Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervének módosítása
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, a Helyi termékértékesítést
szolgáló piacok infrastrukturális- és eszközfejlesztése című pályázathoz kapcsolódó
közbeszerzési eljárással kiegészíti az Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervét. A
közbeszerzési terv jelen határozat mellékletét képezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző
Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
6/2021. (VI.28.) határozata
Trimba Mihály kérelméről
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, a 977. hrsz-ú ingatlan
megközelítéséhez az ingatlan tulajdonosának a 978. hrsz-ú önkormányzati ingatlanból 51 m2,
illetve a 968/8. hrsz-ú önkormányzati ingatlanból 52 m2 tekintetében az eladáshoz nem járul
hozzá, azonban szolgalmi jogot biztosít azzal, hogy a jogosult a területet mobil kerítéssel
kerítheti körbe.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szolgalmi jog bejegyzéséhez szükséges
dokumentumok aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző

Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
7/2021. (VI.28.) határozata
A Magyar Állam által felajánlott ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, a Magyar Állam
tulajdonában álló Farmos, 1692. hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának ingyenes megszerzése
lehetőségével élni kíván.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szükséges dokumentumokat,
nyilatkozatokat az Önkormányzat nevében aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző
Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
8/2021. (VI.28.) határozata
a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2020. évi üzemeltetésről szóló beszámolójáról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2020. évi üzemeltetésről szóló beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző
Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
9/2021. (VI.28.) határozata
Nagykáta Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi beszámolójáról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Nagykáta
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző
Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
10/2021. (VI.28.) határozata
a XVII. Farmosi Kulturális, Kézműves és Zenei Fesztivál előkészítéséről
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a XVII.
Farmosi Kulturális, Kézműves és Zenei Fesztivál Kulturális, Oktatási, Sport és
Környezetvédelmi Bizottság által összeállított programtervezetét.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző

Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
11/2021. (VI.28.) határozata
az Apponyi utca és Táncsics utca, illetve a Petőfi utca és Hunyadi utca kereszteződéseinek
aszfaltozásáról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, felhatalmazza a
Polgármestert, hogy az Apponyi utca és Táncsics utca, illetve a Petőfi utca és Hunyadi utca
kereszteződéseinek aszfaltozásához árajánlatot kérjen be a Németh Út Kft-től. Amennyiben
kedvező az árajánlat, úgy a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az
aszfaltozásra a szerződést megkösse.
Határidő :azonnal
Felelős: Horváth László polgármester
Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
12/2021. (VII.22.) határozata
előirányzat módosításhoz szükséges kötelezettségvállalás
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, kötelezettséget vállal arra,
hogy a 2021. évi költségvetés esedékes módosításánál a Polgármesteri Hivatal létszámkeretét
10 főre emeli, továbbá annak esedékességekor módosítja a 2021. évi költségvetésben a
Polgármesteri Hivatalnál az előirányzatokat mindösszesen 2.745 eFt-al.
Felelős: Horváth László polgármester,
Határidő: azonnal, a kötelezettségvállalás átvezetése tekintetében: a soron következő
költségvetési módosításkor
Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
13/2021. (VII.22.) határozata
a települési önkormányzatok 2021. 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
2021. 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 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: 2021. augusztus 31.
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző

Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
14/2021. (VII.22.)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 200. augusztus
24. 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 elektronikusan és papír formában.
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző
Határidő: 2021. augusztus 31.
Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
15/2021. (VII.22.) határozata
zártkerti pályázatról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a zártkerti
besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő infrastrukturális hátteret biztosító
fejlesztések támogatására kiírt pályázaton nem tudnak pályázni, tekintettel arra, hogy nincs
olyan önkormányzati út, amely a feltételeknek megfelelne. Amennyiben mégis lehetőség lesz
arra, hogy pályázzanak, úgy a Polgármester értesíti a testületet.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester

Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
16/2021. (VII.22.)határozata
közterület elnevezéséről
1. Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy munkásságának,
emlékének tisztelegve, Farmos településen született Kaszab Zoltánról nevezi el a 232 hrsz-ú
parkot, tekintettel arra, hogy zoológusként, entomológusként, muzeológusként kimagasló
szaktekintély volt, emléke megőrzésre méltó.
2. Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy
Kaszab Zoltán hozzátartozóit a döntésről értesítse.
3. Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az aljegyzőt, hogy a
közterületek elnevezéséről valamint a házszámozásról szóló 8/2014. ( IX. 22.) önkormányzati
rendelet, valamint a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.)
Korm. rendelet előírásai szerinti eljárást folytassa le.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző
Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
17/2021. (VII.22.)határozata
elvi döntés létesítmény elnevezéséről
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi döntést hoz arról, hogy
amennyiben Farmos településen a jövőben sportlétesítmény elnevezése válik szükségessé,
akkor Borsody László vívómester nevét fogja elsődlegesen javasolni.
Felelős: Horváth László polgármester,
Határidő: azonnal,
Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
18/2021. (VII.22.)határozata
ingatlanvásárlásra vonatkozó ajánlatról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem vásárolja meg a
Farmos, 602. hrsz-ú ingatlant.
Felelős: Horváth László polgármester,
Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
19/2021. (VII.22.)határozata
az Evangélikus Gyülekezet kérelméről
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évben nem tud térítésmentes
munkaerőt biztosítani az Evangélikus Gyülekezet részére a ravatalozó festésére, tekintettel
arra, hogy az Önkormányzat festő szakmával rendelkező karbantartója egész évre előre
betáblázott munkával rendelkezik.
A 2022. évben amint a lehetőség engedi, az Evangélikus Gyülekezet kérelmére biztosítanak
festő munkaerőt.
Felelős: Horváth László polgármester
Határidő: azonnal

Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
20/2021. (VII.22.) határozata
a 3/2021. (VI. 28.) határozat visszavonásáról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy visszavonja a
külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázaton történő indulásról szóló 3/2021. (VI. 28.)
határozatát, tekintettel arra, hogy a pályázathoz szükséges önerő az előzetes számítások
alapján meghaladja azt az összeget, amely az Önkormányzat költségvetésében rendelkezésre
áll.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat visszavonásával
kapcsolatos dokumentumokat az Önkormányzat nevében aláírja.
Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
21/2021. (VIII.24.) Kt.
határozata
közétkeztetési szolgáltatási szerződés meghosszabbításáról
1. Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a Stenzl
House kft. a szerződés szerint végezte a közétkeztetési feladatát, az Önkormányzat
elégedett a szolgáltatással ezért úgy dönt, 2023. augusztus 31. napjáig
meghosszabbítja a Stenzl House Kft-vel kötött szolgáltatási szerződést közétkeztetési
feladatokra.
2. A Képviselő-testület elfogadja a Stenzl House Kft. 2021. augusztus 16. napján kelt
árajánlatát, amely 2021. szeptember 1. napjától 2022. augusztus 31. napjáig szól.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szolgáltatási szerződést
aláírására.
Felelős: Horváth László polgármester
Határidő: 2021. szeptember 1.
Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
22/2021. (VIII.24.) 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 20222036. 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.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Beruházási tervek beadásával
kapcsolatos meghatalmazást aláírja.
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző
Határidő: azonnal

Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének Zárt ülésen hozott
23/2021. (VIII.24.) Kt. határozata
a Farmos, Fő tér 7. (970. hrsz) alatti ingatlan megvásárlásáról
1. Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy
szándékában áll megvásárolni a 2765 Farmos, Fő tér 7. (970. hrsz) alatti ingatlant.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth László polgármestert és dr. Kapronczi
Mihály János képviselőt, hogy az ártárgyalást az ingatlan tulajdonosával
haladéktalanul kezdjék meg.
3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elsődlegesen a Vonnák Géza ingatlan
vagyonértékelő által 2021. augusztus 11. napján készített forgalmi értékbecslésben
szereplő 12.000.000 Ft-ot ajánlja vételi árként az eladónak. A Képviselő-testület úgy
dönt továbbá, hogy az ártárgyalás során a legmagasabb vételi ajánlat a 14.000.000 Ft
lehet, amennyiben ezen áron sem tudják megvásárolni, úgy újabb képviselő-testületi
ülésen dönt a testület az megajánlandó árról.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester, dr. Kapronczi Mihály János képviselő
Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
24/2021. (VIII.24.) Kt. határozata
ingatlan átsorolási kérelmekről
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Farmos, 070/45.
hrsz-ú ingatlan Gip m ipari övezetté sorolásával egyetért.
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Farmos, 663/1. hrsz-ú 663/8. hrsz-ú és a 663/16.
hrsz-ú ingatlanok kerüljenek átsorolásra Gip ipari övezetbe, illetve a Farmos, 663/9. hrsz-ú,
663/10. hrsz-ú és 663/11. hrsz-ú ingatlanok kerüljenek átsorolásra Kb-Me jelű megújuló
energia hasznosítási övezetbe.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a fenti változtatásokról értesítse a Pestterv
Kft-t.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester
Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
25/2021. (IX.28.) 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
26/2021. (IX.28.) határozata
A Községi Óvoda 2020/2021. tanévben végzett tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadása
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Tóth Józsefné óvodavezető
beszámolóját a Községi Óvoda 2020/2021. nevelési évben végzett tevékenységéről.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester
Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
27/2021. (IX.28.) határozata
A Községi Óvoda 2021/2022. nevelési évre vonatkozó pedagógiai, működési
munkatervének jóváhagyásáról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Tóth Józsefné
óvodavezető által benyújtott munkatervet a Községi Óvoda 2021/2022. nevelési évre
vonatkozó pedagógiai, működési munkatervéről.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester
Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
28/2021. (IX.28.) határozata
A Községi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja
óvodavezető által benyújtott Szervezeti és Működési Szabályzatot.

Tóth

Józsefné

Tóth

Józsefné

Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester
Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
29/2021. (IX.28.) határozata
A Községi Óvoda Házirendjének jóváhagyásáról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
óvodavezető által benyújtott Házirendet.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester

jóváhagyja

Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
30/2021. (IX.28.) határozata
az önkormányzat és intézményei 2021. 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 Önkormányzat
Képviselő-testületének
31/2021. (IX.28.) 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 2022. évi
pályázati fordulójához. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. 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.
A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth László polgármestert, hogy a csatlakozási
nyilatkozatot az Önkormányzat nevében aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester
Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
32/2021. (IX.28.) 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 úgy dönt, hogy Farmos Község Önkormányzata az
általános iskolai felvételi körzetek határát változtatás nélkül elfogadja.
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a jegyzőtől kapott adatok alapján tájékoztatja a Ceglédi Tankerületi Központot, hogy a településen halmozottan hátrányos
helyzetű általános iskolába járó gyermekek száma 50 fő.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester

Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
33/2021. (IX.28.) határozata
A háziorvosi rendelő épületénél pótmunkák elvégzéséről
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az orvosi rendelő épületén
elvégzett pótmunkák költségét jóváhagyja mindösszesen: bruttó:19.610.223.-Ft összegben.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester
Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
34/2021. (IX.28.) határozata
orvosi rendelő parkoló kialakításáról
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az orvosi rendelő
épületénél parkoló kialakítására a beérkezett árajánlatok közül a Német Út Kft bruttó
4.178.300 Ft-os ajánlatát fogadja el (3375 Mezőtárkány, Ady Endre út 6.).
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester
Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
35/2021. (IX.28.) határozata
orvosi rendelő kazán cseréjéről
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az orvosi rendelő
kazáncseréjére vonatkozó árajánlatot a Kargo Plusz Kft. (2724 Újlengyel, Kossuth Lajos utca
2/B) részéről elfogadja, melynek díja nettó 989.465 Ft.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester
Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
36/2021. (IX.28.) határozata
református temető urnafal mögötti területről
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy
vegye fel a kapcsolatot a Református Egyház helyi képviselőjével, és keressenek megoldást
arra vonatkozólag, hogy a Református temetőnél kialakított urnafal mögé legyen valamilyen
takaró kerítés elhelyezve.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester
Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
37/2021. (IX.28.) határozata
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testület úgy dönt, hogy megbízza Horváth
László polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot az Önkormányzat jogászával, és a

felvetődött kérdésekre találjanak választ Jezsik Andrásné végrendeletében megjelölt
alapítvány alapításával kapcsolatban.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy megbízza dr. Kapronczi Mihály János képviselőt, hogy
az örökölt ingatlanok társtulajdonosaival vegye fel a kapcsolatot és nyilatkoztassa őket, hogy
mi a hosszútávú céljuk az ingatlanokkal.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester, dr. Kapronczi Mihály János képviselő
Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
38/2021. (IX.28.) határozata
Zlatoczki Irén rendkívüli települési támogatás iránti igényéről
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Zlatoczki Irén 2765
Farmos, Templom utca 14. szám alatti lakos részére, rendkívüli élethelyzetre való tekintettel
2021. szeptember hónaptól - 12 hónapos időtartamra - 28.500 Ft/hó rendkívüli települési
támogatást állapít meg.
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az aljegyzőt, hogy intézkedjen
annak érdekében, hogy a megállapított támogatás minden hónap 10. napjáig házi pénztárból
kifizetésre kerüljön.
Indokolás
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntését a települési támogatásokról
szóló 7/2018. (VI. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 6. §-a alapozza meg. A
Képviselő-testület hatáskörét és illetékességét az Ör. 6. §-a határozza meg. A jogorvoslatról
szóló tájékoztatást mellőző egyszerűsített döntés meghozatala az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 81. § (2) bekezdés a) pontja alapján történt.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző
Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
39/2021. (XI.05.) határozata
DTKH Nonprofit Kft. 2021. november 26. napján tartandó taggyűlésén tárgyalandó
napirendekről
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DTKH Nonprofit Kft.
által 2021. november 3. napján email útján előterjesztett, döntés az integráció keretében
történt részesedésszerzésekről című napirendi pont előterjesztését és az ahhoz kapcsolódó
három TGY határozati javaslatot elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth László polgármestert, hogy a taggyűlésen az
Önkormányzat nevében szavazzon.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester
Farmos Község Önkormányzat

Képviselő-testületének
40/2021. (XI.05.) határozata
DTKH Nonprofit Kft. 2021. november 26. napján tartandó taggyűlésén tárgyalandó
napirendekről
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DTKH Nonprofit Kft.
által 2021. november 3. napján email útján előterjesztett, döntés az ügyvezető megbízatásának
meghosszabbításáról című napirendi pont előterjesztését és az ahhoz kapcsolódó TGY
határozati javaslatot elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth László polgármestert, hogy a taggyűlésen az
Önkormányzat nevében szavazzon.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester
Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
41/2021. (XI.05.) határozata
a VEKOP-5.3.2-15-2016-00016. azonosító számú projekthez kapcsolódó kerékpáros
közlekedést népszerűsítő és közlekedésbiztonsági célú szemléletformáló kampány
megvalósítására vonatkozó árajánlatokra vonatkozó döntés
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Farmos Község
Önkormányzatának a „VEKOP-5.3.2-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében”
című pályázati kiírásra benyújtott „Kerékpárút-hálózat kiépítése Farmoson” című, VEKOP5.3.2-15-2016-00016 azonosító számú támogatott projektjéhez kapcsolódó kerékpáros
közlekedést népszerűsítő és közlekedésbiztonsági célú szemléletformáló kampány
megvalósítására irányuló felhívásra beérkezett három árajánlat közül a Tempo-Consulting
Kft. nettó 3.450.000 Ft + 931.500 Ft Áfa ajánlatát fogadja el.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester
Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
42/2021. (XI.19.) határozata
A Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás megszüntető megállapodásának elfogadása
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tápió-vidéki Többcélú
Kistérségi Társulás által 2021. november 10. napján elfogadott – a Társulás 2021. december
31-i hatállyal történő megszűnésére vonatkozó - megszüntető megállapodását előterjesztés
szerint elfogadja.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy felhatalmazza a polgármestert a Társulás megszűnésével
kapcsolatos dokumentumok aláírására Farmos Község Önkormányzata nevében.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester

Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
43/2021. (XI.19.) határozata
A házi segítségnyújtás kötelező szociális alapfeladat ellátásáról
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2022. január 1. napjától a
házi segítségnyújtás kötelező szociális alapfeladatot Farmos Község Önkormányzata látja el
úgy, hogy a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás 2021. december 31-i megszűnését
követően a településen a feladatot ellátó munkavállalókat jogutódlással veszi át.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és az Aljegyzőt, hogy az Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását, és a házi segítségnyújtás szolgáltatás
szakmai programját a november havi rendes ülésre készítsék elő.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester
Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
44/2021. (XI.30.) 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
45/2021. (XI.30.) határozata
az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének háromnegyed éves
teljesítéséről, illetve az adóbevételek alakulásáról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat és
intézményei háromnegyed éves teljesítéséről és az adóbevételek alakulásáról szóló
beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
46/2021. (XI.30.) határozata
a 2022. évi belső ellenőrzési tervről
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2022. évi belső
ellenőrzési tervet a K. F. Audit Kft. által javasolt tartalommal fogadja el. A belső ellenőrzési
terv jelen határozat mellékletét képezi.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző

Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
47/2021. (XI.30.) határozata
a 2022. költségvetési koncepcióról
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat és
intézményei 2022. évi költségvetési koncepcióját elfogadja azzal a módosítással, hogy
Farmos Község Önkormányzat köztisztviselőinek vonatkozásában az illetményalapot 61.150
Ft-ra módosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző
Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
48/2021. (XI.30.) határozata
Előzetes kötelezettségvállalás a köztisztviselői illetményalap tekintetében
2022. évre vonatkozóan
Farmos
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
úgy
dönt,
előzetes
kötelezettségvállalásként megállapítja, hogy a köztisztviselői illetményalap 2022. január 1.
napjától 2022. december 31. napjáig 61.150 Ft.
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert és az
aljegyzőt, hogy – a megállapított illetményalappal kalkulált - köztisztviselői illetményekkel
kapcsolatos fedezet a 2022. évi költségvetésbe kerüljön betervezésre.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
49/2021. (XI.30.) határozata
a 2022. évben alkalmazandó bérleti díjakról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2022. évre
vonatkozó bérleti díjakat az alábbiak szerint állapítja meg.
Sorszám Megnevezés
1.
Művelődési ház előtér fűtési idényen kívül

Díj összege Ft
3.000,-Ft/óra

2.

Művelődési ház előtér fűtési idényben (üzleti
tevékenységre vonatkozik)

4.000,-Ft/óra

3.

Nagyterem fűtési idényen kívül (üzleti
tevékenységre vonatkozik)

7.000,-Ft/óra

4.

Nagyterem fűtési idényben (üzleti tevékenységre
vonatkozik)

10.000,-Ft/óra

5.

Nagyterem fűtési idénytől függetlenül lakodalom
(3 napra)

50.000,-Ft/alkalom

Családi esemény, zártkörű rendezvény

20.000,-Ft/alkalom

Üzleti tevékenység

50.000,-Ft/alkalom

karitatív, egyházi esemény

10.000,-Ft/alkalom

7.

A helyi civil szervezetek részére ingyenes a bérlés.
A bérlés idejébe a be- és kipakolás ideje is
beszámít.
1 asztal + 8 szék bérleti díja
800,-Ft

8.

Könyvtár által nyújtott szolgáltatás - internet

100,-Ft/óra

Fénymásolás, nyomtatás, színes nyomtatás

komfortos lakás bérleti díja

Fekete-fehér:
A4 15,-Ft/egyoldal/lap
A4 20,-Ft/2 oldal/lap
A3 egyoldal 25,-Ft/lap
A+ kétoldal 30,-Ft/lap
A színes nyomtatás ára
a fekete-fehér
nyomtatási ár
tízszerese.
350,-Ft/m2/hó

Posta u. lakás bérleti díja

20.000.-Ft/hó

József A u. 14/b. szám alatti lakás bérleti díja az
egyedi szerződés alapján
József A. u. 14. szám alatti lakás (edzőterem)
bérleti díja az egyedi szerződés alapján
garázs, egyéb nem lakás céljára szolgáló helyiség

14.000.-Ft/hó

beépítetlen terület

150,-Ft/m2/hó

6.

9.

11.

25.200.-Ft/hó
175,-Ft/m2/hó

Farmos TV
műsoridőben
00-30 mp

magánszemély:
1.500.-Ft+áfa/4
alkalom
cég:2.500.Ft+áfa/4 alkalom
közület: 5.000.Ft+áfa/4alkalom

30-60 mp

képújság
sima hirdetés (szöveg)

magánszemély:
2.500.-Ft+áfa/4
alkalom
cég:
4.000.-Ft+áfa/4
alkalom
közület: 7.500.Ft+áfa/alkalom
magánszemély:
1.000.-Ft+áfa/hét
cég: 2.500.-Ft+áfa/hét
közület:
5.000.Ft+áfa/hét

fényképes hirdetés

magánszemély:
1.250.-Ft+áfa/hét
cég: 3.125.-Ft+áfa/hét
közület:
7.500.Ft+áfa/hét

12.

FAIR

1/1 oldal: 24.000.-Ft +
áfa 1/1 oldalnál kisebb
terjedelmű hirdetés
díja a fenti díj
arányosan csökkentett
összege
az ún.
apróhirdetés díja:
1.000.-Ft + áfa

13.

Közösségi Ház, iskolai tálalókonyha kiadása

14

Műfüves pálya helyi lakosok részére

1.000 Ft/óra
4.000 Ft/óra

15.

Műfüves pálya nem helyi lakosok részére
Műfüves pálya Szelei út felőli palánkfelület 16 db
oszlopköze, valamint a parkoló felöli 6 db
oszlopköz

16.

Határidő: 2022. február 28.
Felelős: Horváth László polgármester

6.000 Ft/óra
40.000
Ft/oszlopköz/év

Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
50/2021. (XI.30.) határozata
A bölcsőde építéséhez kapcsolódó eszközbeszerzésre irányuló árajánlatok elbírálása
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Új 24 férőhelyes,
2
gyermekszobás
bölcsőde
építése
Farmoson”
című,
PM_BOLCSODEFELJESZTES_2018/31 azonosító számú támogatott projektjéhez
kapcsolódó eszközbeszerzése irányuló felhívásra beérkezett árajánlatok közül a Fair Play
Trade Kft. (1171 Budapest, Lokátor utca 7., adószám: 12630020242) bruttó 5 535 437 Ft-os
ajánlatát fogadja el.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző
Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
51/2021. (XI.30.) határozata
A Magyar Falu Program keretében meghirdetett út felújításra
irányuló árajánlatok elbírálása

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a "Leromlott állapotú
utak felújítása Farmoson” című, Magyar Falu Program keretében meghirdetett, út, híd,
kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása – 2021; MFP-UHK/2021 kódszámú,
3280630394 azonosító számú támogatott projektjéhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok
elvégzésére irányuló felhívásra beérkezett árajánlatok közül a NÉMETH ÚT Kft. (3375
Mezőtárkány, Ady Endre út 6., adószám: 13411974-2-10) bruttó 33 201 553 Ft-os ajánlatát
fogadja el.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző

Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
52/2021. (XI.30.) határozata
a TOP_Plusz-1.2.1-21 - Élhető települések című pályázaton való indulásról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a
TOP_Plusz-1.2.1-21 - Élhető települések elnevezésű pályázati kiírásra. A pályázat keretein
belül az esztétikus településközpont kialakítását tűzi ki célul.
A Képviselő-testület felhatalmazz a polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos
dokumentumok aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző

Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
53/2021. (XI.30.) határozata
a TOP_Plusz-3.3.1-21 - Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése
című pályázaton való indulásról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a
TOP_Plusz-3.3.1-21 - Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése elnevezésű
pályázati kiírásra. A pályázat keretein belül az óvodai tornaszoba építését tűzi ki célul.
A Képviselő-testület felhatalmazz a polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos
dokumentumok aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző

Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
54/2021. (XI.30.) határozata
a TOP_Plusz-2.1.1-21 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című
pályázaton való indulásról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a
TOP_Plusz-2.1.1-21 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése elnevezésű
pályázati kiírásra. A pályázat keretein belül a Matolcsy Miklós Általános Iskola épületének
szigetelését tűzi ki célul.
A Képviselő-testület felhatalmazz a polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos
dokumentumok aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző

Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
55/2021. (XI.30.) határozata
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése című
pályázathoz önerő biztosítása
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Helyi
termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése című, 3198226210.
azonosító számú projekt elszámolható költségeihez szükséges, és nem elszámolható
költségeire jutó önerő, összesen 7.917.867 Ft – azaz hétmillió-kilencszáztizenhétezernyolcszázhatvanhét forint az Önkormányzat éves költségvetésében rendelkezésre áll.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
56/2021. (XI.30.) határozata
Medve Zsolt földbérleti kérelméről
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Medve Zsolt
kérelmének nem ad helyt, és a megnevezett 0211/12. hrsz-ú és 0211/5 hrsz.-ú önkormányzati
tulajdonú területeket sem bérbe, sem tulajdonba nem adja. Ezek a területek, pályázati
forrásból helyreállítandó vízbefogadó helyként, részét képezik Farmos Község Vízkár
Elhárítási Tervének.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző

Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
57/2021. (XI.30.) határozata
a Farmosi Hunor Vadásztársasággal kötött használatba adási szerződés
hatályának hosszabbításáról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Farmosi Hunor
Vadásztársasággal 2019. szeptember 25. napjától 2024. augusztus 31-ig kötött használatba
adási szerződés hatályát meghosszabbítja 2037. február 28. napjáig.
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Horváth László
polgármestert, hogy a használatba adási szerződés módosítását az Önkormányzat nevében
aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester
Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
58/2021. (XI.30.) határozata
Farmos TV működtetéséről
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Farmos TV
szerkesztője által készüljön egy próba adás, amely felkerül a youtube-ra. A próbaadás
megtekintése után döntenek arról, hogy mely online felületen jelenjenek meg az
önkormányzati műsorok.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester, Győrfi István szerkesztő
Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
59/2021. (XI.30.) határozata
a Képviselő-testület 2022. évi munkatervéről
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztésben
szereplő Képviselő-testület 2022. évi ülés és munkatervet az alábbi módosításokkal fogadja
el:

-Februári ülésen plusz napirendként szerepeljen az önkormányzati rendezvények méltó
megünneplésre
-Árpilisi ülésen plusz napirendként szerepeljen a temető működtetésével kapcsolatos
megállapodás tárgyalása
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző
Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
60/2021. (XI.30.) határozata
Művelődési Ház közösségi terének felújítására kivitelező kiválasztásáról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a "Művelődési Ház
közösségi terének felújítása Farmoson ” című, Magyar Falu Program keretében meghirdetett,
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése 2021; MFP-ÖTIK/2021 kódszámú,
3285212946 azonosító számú támogatott projekthez kapcsolódó kivitelezési munkálatok
elvégzésére irányuló felhívásra beérkezett árajánlatok közül a NÉMETH ÚT Kft. (3375
Mezőtárkány, Ady Endre út 6., adószám: 13411974-2-10) bruttó 4.779.010 Ft-os ajánlatát
fogadja el.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző
Farmos Község Önkormányzat
Polgármesterének
61/2021. (XI.30.) határozata
Nyitrai Petra Bursa Hungarica támogatási kérelméről

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Nyitrai Petra 2765
Farmos, Tó köz 5/a. szám alatti lakos tanulmányait a Bursa Hungarica ,,A’ típusú
pályázati kiírása szerint 5.000 forinttal támogatja havonta.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester
Farmos Község Önkormányzat
Polgármesterének
62/2021. (XI.30.) határozata
Barad Henriett Bursa Hungarica támogatási kérelméről
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Barad Henriett 2765
Farmos, Jászberényi út 107. szám alatti lakos tanulmányait a Bursa Hungarica ,,A’ típusú
pályázati kiírása szerint 5.000 forinttal támogatja havonta.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
63/2021. (XII.16.) határozata
a házi segítségnyújtás Szakmai Programjának jóváhagyásáról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a házi segítségnyújtás
szolgáltatásra vonatkozó Szakmai Programot jóváhagyja.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és az Aljegyzőt, hogy a házi segítségnyújtás
feladat 2022. január 1. napjától induló ellátásához szükséges működési engedélyt kérje meg a
Pest Megyei Kormányhivataltól.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a működési engedélyezési
eljárásban szükséges dokumentumokat az Önkormányzat nevében aláírja, illetve a szükséges
nyilatkozatokat megtegye.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző

Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
64/2021. (XII.16.) határozata
a TOP_Plusz -1.2.21-Élhető települések pályázat megírására vonatkozó árajánlatokról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP_Plusz -1.2.21Élhető települések pályázat megírására beérkezett árajánlatok közül a Tempo Consulting Kft
(Székhely: 2194 Tura, Erdész u. 8.) bruttó 508.000 Ft-os ajánlatát fogadja el.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző

Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
65/2021. (XII.16.) határozata
a TOP_Plusz - 3.3.1-21 Gyermeknevelés támogató humán infrastruktúra fejlesztése
pályázat megírására vonatkozó árajánlatokról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP_Plusz - 3.3.121 Gyermeknevelés támogató humán infrastruktúra fejlesztése
pályázat megírására
beérkezett árajánlatok közül a Tempo Consulting Kft (Székhely: 2194 Tura, Erdész u. 8.)
bruttó 381.000 Ft-os ajánlatát fogadja el.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző

Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
66/2021. (XII.16.) határozata
a TOP_Plusz - 2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat
megírására vonatkozó árajánlatokról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP_Plusz - 2.1.121 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat megírására beérkezett

árajánlatok közül a Tempo Consulting Kft (Székhely: 2194 Tura, Erdész u. 8.) bruttó 317.500
Ft-os ajánlatát fogadja el.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző
Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
67/2021. (XII.16.) határozata
Medve Zsolt kérelméről

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem zárkózik el a füge fajtagyűjtemény
megvalósításától, de javasolja Medve Zsolt részére, hogy a kérelmében szereplő 0211/8. hrszú önkormányzati tulajdonú földterület helyett az amellett található ingatlanok tulajdonosaival
vegye fel a kapcsolatot, és állapodjon meg velük a földbérlet tekintetében. Amennyiben a
szomszédos ingatlanok tulajdonosaival nem tud megállapodni, úgy az Önkormányzat részéről
megmutatják azokat az önkormányzati tulajdonú földterületeket, amelyeket bérbe tudnának
adni Medve Zsolt részére.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester
Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
68/2021. (XII.16.) határozata
Baranyiné Deák Mária tiszteletdíj lemondásáról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Baranyiné Deák Mária képviselői
tiszteletdíjról lemondó nyilatkozat alapján megállapítja, hogy az Önkormányzat 2022. évi
költségvetésében január, február és március hónapokban havi bruttó 46.812 Ft
pénzmaradvány keletkezik.
A pénzmaradvány forrása a 2022. évi költségvetésben az önkormányzat igazgatási
tevékenység keretében tervezett képviselői tiszteletdíj és járuléka előirányzat
pénzmaradványa lesz.
Az államháztartási törvény 34. §-ban kapott felhatalmazás alapján a pénzmaradvány terhére
az alábbi kifizetést engedélyezi:
A „Segítünk” Mozgáskorlátozottak Alapítvány számára (Budapest Bank: 1010389813235045-00000009)
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző
Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
69/2021. (XII.16.) határozata
dr. Kapronczi Mihály János tiszteletdíj lemondásáról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Kapronczi Mihály János
képviselői tiszteletdíjról lemondó nyilatkozat alapján megállapítja, hogy az Önkormányzat
2022. évi költségvetésében január, február és március hónapokban havi bruttó 31.351 Ft
pénzmaradvány keletkezik.

A pénzmaradvány forrása a 2022. évi költségvetésben az önkormányzat igazgatási
tevékenység keretében tervezett képviselői tiszteletdíj és járuléka előirányzat
pénzmaradványa lesz.
Az államháztartási törvény 34. §-ban kapott felhatalmazás alapján a pénzmaradvány terhére
az alábbi kifizetést engedélyezi:
A „Segítünk” Mozgáskorlátozottak Alapítvány számára (Budapest Bank: 1010389813235045-00000009)
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző
Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
70/2021. (XII.16.) határozata
a Matolcsy Miklós Általános Iskola 2022/2023. felvételi körzethatáráról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Matolcsy
Miklós Általános Iskola 2022/2023. felvételi körzethatárát.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző
Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
71/2021. (XII.16.) határozata
Rákóczi út 35. szám alatti fa kivágásáról
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, felhatalmazza dr. Kapronczi
Mihály Jánost, hogy a Farmos, Rákóczi út 35. szám alatti ingatlanon található 2 db fenyőfa
kivágását hozzáértő favágóval megszervezze.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester, dr. Kapronczi Mihály János képviselő
Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
72/2021. (XII.16.) határozata
Fő tér 7. szám alatti ingatlan bontás előtti előkészítéséről
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza dr.
Kapronczi Mihály Jánost, hogy a Farmos, Fő tér 7. szám alatti ingatlan bontás előtti
előkészítését szervezze meg arra alkalmas személyekkel.

