
2022. évi Képviselő-testületi határozatok 
 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének  

1/2022. (I.25.) 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 

2/2022. (I.25.) határozata 

a Közművelődési Könyvtár és Művelődési Ház  

2021. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóról 

 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 

Közművelődési Könyvtár és Művelődési Ház 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester, Czinkos Judit aljegyző 

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

3/2022. (I.25.) határozata  

a Közművelődési Könyvtár és Művelődési Ház 2022. évi munkatervéről 

 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 

Közművelődési Könyvtár és Művelődési Ház 2022. évi munkatervét.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester, Czinkos Judit aljegyző 

 

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

4/2022. (I.25.) határozata  

a Farmosi Települési Értéktár Bizottság 2021. évben végzett tevékenységéről szóló 

beszámolóról 

 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Farmosi 

Települési Értéktár Bizottság 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester, Czinkos Judit aljegyző 

 

 

 



Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

5/2022. (I.25.) határozata 

a Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása - MFP-

UHK/2022. című pályázaton való indulásról 

 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a 

Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása - MFP-

UHK/2022. elnevezésű pályázati kiírásra. A pályázat keretein belül a 2021. évben felállított 

prioritási sorrendet követve út felújításra kíván pályázni.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos 

dokumentumok aláírására. 

 

 Határidő: azonnal 

Felelős:  Horváth László polgármester, Czinkos Judit aljegyző 

 

Farmos Község Önkormányzat 

 Képviselő-testületének 

6/2022. (I.25.) határozata 

Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése - MFP-SZLOSZL/2022. 

című pályázaton való indulásról 

 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a 

Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése - MFP-SZLOSZL/2022. 

elnevezésű pályázati kiírásra. A pályázat keretein belül a posta utcai lakás felújítását tűzi ki 

célul.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos 

dokumentumok aláírására. 

 

 Határidő: azonnal 

Felelős:  Horváth László polgármester, Czinkos Judit aljegyző 

 

Farmos Község Önkormányzat 

 Képviselő-testületének 

7/2022. (I. 2523.49.) határozata 

Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása - MFP- BJA/2022.című pályázaton való 

indulásról 

 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a 

Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása - MFP- BJA/2022.elnevezésű pályázati 

kiírásra. A pályázat keretein belül a Rákóczi út járdájának aszfaltozását tűzi ki célul, illetve 

amennyiben a keretösszeg engedi a Matolcsy Miklós Általános Iskola alsó tagozata és a 

hentes ület közötti járdarész térkövezésére.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos 

dokumentumok aláírására. 

 Határidő: azonnal 

Felelős:  Horváth László polgármester, Czinkos Judit aljegyző 



 

Farmos Község Önkormányzat 

 Képviselő-testületének 

8/2022. (I.25.) határozata 

Kommunális eszköz beszerzése - MFP-KOEB /2022. című pályázaton való indulásról 

 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a 

Kommunális eszköz beszerzése - MFP-KOEB /2022. elnevezésű pályázati kiírásra. A 

pályázat keretein belül kistraktor és fűnyíró berendezés beszerzését tűzi ki célul.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos 

dokumentumok aláírására. 

 

 Határidő: azonnal 

Felelős:  Horváth László polgármester, Czinkos Judit aljegyző 

 

Farmos Község Önkormányzat 

 Képviselő-testületének 

9/2022. (I. 25) határozata 

Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - MFP-ÖTIK/2022/1. című pályázaton 

való indulásról 

 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a 

Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - MFP-ÖTIK/2022/1. elnevezésű 

pályázati kiírásra. A pályázat keretein belül a Polgármesteri Hivatal épületének felújítását tűzi 

ki célul.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos 

dokumentumok aláírására. 

 

 Határidő: azonnal 

Felelős:  Horváth László polgármester, Czinkos Judit aljegyző 

 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2021. (I. 25.) határozata 

az intézmények képviselőinek 2022. évi költségvetési igényeiről 

 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az intézmények 

képviselőinek igényeit tudomásul veszi.  

A Képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy a költségvetési rendelet tervezetének 

elkészítésekor az igényeket a fentiek szerint vegye figyelembe. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester, Czinkos Judit aljegyző 

 

 

 

 

 

 



Farmos Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

11/2022. (I.25.) határozata 

a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról 

 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésében, valamint 25. §-ában biztosított jogkörében eljárva, a 

Farmos község területén működő szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak az 

alábbi farmosi választópolgárokat választja meg: 

 

Tagok: 

 

Ábrók Judit 

Bugyiné Gyürki Andrea 

Földváriné Petrovics Eszter 

Gál Károlyné 

Kenyó Lajosné 

Kósa Éva 

Németh Tamás Zoltánné 

Tóth Ferencné  

Urbán Pálné 

 

Póttagok: 

 

Ács Sándorné 

Kenyó Dezsőné 

Kulcsár Zsófia 

Palotainé Kovács Bernadett 

Plavecz Panna 

Szécsényi Zoltánné 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Czinkos Judit HVI vezető 

 

Farmos Község Önkormányzat  

Polgármesterének 

12/2022. (I.25.) határozata  

a Polgármester 2022. évi szabadságai ütemezéséről 
 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a polgármester 

rendelkezésére álló szabadságainak ütemezését tudomásul veszi, és jóváhagyja az alábbiak 

szerint: 
 

Január  3 nap 

Február 3 nap 

Március 2 nap 

Április  2 nap 

Május  2 nap 

Június  6 nap 

Július  6 nap 

Augusztus 6 nap 



Szeptember  3 nap 

Október 3 nap 

November   1 nap 

December 8 nap 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester, Czinkos Judit aljegyző 

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

13/2022. (I.25.) határozata  

a 2022. évi téli igazgatási szünetről 

 

1./ Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri 

Hivatalban 2022. évben – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 232. § (3) 

bekezdésére alapítottan, - az alábbi időpontokban igazgatási szünetet rendel el: 

 

Téli igazgatási szünet: 2022. december 21. napjától 2023. 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: 2022. december 21. 

Felelős:  Horváth László polgármester, Czinkos Judit aljegyző 

 

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

14/2022. (I.25.) határozata  

Rákóczi Szövetség támogatásáról 

 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Rákóczi Szövetség 

által működtetett Magyar Iskola-választási Program részére 50.000 Ft ösztöndíjtámogatást 

biztosít a 2022. évi  költségvetéséből.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester, Czinkos Judit aljegyző 

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

15/2022. (I.25.) határozata  

TV2 általi film készítésről 

 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jelenleg nem kíván 

filmet készíttetni a TV2 által Farmos községről.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

 

 

 



Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

16/2022. (I.25.) határozata  

Medve Zsolt ingatlan vásárlásáról 

 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Medve 

Zsolt 2765 Farmos, Tavasz utca 26. szám alatti lakos ingatlanvásárlási kérelmét a Farmos 

1479. hrsz-ú (5600 m2) ingatlan, és a Farmos, 1480. hrsz-ú (1140 m2 ) önkormányzati 

ingatlanok tekintetében.  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 100 Ft/m2 áron adja el Medve Zsoltnak a fenti 

ingatlanokat, melyek együttes értéke 674.000 Ft, a vételár kiegyenlítését 12 havi egyenlő 

részletben engedélyezi.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az ingatlan adás-vételi szerződés 

megkötésére, és az adásvétellel kapcsolatos ügyintézésre. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

17/2022. (I.25.) határozata  

Antenna kihelyezésről 

 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elvi hozzájárulását 

adja ahhoz, hogy metALCOM Távközlési és Rendszerintegrációs Zrt. a Vodafone 

Magyarország Zrt. és a Vantage Towers Zrt. megbízásából a Magyar Állammal kötött 

koncessziós szerződés alapján közcélú, nyilvános, mobil telefonhálózat kiépítése érdekében 

bázisállomást létesítsen Farmoson.  

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a helyrajziszám illetve a bérleti díj 

vonatkozásában konkretizálja az adatokat, majd ezek ismeretében ismét kerüljön testület elé.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

18/2022. (I.25.) határozata  

Cseh Gyula rendkívüli települési támogatásáról 

 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 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 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, Czinkos Judit aljegyző 

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének  

19/2022. (II.15.) 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 

20/2022. (II.15.) határozata  

a 2022. évi költségvetés benyújtásáról  
 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2022. évre vonatkozó 

költségvetési rendelet tervezetét megismerte, az elhangzott módosításokkal a 2022. évi 

költségvetés összeállításának alapjául elfogadja, valamint további egyeztetésre alkalmasnak 

találja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester, Czinkos Judit aljegyző 

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének  

21/2022. (II.15.) határozata  

a 2021. évben pénzügyi támogatásban részesült helyi önszerveződő közösségek 

támogatásának felhasználásáról 

 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az 

önszerveződő közösségek 2021. évben kapott támogatásainak pénzügyi felhasználásáról szóló 

beszámolóját. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester, Czinkos Judit aljegyző 

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének  

22/2022. (II.15.) határozata  

Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzat Társulás 

2021. évi működéséről szóló beszámoló elfogadása 

 

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

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzat Társulás 2021. évi működéséről 

szóló beszámolót 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  

23/2022. (II.15.) határozata  

Zatkó János traktor-pótkocsi vásárlási kérelméről 

 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Zatkó János 2765 

Farmos, Rekettyés u. 1. szám alatti lakos részére értékesíti az önkormányzat tulajdonát képező 

traktor-pótkocsit, a határozat hozatalának napján érvényes haszonvas áron, megszorozva a 

pótkocsi súlyával.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének  

24/2022. (II.15.) határozata  

TURISZTIKAI CENTRUM KIALAKÍTÁSA - TÁBORHELY ÉS 

RENDEZVÉNYHELYSZÍN 

FARMOSON, TERMÉSZETI KÖRNYEZETBEN tárgyú projekt tervezési, építési-műszaki 

tervdokumentáció elkészítése feladatainak elvégzésére beérkezett árajánlatok elbírálása 

 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Belügyminisztérium 

által, a 1403/2019. (VII. 15.) Korm. határozat értelmében elindított Kedvezményezett 

Települések Gazdaságélénkítő Programján történő részvétel kapcsán végzendő tervezési, 

építési-műszaki tervdokumentáció elkészítése feladatainak elvégzése tárgyban irányuló 

felhívásra beérkezett árajánlatok közül Szikura Tamás e.v. (2194 Tura, Magdolna utca 11.) 

ajánlatát fogadja el.  

Engedélyezési tervek bruttó 2.540.000 Ft, kiviteli tervek bruttó . 7.175.500 Ft, mindösszesen 

bruttó 9.715.500 Ft.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének  

25/2022. (II.15.) határozata  

TURISZTIKAI CENTRUM KIALAKÍTÁSA - TÁBORHELY ÉS 

RENDEZVÉNYHELYSZÍN 

FARMOSON, TERMÉSZETI KÖRNYEZETBEN tárgyú projekt tervezési, építési-műszaki 

tervdokumentáció elkészítése feladatainak elvégzésére beérkezett árajánlatok elbírálása 

 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Belügyminisztérium 

által, a 1403/2019. (VII. 15.) Korm. határozat értelmében elindított Kedvezményezett 

Települések Gazdaságélénkítő Programján történő részvétel kapcsán végzendő üzleti terv 

elkészítésére és projektmenedzsment feladatok elvégzésére tárgyban irányuló felhívásra 



beérkezett árajánlatok közül Halasi Anita e.v. (2253 Tápióság, Rákóczi út 51.) ajánlatát 

fogadják el.  

Üzleti terv elkészítése bruttó 1.960.000 Ft, projektmenedzsmenti feladatok elkészítése bruttó 

4.200.000 Ft, mindösszesen bruttó 6.160.000 Ft. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének  

26/2022. (II.15.) határozata  

TOP-Plusz-1.2.3-21 belterületi utak fejlesztés pályázaton indulásról  

 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a 

TOP-Plusz-1.2.3-21 belterületi utak fejlesztése elnevezésű pályázati kiírásra.  

A pályázat keretein belül a Damjanich és Mátyás király út felújítását tűzi ki célul  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos 

dokumentumok aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

27/2022. (II.15.) határozata  

Bagyinszki Gábor rendkívüli települési támogatásáról 

 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Bagyinszki Gábor 2765 

Farmos, Vasút utca 13. 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 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, Czinkos Judit aljegyző 
 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

28/2022. (II.15.) határozata  

Kerekes László rendkívüli települési támogatási kérelméről 

 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Kerekes László 2765 

Farmos, József Attila utca 10. szám alatti lakos rendkívüli települési támogatás iránti kérelmét 

 



elutasítja. 

 

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, az a fél aki a döntést sérelmesnek tartja a 

kézhezvételt követő 30 napon belül közigazgatási pert indíthat.  

 

Indokolás 

 

Kerekes László 2022. január 20. napján rendkívüli települési támogatási iránti kérelmet 

nyújtott be Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testületéhez. Kérelmében előadta, 

hogy a nyugdíjából „végrehajtás jelleggel” levonásra kerül a szennyvíz-csatorna bekötési díja, 

továbbá személyi kölcsön és folyószámla-hitel is terheli a nyugdíját, így a kapott pénze nem 

elég a megélhetéséhez.  

A települési támogatásokról szóló 7/2018. (VI. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

R.)  

alapján: „ (1) Az Önkormányzat létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, 

valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő, illetőleg krízishelyzetbe 

került Farmoson lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek részére 

rendkívüli települési támogatást nyújthat.  

(2)Rendkívüli települési támogatás állapítható meg különösen 

a) baleset, illetőleg betegség miatt bekövetkező tartós, vagy huzamosabb idejű 

egészségkárosodás esetén, a kezelési költség, illetőleg jövedelemkiesés miatti 

nehézségek enyhítésére 

b) elemi kár bekövetkezése esetén, 

c) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása érdekében, 

d) nevelésbe vett gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez,  

gyermek fogadásának előkészítéséhez. 

… 

(5) A kérelemnek tartalmaznia kell 

a) a kérelmező azonosítására szolgáló adatokat, 

b) amennyiben a kérelmező nem azonos azzal, aki részére a támogatást igénylik, a 

támogatandó személy azonosítására szolgáló adatokat, 

c) annak kifejtését, hogy milyen okból szükséges a rendkívüli települési támogatás 

megállapítása. 

(6) A kérelemhez csatolni kell az (5) bekezdés c) pontjában foglaltak alátámasztását szolgáló 

rendelkezésre álló dokumentumokat.” 

 

A Képviselő-testület a rendelkező részben foglaltak szerint döntött, tekintettel arra, hogy a 

kérelem a R. rendkívüli település támogatás nyújtására vonatkozó feltételeinek nem felel meg.  

 

A döntést R. 6. §-a alapozza meg, a Képviselő-testület hatáskörét és illetékességét a R. 6. §-a 

határozza meg. A jogorvoslatról szóló tájékoztatást az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény 116. § (2) bekezdés és a 114. § (1) bekezdése alapján történt.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester, Czinkos Judit aljegyző 

 

 

 

 

 



Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének  

29/2022. (II.25.) határozata  

a 2022. évi közbeszerzési terv elfogadásáról 
 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése alapján Farmos Község Önkormányzat, mint 

ajánlatkérő által 2022. évben lefolytatandó közbeszerzési eljárások éves tervét a határozat 

mellékletét képező módon jóváhagyja. 

 

Határidő: terv elfogadására: 2022. március 31. 

Felelős: Horváth László polgármester, Czinkos Judit aljegyző 

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének  

30/2022. (II.25.) határozata  

a Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról 
 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. §-ának (2)-(4) bekezdései alapján 

2022. január 1. napjától Horváth László főállású polgármester illetményét bruttó 780.000 Ft-

ban, havi költségtérítését bruttó 117.000 Ft-ban állapítja meg.  

A Képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy gondoskodjon az adatok alapján az 

illetményszámfejtő hely értesítéséről.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Czinkos Judit aljegyző 

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

31/2022. (II.25.) 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, Czinkos Judit aljegyző 

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének  

32/2022. (II.25.) határozata  

a Községi Óvoda beszámolója a 2021/2022. nevelési év továbbképzési tervének 

megvalósulásáról, valamint a 2022/2023. nevelési év beiskolázási tervéről 
 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Községi Óvoda 

beszámolóját a 2021/2022. nevelési év továbbképzési tervének megvalósulásáról, valamint a 

2022/2023. tanév beiskolázási tervéről. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester, Czinkos Judit aljegyző 



 

Farmos Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

33/2022. (II.25.) határozata 

a szavazatszámláló bizottságok további póttagjainak megválasztásáról 
 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésében, valamint 25. §-ában biztosított jogkörében eljárva, a 

Farmos község területén működő szavazatszámláló bizottságok már megválasztott tagjai és 

póttagjai mellé további póttagokat az alábbiak szerint választja meg: 
 

A megválasztott tagokon és póttagokon felül további póttagok: 
 

Gecse János 

Kenyóné Kulcsár Anita 

Vekety Hajnalka Mária 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Czinkos Judit HVI vezető 

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

34/2022. (II.25.) határozata  

Barta Péterné rendkívüli települési támogatásáról 

 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Barta Péterné 2765 

Farmos, Kossuth Lajos utca 39. szám alatti lakos részére, rendkívüli élethelyzetre való 

tekintettel – 2022. március 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 

 

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 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, Czinkos Judit aljegyző 

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének  

35/2022. (II.25.) határozata  

Intézmények bérbeadásáról 

 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 83/2020.(IX.29.) számú 

határozatát - amely arra vonatkozott, hogy az Önkormányzat intézményeit a veszélyhelyzet 

ideje alatt nem lehet bérbe adni – visszavonja.  



A határozat visszavonását követően 2022. március 1-től ismételten bérbe adhatók az 

intézmények.  

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének  

36/2022. (III.18.) határozata  

a Kedvezményezett Települések Gazdaságélénkítő Programján történő részvételről 

 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Belügyminisztérium 

által, a 1403/2019. (VII. 15.) Korm. határozat értelmében elindított Kedvezményezett 

Települések Gazdaságélénkítő Programja című pályázaton részt kíván venni a „Turisztikai 

centrum kialakítása – táborhely és rendezvényhelyszín Farmoson, természeti környezetben” 

projekttel a Farmos, belterület 992/7 és 959 hrsz-ú területeken történő megvalósítással. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth László polgármestert, hogy a pályázat 

benyújtásával kapcsolatos dokumentumokat az Önkormányzat nevében aláírja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének  

37/2022. (III.29.) 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  

38/2022. (III.29.) határozata  

az Önkormányzat közbeszerzési szabályzatáról 

 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elnapolja az 

Önkormányzat átdolgozott közbeszerzési szabályzatáról való döntést, és visszautalja újabb 

átdolgozásra a régi szabályzattal összevetve.  

Határidő: azonnal  

Felelős: Horváth László polgármester 

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének  

39/2022. (III.29.) határozata  

A Farmos Rózsa Nyugdíjas Egyesület támogatásáról  

 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi önszerveződő 

közösségek 2022. évi pénzügyi támogatásának keretéből a Farmos Rózsa Nyugdíjas 

Egyesület részére 100.000 Ft támogatást biztosít. A támogatási összeg fedezetéül Farmos 



Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletben biztosított előirányzat 

nyújt fedezetet. A támogatási szerződést a Polgármester köti meg a szervezettel.  

 

Határidő: azonnal. 

Felelős: Horváth László polgármester, Czinkos Judit aljegyző 

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének  

40/2022. (III.29.) határozata  

A Farmosi Polgárőr Egyesület támogatásáról  

 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi önszerveződő 

közösségek 2022. évi pénzügyi támogatásának keretéből a Farmosi Polgárőr Egyesület 

részére 550.000 Ft támogatást biztosít. A támogatási összeg fedezetéül Farmos Község 

Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletben biztosított előirányzat nyújt 

fedezetet. A támogatási szerződést a Polgármester köti meg a szervezettel.  

 

Határidő: azonnal. 

Felelős: Horváth László polgármester, Czinkos Judit aljegyző 

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének  

41/2022. (III.29.) határozata  

A Farmos Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásáról 

 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi önszerveződő 

közösségek 2022. évi pénzügyi támogatásának keretéből a Farmos Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület részére 650.000 Ft támogatást biztosít. A támogatási összeg fedezetéül Farmos 

Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletben biztosított előirányzat 

nyújt fedezetet. A támogatási szerződést a Polgármester köti meg a szervezettel.  

 

Határidő: azonnal. 

Felelős: Horváth László polgármester, Czinkos Judit aljegyző 

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének  

42/2022. (III.29.) határozata  

A Farmosi Zenekar Egyesület támogatásáról 

 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi önszerveződő 

közösségek 2022. évi pénzügyi támogatásának keretéből a Farmosi Zenekar Egyesület részére 

80.000 Ft támogatást biztosít. A támogatási összeg fedezetéül Farmos Község Önkormányzat 

2022. évi költségvetéséről szóló rendeletben biztosított előirányzat nyújt fedezetet. A 

támogatási szerződést a Polgármester köti meg a szervezettel.  

 

Határidő: azonnal. 

Felelős: Horváth László polgármester, Czinkos Judit aljegyző 

 

 

 



Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének  

43/2022. (III.29.) határozata  

A Farmosi Hagyományőrző Egyesület támogatásáról 

 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi önszerveződő 

közösségek 2022. évi pénzügyi támogatásának keretéből a Farmosi Hagyományőrző 

Egyesület részére 210.000 Ft támogatást biztosít. A támogatási összeg fedezetéül Farmos 

Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletben biztosított előirányzat 

nyújt fedezetet. A támogatási szerződést a Polgármester köti meg a szervezettel.  

 

Határidő: azonnal. 

Felelős: Horváth László polgármester, Czinkos Judit aljegyző 

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének  

44/2022. (III.29.) határozata  

A Sport Klub Farmos támogatásáról 

 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi önszerveződő 

közösségek 2022. évi pénzügyi támogatásának keretéből a Sport Klub Farmos részére 

1.583.000 Ft támogatást biztosít. A támogatási összeg fedezetéül Farmos Község 

Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletben biztosított előirányzat nyújt 

fedezetet. A támogatási szerződést a Polgármester köti meg a szervezettel.  

 

Határidő: azonnal. 

Felelős: Horváth László polgármester, Czinkos Judit aljegyző 

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

45/2022. (III.29.) határozata  

a Farmos, Rákóczi út 35. szám alatti ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatról 

 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Farmos, Rákóczi út 

35. szám alatti ingatlanra vonatkozóan Csónaki Boglárka 5152 Jászberény, Portelek 79. szám 

alatti lakostól 2022. március 10. napján érkezett 13.500.000 Ft-ról szóló vételi ajánlatot 

elfogadja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth László polgármestert, hogy az adásvétellel 

kapcsolatos dokumentumokat az Önkormányzat nevében aláírja.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Horváth László polgármester 

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

46/2022. (III.29.) határozata  

Címerhasználatról 

 



Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a község címerének és 

zászlajának használatáról szóló 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet 7.§ (1) bekezdés 

felhatalmazása alapján engedélyezi a Muszály közterületén lévő Turul Emlékműnél Farmos 

község címerével ellátott zászló kihelyezését.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Horváth László polgármester 

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének  

472022. (IV.26.) határozata  

Két ülés között történt fontosabb eseményekről, megtett intézkedésekről 

 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester tájékoztatóját a két 

ülés között történt fontosabb eseményekről, tett intézkedésekről elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

48/2022. (IV.26.) Kt. határozata  

az Önkormányzat közbeszerzési szabályzatáról 

 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az 

Önkormányzat átdolgozott közbeszerzési szabályzatát. A Képviselő-testület felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy a szabályzatot aláírja.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Horváth László polgármester 

 

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

49/2022. (IV.26.) határozata  

a tartósan betöltetlen orvosi körzettel kapcsolatos szándéknyilatkozat 

 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy szándékában áll Dr. 

Albunni Walid (pecsétszám: 80820) orvos személyes közreműködésével működő 

egészségügyi szolgáltatóval a Farmos I. számú háziorvosi körzet tekintetében (2765 Farmos, 

Béke út 8.) legalább 6 éves időtartamra feladat-ellátási szerződést kötni. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Horváth László polgármester 

 

 

 

 

 

 

 



Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

50/2022. (IV.26.) Kt. 

határozata  

Tabányi András és Bod Laura ingatlanvásárlási kérelme 

 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem ad el a Farmos, 

0211/12. hrsz-ú ingatlanból 175 m2-t Tabányi András és Bod Laura részére, azonban a 

Képviselő-testület attól nem zárkózik el, hogy az ingatlanuk előtt lévő terület útmenti területet 

lekaszálják és gépjármű megállóhelyként használják. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Horváth László polgármester 

 

Farmos Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

51/2022. (IV.26.) határozata  

A Farmosi Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóról 

 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Farmosi 

Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester, Czinkos Judit aljegyző 

 

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének  

52/2022. (IV.26.) határozata  

a XVIII. Farmosi Kulturális, Kézműves és Zenei Fesztivál előkészítéséről 

 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a XVIII. 

Farmosi Kulturális, Kézműves és Zenei Fesztivál szervezésével kapcsolatos tájékoztatót. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester, Czinkos Judit aljegyző 

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének  

53/2022. (IV.26.) határozata  

Trianoni megemlékezésről  

 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, a községi Tiranoni 

megemlékezést 2022. június 4-én szombaton 10:00-kor tartják a Trianoni Emlékműnél.  

 

Felelős: Baranyiné Deák Mária Kulturális Bizottság elnöke 

Határidő: 2022. június 4. 

 

 

 



Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének  

53/2022. (IV.26.) határozata  

Trianoni megemlékezésről  

 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, a községi Tiranoni 

megemlékezést 2022. június 4-én szombaton 10:00-kor tartják a Trianoni Emlékműnél.  

 

Felelős: Baranyiné Deák Mária Kulturális Bizottság elnöke 

Határidő: 2022. június 4. 

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

54/2022. (V.31.) Kt. 

határozata  

Ceglédi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2021. évi szakmai tevékenységéről szóló 

beszámolójáról 

 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Ceglédi 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2021. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolóját.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Horváth László polgármester 

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

55/2022. (V.31.) Kt. 

határozata  

Nagykátai Rendőrkapitányság 2021. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolójáról 

 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Nagykátai 

Rendőrkapitányság 2021. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolóját.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Horváth László polgármester 

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének  

56/2022. (V.31.) 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 

57/2022. (V.31.) határozata  

Tájékoztató a 2021. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól és  

a belső kontrollrendszer működéséről 

 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2021. évi belső 

ellenőrzések tapasztalatairól és a belső kontrollrendszer működéséről szóló tájékoztatót, 

illetve a belső ellenőrzésről készült éves ellenőrzési jelentést. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester, Czinkos Judit aljegyző 
 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének  

58/2022. (V.31.) határozata  

a 2022. évi közbeszerzési terv módosításáról 

 

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

2022. évi közbeszerzési tervét a mellékelt táblázatban foglaltak szerinti tartalommal. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester, Czinkos Judit aljegyző 

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

59/2022. (V.31.) határozata  

Az óvodai csoportok számának és az óvoda nyitva tartásának meghatározásáról 

 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozza: 

A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény felhatalmazása alapján a Községi 

Óvoda csoportjainak számát, valamint a Községi Óvoda nyitva tartását a 2022/2023-as 

nevelési évre az alábbiak szerint határozza meg: 

1./ Induló óvodai csoportok száma: 5 

2./ A községi óvoda nyitvatartási ideje hétfőtől péntekig: 06:30 órától – 17:00 óráig. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester, Czinkos Judit aljegyző 

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

60/2022. (V.31.) határozata  

Óvodai férőhely-túllépés engedélyezéséről 

 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozza: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. (továbbiakban: Nkt.) 25. § (7) bekezdése 

felhatalmazása alapján engedélyezi a 2022/2023-as nevelési évben a csoportlétszámok 10%-al 

történő emelését.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester, Czinkos Judit aljegyző 



 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

61/2022. (V.31.) határozata  

Átfogó értékelés a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2021. évi ellátásáról 

 

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

gyermekvédelmi feladatok ellátásának 2021. évi átfogó értékelését elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester, Czinkos Judit aljegyző 

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

62/2022. (V.31.) határozata  

Csillik Katalin, valamint a 3 Ász Kft. településrendezési kérelméről 

 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem támogatja Csillik 

Katalin, valamint a 3 Ász Kft. településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó 

kérelmét, tekintettel arra, hogy Farmos község településrendezési eszközeinek felülvizsgálata 

abban a szakaszban van, amelyben egyedi megkereséseket nem lehet beépíteni a tervekbe. 

Amennyiben a településrendezés lezajlik, úgy nyílik lehetőség egyedi kérelmek elbírálására.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester, Czinkos Judit aljegyző 
 

Farmos Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

63/2022.(V.31.) határozata 

A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati 

Társulás Társulási Megállapodása módosítása 

 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Horváth László polgármester 

előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 

 

A képviselő-testület a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának III. számú módosítását a 

melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester 
 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

64/2022. (V.31.) határozata  

Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi költségvetésének módosításáról 

 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete előterjesztés szerint jóváhagyja a Tápió-

vidéki Többcélú Kistérségi Társulás jogutód nélküli megszűnése miatt a Tápió-vidéki 



Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi költségvetésének 2021. december 31-i módosítását az 

alábbiak szerint: 

 

272.869.753 Ft Költségvetési bevétellel 

320.283.491 Ft Költségvetési kiadással 

    - 47.413.738 Ft 

ezen belül az egyenleg 

- 45.655.288 Ft 

-1.758.450 Ft 

Költségvetési egyenleggel 

 

   működési célú hiánnyal  

   felhalmozási célú hiánnyal 

 

A költségvetési hiány finanszírozása belső forrás 47.413.738 Ft költségvetési maradvány 

igénybevételével történik. A Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulásnál működési és 

felhalmozási célú hitel felvétel nem történt. 

  

A Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi költségvetésének 2021. december 31-i 

módosítása az eredeti jegyzőkönyv melléklete. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

65/2022. (V.31.) határozata  

Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési záró beszámolójáról 

 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete előterjesztés szerint jóváhagyja a Tápió-

vidéki Többcélú Kistérségi Társulás jogutód nélküli megszűnése miatt a Tápió-vidéki 

Többcélú Kistérségi Társulás 2021. december 31-i nappal készült éves költségvetési (záró) 

beszámolóját az alábbiak szerint:  

 

  219.471.921 Ft költségvetési bevétellel 

    47.413.738 Ft finanszírozási bevétellel 

 

  231.222.608 Ft költségvetési kiadással 

                     0 Ft finanszírozási kiadással 

     35.663.051 Ft módosított pénzmaradvánnyal 

 

A 2021. évi pénzmaradvány a Kistérségi Gondozási Központ, Nagykáta intézmény 

maradványa, a 6. melléklet szerinti bontásban. 

 

A Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi költségvetésének 2021. december 31-i 

nappal készült (záró) beszámolója az eredeti jegyzőkönyv melléklete. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

 

 

 



Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

66/2022. (V.31.) határozata  

Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi pénzügyi elszámolásáról 

 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete előterjesztés szerint jóváhagyja a Tápió-

vidéki Többcélú Kistérségi Társulás jogutód nélküli megszűnése miatt a Tápió-vidéki 

Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi pénzügyi elszámolását.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ügyben szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

67/2022. (V.31.) határozata  

Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás tulajdonát képező gépjárműről 

 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a 

Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás jogutód nélküli megszűnése miatt a Tápió-vidéki 

Többcélú Kistérségi Társulás tulajdonát képező NIM-039 frsz-ú 0 Forint könyv szerinti 

értéken nyilvántartott Suzuki Vitara személygépjármű térítés nélkül 0 Forintért átadásra kerül 

a Kistérségi Gondozási Központ, Nagykáta intézménynek.   

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

68/2022. (V.31.) határozata  

Terék József támogatási kérelméről 

 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Terék József kérelmét 

támogatja, miszerint a Tápió Énekegyüttes tagját Czira Sára népdalénekest 200.000 Ft 

támogatásban részesíti új népviseleti ruha vásárlás címen, az önkormányzat 2022. évi tartalék 

keretének terhére.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester 
 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

69/2022. (V.31.) határozata  

Bázisállomás létesítéséről 

 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a Vodafone 

által telepítendő 51,5 m magas rácsos tornyos bázisállomás létesítését a 211/14 hrsz-ú 

ingatlanon.  



Továbbá támogatja, hogy a településrendezési eszközök módosítását a cég saját költségén 

végezze el.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester 
 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének  

70/2022. (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  

71/2022. (VI.28.) határozata  

a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2021. évi üzemeltetésről szóló beszámolójáról 

 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2021. évi üzemeltetésről szóló beszámolóját. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester, Aliné dr. Kollár Katalin jegyző 
 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének  

72/2022. (VI.28.) határozata  

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. közüzemi szerződésmódosításról 

 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy dr. Kapronczi 

Mihály János képviselő kérésére megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy járjon utána a 

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-nél a Farmoson lakóingatlan funkciót betöltő, de cég 

székhelyként is bejegyzett ingatlanokra vonatkozó szerződésmódosításnak. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester, Aliné dr. Kollár Katalin jegyző 

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

73/2022. (VI.28.) Kt. 

határozata  

a települési önkormányzatok 2022. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 

kapcsolódó támogatásról 
 

1. Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Horváth László 

polgármestert és Aliné dr. Kollár Katalin jegyzőt, hogy a települési önkormányzatok 

2022. évi szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó pályázatot az ebr 42 

önkormányzati információs rendszeren keresztül - 200 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 254.000 - 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: 2022. augusztus 31. 

Felelős: Horváth László polgármester, Aliné dr. Kollár Katalin jegyző 
 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

74/2022. (VI.28.) Kt. határozata  

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához igényelt 

támogatással kapcsolatos nyilatkozatokról 

 

1. Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy 

a) a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok megfelelnek a 

valóságnak, teljeskörűek, valósak és hitelesek, 

aa) a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatási igényt 2021. 

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 papír formában.  

 

Felelős: Horváth László polgármester, Aliné dr. Kollár Katalin jegyző 

Határidő: 2022. augusztus 31. 
 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

75/2022. (VI.28.) határozata  

a Farmos külterület 0211/14 helyrajzi számú ingatlan kiemelt fejlesztési területnek 

nyilvánításáról 

 

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

0211/14  helyrajzi számú ingatlan területét önkormányzati szempontból kiemelt fejlesztési 



területté, a bázisállomás létesítését önkormányzati szempontból kiemelt beruházássá 

nyilvánítja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester, Aliné dr. Kollár Katalin jegyző 

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

76/2022. (VI.28.) határozata  

Tóth Richárd településrendezési kérelméről 

 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem támogatja Tóth 

Richárd településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó kérelmét, tekintettel arra, 

hogy Farmos község településrendezési eszközeinek felülvizsgálata abban a szakaszban van, 

amelyben egyedi megkereséseket nem lehet beépíteni a tervekbe. Amennyiben a 

településrendezés lezajlik, úgy nyílik lehetőség egyedi kérelmek elbírálására.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester, Aliné dr. Kollár Katalin jegyző 

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

77/2022. (VI.28.) határozata  

A Sport-Klub Farmos SE támogatási kérelméről 

 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, a Sport-Klub Farmos SE 

támogatási kérelmében foglaltak megvalósítása érdekében 1.500.000 Ft támogatást nyújt az 

egyesület részére, a tartalékkeret terhére.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester, Aliné dr. Kollár Katalin jegyző 

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének  

78/2022. (VI.28.) határozata  

a bölcsőde módszertani szakértői véleményéről 

 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Magyar Bölcsődék 

Egyesülete módszertani szakértőjének a bölcsődéről kialakított szakvéleményét, és megbízza 

a polgármestert és Böjti Károlyné képviselőt, hogy vizsgálják meg a szakvéleményben 

megjelölt, valamint egyéb úton a képviselő-testület tudomására jutott hibák, hiányosságok 

okait, korrigálásuk lehetőségeit annak érdekében, hogy a működési engedélyeztetési eljárás 

eredményesen lefolytatható legyen.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester, Böjti Károlyné képviselő 

 

 

 

 



Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének  

79/2022. (VI.28.) határozata  

a XVIII. Farmosi Kulturális, Kézműves és Zenei Fesztivál előkészítéséről 

 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a XVIII. 

Farmosi Kulturális, Kézműves és Zenei Fesztivál szervezésével kapcsolatos tájékoztatót. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester, Aliné dr. Kollár Katalin jegyző 

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének  

80/2022. (VII.20.) határozata  

a „Helyi piac kialakítása Farmoson_VP6-7.2.1.1-20” tárgyú közbeszerzési eljárás 

eredménytelenségéről 

 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Helyi piac 

kialakítása Farmoson_VP6-7.2.1.1-20” tárgyú, EKR001248962021 azonosító számú 

közbeszerzési eljárása során az alábbiak szerinti eljárást lezáró döntést hozza meg: 

 

 

Az eljárás során az alábbi ajánlatok érkeztek be: 

Ajánlattevő rövid neve 1.Nettó 

ajánlati ár 

(HUF) 

2. M2. pont 

szerinti 

szakember többlet 

tapasztalata 

(MVÉ 

alkalmassági 

követelményt 

igazoló 

szakember) 

(hónap min.0 max 

36) 

3.M3. pont 

szerinti 

szakember 

többlet 

tapasztalata 

(MVÉG 

alkalmassági 

követelményt 

igazoló 

szakember 

(hónap 

(hónap min.0 

max 36) 

4. Teljesítésbe 

bevont 

hátrányos 

helyzetű 

munkavállalók 

száma (fő min 

0 max 3) 

ORE Komplett Bau 

Kft 

109 878 353 36 36 1 

PELAPROJECT 

Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

122 653 750 36 36 3 

PMG Építőipari 

Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

126 508 082 36 36 0 

KÁTA ÉPSZÖV 

Építőipari 

Szövetkezeti, Termelő, 

Szolgáltató és 

Kereskedelmi Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

140 047 349 38 49 3 



Szilasi és Társa 

Termelő és Szolgáltató 

Kft. 

140 908 885 41 41 3 

 

A rendelkezésre álló fedezet: 

Nettó (Ft) Áfa (Ft)  Bruttó (Ft) 

 51 710 845      13 961 925      65 672 770    

 

Az eljárás során kiegészítő fedezetet az Önkormányzatnak nem áll módjában 

biztosítani, így az eljárást eredménytelenné nyilvánítja az alábbiak szerint: 

1. A Kbt. 75. § (4) alapján: A (2) bekezdés b) pontjában foglalt esetben az ajánlatkérő az 

ajánlatok bontásáig az EKR-ben rögzített adattal igazolhatja a rendelkezésre álló 

fedezet összegét.  

2. Az Ajánlatkérő az EKR-ben az előkészítés szakaszban az ajánlatok bontásáig 

rögzítette a rendelkezésre álló fedezetet. 

3. A rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez 

az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel. 

Szükséges kiegészítő fedezet összege: nettó  70 942 905 Ft. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester, Aliné dr. Kollár Katalin jegyző 

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

81/2022. (VII.20.) határozata  

a Községi Óvoda alapító okiratának módosításáról 

 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Községi Óvoda alapító 

okiratának módosítását az előterjesztés szerint.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester, Aliné dr. Kollár Katalin jegyző 

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

82/2022. (VII.20.) határozata  

A Stenzl-House Kft. 2022. szeptember 1-től érvényes árajánlatának elfogadásáról 

 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a Stenzl-

House Kft. közétkeztetésre vonatkozó, 2022. szeptember 1. napjától érvényes árajánlatát, és 

felkéri a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester, Aliné dr. Kollár Katalin jegyző 

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

83/2022. (VII.20.) határozata  



feladat-ellátási szerződés megkötéséről a praxisjog átadásával az I. számú háziorvosi 

körzetre vonatkozóan 

 

 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dr. Albunni Walid 

(pecsétszám: 80820) orvos személyes közreműködésével működő egészségügyi szolgáltatóval 

a Farmos I. számú háziorvosi körzet tekintetében (2765 Farmos, Béke út 8.) legalább 6 éves 

időtartamra a praxisjog átadásával feladat-ellátási szerződést köt. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a feladat-ellátási szerződés megkötésére, és az 

egyéb szükséges jognyilatkozatok megtételére.  

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

84/2022. (VII.20.) határozata 

telephely bejegyzéséhez való hozzájárulásról  

 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul ahhoz, 

hogy a Dr. Albunni Walid (pecsétszám: 80820) orvos személyes közreműködésével működő 

BoniMed Kft. egészségügyi szolgáltató telephelyeként a 2765 Farmos, Béke út 8. szám 

bejegyzésre kerüljön.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester, Aliné dr. Kollár Katalin jegyző 

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

85/2022. (VII.20.) határozata  

a Farmos belterület 822/133 helyrajzi számú földterület haszonbérbe adásáról 

 

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

Önkormányzatának 1/1 tulajdonában álló Farmos belterület 822/133 helyrajzi számú 

földterület vonatkozásában 5 évre, 2022. szeptember 1. napjától 2027. augusztus 31. napjáig 

haszonbérleti szerződést köt a Tápió-Farm Kft-vel (2765 Farmos, 0198/2 hrsz.) kérelmezővel, 

a bérleti díj aranykoronánként 2500 Ft, 369.025 Ft/év. Felhatalmazza a testület a 

polgármestert a haszonbérleti szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. 

A képviselő-testület kijelenti, hogy a haszonbérleti szerződés megkötésével kapcsolatos 

valamennyi költség a haszonbérbe vevőt terheli.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester, Aliné dr. Kollár Katalin jegyző 

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

86/2022. (VII.20.) 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 2023-

2037. évekre vonatkozó, víziközmű rendszer gördülő fejlesztési tervek 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 meghatalmazásokat aláírja.  

 

Felelős: Horváth László polgármester, Aliné dr. Kollár Katalin jegyző 

Határidő: 2022. augusztus 15. 

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

87/2022. (VIII.25.) határozata  

Piac pályázatról 

 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „Helyi piac 

kialakítása Farmoson VP6-7.2.1.1-20 azonosító számú pályázat befejezési határidejének 

módosítását kezdeményezi, valamint 2022. októberében újabb közbeszerzési eljárást ír ki.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

88/2022. (VIII.25.) határozata  

Farmos Község Önkormányzatának „Farmos komplex zöldinfrastruktúra fejlesztése” 

című, TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00076 azonosító számú támogatott projektjéhez 

kapcsolódó éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elkészítésére irányuló ajánlatok 

 

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

komplex zöldinfrastruktúra fejlesztése” című, TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00076 

azonosító számú támogatott projektjéhez kapcsolódó éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat 

elkészítésére irányuló ajánlatkérésre érkezett ajánlatok közül a legalacsonyabb ajánlati ár 

bírálati szempont alapján Balázsfi Enikő egyéni vállalkozó 1 295 400 Forintos ajánlatát 

fogadja el, és felhatalmazza Horváth László polgármestert a megbízási szerződés aláírására.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester, Aliné dr. Kollár Katalin jegyző 

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

89/2022. (VIII.25.) határozata  

Farmos Község Önkormányzatának „Farmos komplex zöldinfrastruktúra fejlesztése” 

című, TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00076 azonosító számú támogatott projektjéhez 

kapcsolódó kiviteli terv elkészítésére irányuló ajánlatok 

 

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

komplex zöldinfrastruktúra fejlesztése” című, TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00076 

azonosító számú támogatott projektjéhez kapcsolódó kiviteli terv elkészítésére irányuló 

ajánlatkérésre érkezett ajánlatok közül a legalacsonyabb ajánlati ár bírálati szempont alapján 

WeiszerLAB Kft. bruttó 12 039 600 Forintos ajánlatát fogadja el, és felhatalmazza Horváth 

László polgármestert a megbízási szerződés aláírására.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester, Aliné dr. Kollár Katalin jegyző 



 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

90/2022. (VIII.25.) határozata  

a víziközmű rendszerre vonatkozó gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrész 

módosításának elfogadása 

 

1. Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 2023-

2037. évekre vonatkozó, víziközmű rendszer gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási 

tervrészének módosítását, továbbá előterjesztésre javasolja a Magyar Energetikai és Közmű-

szabályozási Hivatalhoz, a szükséges eljárás lefolytatása érdekében. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges dokumentumokat 

aláírja.  

 

Felelős: Horváth László polgármester, Aliné dr. Kollár Katalin jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

91/2022. (VIII.25.) Kt. határozata  

környezeti vizsgálatról 

 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Farmos 

község településrendezési eszközei részleges - a 0211/14 helyrajzi számú ingatlant 

érintő - módosításához, a környezet védelméért felelős közigazgatási szervek 

véleménye alapján, környezeti vizsgálat lefolytatása nem szükséges. 

 

Felelős: Horváth László polgármester, Aliné dr. Kollár Katalin 

Határidő: azonnal  
 

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

92/2022. (VIII.25.) Kt. határozata  

partnerségi egyeztetés lezárásáról 

 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a partnerségi egyeztetés helyi 

szabályairól szóló 4/2016. (VI. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdésében 

megállapított hatáskörében eljárva a következő döntést hozza: 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

településrendezési eszközök Farmos község 0211/14 hrsz. ingatlanra vonatkozó 

módosítása kapcsán lefolytatott partnerségi egyeztetést lezárja. A partnerségi 

egyeztetés során nem érkezett egyetlen vélemény sem. 

Felelős: Horváth László polgármester, Aliné dr. Kollár Katalin 

Határidő: azonnal  

 

 

 



Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

92/2022. (VIII.25.) Kt. határozata  

partnerségi egyeztetés lezárásáról 

 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a partnerségi egyeztetés helyi 

szabályairól szóló 4/2016. (VI. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdésében 

megállapított hatáskörében eljárva a következő döntést hozza: 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

településrendezési eszközök Farmos község 0211/14 hrsz. ingatlanra vonatkozó 

módosítása kapcsán lefolytatott partnerségi egyeztetést lezárja. A partnerségi 

egyeztetés során nem érkezett egyetlen vélemény sem. 

Felelős: Horváth László polgármester, Aliné dr. Kollár Katalin 

Határidő: azonnal  

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

93/2022. (VIII.25.) Kt. Határozata  

Takarékbank Zrt-vel történő kihelyezett ATM szolgáltatási szerződésről 

 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy nem kíván kihelyezett 

ATM szolgáltatási szerződést kötni a Takarékbank Zrt-vel.  

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

94/2022. (VIII.25.) Kt. Határozata  

Euronet ATM telepítésének ajánlatáról 

 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy megbízza Horváth 

László polgármestert, hogy kérjen aktuális ajánlatot Euronet ATM telepítésére vonatkozóan.  

Felelős: Horváth László 

Határidő: azonnal 
 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

95/2022. (VIII.25.) Kt. Határozata  

Packeta csomagautomata kihelyezéséről 

 

Farmos Község Önkormányzatának képviselő-testülete engedélyezi a Packeta Hungary Kft. 

részére 4 oszlopos Z-BOX csomagautomata kihelyezését, az üzemeltető költségére. A 

lehetséges helyszínek bemutatását követően az üzemeltető dönt a helyszínről.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester, Aliné dr. Kollár Katalin jegyző 

 

 

 

 

 



Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

96/2022. (VIII.25.) határozata  

ifj. Mucsinyi László kérelméről  

 

Farmos Község Önkormányzatának képviselő-testülete tudomásul veszi ifj. Mucsinyi László 

(2765 Farmos, Muszaly 3., szül 1998. 07. 19. an.: Dabis Emőke) kérelmében foglaltakat, és 

úgy határoz, hogy a Farmos 822/33 helyrajzi számú ingatlan haszonbérbe adásával 

kapcsolatban meghozott 85/2022. (VII. 20.) számú határozatát helyben hagyja.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester, Aliné dr. Kollár Katalin jegyző 

 

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

97/2022. (VIII.25.) határozata  

 

1.) Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-

testület) az előterjesztésben foglaltakat megismerte, mely alapján jóváhagyja és elfogadja 

a DTKH Nonprofit Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Kisfái 248. 0737/12 hrsz; 

cégjegyzékszám: 03-09-131340; adószám: 12564392-2-03, képviseli: Agatics Roland 

ügyvezető; a továbbiakban: DTKH) 120.000.000,-Ft (Egyszázhúszmillió forint) vagyoni 

hozzájárulás szolgáltatásával megvalósuló ázsiós tőkeemelését. 

 

2.) A Képviselő-testület jóváhagyja az Önkormányzat, mint a DTKH 100.000 Ft mértékű 

törzsbetétének tulajdonosa nevében a polgármester által kiállított nyilatkozatot, mely 

szerint jelen határozat 1.) pontja szerinti ázsiós tőke emelés esetén gyakorolható 

elsőbbségi jogával az Önkormányzat nem kíván élni, a tőkeemelésben nem vesz részt. 

 

3.) A Képviselő-testület elfogadja és jóváhagyja, hogy DTKH törzstőkéje 54.360.000,-Ft-ról 

azaz ötvennégymillió-háromszázhatvanezer forintról új törzsbetétek teljesítésével 

54.400.000, -Ft-ra azaz ötvennégymillió-négyszázezer forintra kerüljön felemelésre, 

melynek teljes egésze, mindösszesen 40.000 Ft, azaz negyvenezer forint pénzbeli vagyoni 

hozzájárulás. 

 

4.) A Képviselő-testület jóváhagyja és elfogadja a DTKH alábbi tagjainak kijelölését a 

törzstőke felemelésére és pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatására: 

− FBH-NP Nonprofit Kft tagot 10.000,-Ft ,  

− Vertikál Nonprofit Zrt. tagot 10.000,-Ft,  

− Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft. tagot 10.000,-Ft,  

− Vertikál Vagyonkezelő Kft. tagot10.000 Ft 

 

5.) A Képviselő-testület jóváhagyja és elfogadja, hogy a törzstőke felemelését követően a 

DTKH törzstőkéje 54.360.000.-Ft-ról 40.000,-Ft-tal 54.400.000.-Ft-ra emelkedik, míg a 

törzstőkeemelésben résztvevő tagok törzsbetétje a következő lesz: 

− FBH-NP Nonprofit Kft törzsbetétje 13.600.000,-Ft-ról 10.000.-Ft-tal 13.610.000,-Ft-ra 

emelkedik.  

− Vertikál Nonprofit Zrt. törzsbetétje 10.600.000,-Ft-ról 10.000,-Ft-tal 10.610.000,-Ft-ra 

emelkedik.  



− Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft. törzsbetétje 17.760.000,-Ft-ról 10.000,-Ft-

tal 17.770.000,-Ft-ra emelkedik, 

− Vertikál Vagyonkezelő Kft. törzsbetéte 10.100.000,-Ft-ról 10.000,-Ft-tal 10.110.000 

Ft-ra emelkedik. 

 

6.) A Képviselő-testület jóváhagyja és elfogadja, hogy a jegyzett tőke megemelésével 

egyidejűleg és arra tekintettel a jegyzett tőke - saját tőke törvényben előírt arányának 

biztosítása érdekében  

- az FBH-NP Nonprofit Kft. 31 338 444 Ft,  

- a Vertikál Nonprofit Zrt. 24 423 346 Ft,  

- a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft. 40 927 380 Ft,  

- a Vertikál Vagyonkezelő Kft. 23 270 830 Ft  

összegű pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljesítésére köteles a tőketartalékba történő 

helyezéssel. A Képviselő-testület egyidejűleg tudomásul veszi, hogy a tagok által a 

tőketartalékba teljesítendő pénzbeli vagyoni hozzájárulás a tagok törzsbetétjét nem 

növeli és részükre nem fizethető vissza. 

 

7.) A Képviselő-testület jóváhagyja és elfogadja, hogy a törzstőke emelésben résztvevő 

tagok számára a teljes (jegyzett tőkébe és tőketartalékba teljesítendő) pénzbeli vagyoni 

hozzájárulásuk átutalásának határidejeként 2022. július 31. napja került meghatározásra. 

 

8.) A Képviselő-testület jóváhagyja és megerősíti a DTKH taggyűlésének 2/2022(VII.7.) 

TGY. határozata meghozatalában résztvevő önkormányzati képviselőjének 

(polgármesterének, meghatalmazottjának) e taggyűlési határozat meghozatala során 

leadott igenlő szavazatát. 

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

98/2022. (VIII.25.) határozata  

 

1) A Képviselő-testület elfogadja és jóváhagyja a DTKH Nonprofit Kft. (székhely: 6000 

Kecskemét, Kisfái 248. 0737/12 hrsz; cégjegyzékszám: 03-09-131340; adószám: 

12564392-2-03, képviseli: Agatics Roland ügyvezető; a továbbiakban: DTKH) Társasági 

szerződésének módosítását a DTKH taggyűlésének 3/2022(VII.7.) TGY. határozata 

szerinti tartalommal.  

 

2) A Képviselő-testület jóváhagyja és megerősíti a DTKH taggyűlésének 3/2022(VII.7.) 

TGY. határozata meghozatalában résztvevő önkormányzati képviselőjének 

(polgármesterének, meghatalmazottjának) e taggyűlési határozat meghozatala során 

leadott igenlő szavazatát. 

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

99/2022. (VIII.25.) határozata  

a TIHASZ Zrt. tulajdonában lévő 2765 Farmos, Fő tér 4. szám alatti ingatlanról 

 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy szándékában áll 

megvásárolni a TIHASZ Zrt. tulajdonában lévő 2765 Farmos, Fő tér 4. szám alatti ingatlant az 

eladó által ajánlott ajánlati ár függvényében. Felkéri a polgármestert, hogy a döntést 

ismertesse a TIHASZ Zrt-vel, és kérjen ajánlatot az ingatlanra vonatkozóan.  



 

Felelős: Horváth László polgármester, Aliné dr. Kollár Katalin jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

100/2022. (VIII.25.) határozata  

Balázs János rendkívüli települési támogatás iránti igényéről 
 

Farmos Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)  a települési támogatásokról 

szóló 7/2018. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 6. § bekezdése szerinti kapott hatáskörében 

eljárva úgy dönt, hogy Balázs János 2765 Farmos, Bercsényi út 19. szám alatti lakos részére, 

rendkívüli élethelyzetére való tekintettel 2022. szeptember hónaptól - 12 hónapos időtartamra 

- 28.500 Ft/hó rendkívüli települési támogatást állapít meg.  

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen 

annak érdekében, hogy a megállapított támogatás minden hónap 10. napjáig Balázs János 

pénzintézeti számlájára 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, Aliné dr. Kollár Katalin jegyző 

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

101/2022. (VIII.25.) határozata  

Micsu Alexandra rendkívüli települési támogatás iránti igényéről 
 

Farmos Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a települési támogatásokról 

szóló 7/2018. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 6. § bekezdése szerinti kapott hatáskörében 

eljárva úgy dönt, hogy Micsu Alexandra 2765 Farmos, Szabadság u. 45. szám alatti lakos 

részére, rendkívüli élethelyzetére való tekintettel 2022. szeptember hónaptól - 12 hónapos 

időtartamra – 20.000 Ft/hó rendkívüli települési támogatást állapít meg.  

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen 

annak érdekében, hogy a megállapított támogatás minden hónap 10. napjáig Micsu Alexandra 

részére a házipénztárból 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, Aliné dr. Kollár Katalin jegyző 



Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

102/2022. (VIII.25.) határozata  

Mátrai-Bóta Melinda rendkívüli települési támogatás iránti igényéről 
 

Farmos Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a települési támogatásokról 

szóló 7/2018. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 6. § bekezdése szerinti kapott hatáskörében 

eljárva úgy dönt, hogy Mátrai-Bóta Melinda 2765 Farmos, Paskomi út 2. szám alatti lakos 

részére, rendkívüli élethelyzetére való tekintettel 2022. szeptember hónaptól - 12 hónapos 

időtartamra – 28.500 Ft/hó rendkívüli települési támogatást állapít meg.  

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen 

annak érdekében, hogy a megállapított támogatás minden hónap 10. napjáig Mátrai-Bóta 

Melinda részére a házipénztárból 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, Aliné dr. Kollár Katalin jegyző 

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

103/2022. (VIII.25.) határozata  

Varga Györgyné rendkívüli települési támogatás iránti igényéről 
 

Farmos Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a települési támogatásokról 

szóló 7/2018. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 6. § bekezdése szerinti kapott hatáskörében 

eljárva úgy dönt, hogy Varga Györgyné 2765 Farmos, Ady Endre u. 27. szám alatti lakos 

részére, rendkívüli élethelyzetére való tekintettel 2022. szeptember hónaptól - 12 hónapos 

időtartamra – 28.500 Ft/hó rendkívüli települési támogatást állapít meg.  

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen 

annak érdekében, hogy a megállapított támogatás minden hónap 10. napjáig Varga Györgyné 

részére a házipénztárból 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, Aliné dr. Kollár Katalin jegyző 

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

104/2022. (VIII.25.) határozata  



a Sport Klub Farmos SE helyzetéről 
 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Horváth László polgármestert, 

hogy kérjen hivatalos írásos tájékoztatást a Sport Klub Farmos SE-től a pálya állapotáról, 

illetve az egyesület jelenlegi helyzetéről.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester 

a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének  

105/2022. (IX.27.) 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  

106/2022. (IX.27.) határozata  

A Községi Óvoda 2021/2022. tanévben végzett tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadása 

 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Tóth Józsefné óvodavezető 

beszámolóját a Községi Óvoda 2021/2022. nevelési évben végzett tevékenységéről.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének  

107/2022. (IX.27.) határozata  

A Községi Óvoda 2022/2023. nevelési évre vonatkozó pedagógiai, működési 

munkatervének jóváhagyásáról 

 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Tóth Józsefné 

óvodavezető által benyújtott munkatervet a Községi Óvoda 2022/2023. nevelési évre 

vonatkozó pedagógiai, működési munkatervéről.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének  

108/2022. (IX.27.) határozata  

az önkormányzat és intézményei 2022. 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  

109/2022. (IX.27.) 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 2023. évi 

pályázati fordulójához. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a 

felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. 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 

110/2022. (IX.27.) határozata 

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00076 azonosító számú projekthez kapcsolódó kötelező 

nyilvánosság feladatainak ellátására vonatkozó árajánlatokról 

 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP_PLUSZ-1.2.1-

21-PT1-2022-00076 azonosító számú projekthez kapcsolódó kötelező nyilvánosság 

feladatainak ellátására vonatkozó árajánlatok közül az Expertus Projekt Kft. (2120 Dunakeszi, 

Szent László utca 9.) bruttó 1.200.000 Ft-os ajánlatát fogadja el.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az Expertus Projekt Kft-vel kötendő 

szerződés aláírására.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Horváth László polgármester, Aliné dr. Kollár Katalin jegyző 

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

111/2022. (IX.27.) határozata 

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00076 azonosító számú projekthez kapcsolódó 

projektmenedzsmenti feladatok ellátására vonatkozó árajánlatokról 

 



Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy TOP_PLUSZ-1.2.1-

21-PT1-2022-00076 azonosító számú projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti feladatok 

ellátására beérkezett árajánlatok közül Balázsfi Enikő (9484 Pereszteg, Soproni utca 14.) 

bruttó 6.000.000 Ft-os ajánlatát fogadja el. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert Balázsfi Enikővel kötendő szerződés 

aláírására.  

 Határidő: azonnal 

Felelős:  Horváth László polgármester, Aliné dr. Kollár Katalin jegyző 

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

112/2022. (IX.27.) határozata 

a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00021 azonosító számú projekthez kapcsolódó 

kötelező nyilvánosság feladatainak ellátására vonatkozó árajánlatokról 

 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP_PLUSZ-2.1.1-

21-PT1-2022-00021 azonosító számú projekthez kapcsolódó kötelező nyilvánosság 

feladatainak ellátására vonatkozó árajánlatok közül az Expertus Projekt Kft. (2120 Dunakeszi, 

Szent László utca 9.) bruttó 1.200.000 Ft-os ajánlatát fogadja el. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az Expertus Projekt Kft-vel kötendő 

szerződés aláírására.  

 

 Határidő: azonnal 

Felelős:  Horváth László polgármester, Aliné dr. Kollár Katalin jegyző 

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

113/2022. (IX.27.) határozata 

a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00021 azonosító számú projekthez kapcsolódó 

pénzügyi vezetői feladatok ellátására beérkezett árajánlatokról 

 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP_PLUSZ-2.1.1-

21-PT1-2022-00021 azonosító számú projekthez kapcsolódó pénzügyi vezetői feladatok 

ellátására beérkezett árajánlatok közül Szabó István 2131 Göd, Vasvári Pál utca 32/a.) bruttó 

2.800.000 Ft-os ajánlatát fogadja el. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert Szabó Istvánnal kötendő szerződés 

aláírására.  

 Határidő: azonnal 

Felelős:  Horváth László polgármester, Aliné dr. Kollár Katalin jegyző 

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

114/2022. (IX.27.) határozata 

a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00021 azonosító számú projekthez kapcsolódó 

projektmenedzseri feladatok ellátására beérkezett árajánlatokról 

 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP_PLUSZ-2.1.1-

21-PT1-2022-00021 azonosító számú projekthez kapcsolódó projektmenedzseri feladatok 

ellátására beérkezett árajánlatok közül Juhász Bálint (2112 Veresegyház, Sportföld utca 6/a.) 

bruttó 3.000.000 Ft-os ajánlatát fogadja el. 



 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert Juhász Bálinttal kötendő szerződés 

aláírására.  

 Határidő: azonnal 

Felelős:  Horváth László polgármester, Aliné dr. Kollár Katalin jegyző 

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

115/2022. (IX.27.) határozata 

a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00021 azonosító számú projekthez kapcsolódó 

éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elkészítése feladat ellátására beérkezett 

árajánlatokról 

 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP_PLUSZ-2.1.1-

21-PT1-2022-00021 azonosító számú projekthez kapcsolódó éghajlatváltozási 

rezilienciavizsgálat elkészítése feladat ellátására beérkezett árajánlatok közül a Tempo-

Consulting Kft. (2194 Tura, Erdész utca 8.) bruttó 2.540.000 Ft-os ajánlatát fogadja el. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Tempo-Consulting Kft-vel kötendő 

szerződés aláírására.  

 Határidő: azonnal 

Felelős:  Horváth László polgármester, Aliné dr. Kollár Katalin jegyző 

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

116/2022. (IX.27.) határozata 

a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00021 azonosító számú projekthez kapcsolódó 

energetikai korszerűsítés kiviteli terveinek elkészítése feladat ellátására beérkezett 

árajánlatokról 

 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP_PLUSZ-2.1.1-

21-PT1-2022-00021 azonosító számú projekthez kapcsolódó energetikai korszerűsítés kiviteli 

terveinek elkészítése feladat ellátására beérkezett árajánlatok közül az Épületenergetic Kft. 

(1044 Budapest, Gyertyaláng utca 2/B. I/3.) bruttó 5.524.500 Ft-os ajánlatát fogadja el. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Épületenergetic Kft-vel kötendő 

szerződés aláírására.  

 Határidő: azonnal 

Felelős:  Horváth László polgármester, Aliné dr. Kollár Katalin jegyző 

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

117/2022. (IX.27.) 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 26 fő.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

118/2022. (IX.27.) határozata 

az Euronet Banktechnikai Szolgáltató Kft-vel kötendő szerződésről 

 

Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Euronet 

Banktechnikai Szolgáltató Kft-vel kötendő ATM telepítésre vonatkozó szerződés tervezettel 

kapcsolatban további tárgyalásokat kezdeményez, és azt követően kerül ismét a testület elé.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester, Aliné dr. Kollár Katalin jegyző 

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

119/2022. (IX.27.) határozata 

Elefánti Péter végrehajtási jog törlése 

 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tápióbicske 0134/39 helyrajzi 

számú és 0134/40 helyrajzi számú ingatlanokra bejegyzett végrehajtási jog törléséhez feltétlen 

és visszavonhatatlan hozzájárulását adja, és felhatalmazza a polgármestert, hogy a törléshez 

szükséges ingatlanonkénti törlési engedélyeket a kérelmező részére adja ki.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester 

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

120/2022. (IX.27.) határozata 

József Attila u. 14. szám alatti ingatlan bérbe adásáról 

 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Kis József és családja 

2765 Farmos, Szabadság u. 24. szám alatti lakosok részére legfeljebb 1 éves időtartamra 

bérbe adja a József Attila utca 14. szám alatti szolgálati lakást bruttó 28.500 Ft/hó bérleti 

díjért.  

Felkéri a testület a jegyzőt a bérleti szerződés elkészítésére.  

Felhatalmazza a testület a bérleti szerződés aláírására.   

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester, Aliné dr. Kollár Katalin jegyző 

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

121/2022. (IX.27.) határozata 

Kis József rendkívüli települési támogatásáról 

 

Farmos Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a települési támogatásokról 

szóló 7/2018. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 6. § bekezdése szerinti kapott hatáskörében 



eljárva úgy dönt, hogy Kis József 2765 Farmos, Szabadság utca 24. szám alatti lakos részére, 

rendkívüli élethelyzetére való tekintettel 2022. október hónaptól - 12 hónapos időtartamra – 

28.500 Ft/hó rendkívüli települési támogatást állapít meg.  

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen 

annak érdekében, hogy a megállapított támogatás minden hónap 10. napjáig Kis József 

részére a házipénztárból 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, Aliné dr. Kollár Katalin jegyző 

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

122/2022. (XI.03.) határozata  

Helyi termékértesítést szolgáló piacok infrastrukturális-és eszköz fejlesztése című 

elnyert pályázaton elnyert támogatástól visszalépésről 

 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a VP6-7.2.1.1-20 

Helyi termékértesítést szolgáló piacok infrastrukturális-és eszköz fejlesztése című elnyert 

pályázaton elnyert támogatástól visszalép, és felhatalmazza a polgármestert, hogy az ehhez 

szükséges nyilatkozatokat megtegye.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester, Aliné dr. Kollár Katalin jegyző 

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének  

123/2022. (XI.03.) határozata  

a 2022. évi közbeszerzési terv módosításáról 

 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2022. 

évi közbeszerzési tervét a mellékelt táblázatban foglaltak szerinti tartalommal elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester, Aliné dr. Kollár Katalin 

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének  

124/2022. (XI.03.) határozata  

közbeszerzési eljárás megindításáról 

 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kbt. 112. § (1) 

bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás keretében közbeszerzési eljárást indít az 



önkormányzat intézményeinek, valamint a közvilágítás villamosenergia ellátásával való 

ellátása érdekében a 2023. évre vonatkozóan. Ehhez kapcsolódóan: 

- az előterjesztés mellékletét képező ajánlati felhívást és a hozzá kapcsolódó 

dokumentációt jóváhagyja. 

- a Képviselő-testület kötelezettséget vállal a 2023. évi villamosenergia beszerzés 

tárgyában nettó 45 244 089 Ft fedezet biztosítására a 2023. évi költségvetés terhére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester, Aliné dr. Kollár Katalin jegyző 

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének  

125/2022. (XI.03.) határozata  

Központi háziorvosi ügyelet együttműködési megállapodásáról 

 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az orvosi ügyeleti feladatellátás 

biztosítása érdekében jóváhagyja az „Együttműködési megállapodás” központi háziorvosi 

ügyelet közös működtetésének biztosítására. 

Az Együttműködési megállapodás az eredeti jegyzőkönyv döntés melléklete. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ügyben szükséges intézkedések 

megtételére és az Együttműködési megállapodás aláírására. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester  

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének  

126/2022. (XI.03.) határozata  

Központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás 2023. évi bepótlásáról 

 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az orvosi ügyeleti feladatellátás 

biztosítása érdekében kiírásra kerülő „Központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás” tárgyú 

beszerzési eljárás alapján megkötendő feladat-átadási szerződéshez a 2023. évben szükséges 

3 677 100.- forint összegű fedezetet a 2023. évi költségvetésben biztosítja.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2023. évi költségvetés 

összeállítása során az összeg betervezéséről gondoskodjon.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester  

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének  

127/2022. (XI.03.) határozata  

Farmos Község Önkormányzatának menedzsmentterve 

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

mellékletét képező összefoglalót az alábbi módosításokkal elfogadja a menedzsmentterv 

alapjául, és felkéri a polgármestert, hogy a szükség szerinti időpontban és formában nyújtsa 

be az elkészült menedzsmenttervet a miniszteri biztoshoz.  

- a Polgármesteri Hivatalban a péntek 12 óráig legalább 18°C biztosítandó, 



- az Óvodában a gyermekek összevont elhelyezése a Béke út, lenti épületében 13:00 

órától valósítható meg pénteki napokon 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester, Aliné dr. Kollár Katalin jegyző 

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének  

128/2022. (XI.03.) határozata  

Tóth Richárd tiszteletdíj lemondásáról 

 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tóth Richárd képviselői tiszteletdíjról 

lemondó nyilatkozat alapján megállapítja, hogy a 2022. január 1-től 2022. december 31-ig 

esedékes tiszteletdíjból összesen bruttó 425 165 Ft pénzmaradvány keletkezik.  

Az államháztartási törvény 34. §-ban kapott felhatalmazás alapján a pénzmaradvány terhére 

az alábbi kifizetést engedélyezi:  

 A Matolcsy Miklós Általános Iskola részére, bútor vásárlásra bruttó 425 165 Forint. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth László polgármester, Aliné dr. Kollár Katalin jegyző 

 

Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének  

129/2022. (XI.03.) határozata  

Béke út 8. szám alatti épület energia ügye 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Béke út 8. szám 

alatti egészségügyi épület háziorvosi, illetőleg védőnői részlegének energiaellátását az 

alábbiak szerint oldja meg: 

1. A Képviselő-testület elfogadja dr. Ács Attila háziorvos azon megoldását, miszerint ő 

nem kívánja igénybe venni a gázfűtést, így az ő háziorvosi körzetéhez tartozó 

épületrészek radiátorai elzárásra kerülnek, a termosztát pedig áthelyezésre kerül az 

önkormányzat által üzemeltetett védőnői épületrészbe. A védőnői körlet gáz és villany 

fogyasztásának költségeit az önkormányzat viseli.  

- A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy keressen költséghatékony 

megoldást annak érdekében, hogy az egészségügyi épület részlegei áram-és 

gázfogyasztás tekintetében egyedi fogyasztásmérőkkel legyenek ellátva. Elkészülte 

után a költségmegosztás intézménye megszüntetésre kerül.  

- A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy mérje fel annak lehetőségét, hogy a 

háziorvosi és a védőnői részleg fűtési rendszerét milyen módon és költségráfordítással 

lehet kétkörössé alakítani.  

Határidő:  

Felelős: Horváth László polgármester  

 

 


