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Karácsony és Újév alkalmából,
Farmos Község Önkormányzataés a magam nevében, az alábbi sorokkal kívánok
minden farmosi embernek áldott karácsonyt
és békességben megélt, sikerekben gazdag boldog újévet.
Oren Arnold:

KARÁCSONYI AJÁNDÉK ÖTLETEIM:
Az ellenségednek megbocsátás,
az ellenfelednek türelem,
a barátodnak szeretet,
a partnerednek szívesség,
mindenkinek jóindulat,
minden gyermeknek egy jó példa,
magadnak tisztelet.
Horváth László
polgármester
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
vételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok köTisztel Lakosság!
zötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. A módosítás,

Szeretném önöket tájékoztatni arról, hogy 2015. augusztus
01-től 2015. november 30-ig bezárólag Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete milyen döntéseket hozott a nyílt
képviselő-testületi ülésein. Tájékoztatásom nem teljes körű,
hisz az újság terjedelmi lehetőségei behatároltak, de a döntések
előterjesztési anyagait, a döntéseket, hozzászólásokat elolvashatják a www.farmos.hu weboldalon, nyomtatott formátumban a település könyvtárában, illetve a helyi TV-ben is nyomon követhetik a testület munkáját.

2015. szeptember 08. Rendes testületi ülés

Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás integrálásáról
Integráció történik; az alapellátás eddig a területileg illetékes önkormányzatok szervezése alapján történt a gyermekjóléti alapellátás és a családsegítés, ez két szintre lesz lebontva;
továbbra is megmarad önkormányzati szinten a gyermekjóléti
szolgálatok és családsegítő szolgálatok alap feladata, viszont a
hatósági feladatokat, amiket a gyermekjóléti szolgálat keretében eddig végezni kellett, azt járási szintre összpontosítják. A
járási szinteken gyermekjóléti központokat fognak létrehozni.
Két szakfeladat a gyermekjóléti szolgáltatás és a családsegítés.
Szakfeladatként nem szüntetik meg a két feladatot, viszont integrálják, ami azt jelenti, hogy külön szolgálatként már nem
működhet, egy szolgálatként kell működnie. A törvényi hátteret továbbra is két különböző törvényi szabályozás határozza
meg; a családsegítést a szociális törvény, a gyermekjólétet pedig a gyermekjóléti törvény, ezeknek a végrehajtási rendeletei
még nem jelentek meg.
(Megjegyezni szeretném, hogy további részletes információk találhatók a 2015.09.08-i jegyzőkönyv egyes számú mellékletében, mely teljes terjedelmében olvasható a www.farmos.hu
weboldalon.)
98/2015. (IX.08.) számú képviselő-testületi határozat
Tárgy: Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás integrálásáról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás integrálásáról, család
és gyermekjóléti szolgálatok és központok kialakításáról szóló
tájékoztatást elfogadta. Határidő: 2015. október 31. (felülvizsgálat) 2015. november 30. (döntés)

Községi óvoda beszámolója

Az óvodai nevelés feladatait a helyi Pedagógiai Program keretei között megvalósították. A beiratkozott gyermekek felvételt nyertek, nem volt elutasított felvétel. 5 csoportban 118 gyermek teljes személyiségfejlesztése történt a nevelési év során.
(Megjegyezni szeretném, hogy további részletes információk találhatók a 2015.09.08-i jegyzőkönyv mellékletében,
mely teljes terjedelmében olvasható a Községi Óvoda Farmos
2014/2015 nevelési évről szóló beszámolója www.farmos.hu
weboldalon.)
99/2015. (IX.08.) számú képviselő-testületi határozat
Tárgy: Községi Óvoda beszámolójáról a 2014/2015 nevelési
évről
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Községi Óvoda 2014/2015. nevelési évéről szóló beszámolót elfogadta.
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.
(III.17.) rendelet módosításáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 34.§ szerint a
helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő be-

átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével –
negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló
elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja
a költségvetési rendeletét.
Az önkormányzat és intézményei 2015. I. félévi előirányzat
változásait a mellékelt táblázat mérlegszerűen, rovatonként
tartalmazza.
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2015. (IX.23.) számú önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
3/2015. (III.17.) rendelet módosításáról
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.
(III.17.) számú önkormányzati rendeletét Magyarország
Alaptörvényének a helyi önkormányzatokról szóló 32. cikk
(1) bekezdés f) pontja alapján eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 1 pontjában és 111. § (2)
bekezdésében biztosított jogkörében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.) 23.
§-ának (2) bekezdése a.) b.) pontja alapján, - figyelemmel a
368/2011.(XII.31.) kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.)
24.§ (1) és (2) bekezdésére, valamint Magyarország 2015. évi
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) foglaltakra – a következők szerint módosítja:
1.§
(1)Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
3/2015. (III.17.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) bevételi és kiadási előirányzatait az 1. számú melléklet szerint módosítja és vezeti át a költségvetési címeken a költségvetési intézmények és kormányzati funkciók
előirányzatain.
2.§
Az eredeti rendelet I-XVIII. számú melléklete helyébe e
rendelet I-XVIII. számú melléklete lép.
3.§
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Farmos, 2015. szeptember 8.
Horváth László
Koterla Ildikó
polgármester
jegyző

Kihirdetési záradék:
Jelen rendeletet a Képviselő-testület a 2015. szeptember 8-án
megtartott ülésén fogadta el. Kihirdetés és hatályba lépés napja: 2015. szeptember 23.

2015. I. félévi gazdálkodásáról

Az önkormányzat és intézményei 2015. I. félévi gazdálkodásáról a mellékelt táblázatok szerint tájékoztatjuk a testületet.
Megjegyezni szeretném, hogy további részletes információk találhatók a 2015.09.08-i jegyzőkönyv mellékletében, mely
teljes terjedelmében olvasható táblázatokkal együtt a www.farmos.hu weboldalon.)
100/2015. (IX.08.) számú képviselő-testületi határozat
Tárgy: 2015. I. félévi gazdálkodásáról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2015. I. félévi pénzügyi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadta.
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2015. I. félévi adóbevételekről

Adóbevételek alakulása 2015.06.30-i állapot szerint

Adózók
száma
Építményadó
17
Kommunális adó 1295
Iparűzési adó
186
Gépjárműadó
1346
Késedelmi
*
pótlék
Megnevezés

Bírság

*

Egyéb bevétel
Idegen bevétel
ÖSSZESEN:

*
*

Előirányzat
2 400 000
8 800 000
43 000 000
7 800 000
1 000 000

Előírás

Bevétel

2 333 000
8 975 542
33 378 823
9 909 981

1 105 250
5 234 766
20 157 328
4 249 522

565 817

618 451
20 001

277 175
2 890 927 227 029
63 000 000 58 054 090 31 889 522

Bevétel/
előirányzat %
46,05
59,49
46,88
54,48
63,85

105/2015. (IX.08.) számú képviselő-testületi határozat
Tárgy: Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázathoz csatlakozás
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik és így anyagi támogatással is hozzájárul a „Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzat Ösztöndíjpályázat 2016.”
rendszerben való részvételéhez.

Művelődési Ház raktár tető felújításáról

50,62

* Nem kivetéses adónem, létszám nincs számszerűsítve.
A I. féléves adatok alapján megállapítható, hogy az előirányzatok tükrében a bevételek alakulása közel 50%, valamint néhány adónem tekintetében 50 % fölötti részarányt mutat. Az
aktuális folyószámla értesítők kiküldése július hóban megtörtént, a FAIR újság megjelenő számában az adózók figyelmét
felhívtuk a II. félévi adófizetési határidőre.
A gépjárműadó sor kizárólag a saját költségvetésnek utalandó 40% adatokat tartalmazza, a gépjárműadó bevétel 60%-a
a központi költségvetés részét képezi.
Iparűzési adó tekintetében az adó előírás az előirányzathoz képest elmaradást mutat, melynek oka az eltérő üzleti éves
adózó Monsanto Kft. esetében a II. félévi előleg (12.367.550 Ft)
november 15-én esedékes, az adó előírása 2015. július hóban
megtörtént. Így az összes iparűzési adó előírás 45.746.373 Ft-ra
módosul.
101/2015. (IX.08.) számú képviselő-testületi határozat
Tárgy: 2015. I. félévi adóbevételekről
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2015. I. félévi adóbevételekről szóló tájékoztatót elfogadta.

Jegyző által használt szolgálati lakás bérleti szerződéséről

102/2015. (IX.08.) számú képviselő-testületi határozat
Tárgy: Koterla Ildikó lakásbérleti szerződéséről
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Koterla Ildikó 2765 Farmos, József A. u. 14/A fsz./2.
szám alatti lakos ingatlan lakásbérleti szerződésére vonatkozó
kérelmét.
Hozzájárul, hogy az Önkormányzat tulajdonát képező 2765
Farmos, József A. u. 14/A fsz. /2. szám alatti ingatlant 2015.
augusztus 01. napjától határozatlan időre bérbe vegye.
A bérleti díj összege: 14.000 Ft/hó (+ közüzemi díjak)
A képviselő-testület hozzájárul, hogy az ingatlan bérleti
szerződést a polgármester aláírja.

Önkormányzat által alapított elismerések adományozásáról

103/2015. (IX.08.) számú képviselő-testületi határozat
Tárgy: Önkormányzat által alapított elismerések adományozásáról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy
döntött, hogy 2015. évben elismerést nem adományoz a Farmosi Napok keretén belül, mivel javaslat nem érkezett adományozandó személyre.

Bankszámlavezetésről

Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj
pályázathoz csatlakozás

104/2015. (IX.08.) számú képviselő-testületi határozat
Tárgy: Bankszámlavezetésről
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a bankintézetek számlavezetésre tett ajánlatát, és
úgy döntöttek, hogy a bankváltás jelenleg nem időszerű, maradjon továbbra is az OTP Bank a számlavezető pénzintézet.

106/2015. (IX.08.) számú képviselő-testületi határozat
Tárgy: Művelődési Ház raktár tető felújításáról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta és elhatározta, hogy a Művelődési Ház raktár
épület tető felújítására Kármán Mihály egyéni vállalkozó (2760
Nagykáta, Virág u. 68.) árajánlatát elfogadja.
Beruházás költsége: 349.885 Ft
A testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.

Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás pályázatáról

107/2015. (IX.08.) számú képviselő-testületi határozat
Tárgy: Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
kiegészítő támogatás pályázatáról
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elhatározta, hogy részt kíván venni a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló pályázatban.
Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében biztosítja a
pályázatban meghatározott saját forrást.
Ez alapján az igényelt tűzifa fajtája: kemény lombos
Az igényelt mennyiség: 370 m3
A vállalt önerő összege: 469.900 Ft, melyet az Önkormányzat a szociális keret terhére biztosít. Az Önkormányzat vállalja,
hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.
Határidő: 2015. október 1.
Felelős: Horváth László polgármester

2015. szeptember 29. Rendkívüli nyílt ülés:

Tiszteletdíj lemondásról
Kollár Ferenc július- augusztus-szeptember havi képviselői
és bizottsági elnök tiszteletdíjáról (3 hónap) az „Egy falu az iskoláért Alapítvány” javára, az Általános Iskola modernebb informatikai eszközökkel való ellátására
Kasza Tamás szeptember havi képviselői és bizottsági tagi
tiszteletdíjáról (1 hónap) az „Egy falu az iskoláért Alapítvány
javára, a Községi Óvoda számítástechnikai eszközzel történő
ellátására
Tóth Szilvia szeptember havi képviselői és bizottsági tagi
tiszteletdíjáról (1 hónap) mondott le az „Egy falu az iskoláért
Alapítvány javára, a Községi Óvoda számítástechnikai eszközzel történő ellátására.
110/2015. (IX.29) számú képviselő-testületi határozat
Tárgy: Tiszteletdíj lemondásról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
képviselői tiszteletdíjról lemondó nyilatkozatok alapján megállapítja, hogy a 2015. évi költségvetésében 236.151 Ft pénzmaradvány keletkezett.
A pénzmaradvány forrása a 2015. évi költségvetésben az önkormányzat igazgatási tevékenység keretében tervezett képviselői tiszteletdíj és járuléka előirányzat pénzmaradványa.
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Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartási törvény 34. §-ban kapott felhatalmazás alapján
a pénzmaradvány terhére az alábbi kifizetést engedélyezi:
-„Egy falu az iskoláért Alapítvány” javára, az Általános
Iskola modernebb informatikai eszközökkel való ellátására
156.519.- Ft
-„Egy falu az iskoláért Alapítvány javára, a Községi Óvoda
számítástechnikai eszközzel történő ellátására 39.816.-Ft
-„Egy falu az iskoláért Alapítvány” javára, a Községi Óvoda
számítástechnikai eszközzel történő ellátására 39.816.-Ft
Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratának módosításáról
(Megjegyezni szeretném, hogy további részletes információk
találhatók a 2015.09.29-i jegyzőkönyv mellékletében, mely teljes terjedelmében olvasható a www.farmos.hu weboldalon.)
111/2015. (IX.29.) számú képviselő-testületi határozat
Tárgy: Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratának módosításáról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
minősített többséggel elfogadja a Tápiószele Székhelyű Közös
Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító
Okiratának módosítását.
112/2015. (IX.29.) számú képviselő-testületi határozat
Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratának módosításáról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
minősített többséggel elfogadja a Tápiószele Székhelyű Közös
Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Társulási
Megállapodásának módosítását.

EGYEBEK napirendi pontok közötti első döntés:

Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
(Megjegyezni szeretném, hogy további részletes információk találhatók a 2015.09.29-i jegyzőkönyv mellékletében, mely
teljes terjedelmében olvasható a www.farmos.hu weboldalon.)
113/2015. (IX.29.) számú képviselő-testületi határozat
Tárgy: Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Társulási
Megállapodásának módosításáról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
minősített többséggel elfogadja a Tápiómenti Területfejlesztési
Társulás Társulási Megállapodásának módosítását.

Az EGYEBEK napirendi pontok közötti második döntés:

Önkormányzati utak burkolatfelújításáról
114/2015. (IX.29.) számú képviselő-testületi határozat
Tárgy: Önkormányzati utak burkolatfelújításáról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a Németh Út Kft. (3375 Mezőtárkány, Mikszáth
Kálmán u. 5.) ajánlatát az önkormányzati utak burkolatfelújítási munkáira.
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az árajánlat kerüljön
módosításra úgy, hogy ne a Nagykátai út – Béke út saroknál legyen bajusz, hanem a Szelei út –Mátyás király u. saroknál. A
Mátyás király útnál a kátyúzás összege ne szerepeljen az ígéretüknek megfelelően. A Tavasz utcánál a galambház mögötti
terület állapotfelvétele kerüljön megtekintésre, az Önkormányzat
által ne kerüljön felújításra, csak az emlékmű mögötti terület.

Az EGYEBEK napirendi pontok közötti harmadik döntés:

Önkormányzati utak darált kővel történő javításáról
115/2015. (IX.29.) számú képviselő-testületi határozat
Tárgy: Önkormányzati utak darált kővel történő javításáról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy a csatornázás során keletkezett kb. 1200 m3

2015. DECEMBER
darált aszfalt és darált beton kerüljön felhasználásra az alábbi
önkormányzati utak javítására:
Bocskai, Új, Vadász, Tó-köz, Virág, Széchenyi, Petőfi, Nyárveszőt, Páskomi, Bajcsy-köz, Árpád.
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy kérjen
árajánlatot Miknai Ferenctől és a Német Út Kft-től, és a kedvezőbb ajánlatot adó vállalkozóval szerződést kössön a felsorolt
utakra történő kő kiszállítására, elegyengetésére, tömörítésére
2015. október 30-ig történő munkabefejezéssel.

2015. október 27. Rendes Képviselő Testületi ülés:
Család és Gyermekjóléti Szolgálat feladat ellátásáról
118/2015. (X.27.) számú képviselő-testületi határozat
Tárgy: Család és Gyermekjóléti Szolgálat feladat ellátásáról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy határozott, hogy a jelenleg (Tápiószele Székhelyű Közös
Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás)
fennálló Tápiószele, Tápiógyörgye, Farmos társulásban szeretné a gyermekjóléti és családsegítési szolgálat munkáját ellátni
2016. január 1-től az állam által finanszírozott létszám megtartása mellett (1 fő).
Farmos község Önkormányzat
szervezeti és működési szabályzatáról
Farmos Község Képviselő Testületének 7/2015 X.28
önkormányzati rendelet Farmos Község Önkormányzata
Szervezeti és Működési Szabályzatáról
(Megjegyezni szeretném, hogy további részletes információk találhatók a 2015.10.27-i jegyzőkönyv mellékletében, mely
teljes terjedelmében olvasható a www.farmos.hu weboldalon.)

Farmosi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatáról
119/2015. (X.27.) számú képviselő-testületi határozat
Tárgy: Farmosi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Farmos
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Farmosi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát – amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
(Megjegyezni szeretném, hogy további részletes információk
találhatók a 2015.10.27-i jegyzőkönyv mellékletében, mely teljes terjedelmében olvasható a www.farmos.hu weboldalon.)
Farmos Község Képviselő Testületének 8/2015 XI.02
önkormányzati rendelete
a szociális célú tüzifa vásárlásáról
(Megjegyezni szeretném, hogy további részletes információk találhatók a 2015.10.27.-én jegyzőkönyv mellékletében mely
teljes terjedelmében olvasható a www.farmos.hu weboldalon.)

EGYEBEK
Első döntés:
Villamosenergia-szolgáltatásról
120/2015. (X.27.) számú képviselő-testületi határozat
Tárgy: Villamosenergia-szolgáltatásról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta és úgy döntött, hogy a testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy kezdeményezze az ÉMÁSZ-nál a villamosenergia-szolgáltatási szerződés felmondását, és a teljes körű
villamosenergia-ellátásra vonatkozó szerződést kösse meg az
E-OS Energiakereskedő Zrt-vel (1239 Budapest, Haraszti út
44.) 2016. január 1-től december 31-ig.
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Második döntés:

rendelkezésére bocsátotta. Egyebekben a közös tulajdonra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Mindezek alapján a
Társulási Tanács felkéri a társult települési önkormányzatok képviselő-testületeit, hogy a Társulás megszűnését 2015.
november 16-ig tárgyalják meg és annak megszűnését 2015.
december 31-ei hatállyal határozzák el.
126/2015. (XI.11.) számú képviselő-testületi határozat
Tárgy: Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás megszűnéséről
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás megszüntetésére
vonatkozó előterjesztést és az alábbiak szerint határoz:
1./ A Képviselő-testület a Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás elnevezésű
önkormányzati társulás 2015. december 31. napi hatállyal történő megszűnését jóváhagyja, a társulást Megszüntető Megállapodást elfogadja.
2./ A Képviselő-testület a Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat elnevezésű intézmény
2015. december 31. napi hatállyal történő megszűnését jóváhagyja, a megszüntető okiratot elfogadja.
3./ Megbízza a Tápiószelei Polgármesteri Hivatal jegyzőjét, hogy
a./ a Társulás törzskönyvi nyilvántartásból történő törlése
végett intézkedjen,
b./ a megszűnő társulás költségvetési beszámolójának elkészítéséről a megszűnés napjával – mint fordulónappal –
gondoskodjon,
c./ a társulás irattári anyagának további elhelyezését, biztonságos megőrzését, kezelését, előkereshetőségét biztosítsa,
4./ Felkéri és felhatalmazza a polgármestert a Megszüntető Megállapodás aláírására.

Fogorvosi rendelő nyílászáróiról
121/2015. (X.27.) számú képviselő-testületi határozat
Tárgy: Fogorvosi rendelő nyílászáróiról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta és úgy döntött, hogy a Béke út 8. szám alatti ingatlanon csak a felújítandó részen kerüljenek cserére a nyílászárók, fa kivitelezésben.

Harmadik döntés:

Fogorvosi rendelő kivitelezéséről
122/2015. (X.27.) számú képviselő-testületi határozat
Tárgy: Fogorvosi rendelő kivitelezéséről
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Béke út 8. szám alatt kialakítandó fogorvosi rendelő kialakításának munkáira 3 árajánlatot kérjen.
A 3 árajánlat kerüljön a testület elé.

Negyedik döntés:

Intézmények csatorna házi bekötéséről
123/2015. (X.27.) számú képviselő-testületi határozat
Tárgy: Intézmények csatorna házi bekötéséről
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Burás-Bau Kft. (3388 Poroszló,
Alkotmány út 77.) intézmények csatorna házi bekötésére tett
ajánlatát, melynek díja bruttó 2.340.610 Ft (Zrínyi úti iskola
273.050 Ft, Művelődési Ház 340.360 Ft, Szelei úti iskola 876.300
Ft, óvoda 500.380 Ft, Béke úti orvosi rendelő 350.520 Ft).
A testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Ötödik döntés:

Kő vásárlásról
124/2015. (X.27.) számú képviselő-testületi határozat
Tárgy: Kő vásárlásról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta és elhatározta, hogy 5 kocsi követ vásárol az önkormányzati utak javításának felhasználásához.

2015. november 11.-én Rendkívüli Képviselő Testületi ülés:

Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálati Társulás megszűnéséről
A Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási Tanácsa a Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás 2015. december 31. napjával történő
megszüntetéséről tárgyalt 2015. november 6-i ülésén. Tápiószele Város Polgármestere tájékoztatta a társult önkormányzatokat a társulás megszüntetése tárgyában hozott testületi határozatról. (A társulás megszüntetésével együtt megszüntetésre
kerül a Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat, mint intézmény is.) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (a továbbiakban: Mötv.) 91. § b) pontja szerint a társulás megszűnik, ha a társulás tagjai a 88. § (2) bekezdés szerinti többséggel azt elhatározzák. A 88. § (2) bekezdés szerint
a társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének
minősített többséggel hozott döntése szükséges a társulási
megállapodás jóváhagyásához, módosításához vagy a társulás
megszüntetéséhez. A Mötv. 90. § (4) bekezdése szerint a társulás megszűnése, a társulásból történő kiválás, kizárás esetén - eltérő megállapodás hiányában - a társulás vagyonát a
társulás azon tagjának kell visszaadni, amelyik azt a társulás

Család és Gyermekjóléti Szolgálat feladat ellátásáról

127/2015. (XI.11.) számú képviselő-testületi határozat
Tárgy: Család és Gyermekjóléti Szolgálat feladat ellátásáról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy a gyermekjóléti és családsegítési szolgálat
munkáját 2016. január 1-től a hivatal keretein belül egyedül kívánja ellátni, az állam által finanszírozott létszám megtartása
mellett (1 fő).

2015. november 24. Rendes Képviselő Testületi ülés

Az Önkormányzat 2015. I-IX. havi gazdálkodásáról
130/2015. (XI.24.) számú képviselő-testületi határozat
Tárgy: Az Önkormányzat 2015. I-IX. havi gazdálkodásáról
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a módosításokkal elfogadta az Önkormányzat és intézményeinek 2015. I-IX. havi gazdálkodást tükröző írásos anyagát.

Bursa Hungarica pályázók támogatásáról

131/2015. (XI.24.) számú képviselő-testületi határozat
Tárgy: Bursa Hungarica pályázók támogatásáról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Bursa Hungarica pályázati támogatást állapít meg az alábbiak
szerint:
Támogatás
összege
1. Bagyinszki Karolnia
2765 Farmos, Széchenyi u. 28. 3.000 Ft/hó
2. Kovács Orsolya Evelyn 2765 Farmos, Öregszőlő 74. 3.000 Ft/hó
3. Gyürki Dániel László 2765 Farmos, Rákóczi u. 28/e 3.000 Ft/hó
4. Szécsi Anett
2765 Farmos, Dózsa Gy. u. 40 3.000 Ft/hó

Név

Lakcím

A támogatás folyósítása 10 hónapon keresztül történik.
A Bursa Hungarica támogatások összege összesen:
120.000 Ft
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HAJT-A Csapat Egyesület rendkívüli tagdíj befizetéséről

132/2015. (XI.24.) számú képviselő-testületi határozat
Tárgy: HAJT-A Csapat Egyesület rendkívüli tagdíj befizetéséről
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a HAJT-A Csapat Egyesület 2015. évre szóló
rendkívüli tagdíj megfizetése iránti kérelmét, és úgy határozott, hogy az indoklásában leírtak hiánya miatt, a rendkívüli
tagdíj megfizetését elutasítja.
Indoklás:
1./ Számszaki előterjesztést nem találtak arra vonatkozólag, hogy
mi indokolja 2015. évre ezt a magas tagdíjemelést.
2./ Az Egyesület gazdálkodásának ilyen irányú hiányát, ami az
írásos előterjesztésből következik, mi és ki, kik okozták?
3./ Lesz-e intézkedés (személyi felelősségre vonás) arra vonatkozólag, hogy a hiányos gazdálkodásért kik a felelősek?
4./ Mi garantálja, hogy a jövőben hasonló okok miatt tagdíj befizetés nem következik be?
Amennyiben a határozat indoklásában foglalt kérdésekre az
írásbeli választ megkapják, úgy a napirendi pont újra tárgyalását indítványozzák.

Jutalmazásról

133/2015. (XI.24.) számú képviselő-testületi határozat
Tárgy: Jutalmazásról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy létesítsenek a költségvetésben minden évben egy
olyan alapot, ami jutalmazásra szolgál, nettó 20.000 Ft értékű
Erzsébet utalványra. A keretet arra szolgálna, hogy a jutalomkeretből az intézményvezetőnek lehetősége legyen arra, hogy
jutalmazza a dolgozóit, és akkor lehetőség van arra is, hogy a
dolgozók teljesítményét is figyelembe vegye.

Pest Megye önálló régióvá válásáról

134/2015. (XI.24.) számú képviselő-testületi határozat
Tárgy: Pest Megye önálló régióvá válásáról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta Pest Megye Önkormányzatának Pest megye önálló NUTS 2. régióvá válásának kezdeményezését, és úgy határozott, hogy:
1./ Pest megye társadalmi-gazdasági fejlődése érdekében támogatja Pest megye önálló NUTS 2-es régióvá válását.
2./ Felkéri a polgármestert, hogy a határozatot továbbítsa Pest
Megye Önkormányzata részére

2015. DECEMBER
A pénzmaradvány forrása a 2015. évi költségvetésben az önkormányzat igazgatási tevékenység keretében tervezett képviselői tiszteletdíj és járuléka előirányzat pénzmaradványa.
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartási törvény 34. §-ban kapott felhatalmazás alapján
a pénzmaradvány terhére az alábbi kifizetést engedélyezi:
– a Farmosi Polgárőrség javára 15.675.-Ft, a Farmosi Önkéntes
Tűzoltó Egyesület javára 15.675.-Ft a Farmosi Gyermeknapokon nyújtott önzetlen segítségükért, munkájukért,
– a Farmosi Általános Iskola Szülői Munkaközössége javára 52.173.-Ft, tevékenységük támogatására.
A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy e határozatban foglaltakat a költségvetési rendelet soron következő módosítása során terjessze a Testület elé.

Molnár Tamás bérleti szerződés módosításáról

138/2015. (XI.24.) számú képviselő-testületi határozat
Tárgy: Molnár Tamás bérleti szerződés módosításáról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta és támogatja Molnár Tamás 2765 Farmos, Rákóczi út 6. szám alatti ingatlan bérletére vonatkozó kérelmét,
mely szerint a szerződő fél MT Service Bt. névre módosul, a
szerződés többi része változatlanul marad.

Nyitrai István kérelméről

139/2015. (XI.24.) számú képviselő-testületi határozat
Tárgy: Nyitrai István kérelméről
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Nyitrai István 2765 Farmos, Tó köz 5. szám alatti lakos
1185. hrsz-ú önkormányzati ingatlan (Tó köz és Bacsó Béla utat
összekötő átjáróig) kecskelegeltetés céljára történő hasznosítását.
A testület támogatja a kérelmet díjmentesen, abban az esetben, ha a kérelmező beszerzi és bemutatja az Önkormányzat
részére a szomszédok hozzájáruló nyilatkozatát.

Bérleti díjakról

Mezei őrszolgálatról

140/2015. (XI.24.) számú képviselő-testületi határozat
Tárgy: Közösségi Ház bérbeadásáról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
hozzájárul ahhoz, hogy a Közösségi Házat (2765 Farmos, Fő
tér 2.) bérbe adhassák 1.000 Ft/óra díjért.
141/2015. (XI.24.) számú képviselő-testületi határozat
Tárgy: Bérleti díjakról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározta, hogy a bérleti díjak összegén nem változtat.

Tiszteletdíj lemondásról

S.szám Megnevezés
ház előtér fűtési
1. Művelődési
idényen kívül
Művelődési ház előtér fűtési
2. idényben (üzleti tevékenységre
vonatkozik)
fűtési idényen kívül
3. Nagyterem
(üzleti tevékenységre vonatkozik)
fűtési idényben (üz4. Nagyterem
leti tevékenységre vonatkozik)
fűtési idénytől füg5. Nagyterem
getlenül lakodalom (3 napra)
Családi esemény, zártkörű
rendezvény
Üzleti tevékenység

135/2015. (XI.24.) számú képviselő-testületi határozat
Tárgy: Napirendi pont elnapolásáról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Mezei őrszolgálatról szóló napirendi pont elnapolásáról döntött, határozatlan időre.
136/2015. (XI.24.) számú képviselő-testületi határozat
Tárgy: Mezei őrszolgálatról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy a mezei őrszolgálat megszervezéséhez elméleti
irányként az elérhető földalapú támogatás arányában legyen a
hozzájárulás szétosztva hektáronként.
137/2015. (XI.24.) számú képviselő-testületi határozat
Tárgy: Tiszteletdíj lemondásról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
képviselői tiszteletdíjról lemondó nyilatkozat alapján megállapítja, hogy a 2015. évi költségvetésében 84 523 Ft pénzmaradvány keletkezett.

6.
7.

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

Díj összege Ft
3.000,-Ft/óra
4.000,-Ft/óra
7.000,-Ft/óra
10.000,-Ft/óra
50.000,-Ft
20.000,-Ft/alkalom
50.000,-Ft
10.000,-Ft/alkalom

800,-Ft
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8.
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Könyvtár által nyújtott szolgáltatás - internet

100,-Ft/óra
A4 15,-Ft/egy oldal/lap
A4 20,-Ft/2 oldal/lap

Fénymásolás

A3 egy oldal 25,-Ft/lap
A+ két oldal 30,-Ft/lap

9.

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

10.

Iskolai tornacsarnok

11.

Farmos TV

350,-Ft/m2/hó
20.000.-Ft/hó
14.000.-Ft/hó
25.200.-Ft/hó
175,-Ft/m2/hó
150,-Ft/m2/hó
4.000,-Ft/óra
farmosiaknak 2.000,-Ft/óra

műsoridőben
00-30 mp
30-60 mp
képújság
sima hirdetés (szöveg)
fényképes hirdetés

12.

FAIR

13.

Zrínyi úti Iskola Tornaszoba
bérleti díja

magánszemély:1.500.-Ft+áfa/4 alkalom
cég: 2.500.-Ft+áfa/4 alkalom közület:
5.000.-Ft+áfa/4alkalom
magánszemély: 2.500.-Ft+áfa/4 alkalom
cég:
4.000.-Ft+áfa/4 alkalom
közület:7.500.-Ft+áfa/alkalom
magánszemély:1.000.-Ft+áfa/hét
cég:2.500.-Ft+áfa/hét
közület:5.000.-Ft+áfa/hét
magánszemély:1.250.-Ft+áfa/hét
cég:3.125.-Ft+áfa/hét
közület:7.500.-Ft+áfa/hét
1/1 oldal: 24.000.-Ft + áfa 1/1 oldalnál kisebb terjedelmű hirdetés díja
a fenti díj arányosan csökkentett
összege az ún. apróhirdetés díja:
1.000.-Ft + áfa
2.000,-Ft/alkalom

Iparűzési adó mértékemelésről

142/2015. (XI.24.) számú képviselő-testületi határozat
Tárgy: Iparűzési adó mértékemelésről
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta és elhatározta, hogy 2016. január 1-től az iparűzési adó mértékét 1,65 %-ról 1,9 %-ra emeli.
Utasítja a testület a jegyzőt a helyi adókról szóló rendelet
módosításának elkészítésére, és testület elé terjesztésére.

2016. évi költségvetési koncepcióról

143/2015. (XI.24.) számú képviselő-testületi határozat
Tárgy: 2016. évi költségvetési koncepcióról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2016. évi költségvetési koncepciót az előterjesztésnek megfelelően elfogadta, azzal a kiegészítéssel, hogy minden intézménynél kerüljön beépítésre a költségvetésbe egy jutalomalap nettó
20.000 Ft értékű Erzsébet utalványig.

2016. évi belső ellenőrzési tervről

144/2015. (XI.24.) számú képviselő-testületi határozat
Tárgy: 2016. évi belső ellenőrzési tervről
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2016. évi belső ellenőrzési tervét a Mötv. 119. § (5) bekezdése
alapján elfogadta.

EGYEBEK
Család és Gyermekjóléti Szolgálat feladat ellátásáról
145/2015. (XI.24.) számú képviselő-testületi határozat
Tárgy: Család és Gyermekjóléti Szolgálat feladat ellátásáról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
127/2015. (XI.11.) számú képviselő-testületi határozat az alábbiak szerint módosítja:
Farmos Község Önkormányzata a gyermekjóléti és családsegítési szolgálat munkáját 2016. január 1-től a hivatal keretein
belül egyedül kívánja ellátni.
A Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és
Gyermekjóléti Társulás megszűnése miatt a 2 dolgozót átveszi.

2015. november 30. Rendkívüli Képviselő Testületi ülés

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat feladatellátás
módja 2016. január 01-től Farmos településen
A képviselő-testület 2015. november 11-én képviselő-testületi ülésén döntött a Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Társulása 2015. december 31. napjával történő megszüntetéséről.
A jogszabályi előírás szerint november 30. napjáig dönteni
kell a 2016. január 1-től történő feladatellátás módjáról.
A képviselő-testület megbízása alapján tárgyalásokat folytattunk a környező települések önkormányzataival, szerettük
volna a feladat ellátási szerződés keretében történő feladatellátást. A környező önkormányzatok a bizonytalanság, és a rövid
határidők miatt – önkormányzatunk kérését egyelőre nem fogadták. A környező önkormányzatok nem kívántak a feladat
ellátására társulni, ezért a családsegítő és gyermekjóléti feladatokat az önkormányzatnak önállóan kell megoldania.
Az új jogszabályi környezet szerint Család- és gyermekjóléti
szolgálat (a továbbiakban: gyermekjóléti szolgálat) szolgáltatóként működtethető. A gyermekjóléti szolgálat ellátja a 39. § és a (2)
bekezdés szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, valamint
a családsegítés Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti feladatait.
(1a) A települési önkormányzat a gyermekjóléti szolgálatot
a) önálló intézményként,
b) a 96. § (4) és (5) bekezdése szerinti egészségügyi vagy nevelési-oktatási intézmény szervezeti és szakmai tekintetben
önálló intézményegységként, vagy
c) jogszabályban meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő személy foglalkoztatásával működteti.
(A Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint a törvényjavaslatban ezen szöveg változni fog és nem az önkormányzathoz, hanem
az intézményhez, így önkormányzati hivatalhoz is mint szervezeti
egységként lehet működtetni a gyermekjóléti szolgálatot.)
(2) A gyermekjóléti szolgálat - összehangolva a gyermekeket
ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel, illetve
szolgálatokkal - szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. Tevékenysége körében a 39. §-ban és az Szt. 64. § (4)
bekezdésében foglaltakon túl
a) folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét,
b) meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést,
c) szervezi a - legalább három helyettes szülőt foglalkoztató
- helyettes szülői hálózatot, illetve működtetheti azt, vagy
önálló helyettes szülőket foglalkoztathat,
d) segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi
feladatának ellátását,
e) felkérésre környezettanulmányt készít,
f) kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások
bevezetését,
g) biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket,
h) részt vesz a külön jogszabályban meghatározott Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában,
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i) nyilvántartást vezet a helyettes szülői férőhelyekről.
Család-és gyermekjóléti központ a járásszékhely településen
fog működni (Nagykáta).
Fentiek alapján javaslom, hogy a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeként működjön a család- és gyermekjóléti szolgálat.
147/2015. (XI.30.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Család- és gyermekjóléti szolgálatnál foglalkoztatottakról döntés
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1./ 2016. január 1-től a Család- és gyermekjóléti Szolgálatot a
Farmosi Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeként működteti, a jogszabályban meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő személyek foglalkoztatásával.
A 2 fő foglalkoztatottat közalkalmazottként foglalkoztatja.
2./ Felkéri a jegyzőt és a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
148/2015. (XI.30.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Család- és gyermekjóléti szolgálat szakmai programjának elfogadása
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1./ elfogadja a Család- és gyermekjóléti szolgálat szakmai
programját.
2./ Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
149/2015. (XI.30.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1./ elfogadja a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatát.
2./ Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
150/2015. (XI.30.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának elfogadása
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1./ A Polgármesteri Hivatal új, egységes szerkezetű Alapító
okiratát a melléklet szerint elfogadja.
2./ Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
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4.§ A R. 5. számú függelék Farmos Község Önkormányzata által ellátott kormányzati funkciók jegyzékéből törlésre kerül: 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 107054 Családsegítés,ezzel egy időben a Farmosi Polgármesteri Hivatal
által ellátott kormányzati funkciók jegyzékében felvételre
kerül 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 107054 Családsegítés
5.§ (1)Rendelkezéseit 2016.január 01. napjától kell alkalmazni.
(2) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Farmos, 2015. november 25.
Horváth László
Koterla Ildikó
jegyző
polgármester

Záradék:

A rendelet 2015.decemberr 01-én kihirdetésre került:
Koterla Ildikó
jegyző

A helyi adókról szóló 10/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2015.( XII.01.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 10/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32.cikk
(2) bekezdés (h) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva a helyi adóról szóló 1990.évi C. törvény (1) § (1) bekezdése
szerinti felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el:
1.§ Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének a
helyi adókról szóló 10/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 12.§ (1) pontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„(1)Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén
az adó mértéke az adóalap 1,9 %-a.”
2.§ Ör.14.§ (1) bekezdés második mondata helyébe a következő
rendelkezés lép:
„Rendelkezéseit 2016. január 01. napjától kell alkalmazni.”
Farmos, 2015. november 25.
Horváth László
Koterla Ildikó
jegyző
polgármester

Farmos Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2015.(X.28.)önkormányzati rendelete módosításáról
Záradék:

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2015. ( XII.01.) önkormányzati rendelete
Farmos Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 7/2015.( X.28.) önkormányzati rendelete
módosításáról
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a.) pontja,
valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX.tv. 53.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján Farmos Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2015.(X.28.) önkormányzati rendelete módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1.§ A R.39.§ (1) bekezdés első mondata helyébe a következő
rendelkezés lép: „ Ez a rendelet 2016.január 01-én lép hatályba.”
2.§ A R. 1. számú melléklet az alábbi 19.ponttal egészül ki: „ A
család-és gyermekjóléti szolgálat a Polgármesteri Hivatal
szervezeti egységeként működik.”
3.§ A R.2. számú függelék Farmos Község Önkormányzatának intézményei és szervezeti felépítésének ábrája kiegészül: „ A jegyző alá tartozik a családsegítő”

A rendelet 2015. december 01-én kihirdetésre került.
Koterla Ildikó
jegyző

E kedves kis üzenettel kívánok Farmos község lakosságának békés, meghitt karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt:
„Áldott estén, karácsony éjen angyalok szállnak fenn az égen.
Mindenkihez be-benéznek, mindenhová odaérnek.
Áldást hoznak minden házra, csillagot a fenyőfára,
varázslatos karácsonyt kívánva! „
Koterla Ildikó, jegyző

VÉRADÁS
Helyszín: Farmosi Művelődési Ház
Időpont: 2016. január 5. (kedd)
13:00-16:00-ig
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Tisztelt Lakosok/Felhasználók!
Alulírottak, Tóth János elnök, a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás
(2760. Nagykáta, Egreskátai út 27.), valamint Kovács Ferenc elnök és Horinka László alelnök, a Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási
Társulata (2760. Nagykáta, Egreskátai
út 27.) képviseletében eljárva ezúton az
alábbiakról tájékoztatjuk Önöket a tápiómenti kistérség lakosait érintő, „Tápió-menti régió szennyvízelvezetése
és szennyvíztisztítása” megnevezésű,
KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0021 pályázati
azonosító alatt jóváhagyott európai uniós nagyprojekt (ún. csatorna-beruházás)
állásáról, illetőleg az elkészült csatornabekötések használatának jelentősebb
szabályairól:
1.) A projekt megvalósítása a befejezéséhez közelít, a csatornahálózat gerincés bekötővezetékei a projektterületen
kiépültek, a Nagykáta, Sülysáp, Szentlőrinckáta, Tápiószele, Tápiószentmárton településeken megépített szennyvíztisztító telepek és Nagykáta településen
megépített komposztáló telep kötelező
próbaüzeme eredményesen lezárult; a
telepeket a Társulás a kivitelezőktől már
átvette, vagy az átvétel folyamatban van.
2.) A Társulat az AQVATOR Kft-vel
2014.08.18-án megkötött vállalkozási
szerződés alapján végezteti el a projekt
megvalósításával érintett 27.227 db új
házi bekötés kiépítését és közcsatornára történő élőre kötését; a házi bekötés
fogalma projekt kivitelezők által kiépített bekötővezeték felhasználó felőli
végpontja (tisztítónyílás, aknában elhelyezett szivattyú szívócsonk) és a felhasználó tulajdonában/használatában
lévő ingatlanon elhelyezett felépítmény
(fogyasztási hely) között, az ingatlanon
belül kiépítésre kerülő vezetékszakaszt
jelenti. Az AQVATOR Kft., illetve alvállalkozói a magánszemély társulati
tagok házi bekötései 75%-ának (mintegy
20.500 db házi bekötés) kivitelezését és
élőre kötését 2015. december 15. napjáig
végzik el. A házi bekötések kivitelezése
és élőre kötése során az egyes felhasználók/ingatlanok vonatkozásában sem
a Társulat, sem az AQVATOR Kft., sem
alvállalkozói semmilyen szempontú
sorrendiséget, vagy megkülönböztető
eljárást nem alkalmazott; az ingatlanok
véletlenszerűen kerülnek rákötésre a
csatornahálózatra.
2-A.) A Társulat és az AQVATOR
Kft. között létrejött vállalkozási szerződés alapján az AQVATOR Kft. a projekt
megvalósítása során kialakított házi
tisztítóidomtól az ingatlanon belül
található legközelebbi bekötési pontig köteles a házi bekötés kivitelezését
elvégezni; ennek ellenértékét a Társulat
fizeti meg az AQVATOR Kft. részére,

SEM AZ AQVATOR KFT., SEM ALVÁLLALKOZÓI EZEN MUNKÁÉRT
SEMMILYEN DÍJAT, VAGY KÖLTSÉGET NEM KÖVETELHETNEK A FELHASZNÁLÓKTÓL/LAKOSOKTÓL. A
munkavégzéshez felhasznált anyagok
költségét a Társulat által az AQVATOR
Kft. részére fizetett vállalkozói díj tartalmazza.
A házi bekötést az AQVATOR Kft.
a legrövidebb műszakilag szabályos
nyomvonal figyelembe vételével, egy
ingatlannál egy szennyvízkibocsátó épülethez tartozó 1 (egy) bekötési
ponthoz köteles megvalósítani; a felhasználó költség- és díjmentessége kizárólag erre a munkavégzésre terjed ki.
Amennyiben a felhasználó nem legrövidebb műszakilag szabályos nyomvonalon, vagy nem 1 (egy) bekötési ponthoz
kívánja kiépíttetni a házi bekötést az
AQVATOR Kft-vel, vagy alvállalkozójával, a többletmunkáért az AQVATOR
Kft., vagy alvállalkozója már jogosult
díjat/költséget igényelni a felhasználótól. A többletdíj/költség az AQVATOR
Kft., illetve alvállalkozója és a felhasználó megállapodásának tárgya; sem a
többletmunkával, sem annak díjazásával
kapcsolatban a Társulatot semmilyen felelősség nem terheli.
2-B.) Akit a házi bekötést kivitelező cég munkatársa részéről bármilyen
atrocitás ér a házi bekötés kivitelezése,
vagy élőre kötése során, továbbá akinél
ugyanezen személyek a munkavégzést
bármilyen jogcímen pénzfizetési kötelezettség teljesítéséhez kötötték, haladéktalanul forduljon írásbeli bejelentéssel a
területileg illetékes rendőri szervhez, továbbá a területileg illetékes Önkormányzat jegyzőjéhez.
3.) A projekt megvalósításával létrejött csatornaszakaszokat 2015. március 30. napjától kezdődően a projektben
érintett 20 (húsz) települési Önkormányzat közigazgatási területén az ivóvízhálózatok üzemeltetését már jelenleg is
végző, továbbá a projekt megvalósításával létrejövő csatornaközmű-rendszert
a későbbiekben üzemeltető Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen
működő Részvénytársaság (székhelye:
5000. Szolnok, Kossuth Lajos utca 5.,
cégjegyzékszáma: Cg.16-10-001558, adószáma: 11265832-2-16, statisztikai számjele: 11265832-3600-114-16) - továbbiakban TRV Zrt. - működteti a Társulással
és a Társulattal megkötött vállalkozási
szerződés alapján. A TRV Zrt. a Társulással, mint a projekt kedvezményezettjével, 2015. október 08-án megkötött
megállapodásban vállalta, hogy a projekt megvalósításával létrejövő csatornaközmű-rendszert víziközmű-szolgáltatóként üzemelteti (az ellátásért felelős

Önkormányzatokkal az üzemeltetési
szerződéseket megköti) a projekt-előírások jogszabályi korlátok között történő
maximális figyelembe vételével.
A közcsatorna-rendszer, továbbá a
házi bekötővezeték és ezek alkotórészei,
tartozékai bármely elemének meghibásodása (például dugulás, szennyvíz-kiömlés, szivattyú-leállás, nemkívánatos
szagok) esetén kérünk minden felhasználót/lakost, hogy haladéktalanul értesítse egyidejűleg a TRV Zrt. munkatársait a www.trvzrt.hu honlapon
Ügyfélszolgálat/hibabejelentés
címke
alatt megtalálható telefonszámokon,
továbbá a területileg illetékes Önkormányzat, mint a víziközmű-szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban lévő/
jogviszonyba kerülő ellátásért felelős,
munkatársát. A TRV Zrt-vel történő
kapcsolatfelvétel megkönnyítése, továbbá a hibabejelentés dokumentálása érdekében javasolt a telefonos bejelentéssel
egyidejűleg elektronikus úton is jelezni
az adott hibát - kérve a hibaelhárítást a TRV Zrt. alábbi, Tápiómenti-kisrégiót
irányító munkatársai elérhetőségeire:
Králik Szabolcs (kralik.szabolcs@trvzrt.hu)
Kocza Imre (kocza.imre@trvzrt.hu)
Nagy Béla (Nagy. Bela@trvzrt.hu)
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hibaelhárítás késedelméből, vagy szakszerűtlenségéből eredő károkért sem a Társulás, sem a Társulat, sem az ellátásért
felelős Önkormányzatok felelősséget
nem vállalnak; a kárfelelősség a víziközmű-szolgáltatói feladatokat ellátó személyt terheli!
4.) A víziközmű-szolgáltató működésének szabályait, a víziközmű-szolgáltató
és a felhasználó jogait és kötelezettségeit
a víziközmű-szolgáltatásra vonatkozó
főbb jogszabályok (különösen a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX. törvény és a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet),
továbbá a víziközmű-szolgáltató Üzletszabályzata határozza meg, amelynek
mindenkor hatályos és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal továbbiakban Hivatal - által jóváhagyott
szövege a víziközműszolgáltató honlapján (TRV Zrt. esetében a www.trvzrt.hu
honlapon) elérhető.
A víz-, illetve csatornaszolgáltatást
érintő bármely kérdés, vagy jogvita esetén a hatályos jogszabályok és Üzletszabályzat rendelkezései irányadóak!
5.) A víziközmű-szolgáltató és a felhasználó között a közszolgáltatási szerződés
létrejöttére vonatkozó főbb szabályok:
A víziközmű-szolgáltató a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása
esetében a felhasználóval - felhasználási
helyenként - közszolgáltatási szerződést
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köt. A víziközműszolgáltatásba bekapcsolt ingatlan tekintetében, a víziközmű-szolgáltató és a lakossági felhasználó
között a közszolgáltatási szerződés a
víziközmű-szolgáltatás igénybevételével is létrejön.
Ha a felhasználási hely víziközmű-rendszerbe történő bekötése a víziközmű-szolgáltató beleegyezése nélkül
valósult meg, vagy ha mért fogyasztás
csökkenését eredményező szabálytalan
műszaki beavatkozás ténye állapítható
meg, és a víziközmű-szolgáltató polgári
jogi igényt érvényesít, az ellenkező bizonyításáig úgy kell tekinteni, hogy a jogellenes állapot az igénybejelentést megelőző 5
évvel korábbi időpontban kezdődött.
A közszolgáltatási szerződésre a 2011.
évi CCIX. törvényben nem szabályozott
kérdésekben a Polgári Törvénykönyv
közszolgáltatási szerződésre vonatkozó
előírásait kell alkalmazni.
A Társulás által a projekt keretében
megvalósított csatornarendszerre a Társulat közreműködésével, vagy felhatalmazása alapján elkészített bekötéseket
a víziközműszolgáltató beleegyezésével
elkészült bekötéseknek kell tekinteni. A
víziközmű
szolgáltatás igénybe vétele a
víziközmű-rendszer üzembe helyezését
követően a víziközmű-rendszer bekötés
kiépítése útján történő használata (kiépített szennyvízbebocsátási lehetőség/csatornahasználat ténye); erre figyelemmel
a víziközműszolgáltatás igénybe vétele a
szennyvíztelepek próbaüzemének 2015.
októberi lezárását követően már megvalósul a kiépített házi bekötéssel rendelkező felhasználók/ingatlanok esetében!
6.) A jogszabályok víziközmű-szolgáltatás díjára vonatkozó főbb rendelkezései a következők:
A közműves ivóvízellátás, valamint
a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás díját (hatósági díj) a Hivatal javaslatának figyelembevételével az illetékes
miniszter rendeletben állapítja meg. A
hatósági díj megállapításakor rendelkezni kell arról, hogy a hatósági díj mikor
lép hatályba, e rendelkezésnek visszamenőleges hatálya nem lehet. A hatósági díj
közszolgáltatási szerződés megkötését
követően bekövetkező változása esetében a megváltozott hatósági díj az érvényes közszolgáltatási szerződés részévé
válik. A Hivatal a víziközmű-szolgáltató
kérelmére a rendeletben meghatározott
díjtól eltérő díjat is megállapíthat a jogszabály által meghatározott esetekben.
Tekintettel arra, hogy a projekt esetében olyan víziközmű beruházást helyeznek üzembe, amelynek eredményeként
a településen korábban nem nyújtott
víziközmű-szolgáltatás (szennyvíz-szolgáltatás) kerül bevezetésre, a beruházással létrehozott új víziközmű vagy víziközmű-rendszer üzembe helyezését
követően, de nem korábban, mint az
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üzemeltetési szerződés jóváhagyását
célzó víziközmű-szolgáltatói kérelem
és a víziközmű-szolgáltatói működési
engedély területi hatályának a szerződéssel érintett ellátási területre történő
kiterjesztését célzó kérelem Hivatalhoz történő beérkezése, a szerződött
szolgáltató jogosult az újonvíziközmű
nan létrehozott víziközművön ideiglenes szolgáltatási tevékenységet végezni, továbbá ideiglenes szolgáltatás díj
(átmeneti díj) beszedését kérelmezni a
Hivataltól. A Hivatal által megállapított
átmeneti díjat a víziközmű-szolgáltató a
Hivatal határozatának kézhezvételét követően, a soron következő számlában, az
ideiglenes szolgáltatás kezdete napjára
visszamenőleges hatállyal érvényesítheti
a vízközmű-rendszerre csatlakozott felhasználóval szemben.
A jogszabályi rendelkezések alapján
a felhasználóknak várhatóan 2015. november végétől, december elejétől kell
számolnia az átmeneti díj fizetési kötelezettség kezdetével a kiépített házi bekötéssel rendelkező felhasználók/ingatlanok esetében; az átmeneti díj fizetési
kötelezettség megszűnésével a közszolgáltatási szerződésre irányadó hatósági
díj (szolgáltatási díj) egyidejűleg esedékessé válik!
7.) A csatorna-rendszer használatának
főbb szabályai:
A csatorna-rendszer, illetve az elkészült házi bekötések használatának
alapvető szabályait - a fenti 4.) pontban
rögzítettek szerint - a víziközmű-szolgáltatásra vonatkozó főbb jogszabályok (különösen a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény és
a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.
évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.
27.) Korm. rendelet), továbbá a víziközmű-szolgáltató Üzletszabályzata határozzák meg, az alábbiak szerint:
– A felhasználó a házi szennyvízhálózat
építési követelményeknek megfelelő
kialakítására, üzemképes állapotának fenntartására és a szolgáltatási díj
megfizetésére köteles.
– A gravitációs rendszerű szennyvíz-törzshálózat üzemeltetője az ingatlan
előtt húzódó szennyvíz-törzshálózat
fedlapszintje feletti szifonszinttel
rendelkező lefolyókba jutó szennyvíz,
károkozás nélküli elvezetését biztosítja. A fedlapszint alatti szifonszinttel
rendelkező lefolyók esetén a felhasználó az ingatlan elöntés elleni védelmét
visszaáramlás elleni műszaki védelem
beépítésével köteles biztosítani.
– A szennyvíz-hálózatba csak a felszíni
vizek minősége védelmének szabályairól szóló kormányrendelet vagy
hatóság határozatában meghatározott
minőségű szennyvíz, illetve szennyezőanyag vezethető be.

– Tilos olyan szennyezőanyag-tartalmú
szennyvíz és szennyezőanyag bevezetése (bebocsátása) szennyvíz-hálózatba, amely
– a szennyvízelvezető műben dolgozók
egészségét veszélyezteti, és ezzel egészségkárosodást okoz vagy okozhat,
– a szennyvízelvezető és -tisztító, valamint az iszapkezelő mű üzemszerű
(rendeltetésszerű) működését akadályozza, veszélyezteti, a műtárgyakat, berendezéseket rongálja, illetve
rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná teszi,
– a szennyvízelvezető és -tisztítóműből kibocsátva környezetkárosodást,
illetve a befogadó káros szennyezését
okozhatja,
– a szennyvíziszap környezetvédelmi
követelményeknek megfelelő, biztonságos elhelyezését, lerakását, illetve felhasználását akadályozza.
– Elválasztott rendszerű szennyvízelvezető műbe csapadékvizet, egyesített
rendszerű szennyvízelvezető műbe a
víznyelőn keresztül szennyvizet, továbbá elválasztott rendszer esetén a
csapadékvíz-elvezető műbe szennyvizet juttatni tilos.
– Ha elválasztott rendszerű szennyvízelvezető hálózatba csapadékvíz bevezetésére kerül sor, és ezt a gyakorlatot a
felhasználó a víziközmű-szolgáltató felszólítása ellenére tovább folytatja, a víziközmű-szolgáltató a jogellenes állapotot
a felhasználó költségére megszüntetheti.
A szennyvízelvezető törzshálózatba jogellenesen bevezetett csapadékvíz men�nyisége után a víziközmű-szolgáltató
üzletszabályzatában meghatározott pótdíjat számolhat fel.
– A lakossági felhasználó háztartási szen�nyvizét a törzshálózatba juttató szivat�tyúnak, vákuumszelepnek és ezek műtárgyainak, szerelvényeinek (együtt:
szennyvíz beemelő) a működtetése működőképességének és üzembiztonságának, üzemképes állapotának folyamatos
fenntartására a víziközmű-szolgáltató
köteles. A szennyvíz beemelő működtetéséhez a felhasználó köteles biztosítani a
szennyvíz beemelő megközelítésének és
hozzáférhetőségének korlátozásmentes
lehetőségét, valamint - eltérő műszaki
kialakítás vagy megállapodás hiányában
- a szennyvíz beemelő folyamatos energiaellátását.
Nagykáta, 2015. november 09.
Tóth János sk., elnök
Tápiómenti Területfejlesztési Társulás
(2760 Nagykáta, Egreskátai út 27.)
Kovács Ferenc sk. elnök
és Horinka László sk., alelnök
Tápiómenti Települések Csatornamű
Vízgazdálkodási Társulata
(2760 Nagykáta, Egreskátai út 27.)
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CIVIL SZERVEZETEK HÍREI
OKLEVÉL A FÖLDVÁRY MIKLÓS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁTÓL
2015. december 12-én, ünnepi hangversennyel ünnepelte fennállásának
15. évfordulóját a Tápiószentmártonban működő Földváry Miklós Alapfokú Művészeti Iskola. Az ünnepségen
szépszámú közönség előtt, a népzene-,
a komoly- és könnyűzene területéről
válogatott művek előadásával, színvonalas hangszerjátékokkal mutatkoztak
be az iskola oktatói, hajdan volt és mai
tanulói. Terék József intézményvezető
– aki az est műsorvezetője, nagybőgő-,
tárogató- és zongora játékával hangszeres előadója is volt – a 15 éves múlt
arra érdemesnek tartott szereplőinek
munkáját oklevelek átadásával ismerte
el. Farmos Község Önkormányzata is
elismerő oklevélben részesült. Az elismerés indokaként az intézményvezető
úr az elmúlt években tanúsított együttműködést, a zeneoktatás farmosi feltételeinek javítását, valamint a farmosi
gyerekek zenetanulásának ösztönzését
nevezte meg. Ezúton is köszönjük az
elismerést. Egyúttal ígérjük, hogy az
együttműködés szándéka, a farmosi
zeneoktatás feltételeinek javítása, a farmosi gyerekek hangszertanulási vágya

nem lankad a jövőben sem. E három,
most elismert tettünk együttes létezése
által „kitermelt”, zenét tanult gyerekhad adhatja majd a zenekari utánpót-

lást. Lehet biztosíték néhány év múlva
a Farmosi Kovács Pál Zenekar további
működésére.
Horváth László, polgármester
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Sikeres évzárás a nyugdíjas egyesületben
Egy tartalmas év lezárásaként november utolsó szombatján tartottuk meg hagyományos Évzáró Bálunkat. Értékeltük
az elmúlt év történéseit és köszönetünket
fejeztük ki mindazoknak, akik 2015-ben is
segítették az egyesületet. A bált megtisztelte jelenlétével Horváth László polgármester úr és kedves felesége, Bodnár Gábor a
Nyugdíjasklubok „Életet az éveknek” Pest
Megyei Egyesületének elnöke és kedves
felesége, és együtt szórakoztak velünk a
Tápió- vidék nyolc településéről érkezett
nyugdíjas klubok vezetői és delegációi, valamint az egyesületet segítő támogatók.
A bál Szegedi Tibor elnök megnyitójával vette kezdetét, aki a megnyitó után emléklappal köszönte meg
Cseri János festőnek és segítőjének,
Mogyoró Lászlónak, hogy ellenszolgáltatás nélkül kifestették klubhelyiségünket, - - ifj. Gáti Imrének és segítőjének,
ifj. Mázsás Lászlónak, hogy újra rakták a
klubhelyiség ütött-kopott, balesetveszélyes
padozatát, -- Meggyes Csabának, aki egy
nagyméretű sátort ajándékozott a klubnak, - Ábrók Juditnak, aki rendszeresen
segíti felajánlásaival rendezvényeinket.

Oklevéllel köszöntük meg a munkáját
Tóth Pálné Margitka néninek, aki több
mint 20 évig volt lelkiismeretes, tagja a
kórusnak, éveken keresztül végzett adminisztratív munkát az egyesületben, Krámli Pista bácsinak, aki hosszú évekig
volt meghatározó tagja az egyesületnek és
gyakran jelentősebb támogatást is nyújtott annak, - Kósa Józsefnek, aki nélkül
az egyesület jelenkori élete elképzelhetet-

len; előzékenysége, szolgálatkészsége példamutató, oszlopos tagja a kórusnak és a
tánckarnak.

Az idei „Rózsa díj”-at régi kedves tagunk, Szécsényi Jani bácsi kapta meg.
Míg ereje bírta, minden munkából kivette
a részét. Ügyes kezű asztalos lévén, nagyon
sok mindent készített az egyesületnek,
képkereteiben és faragott remekműveiben ma is gyönyörködhetünk. Nagy-nagy
szeretettel köszönjük meg több évtizedes
egyesületért végzett munkáját!

Valamennyijüknek köszönjük, hogy lelkes, önzetlen, kitartó munkájukkal, támogatásukkal hozzájárultak ahhoz, hogy az
egyesület élete szebb, könnyebb legyen!
Egyesületi életünk fontos szereplői a
Tápió-vidéki nyugdíjas klubok. Az évek
folyamán nagyon jó kapcsolat, szoros
együttműködés alakult ki velük. Ezt a sikeres együttműködést köszöntük meg a
„Lappföldről” érkező Mikulás segítségével, aki szánján húzott, hatalmas kosarából
ajándékozta meg a klubokat.
Ezt követően a Finnországból nemrég
hazatért Tápiómente Táncegyüttes szórakoztatta a nagyérdeműt, a vendégsereg
szűnni nem akaró tapssal jutalmazta a
vendégszereplést.
Vacsora előtt pezsgővel koccintottunk
a gyümölcsöző együttműködésre, és kívántunk egymásnak jó egészséget, további
sikeres, boldog életet.
Köszönjük támogatóink segítségét,
akik felajánlásaikkal hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez:

Horváth László polgármester úr, Koterla Ildikó jegyző asszony, Dervadevicsné
Szécsényi Mariann kozmetikus és Szécsényi Zita masszázs (Szécsényi Szépség és
Egészség Stúdió), Kenyó Mónika (Star
Market), Ábrók Judit és Meggyes Csaba
(Privát ABC), Kenyó Márta kozmetikus,
Gunicsné Rozika (Vas Műszaki Bolt),
Szarvas Attila (Liget Közért), Nyúzó Zoltánné (Virágbolt), ifj. Mázsás László, Prága
Sándor (Mini Presszó), Adamecz Erzsébet
(Mini presszó), Babinszki Zsanett fodrászat, Magori Ildikó és Gunics Bettina –
kézműves szappan, Kézérné Tóth Erzsike
(vegyesbolt), Tóth Károlyné Évike (Ezerjó
ABC), Nagy Rozália pedikűrös, Molnárné Czakó Irénke (zöldségbolt), Szegediné
Bertalan Györgyi fodrász, ifj. Nyitrai István, INNOVEN Kft.
Mire bálunk véget ért, ránk köszöntött
az ADVENT.
Advent, a karácsonyi készülődés közepette került sor a VII. Nyugdíjas Expo
megrendezésére Budapesten. A rendezvénynek a SYMA Csarnok adott otthont.
A nyugdíjasoknak szóló immár hetedik
kiállítás és vásár december 4–5-én várta az
érdeklődőket. Több mint száz kiállító mutatta be az egészségmegőrzést, az életminőség megtartását szolgáló legújabb termékeit, szolgáltatásait. Gazdag kulturális
program is kísérte a rendezvényt, melynek
keretében hazai nyugdíjas klubok művészeti csoportjai adtak műsort.
A rendezvény fő gondolata Márai Sándor idézete:„Az élet nem izgalmas, ha
nincs feladat.” Mi vállaltunk feladatot a
kulturális programban, és - más klubokkal együtt - Pest megyét képviselve tánc�csoportunk fellépett a rendezvényen. Szerénytelenség nélkül állíthatjuk, hogy nagy
sikerrel adtuk elő vidám műsorunkat, a
Bajor sörtáncot. Az expo népes közönsége
nagy tapssal jutalmazta előadásunkat.
Köszönjük a támogatást a 3ÁSZ Kftnek!
Végezetül szeretnénk megköszönni
mindazon támogatónk segítségét, akik
2015. évben adójuk 1 %-ának felajánlásával
támogatták a Rózsa Nyugdíjas Egyesületet. Az ilyen címen befolyt 30.792.- forintot
működési költségként fogjuk felhasználni.
Szegedi Tiborné
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Karácsonyi üdvözlet!
"Legyen veled a Karácsony Angyala,
legyen áldás és ünnep az Ünnep,
szeretet simítsa lelkedet,
mikor a csengők megcsendülnek."
(Ara Rauch)

Farmos minden polgárának és családtagjaiknak Békés, Meghitt Karácsonyt,
és Boldog Új Esztendőt kíván a Farmosi Rózsa Nyugdíjas Egyesület!
Köszönjük a 2015. évi együttműködést!

Körlevél

A Farmosi Evangélikus Leánygyülekezet tagjainak.
Ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én titeket.  Ézs.
66,13.
Rövid visszatekintés 2015. év főbb eseményeire.
Február 1. Presbiteri gyűlés. 2014. évi zárszámadás áttekintése
és kiértékelése valamint a 2015. évi teendők és költségvetés megbeszélése.
Január 7. özv. Szabó Pálné, Kenyó Sarolta temetése. Élt 93 évet.
Február 6. Prága Sándorné, Palovecz Ilona presbiter temetése.
Élt 76 évet.
Február 16. Kenyó Pálné, Németh Mária temetése. Élt 94 évet.
Március 13. Németh Mihály temetése, aki 1976 és 1996 között
a gyülekezet felügyelője volt. Élt 79 évet.
Április 03. Nagypénteki passióolvasás Márk evangéliuma alapján a hittanos gyermekek szolgálatával.
Április-május hónap: a temető kút működésének beállítása
és rendezése, temetői hirdetőtábla beállítás. Segítők: Badenszki
Ferenc kútfúró, Merczel Pál, Kenyó Gábor, Hack György, Csákó
Béla. Szemét eltakarítás az önkormányzat által megbízott dolgozók segítségével, fűnyírás.
Május 28. Csákó Béláné, Együd Mária temetése. Élt 67 évet.
Június 19. Csákó Pál temetése. Élt 76 évet.
Július hónap: imaház előtti fenyőfa levágás majd rendezése. Segítők: Velkei Lajos, Kenyó Gábor, Csákó Béla.

TISZTA HANG
Néhány nap múlva elköszönünk a Krisztus
születése utáni 2015. esztendőtől. Egy olyan
esztendőtől, mely kezdete előtt elképzelhetetlenek voltak azok az események, történések,
melyeknek akarva, akaratlanul, részeseivé váltunk az elmúlt esztendő során. Az értékeket
semmibe vevő, vesztébe rohanó világunkban,
korunk elviseléséhez, túléléséhez – reményeim
szerint jobbra fordításához – adhatnak nekünk hitet és erőt az értékes, tisztességes, jó
szándékú emberek, az ő általuk teremtett közösségek. Egy ilyen közösség a Farmosi Kovács
Pál Zenekar is. A zenekar 2011. évi megszületését, létét és reménybeli hosszú működését kívánom megtisztelni és egyúttal megköszönni
zenekari tagként és polgármesterként a 2015.
év zenekar életéről szóló összefoglalóval.
A szokásos jó kedvvel eltöltött téli zenekari próbák után, 2015. február 14-re hívtuk
meg a már hagyományosnak mondható újévi
kettős koncertünkre a zeneszerető rokonokat, barátokat, ismerősöket, érdeklődőket. A
Művelődési Ház falai ezúttal is egy jó hangulatú, sikeres koncertnek adtak otthont. Újévi

November 1. Temetői Istentisztelet a ravatalozóban és Németh
Mihály és Prága Sándorné síremlékének szentelése.
Október 25. Mátrai Loretta Aisa és Mátrai Almira Leticia keresztelése. Szülők: Mátrai Roland és Bóta Mária.
Október hónap: őszi temető takarítás és fűnyírás az Önkormányzat által megbízott dolgozók segítségével.
Október-november hónap: egyházfenntartói járulékok összegyűjtése. Segítő: Balogh Imréné.
November 12. Szamosvölgyi László temetése. Élt 54 évet.
November 22. Babka Anna 4. éves teológiai hallgató szolgálata,
majd köszöntése a gyülekezetben.
November 29. Imaház adventi-karácsonyi díszítése. (Megyesné, Kenyó Ilona)
December 24. Szenteste (csütörtök 15 óra) Családi Istentisztelet és ajándékozás a gyermekek szolgálatával. Rövid ünnepi közgyűlés.
December 25. Karácsony ünnepi Istentisztelet.
December 31. Az évet lezáró hálaadó Istentisztelet.
Köszönet mindazoknak a testvéreknek, akik az év során adományaikkal, segítőkész munkájukkal és imádságaikkal támogatták és erősítették a gyülekezet működését és fennmaradását. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit a következő, 2016. évben is,
a közös ünneplésre, Istentiszteletekre és az elvégzendő összefogást
igénylő munkák megvalósítására.
Erős vár a mi Istenünk!
Kustra Csaba lelkész

koncertünk az egyedüli belépődíjas, melynek
bevételét a farmosi alapfokú zeneoktatásnak,
valamint a zenekari próbáknak helyet adó,
igényes környezetet biztosító Kovács Pál Zeneterem színvonalas berendezésére, állagának
megóvására fordít a Farmosi Zenekar Egyesület tagsága. Mint minden újévi koncert után, a
szerepléssel vele járó feszültséget, jó hangulatú
kiértékelő beszélgetés vezette le, majd késő éjszakába nyúló közös éneklés, az igazság kedvéért úgy is mondhatnám, hogy az újból előkerült hangszerek kíséretével, mulatás zárta.
A szokásos jókedv, a pozitív hozzáállás április
18-án és 19-én Mosonszentmiklóson sem hagyta el zenekarunkat, ahol a község önkormányzatának meghívására, koncertet adtunk a helyi
művelődési házban. Csodálatos fogadtatásban,
majd felejthetetlen vendéglátásban részesültünk,
melyet jórészt az itt élő zenekari tagunknak,
koncertmesterünknek, Dr. Benke Tamásnak, és
az őt Mosonszentmiklóson övező tiszteletnek,
megbecsülésének köszönhettünk. Köszönjük
Tamás, köszönjük Mosonszentmiklós!
Még szintén tavasszal, meghívást kaptunk
az erdélyi testvértelepülésünkről is. A 2015.
augusztus 28-30-i Várfalvai Hagymafesztivál-

ra várták a zenekart. 2013-ban a farmosi táncos lányok, 2014-ben a farmosi nyugdíjasok
léptek fel a fesztiválon, ebben az évben pedig
a Farmosi Kovács Pál Zenekart érte a megtiszteltetés, hogy a rendezvényen fellépőként
mutatkozhatott be. Örömmel tettünk eleget a
meghívásnak. Hosszú, közel 400 km-es utazás
után, első fellépésünk az érkezés napjának estéjén, Várfalván, a Várfalvai Művelődési Ház
melletti csűrben volt. Ebben a művészetek
által megszentelt csűrben nyaranta, heteken
keresztül ropják a néptáncot a tánctáborok
lakói, köztük farmosi gyerekek is. A nagysikerű, közönség részéről álló vastapssal jutalmazott koncertet a vendégszerető erdélyi magyar
testvéreink jóvoltából bőséges vacsora, majd
jó hangulatú, közös nótázás követte.
Erdélyi vendégeskedésünk második napján
megnéztük a közeli nevezetességeket. Torockó
világító, fehér falú székely házait, a Székelykövet, ahol kétszer kel fel a nap, valamint a monumentális, félelmetes méretű tordai sóbányát.
Második fellépésünk a fesztivál helyszínén, a
szabadtéri színpadon volt. A rekkenő hőség,
a szabadtéri hangzás nehézséget okozott, de a
siker itt sem maradt el. Mint minden évben, a
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Várfalvai Hagymafesztivált ez évben is egy ismert magyarországi együttes szabadtéri koncertje, majd ezt követően tűzijáték zárta.
A fárasztó nap után jól esett az éjszakai
pihenő. A késői ébresztő után rövid sétát tettünk Várfalván, hogy megtekintsük a helyi
nevezetességet, az unitárius templomot. A
magyarországi iskolakezdés miatt nem tudtunk a fesztivál végéig maradni. Szívélyes
búcsú után, még délelőtt visszaindultunk Magyarországra.
Úgy a mosonszentmiklósi, mint az erdélyi
utunkat egy nem farmosi, személyszállítással
foglalkozó vállalkozó támogatta. Őt elmondása szerint a többször átélt zenekari produkciónk élménye, valamint az általa nagyra
értékelt zenekari közösségünk nyerte meg támogatónknak. Ezúttal is köszönjük nagylelkű
támogatását.
Zenekarunk május 09-én, az óvoda pedagógusainak lelkes szervezésében és rendezésében, Czeróczki Judit zenekarvezető karnagy
vezényletével zenei értelmező, ismertető bemutatót tartott az óvodás gyerekeknek azzal
a nem titkolt céllal, hogy már ebben a korban
megnyerje őket a zenének.

Ebben az esztendőben – bár sokan várták
– nem szerepeltünk a Farmos Kulturális Napokon. Talán majd jövőre.
Farmosi rajongóinkat némiképpen kárpótolta, hogy október 1-re, a Zene Világnapja
alkalmából érkezett egy Tápiószentmártonba
szóló meghívás. E meghívás értékét növelte,
hogy személyesen Terék Józseftől, a Tápiószentmártoni Földváry Miklós Zeneiskola
vezetőjétől kaptuk. Eddigi talán legjobb koncertünket adtuk itt. Az érdeklődésre jellemző,
hogy vendéglátóink nem emlékeztek olyan
évre, mikor a Zene Világnapja alkalmával így
megtelt volna a Művelődési Ház Tápiószentmártonban.
Dióhéjban összefoglalva a Farmosi Zenekar életében, Czeróczki Judit, zenekarvezető
karnagy vezetésével így telt el a 2015. esztendő, mely az elmúlt négy év legsikeresebbjének
mondható. De úgy gondolom, ennél mi sem
természetesebb. A közös munka, a próbák sora,
a zene szeretete, a jó és intelligens közösség a
biztosítéka a fejlődésnek. Mára már zenekarunk eljutott arra a szintre, hogy a koncertjeinken eddig is szívesen fellépő vendégművészek
után, már velünk közösen muzsikálni szándé-

kozó művésztől is kaptunk ajánlatot. Jó remény
van arra, hogy 2016-ban Liszt és Haydn zongoraversenyét hallhatja zenekarunk kíséretében,
vendég művész előadásában, a zeneszerető farmosi közönség. Így legyen!
„TISZTA HANG”. Egy zenekarnál természetes, elvárt „szakmai” követelmény, hogy
igyekszik tiszta hangon (nem hamisan) megszólaltatni a zenét. De nem törvényszerű, hogy
egy szándékaiban, tevékenységében is „tiszta”
közösségként igyekszik működni, mindennapjait értékek mentén élni. Fel lehet tenni a
kérdést, hogy mi a művészet (zene) feladata? A
művészet feladata bemutatni jelen korunkat?
Ha igen, akkor a mai kort bemutatandóan,
korunk művészetének alap-meghatározója a
disszonancia, ha kell, ha hitelesebb, ha hatásosabb, akár hamis hangokkal is. A művészet
feladata a nevelés, a jövő szebbé, jobbá tétele?
Ha igen, akkor ez nem lehet más, mint a harmónia, a tiszta hangok sora, együtthangzása.
Túl a zenei dimenzión, az élet minden területén. Reményeim szerint a mi zenekarunk, a
Farmosi Kovács Pál Zenekar is ezért tesz minden próbán, minden koncerten!
Horváth László, polgármester, zenekari tag

Koncert Mosonszentmiklóson

Zene az ovisoknak

Várfalván a Hagymafesztiválon

Várfalván koncert a csűrben

Vastaps a csűrben
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2015-ben, az Egyesült Államokban elhunyt Matolcsy Zsuzsanna és férje, Deák István. Emlékük őrzésére, a Matolcsy család síremléket állíttatott a farmosi Matolcsy-sírkertben. A szűk családi körben avatott síremléknél, a család tagjai mellett, a farmosi emberek és magam nevében
az alábbi megemlékező beszéddel tisztelegtem emléküknek:

Tisztelt Gyászoló Matolcsy Család, Tisztelt Gyászolók, Megemlékezők!

Magyarország egy átlagos településén, egy átlagos temető szomszédságában, egy nem átlagos, elkülönített családi sírkertben gyűltünk ma össze. A Matolcsy család által állíttatott síremlék mellett,
hogy a család gyászában osztozva emlékezzünk az Egyesült Államokban ez évben elhunyt Matolcsy Zsuzsannára és férjére, Deák
Istvánra. Egy sírkertben állunk, melyet a Nemzeti Emlékhely és
Kegyeleti Bizottság az 54/2009. számú határozatával kiemelt hellyé
nyilvánított. Itt nyugszik Matolcsy Miklós, a magyar nemzet kiemelkedő személyisége, aki oly sokat tett hazájáért. Akit e határozatával a bizottság beemelt a magyar nemzet virtuális panteonjába.
Egy olyan síremlék mellett állunk, mely boltozata nem fedi a Teremtő által elszólítottak földi maradványait, de kimeríthetetlenül
sugározza a Matolcsyak és az őket tisztelők számára Zsuzsa asszony
és férje lelkét, szellemét, földi életének minden emlékét.
Én magam – szemben néhány nálam szerencsésebb farmosival
- sajnos nem ismertem őket személyesen. Hála azonban a Matolcsy
családot tisztelő édesapámnak, én már a gyerekkoromban - abban
az időben is, mikor még ez nem volt tanácsos -, pozitív képet kaptam a Matolcsyakról. Ő nem az akkoriban kötelezően elitélendő
polgári életformát, a 300 holdas birtokot emlegette, hanem a napszámosokkal szőlőbirtokon együtt dolgozó, jó megjelenésű Matolcsy fiúkról, a gyereknek is kalapot emelő idősebb Matolcsyról, az
igyekvő, tanult, tudományban jártas, Farmost, a hazáját, családját
szerető, igaz magyar emberekről, vagy akár Tóth Józsi bácsi és a
család kapcsolatáról beszélt nekem.
Emlékszem, egy Matolcsy családtag temetéséről hazajövet –
mintha én tudnám, hogy kikről beszél – beszámolt arról, hogy a
család mely tagjait látta, és ki-ki a világ melyik távoli helyéről érkezett a szomorú közös találkozó helyre, a farmosi családi temetőbe.
De emlékszem arra is, mikor talán a centenáriumi megemlé-

Szeressétek az öregeket
Nagyon szépen kérlek titeket:
Szeressétek az öregeket.
A reszkető kezű ősz apákat,
A hajlott hátú jó anyákat.
A ráncos és eres kezeket,
Az elszürkült, sápadt szemeket.
Én nagyon szépen kérlek titeket:
Szeressétek az öregeket!
Simogassátok meg a deres fejeket,

Csókoljátok meg a ráncos kezeket,
Öleljétek meg az öregeket.
Adjatok nekik szeretetet...
Szenvedtek ők már eleget!
A vigasztalójuk legyetek.
Én nagyon szépen kérlek titeket:
Szeressétek az öregeket!
Ne tegyétek őket szűk odúkba.
Ne zárjátok őket otthonokba.

Imádság segítségért
Te adj erőt, hogy bízni tudjak,
ha megbántanak, ne zokogjak.

Ó, adj azoknak szeretetet,
akiknek én adtam életet.

Te add meg, hogy eltűrjenek,
hogy hibáimmal is szeressenek.

Legyen szívükben jóság, irgalom,
öregségemet értő szánalom.

Te erősítsd meg erőtlenségem,
hogy hősként vigyem a keresztem.

Áldd, őrizd őket, édes Jézusom,
hogy találkozzunk nálad egykoron.

Te légy árvaságom erős támasza,
tudom,
Te vagy a gyengék gyámola.
Te őrizd meg gyengülő eszem,
hogy életem nagy teher ne legyen.

Vezess, erősíts, oltalmazz,
a végső órámon irgalmazz!
Amen.

(Az imát gyermekeinkért és magunkért ajánljuk fel.)

kezés alkalmával, számomra váratlanul, e sírok felett felhangzott
a magyar Himnusz. Nekem, ezt a szívemnek, lelkemnek kedves
dallamot gyakran hallónak, Magyarországon, Farmoson élőnek,
összeszorult gyomrom, könny szaladt a szemembe. Mit érezhetett
akkor az, aki az Atlanti óceán túlsó partjáról érkezett Farmosra, a
még élő, vagy már itt nyugvó családtagjai körébe?
E környező sírokban nyugvók végakaratához hasonlóan, Matolcsy Zsuzsanna és Deák István is, a farmosi Matolcsy temető akácainak tövében kívántak megnyugodni, amit talán az emigrációban
eresztett gyökerek, utódok köteléke most nem tett lehetővé.
De megbékélve ezzel, a síremlék hirdesse nekünk azt, hogy az
elporladó testnél fontosabb, maradandóbb a lélek, a szellem, a családtagoknak és ismerősöknek oly fontos megannyi emlék, ami e kövekbe zárva mostantól mind itt van Magyarországon, Farmoson, a
Matolcsy temetőben.
Tisztelt Gyászoló Matolcsy Család, Tisztelt Gyászolók, Megemlékezők!
Ne feledjük!
Aki ember volt, küzdő, tiszta ember,
változzék át bár akár az Atlanti óceán túloldalán porladó rögökké,
az élőkben tovább él mindörökké.
Farmos község polgármestereként, a farmosi emberek és a magam nevében kérem, hogy fogadják őszinte részvétemet. Egyben
kérem Önöket, hogy ifjú Matolcsy Mátyáshoz és kedves feleségéhez
hasonlóan – akik évente jönnek hozzánk, - látogassanak el Farmosra gyakrabban, kevésbé fájdalmas alkalmakkor is. Jó itt lenni, jó
itt élni.
A család Farmoshoz kötődése éljen az élet során is!
Horváth László, polgármester
Hallgassátok meg panaszukat,
Enyhítsétek meg a bánatukat.
Legyen hozzájuk szép szavatok,
Legyen számukra mosolyotok.
Én nagyon szépen kérlek titeket:
Szeressétek az öregeket!
Ők is küzdöttek értetek,
Amíg felnevelkedtetek.
Fáradtak ők is eleget,
Hogy ti módosabbak legyetek.
Ők is elfogadtak titeket,

Mikor az Isten közéjük ültetett.
Azért én kérlek titeket:
Szeressétek az öregeket!
S ha majd az örök Szeretet
Elhívja őket közületek,
Ti foglaljátok el a helyüket,
Mert ti lesztek majd az öregek.
S mindazt, amit nekik tettetek,
Azt adják nektek a gyerekek.
Azért előre intelek titeket:
Szeressétek az öregeket!

Adventi vásár a Községi Házban

Az általános iskolások előadása október 23-án

A farmos nyugdíjasok, VII. Nyugdíjas Expo (Budapest)

A Farmosi Kovács Pál Zenekar koncertje Tápiószentmártonban

Farmosi táj decemberben

Adventi hangverseny az óvodásoknak
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