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Lakossági közéleti tájékoztató

Karácsony táján –
a magányos szobák még
magányosabbak (...),
de az emlékek élőbbek és
kedvesebbek, olyanok,
mint az elmúlt idők és
elmúlt barátok halk,
puha ölelése.
Fekete István
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Karácsony és Újév alkalmából,
Farmos Község Önkormányzata
és a magam nevében

kívánok minden farmosi embernek
áldott karácsonyt és békességben megélt,
sikerekben gazdag boldog újévet.

Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni...
Karácsonyi rege
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra...
Ady Endre

Legyünk egy kicsit csendben!
Födje mély csend a szíveket:
mert a sötét, elgyötört földre
Karácsony közeleg.
Jó, ha most lelkünk messze hagyja
a hajsza, lárma mind.
Ne siessünk hangos utakra!
Karácsony lesz megint.
Túrmezei Erzsébet

Horváth László
polgármester
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Visszatekintés a 2016. évre
PÁLYÁZATOK LISTÁJA
Pályázat neve

Pályázott terület

Pályázat összege

MLSZ – OPP

Műfüves pálya, Szelei út

25 600 000 Ft

70%

7 680 000 Ft

VEKOP – 5.3.2-15-201600016

Kerékpárút

223 200 620 Ft

100%

0

Benyújtva, jogosultsági
szempontok-nak megfelelt

VEKOP – 6.1.1-15

Óvoda tornaszoba
létesítése

65 000 000 Ft

100%

0

Benyújtva, hiánypótlás
teljesítve

Nemzeti Szabadidős
– Egészség Sportpark
Program

Hrsz: 958/2; Hrsz: 992/7,
aszfaltpálya melletti és
kúria mögötti területek

100%

0

Benyújtva, visszajelzés még
nem érkezett

MLSZ – TAO

Futballpálya Jászberényi
út öntözőrendszer
vizesblokk, raktár építése

12 000 000 Ft

70%

3 600 000 Ft

KEHOP 5.2.9.

Szelei úti Iskola
épületenergetika pályázata
(nyílászárók cseréje,
szigetelés, napelemek
telepítése

99 000 000 Ft

VP-Településképet
meghatározó pályázat 2.

Hivatal, Művelődési
Ház nyílászáró csere,
tetőfelújítás

A táblázatba foglalt, 2016-ban benyújtásra került pályázatok listája kiegészül a már 2011-ben benyújtott, majd 2015ben ismételten benyújtott ivóvízminőség javító pályázattal,
aminek összege mintegy nettó 240 MFt., valamint a képviselő-testület 2016. november 29-i döntése értelmében további két újabb pályázat benyújtásával.
A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú „Helyi termékértékesítést
szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése és közétkeztetés
fejlesztése” tárgyú pályázatban a COOP ABC-vel szembeni
területen korszerű piac építésére pályázunk,
továbbá a VP6-7.2.1.3-16 számú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek
beszerzése” tárgyú pályázatban korszerű erőgépre (traktor) és
a hozzá tartozó homlokrakodó-, valamint árokásó adapterre
pályázunk.
Ezeknek a pályázatoknak a benyújtási határideje: 2017.
január 16.
Remélhetőleg a ciklus végéig további pályázati lehetőségeket nyújt számunkra a kormány által a Közép-Magyarországi Régió részére elkülönített 80 MdFt., amiből minden
bizonnyal jut majd az önkormányzati közutak felújítására,
valamint megújuló energiaforrásokat hasznosító berendezések telepítésére is. A Közép-Magyarországi Régió hátrányos
helyzete a pályázatkiírások terén, valamint az Unió és a kormányunk közötti folyamatos vita késlekedést, ellehetetlenülést jelentett számunkra.
A közeljövő változásai reményeink szerint e területeken
kedvező irányú változásokat fog jelenteni. Természetesen
Farmos Község Képviselő-testülete – az elmúlt évek gya-

Támogatási
intenzitás

Elszámolható költség
100%-a.

95%

Önrész összege

Megvalósulási szak
Elfogadva

8 338 636 Ft
jóváhagyott támogatási
összeggel elfogadva

Az összköltség
Az épület átadása miatt nem
igényelt
került ismételten
támogatással
benyújtásra a pályázat.
csökkentett része
A pályázat felfüggesztve a
keret kimerülése miatt

korlatához hasonlóan – a 2016. év folyamán is igyekezett a
folyamatos fejlesztést, építkezést, a lakosság részére nyújtott szolgáltatást, a lehetőségei szerint a legjobb színvonalon folytatni. Ezeknek a beruházásoknak, szolgáltatásoknak
forrását – pályázatok híján – az önkormányzat költségvetésének forrásaiból biztosította.
A teljesség igénye nélkül – néhány jelentősebb költséget
igénylő kiemelésével – ezek a beruházások, fejlesztések, szolgáltatások a következők:
Fogorvosi rendelő létesítése:
Épület felújítás		
Berendezések, eszközök beszerzése

5 470 254 Ft
7 275 273 Ft

Házi segítségnyújtás:
Épület felújítás
916 990 Ft.
Művelődési Ház:
Színpad padlózatának felújítása, informatika
539 320 Ft
Általános Iskola (Zrínyi út)
Épület felújítás, egyéb gép, berendezés
2 724 388 Ft
Általános Iskola (Szelei út)
Épület felújítás, egyéb gép, berendezés
305 607 Ft
Óvoda
Épület felújítás, kerítés felújítás, építész tervezés
780 250 Ft
Berendezések, eszközök beszerzése
209 831 Ft
Polgármesteri Hivatal
Eszközök, egyéb berendezések beszerzése
263 250 Ft
Társulások működési célú támogatása:
Csatornázással kapcsolatos kötelezettségek
befizetései november 30-ig
15 813 077 Ft
Csatornázással kapcsolatos kötelezettségek
befizetéseidecember 31-ig		
6 078 246 Ft
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Hajt-a Csapat rendkívüli tagdíj
Tápió-vidéki Többcélú Társulás hozzájárulása
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2 139 589 Ft
4 712 700 Ft

A fentieken túlmenően a Start Munkaprogram keretén
belül, a program által biztosított bér- és anyagköltség támogatást további 2,5MFt. sajátforrással kiegészítve, az év folyamán folyamatos járda és ároképítést végeztünk, valamint
napjainkban 0-20-as zúzott kővel részleges útjavításokat
végzünk. Sajnos a rendelkezésre álló kőmennyiség csak az
igények töredékének kielégítésére elegendő.
A Rákóczi úti csapadékvíz elvezető árok építés ésszerűtlennek tűnő késői kezdését az indokolta, hogy a kerékpárút
pályázat elbírálására vártunk. A határozathozatalra, mely az
ígért szeptember végi időpont helyett még a mai napig sem
történt meg.
A pályázott mintegy 3,4 km hosszúságú kerékpárút Rákóczi úti szakaszának egy része ugyanis az árok nyomvonalára lett megtervezve. Az árok építése a Fő tér és a virágbolt
közötti szakasszal, valamint az ingatlanok beállásainak egy-

ségesített támfal építésével, az időjárás miatt, tavasszal fog
folytatódni.
A kiadási tételek közül nagyságukkal kiemelkednek a
csatornázással kapcsolatos befizetéseink, valamint a társulási hozzájárulásunk. Farmos Község Önkormányzata azon
kevesek közé tartozik, akik szerződéses kötelezettségeinek
eleget téve, – szemben számos 20-30 MFt.-os tartozást felhalmozott településsel – mindeddig a fizetési határidőre teljesítette befizetéseit.
Ahhoz, hogy pályázati források nélkül, saját erő ily mértékű felhasználásával – a költségvetésünk egyensúlyának
fenntartása mellett – folyamatosan tudjunk fejlesztéseket végezni, vállalt kötelezettségeket teljesíteni, szigorú költségvetési fegyelemre van szükségünk a jövőben is, melynek a kiadási oldal folyamatos kontrollálásán kívül része a bevételi
oldal állandó figyelemmel kisérése is, különös tekintettel az
adóbevételek realizálódására.
Horváth László
polgármester

Az önkormányzat karbantartó műhelyében készülnek a
fogorvosi rendelő bútorai

Karbantartóink bútort készítenek az óvodának

Vizesblokk felújítása a Zrínyi úti iskolában

Osztálytermek felújítása a Zrínyi úti iskolaában
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Közösségi együttélés
Tisztelt Farmosiak!
Magyarország Alaptörvénye a 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában rögzíti a helyi önkormányzat azon jogát, hogy a helyi
közügyek intézése körében törvény keretei között rendeletet
alkosson.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 8. § (1) bek.
b) pontja alapján a helyi közösség tagjai a helyi önkormányzat alanyaként kötelesek betartani és betartatni a közösségi
együttélés szabályait.
Az Mötv. 8. § (2) bekezdése, valamint a 143. § (4) bekezdés
d) pontja felhatalmazza a helyi önkormányzat képviselő-testületét, hogy rendeletben határozza meg a közösségi együttélés
alapvető szabályait, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeit.
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2016. november 29-én tartott testületi ülésén megtárgyalta és
elfogadta a közösségi együttélés szabályairól, valamint megsértésük jogkövetkezményeiről szóló 7/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendeletet. A közösségi együttélés szabályait tartalmazó rendelet megalkotásával a lakosság nyugalmát, békés
együttélését zavaró magatartások szankcionálhatóvá válnak,
amely elősegítheti a jogkövető magatartás érvényesülését.
A rendelet a lakosság által elvárt, az együttélést elősegítő
szabályokat megsértő tényállásokat, és azok megvalósulása
esetén alkalmazható szankciókat tartalmazza, az alábbi tárgykörökben:
• állattartás
• közterületek használatával kapcsolatos magatartások
• közterületek és ingatlanok tisztántartásával kapcsolatos magatartások
• házszámtáblák kihelyezésével kapcsolatos magatartások
• köztemető használatával kapcsolatos magatartások
• kerti hulladék égetésével kapcsolatos szabályok
• települési folyékony hulladékkal kapcsolatos magatartások
• települési szilárd hulladékkal kapcsolatos magatartások
• zaj-, és rezgésvédelemmel kapcsolatos magatartások
• szomszédjogokkal kapcsolatos magatartások
• jelképek használatával kapcsolatos magatartások
A szabályok egy része már eddig is rögzítve volt rendeleti
szinten, azonban a jogkövetkezmény hiánya miatt azok érvényesítésére nem volt hathatós eszköz a megsértésük miatt indult eljárások során.
Reményeink szerint ez a rendelet is hozzájárul azon közös
célkitűzésünk eléréséhez, hogy javítsuk településünk közrendjét, közbiztonságát, megóvjuk közterületeink állagát.
Az alábbiakban a rendelet teljes elfogadott szövege megismerhető, mely 2017. január 1. napján lép hatályba.
Aliné dr. Kollár Katalin
jegyző
Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testülete
7/2016. (XI. 30.) sz. önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint megsértésük jogkövetkezményeiről
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Alaptörvény 32. cikk a) pontjában biztosított jogkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény a 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a közösségi együttélés alapvető szabályairól valamint megsértésük jogkövetkezményeiről a következőket
rendeli el.
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I. fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1. §.(1) E rendeletet Farmos Község közigazgatási területén,
természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet által elkövetett, a közösségi együttélés
alapvető szabályait sértő magatartásokra kell alkalmazni.
(2) Nem állapítható meg a közösségi együttélés szabályait sértő magatartás megvalósulása, ha a tevékenységgel, mulasztással
vagy jogellenes állapot fenntartásával szabálysértés vagy bűncselekmény valósul meg, vagy a tevékenység, mulasztás vagy
jogellenes állapot fenntartása esetére más jogszabály közigazgatási bírság alkalmazását írja elő.
2. Értelmező rendelkezések
2. § E rendelet alkalmazásában:
1. közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás: az a
tevékenység vagy mulasztás, vagy jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló magatartás, amely szabálysértésnek vagy
bűncselekménynek nem minősül, de a közösségi együttélés
szabályaival ellentétes, azt sérti vagy veszélyezteti, és amelyet
Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) e rendeletben közösségi együttélés
alapvető szabályait sértő magatartásnak minősít.
2. ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek tulajdonában – vagy ha birtokosa a tulajdonos személyétől eltér
– birtokában az ingatlan van.
3. zöldterület (e rendelet alkalmazása során): állandó növényzettel fedett közterület, amely a település klimatikus viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai rendszerének védelmét, a
pihenést és testedzést, vagy a díszítő funkciót szolgálja. Továbbá
az a növényzet nélküli földes, murvás stb. közterület, ami a fenti
funkciónak tesz eleget, de arról a korábbi növényzetet károsító
hatások már kipusztították.
3. Az eljárás lefolytatására vonatkozó szabályok
3. § Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni az e rendeletben meghatározott
eltérésekkel.
4. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt a közigazgatási hatósági eljárás bejelentés vagy a hatóság részéről eljáró személy észlelése alapján hivatalból indul.
(2) A közigazgatási hatósági eljárás
a) valamely cselekménnyel megvalósuló, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a cselekmény
elkövetésétől,
b) mulasztásban megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető
szabályait sértő magatartás esetén a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától,
c) jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló közösségi
együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a jogellenes állapot észlelésétől számított 6 hónapon belül indítható
meg.
5. § E rendelet alapján indult eljárásokkal kapcsolatos hatáskör
gyakorlását Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testülete Farmos Község Jegyzőjére (a továbbiakban: Jegyző) ruházza át.
4. A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartások elkövetőjével szemben alkalmazható hátrányos
jogkövetkezmények
6. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben 50.000 Forintig terjedő helyszíni
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bírság, illetve 150.000 Forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye, amely ismételhető.
(2) Helyszíni bírság vagy közigazgatási bírság kiszabása helyett
figyelmeztetés alkalmazható, amennyiben a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás csekély súlyú, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetője
személyi körülményei és a cselekmény elkövetésének körülményei alapján kellő visszatartó hatás várható.
(3) Amennyiben figyelmeztetés alkalmazását követően a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás továbbra
sem szűnik meg, az elkövetővel szemben közigazgatási bírság
kiszabásának van helye.
(4) A rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető
szabályait sértő magatartás elkövetése miatt törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén elkobzás alkalmazható.
Az elkobzott dolog tulajdonjoga az önkormányzatra száll.
(5) Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírság kiszabásának
akkor van helye, ha a fiatalkorú önálló jövedelemmel rendelkezik vagy önként vállalja a közigazgatási bírság megfizetését.
(6) A közigazgatási bírságot a határozat közlésétől számított 30
napon belül kell megfizetni Farmos Község Önkormányzata
11784009-15730703-03610000 számú bírság beszedési bankszámlájára utalással vagy átutalási postautalványon történő
befizetéssel.
(8) A közigazgatási bírság mértékének megállapításakor figyelembe kell venni a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő
magatartás súlyát, a magatartás elkövetőjének szociális, vagyoni
körülményeit. A Jegyző a közigazgatási bírság kiszabásakor köteles tisztázni ezeket a körülményeket.
II. fejezet
A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások
1. Állattartásra vonatkozó szabályok
7. § (1) A közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki az állattatásról szóló 12/2012. (X. 24.)
önkormányzati rendeletben foglaltakat nem tartja be, továbbá,
aki
a) olyan módon tart állatot, hogy az veszélyezteti az állat vagy
az ember életét, testi épségét, egészségét, vagy azzal anyagi
kárt okoz,
b) olyan módon tart állatot, hogy az állat veszélyezteti vagy
rongálja a szomszédos ingatlanon elhelyezett építményeket,
tárgyakat, növényeket,
c) nem biztosítja az állat oly módon történő tartását, hogy a
környező ingatlanokra, közterületre ne tudjon átjutni,
d) ebet közterületre póráz nélkül kivisz, kienged,
e) harapós ebet szájkosár és póráz nélkül közterületre kivisz,
kienged,
f) állatot – vakvezető kutya, a Rendőrség vagy a Katasztrófavédelem által kiképzett szolgálati kutya kivételével – beenged,
illetve bevisz
fa) oktatási és egészségügyi, szociális, kulturális intézmények területére az oktatási célú bemutatók, kiállítások kivételével,
fb) ügyfélforgalmat bonyolító intézmények épületeibe,
fc) a temető területére,
g) haszonállatot közterületen engedély nélkül legeltet.
2. Közterületek használatával kapcsolatos magatartások
8. § (1) A közterületek használatával összefüggően a közösségi
együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki a
közterületek használatának rendjéről és a köztisztaságról szóló,
az 1/2009. (II. 16.) valamint a 11/2011. (XI. 13.) önkormányzati
rendeletekkel módosított 15/2008. (X. 15.) önkormányzati ren-
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delet közterület használatával kapcsolatos rendelkezéseit megszegi, továbbá az, aki
a) közterületet engedély nélkül vagy attól eltérően lekerít (beleértve a közterület ingatlan előtti és a közúttal vagy járdával
határos gondozott részének védelmére kihelyezett kő, fém,
karó huzal vagy bármely anyag, amely a közforgalmi terület
használata balesetveszélyt idézhet elő), a közhasználat elől elzár,
b) az építőanyagot, építéshez szükséges szerkezetet, valamint
bontásból, felújításból származó anyagot, építési törmeléket,
ilyen hulladék anyagot 72 órán túl engedély nélkül közterületen tárol,
c) az igénybevett közterületek burkolatán betont, habarcsot
kever, ragasztóanyagot melegít, vagy tevékenységéhez a közterületet az építési, közterület-foglalási engedélyben foglaltaktól eltérő egyéb módon használja,
d) közterületen a közúti közlekedés alapvető szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendeletben (KRESZ)
meghatározott hibaelhárítás kivételével járművet javít, átalakít,
e) a közparkokat, köztárgyak környezetében lévő díszburkolatokat, zöldterületeket, sétányokat, játszótereket görkorcsolyával, gördeszkával, kerékpárral, motorkerékpárral és gépjárművekkel rendeltetéstől eltérő módon vagy céllal használ,
f) hirdetményeket, reklámtáblákat, kirakatszekrényeket –rendeltetésszerű hirdetésre szolgáló berendezések kivételévelengedély nélkül elhelyez (kivételt képez a választási plakát).
g) engedély nélkül vagy engedélytől eltérően utat elzár, az
úton, az alatt vagy a felett építményt vagy más létesítményt,
illetőleg ezekhez csatlakozást létesít,
h) az út árkába vagy átereszébe olyan anyagot juttat, amely a
lefolyást akadályozza vagy az árkot (átereszt) szennyezi,
i) az úton, az alatt, felett vagy mellett végzett munka jelzésére
vonatkozó kötelezettségét megszegi,
j) az utat vagy az út műtárgyát gondatlanul megrongálja
k) közterületen álló építményeken, épületek falán, kerítéseken – a rendeltetésszerű hirdetésre szolgáló berendezések kivételével – hirdet, falragaszt, vagy reklámot elhelyez, az elhelyezett hirdetmények eltakarításáról nem gondoskodik,
l) élő fán, növényzeten hirdetést helyez el.
3. Közterületek és ingatlanok tisztántartásával kapcsolatos
magatartások
9.§ A közterületek tisztántartásával összefüggően a közösségi
együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki a
közterületek használatának rendjéről és a köztisztaságról szóló,
az 1/2009. (II. 16.) valamint a 11/2011. (XI. 13.) önkormányzati
rendeletekkel módosított önkormányzati rendelet köztisztasággal kapcsolatos rendelkezéseit megszegi, továbbá az, aki
a) a beépített, illetve beépítetlen belterületi ingatlana előtti
járdán, illetve mellette nőtt gazt nem írtja, a füvet nem ápolja,
a kinyúló ágak és bokrok nyeséséről nem gondoskodik,
b) a járdáról letakarított havat a gyalogos, illetve járműközlekedést akadályozó módon rakja le,
c) a havat útkereszteződésben, úttorkolatban, kapubejárat
elé, tömegközlekedéshez szolgáló jármű megállóhelyénél, a
közüzemi szolgáltatási, felszerelési tárgyra, közérdekű létesítményre, illetve parkosított területre rakja,
d) a hó eltakarításról, síkosság-mentesítésről nem gondoskodik, télidőben a járdaszakaszon a gyalogos forgalmat nem
biztosítja,
e) a közterületet szennyezi, valamint a keletkezett szennyezést
nem szünteti meg,
f) az ingatlan előtti árkot, folyókát, csatornanyílást, átereszt
nem tisztítja, vagy a csapadékvíz zavartalan lefolyását nem
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biztosítja, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó
anyagok (hordalék, hulladék) eltávolításáról nem gondoskodik,
g) ingatlanát (beleérve: ingatlan előtti közterület, az ingatlan
udvarát, kertjét) nem gondozza, tisztítja, tartja rendben folyamatosan, a gyomnövényeket nem irtja,
h) közterületen gépjárművet mos,
i) közterületen lévő berendezési és felszerelési tárgyat beszennyez,
j) közterületen lévő fákat, díszcserjéket, növényeket kiirtja,
részeit megsérti, engedély nélkül gallyaz, csonkít.
4. Házszám táblák elhelyezésével kapcsolatos magatartások
10.§ A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az ingatlantulajdonos, ha házszámtábla beszerzéséről, közterületről jól látható módon történő kihelyezéséről,
szükség szerinti cseréjéről és pótlásáról nem gondoskodik.
5. Köztemető használatával kapcsolatos magatartások
11. § A köztemető használatával összefüggően a közösségi
együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki
a) a temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő, vagy oda
nem illő felirattal ellátott sírjelet helyez el,
b) a temetőben nem a hely csendjének, kegyeletnek megfelelő
magaviseletet tanúsít,
c) hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét megzavarja, a látogatók kegyeleti érzéseit megsérti,
d) a temetőbe állatot visz (kivételt képez a vakvezető kutya),
e) hulladékot, koszorút, virágmaradványt a kijelölt lerakóhelyen kívül egyéb helyen lerak, elhagy.
6. Kerti hulladék égetésével kapcsolatos magatartások
12. § A kerti hulladék égetésével összefüggően a közösségi
együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki
az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 17/2008. (X. 15.) önkormányzati rendeletben foglaltakat nem tartja be.
7. Települési folyékony hulladékkal kapcsolatos magatartások
13. § A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező
közszolgáltatással összefüggően a közösségi együttélés alapvető
szabályait sértő magatartást követ el az, aki
a) a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatást nem veszi igénybe, vagy nem az arra jogosult Szolgáltatóval végezteti el a szállítást,
b) szolgáltató, aki települési folyékony hulladék eredetét és
elhelyezését nem tudja megfelelően igazolni, a folyékony hulladék elhelyezését nem az arra kijelölt telephelyen végzi.
8. Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos magatartások
14. § A települési szilárd hulladék kezelésével összefüggően a
közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ
el az, aki
a) szemetet felhalmoz, szemetét más ingatlanán helyezi el,
b) szemétgyűjtőedény és környékének tisztántartásáról (takarításáról, fertőtlenítéséről) nem gondoskodik,
c) a közterületi szelektív hulladékgyűjtőt nem rendeltetésszerűen használja, azt megrongálja,
d) a élővízfolyást, annak partjait szemét, vagy egyéb hulladék
lerakásával beszennyezi,
e) a rothadó bűzös szemét, hulladék elszállításáról, megsemmisítéséről haladéktalanul nem gondoskodik,
f) kazánban, kályhában gumi, műanyag, műanyagpalack,
egyéb veszélyes hulladék égetését végzi,
g) közterületen szemetet, lomot helyez el.

2016. DECEMBER
9. Zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos magatartások
15. § Zaj-és rezgésvédelemmel összefüggően a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki
a) a községben zajjal járó építési, bontási tevékenységet hétköznap 22.00 és 6.00 óra között, vasárnap 08.00 óra előtt és
ünnepnapon végez, kivéve a közművek meghibásodásának
javításából adódó munkálatok;
b) a községben az ingatlanon zöldfelület-fenntartással kapcsolatos, zajt keltő tevékenységet hétköznap 22.00 és 6.00 óra
között, vasárnap és ünnepnapon 08.00 óra előtt végez,
d) a kereskedelmi és vendéglátó egység bejelentett nyitvatartási idejét túllépi.
10. Szomszédjogokkal kapcsolatos magatartások
16. § A szomszédjogokkal kapcsolatban a közösségi együttélés
alapvető szabályainak megsértését követi el az, aki a szomszédjogokról szóló 16/2008. (X. 15.) önkormányzati rendeletben
foglaltakat nem tartja be.
11. Jelképek használatával kapcsolatos magatartások
17. § A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértését
követi el, aki a község címerének és zászlajának használatáról
szóló 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletben foglaltakat
nem tartja be.
III. fejezet
Záró rendelkezések
18. § (1) E rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet a hatálybalépést követően elkövetett közösségi
együttélés szabályaival ellentétes magatartások esetén alkalmazható.
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Farmos, 2016. november 29.
Horváth László
Aliné dr. Kollár Katalin
polgármester
jegyző
			
A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Farmos, 2016. november 30.				
Aliné dr. Kollár Katalin jegyző

Igazgatási szünet
Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a Farmosi
Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatott munkavállalók számára Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9/2016. (XI. 30.) számú
önkormányzati rendeletével
igazgatási szünetet rendelt el a 2016. december
27. és 2016. december 30. közötti időtartamra.
Az igazgatási szünet időtartama alatt a Hivatal
zárva tart, de az igazgatás folytonosságának biztosítása érdekében az anyakönyvi igazgatási feladatok ellátása telefonon történő hívás esetén biztosításra kerül.
Aliné dr. Kollár Katalin
jegyző
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AZ ADÓTARTOZÁSRÓL
Tisztelt Farmosiak!
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) az alábbiak szerint rendelkezik az adótartozás közzétételéről:
55/B. § (1) Az önkormányzati adóhatóság helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában a százezer – magánszemélyek
esetében az ötvenezer – forintot elérő, 90 napon keresztül folyamatosan fennálló adótartozással rendelkező adózó nevét
(elnevezését), lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, adóazonosító számát és az adótartozás összegét a helyben szokásos módon
közzéteheti.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában nem tekinthető fennálló adótartozásnak az adótartozás azon része, amely jogerős
adóhatósági határozaton alapul, feltéve, hogy a határozat bírósági felülvizsgálatának megindítására nyitva álló határidő
még nem telt el, vagy az adózó által kezdeményezett, a határozat felülvizsgálatára irányuló bírósági eljárás jogerősen még
nem zárult le. Ebben az esetben az adóhatósági határozaton alapuló adótartozás a bírósági felülvizsgálat megindítására
nyitva álló határidő eredménytelen lejártát követő naptól, illetve a bírósági eljárás jogerős lezárását követő naptól, az adóhatósági határozat hatályában fenntartott része vonatkozásában tekinthető fennállónak.
Az Art. 55/B.§ (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján Farmos község jegyzője, mint önkormányzati adóhatóság a 2017. évtől – a vonatkozó jogszabályok és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság önkormányzati adóhatóság helyi adóslista közzétételével kapcsolatos adatkezeléséről szóló ajánlásával összhangban
– közzéteszi az Art. szerinti összeghatárt elérő adóhátralékkal rendelkezők listáját.
A lista közzététele előtt szeretnénk megadni az érintett adótartozóknak a lehetőséget, hogy tartozásukat még a közzététel előtt rendezzék.
Amennyiben fennálló adótartozásával kapcsolatban kérdése van, kérem, keresse az adócsoport ügyintézőit
ügyfélfogadási időben!
Aliné dr. Kollár Katalin
jegyző

A KÖVETKEZŐ LAPZÁRTA IDŐPONTJA 2017.02.27.
KEDVES FARMOSI LAKOSOK!

A FARMOSI CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
KARÁCSONYI ADOMÁNYGYŰJTÉST SZERVEZ!
Szeretnénk, ha minél több tartós élelmiszer és díszesen csomagolt cipősdobozba rejtett ajándékkal
lephetnénk meg a rászoruló családokat, gyermekeket a szeretet ünnepe alkalmából.
Ha szeretné örömtelibbé tenni a közelgő karácsonyi ünnepeket a nélkülöző gyermekek
számára is, akkor nem kell mást tennie, mint egy használaton kívüli cipős dobozba a
már nem használt, de még jó állapotú vagy új játékokat beletenni, és a külső díszes
csomagoláson feltüntetni a megajándékozandó gyermek nemét és életkorát.
Az adományokat/cipős dobozokat nagy szeretettel várjuk Szolgálatunknál
(Közösségi Ház, Farmos, Fő tér 2.) vagy a Közművelődési Könyvtárban

(Farmos, Rákóczi út 2.) 2016. december 19. (hétfő) 16:00
Az alábbi elérhetőségen lehetséges az időpont egyeztetés.

Tel.: 06 53/788-665
vagy 06 53/390-088

óráig.
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KÖZÖS SZÉGYENÜNK
A FAIR hasábjain már többször kifejeztem felháborodásomat, egyúttal intéztem kérésemet a lakosság felé. Mindannyiszor
kértem segítségüket is a fotókkal illusztrált környezetszennyező jelenség megszüntetése érdekében. Ezúttal is ezt teszem. Megkérek minden jóérzésű, a gyerekeink, az unokáink élhető jövőért aggódó, felelősséget érző farmosi embert, hogy segítsen e jelenség
megszüntetésében!
A mai időkben, mikor szinte minden mobiltelefon rendelkezik kiváló minőségű képeket készítő kamerával, a leleplező, bizonyító erejű fotók készítése nem lehet akadály. Ma, amikor szomszédok, ismerősök arcukat, nevüket vállalva, – számolva akár a
viszonyuk megromlásával is, – tesznek kisebb horderejű, némi megértéssel könnyen rendezhető ügyekben is feljelentést a Polgármesteri Hivatalban, miért ezek a bűnözők kapnak az elfordított tekintet, a hallgatás útján menlevelet. Ezeknek a környezetszen�nyező tetteseknek leleplezése, bejelentése nem spicliség, hanem a közösségünk jelenéért, megmaradó élhető jövőjéért tett kiállás.
HOGY MIT TEGYEN TETTEN ÉRÉS ESETÉN?
Biztonságos távolságból készítsen jó minőségű felvételt, hívja a rendőrséget, valamint a 20 471 5533 telefonszámot! Ha a
körülmények a megítélése szerint lehetővé teszik az elkövető biztonságos visszatartását, tegye meg az intézkedésre jogosultak megérkezéséig!
Előre is köszönöm az együttműködést a tiszta, élhető Farmosért.

Ui: Farmos Község Önkormányzatának 2016. november 29-én elfogadott közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló
rendelete értelmében 2017. január 01-től, a képeken látható tevékenységért, 150 000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.
Horváth László
polgármester
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KÖZÖSSÉG, KULTÚRA
azok meggyőződésem, hogy komoly lelki felfrissüléssel
Elnökválasztás a Gazdakörben állnak,
folytathatják mindennapjaikat.

Nem is gondolná az ember, hogy milyen hamar elszalad öt
év. Ahogy éljük a hétköznapjainkat, észre sem vesszük, hogy
peregnek a napok, hónapok, évek, mint ahogy azt sem vettük
észre, hogy már öt éve megalakult Farmoson a Tápió-vidéke
Földtulajdonosok és Gazdálkodók Gazdaköre.
A vidék társadalmi, gazdasági életében a gazdák mindig
fontos szerepet töltöttek be, mondhatni meghatározói, formálói voltak nevezett folyamatoknak. A XXI. századi vidék társadalmi szerkezete azonban gyökeresen megváltozott, míg korábban szinte a vidéki lakosok 100%-a foglalkozott valamilyen
formában gazdálkodással, addig ez mára már egyáltalán nem
mondható el. Egyre kevesebb azoknak a száma, akik „művelik
kertjeiket”, netán tartanak valamilyen gazdasági haszonállatot.
Ebből egyenesen következik, hogy szűkebb, de tágabb értelemben is csökkent a gazdák létszáma. Ennek ellenére, azért egy
űrt pótolt be az öt éve megalakult Farmosi Gazdakör. Részben
azzal a céllal, hogy a gazdák egyfajta érdekképviseletét gyakorolja, részben összefogja magukat a gazdákat, illetve a hasonló
szemlélettel gondolkodókat.
Bár nem a cikk írójának tisztje, és a felsorolástól is tartózkodnék, hogy mi mindenen vett részt az egyesület az elmúlt
öt évben, de két dologról mindenképpen szeretnék említést
tenni. Az egyik, hogy Farmoson a Főtér 2. szám alatti Közösségi Ház felújításánál a Gazdakör tagjai időt, fáradtságot nem
kímélve kivették részüket. A másik, amiről írni szeretnék, az
egy gyöngyszem, ami a falu temploma és a művelődési ház között található. Esetleg, ha nem találták volna még ki, akkor elárulom, egy hatalmas cseresznyefába faragott műalkotás. A fa
elülső oldalán Szent Orbánnal, a gazdák védőszentjével, hátoldalán a kulák üldözöttek emlékével. Az alkotás megálmodója
a Gazdakör elnöke Kövér Sándor, és aki ezt a páratlan művet
megvalósította Nyitrai István fafaragó művész. Magam részéről azt gondolom, hogy olyan értékkel gazdagodott Farmos
községe, amely több szempontból is figyelemre méltó. Egyfelől turisztikai látnivaló. Másfelől a templom és a szobor olyan
szakrális erőt alkot, hogy akik egy kis időt rászánnak, és meg-

Amint azt az írás elején említettem, az ember a hétköznapi rohanásban észre sem veszi az idő múlását, erre csak akkor
figyelünk fel, ha valami aktualitás erre nem figyelmeztet, egy
születésnap, egy házassági évforduló, de ilyen egy választás
időpontja is. Nos, a Gazdakör alapszabályában meghatározott
módon ötévente kell elnökválasztást tartani, és ennek eljött az
ideje. Kövér Sándor a választást megelőzően jelezte a tagság
felé, hogy a következő ciklusban nem szeretne indulni elnökjelöltként. Váratlanul igaz, de nagy megtiszteltetésként értesültem, hogy nevem felmerült az esetleges jelöltek listájára, amit
természetes elfogadtam azzal a feltétellel, ha élvezem a többiek
bizalmát. A bizalmat megkaptam, és másod magammal felkerültem a választási listára. Maga a választás nagyon szoros
volt, tulajdonképpen egyetlen szavazaton dőlt el. Gyorsan hozzáteszem, listás társam Csákó Zoltán méltán érdemelné meg a
„Fair Play” díjat, mert az Ő szavazata nélkül nem nyertem volna a szavazást. A szavazás eldőlt, de mindenki egyetértésével,
még egy választást tartott a tagság Csákó Zoltán javaslatára.
Tiszteletbeli elnökké szavaztuk meg Kövér Sándor leköszönő
elnököt. A választás óta a bíróságról is megérkezett a hivatalos
bejegyzés az elnökről. Majd 2016. november 18-án az egyesület dokumentumainak és leltárának átvétele is megtörtént. A
hivatalos formalitások után kötetlen beszélgetést folytattunk.
Szóba került többek között a Gazdabál szervezése (2017. február 04.), beszédtéma volt, hogy nyissunk a többi helyi civilszervezetek felé. Egyetértés volt abban is, hogy az interneten
is megjelenjünk weblap, illetve facebook-oldal formájában. Végezetül 2016. december 15-re egy újabb gyűlés időpontját határoztuk meg 1800 órai kezdettel a Fő tér 2-be. Természetesen
szeretettel várunk minden kedves tagtársunkat, hogy közösen
kezdjük el építeni jövőbeni terveinket, feladatainkat. Zárszóként még annyit szeretnék hozzátenni, mivel egyesületi gyűléseink nyíltak, ezért nem csak tagtársainkat várjuk, de minden
érdeklődőt, és a helyi civilszervezetek képviselőit is.
Gál Zoltán
elnök

Köszönet
A Farmos Rózsa Nyugdíjas Egyesület köszönetét fejezi ki azon tisztelt adózóknak, akik
2015. évi személyi jövedelemadójuk 1 %-át az egyesület javára ajánlották fel.
Egyúttal tájékoztatjuk Támogatóinkat, hogy az így befolyt 46.017.- Ft összeget az egyesület működési költségére fogjuk fordítani.
Kérjük, hogy személyi jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlásával a továbbiakban is segítsék tevékenységünket.
Szegedi Tibor elnök

Fa r mosi I n for mác iók R ipor tok

F•A•I•R Lakossági közéleti tájékoztató • Megjelenik kéthavonta • Kiadja: Községi Könyvtár
A szerkesztőség címe: 2765 Farmos, Zrínyi út 1., Telefon: 06 53/390-088
Felelős szerkesztők: Kenyó Lajosné, Kovács Istvánné, Szarvas Angéla
E-mail: farmosujsag@gmail.com • Eng.szám: B/Kul/B/90 • Készült: 1400 példányban

A szerkesztőség a hozzá érkezett cikk szövegében csak a helyesírási hibákat javítja. Az írások stílusán nem változtat. Bármilyen, az erkölcsi normákat nem sértő
cikket, olvasói levelet közlünk akkor is, ha annak tartalmával nem értünk egyet! A cikkek tartalmáért a cikk szerzője vállal minden felelősséget.

Nyomda: Tápió Nyomda, Tápiószele, Holló út 5. • Tel.: 06 20/982-1180 • E-mail: tapionyomda@gmail.com
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Csíkszentsimoniak Farmoson zenéltek!
Vendégeink voltak a Csíkszentsimoni Ifjúsági Fúvós
zenekar 48 tagja 2016. november 6-án. (Erdély, Románia)
Csíkszentsimon község, a Keleti-Kárpátokban húzódó hegyközi medencében, a Csíki medencében 630 m
tengerszint felett, az Olt bal partján fekszik. Legmagasabb pontja a Hargita vulkanikus vonulatában található
Kakukk hegycsúcs (1558 m).
Ennyi talán elegendő a földrajzi meghatározásról, de
nálunk legismertebb erdélyi ünnep a csíksomlyói búcsú,
amelyre sokan járnak Magyarországról is.
A falu fontosnak tartja a hagyományok őrzését, első
sorban a magyar nyelv megőrzését. Színjátszó csoportjuk, néptánc együttesük és természetesen Ifjúsági
Fúvószenekaruk működik. Ez utóbbi együttes tanára
és karnagya Sándor Árpád. (Ő a csíkszentsimoniak „Kovács Pálja.)
Jelszavuk Morus Tamást idézi: „A hagyomány nem a
hamu őrzése, hanem a láng továbbadása”.
Kozma István, Csíkszentsimon polgármestere pedig
így fogalmaz: „Digitális társadalmunk nem néz vissza a
múltba. Így jövője is sivárabb lesz. Hagyományok és rítusok nélkül nő fel, olyan lesz, mint a gyökerében meg�gyengült fa. Az első fuvallat kibillenti egyensúlyából.”
Tápiószele és Csíkszentsimon testvér települési kapcsolatából kifolyólag látogattak el hozzánk, Magyariné
Birta Magdolna szervezésének köszönhetően. Egy jó ötlettől vezérelve, ha már itt van a zenekar és éppen rá is
érnek, megtisztelték a községünket is vendégjátékukkal.
Azért ez nem egészen így volt, mert már hónapokkal
előre tudtunk szándékukról. Sőt a tavalyi esztendőben
is jöttek volna, de más programmal ütközött az akkori időpont. Csak a zenekar tagjainak elhelyezésével volt
gondunk. Intézményes elhelyezésre nem volt lehetőség,

ezért családok látták vendégül a fiatalokat. Kettőjüknek
azonban sehogy sem sikerült vendéglátót találni. Végül
ez a gond is megoldódott. Izgultunk, mert nagy szégyen
lett volna, ha ezt a 48 főt nem tudtuk volna elhelyezni.
Különösen annak fényében, hogy a csíksomlyói búcsú alkalmából ők azok, akik több ezer magyarországi
zarándokot önzetlenül vendégül látnak.
Még egy nagy gondunk akadt a hírveréssel. A FAIR
sajnos időben terjesztési visszásságok miatt nem jelenhetett meg. A meghívást egy héttel később juttatták a
Farmosiakhoz. Ez mit ér?
De minden jó, ha a vége jó, tartja közmondás. A zenekar tagjait sikerült vendéglátó családoknál elhelyezni.
Itt szeretnék köszönetet mondani Kovács Istvánnak és
feleségének, Boriskának a szeretetteljes vendéglátásért
és a fiúk kirándulásának megszervezéséért. De ha már
a köszönetnyilvánításnál tartok, meg kell említeni Aliné
Dr. Kollár Katalin jegyző asszony és Varga Adrienn segítségét a szórólapok elkészítésében. Köszönet azoknak,
akik segítettek a szórólapok postaládába hordásával.
Bugyiné Gyürki Andreának a Művelődési Ház körüli szervezésért, Horváth László polgármester Úrnak a
vendéglátásért és az alkalomhoz illő bevezető beszédért.
Külön köszönettel tartozom a Farmos TV-nek a kamerás felvételekért.
Köszönet azoknak, akik bármilyen módon segítettek
a szervezésben, nem utolsó sorban köszönet azoknak,
akik megjelentek és lelkes tapssal hálálták meg a fiatalok
előadását. A támogatók nagy segítséget adtak a zenekar
utazásához, hangszereik felújításához és a vásárláshoz.
Bízom benne, hogy maradandó élmény volt ezeknek
a határainkon túlról jött magyar fiataloknak a szeretetteljes vendégjátéka.
Mucsinyi László
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NATÚRPARK A TÁPIÓ-VIDÉKEN
Lakossági tájékoztató a Tápió Natúrpark kezdeményezésről
2016 februárjában a Tápió
Közalapítvány a helyi önkormányzatokkal együttműködve
elkezdte egy helyi natúrpark létrehozásának tervezését, mely a
Tápió-menti térség meghatározó projektje lehet a jövőben. Az
elképzelés nem új keletű, hiszen
már 2005-ben is megfogalmazódott ez a szándék, akkor még
„ökotérség” néven, de sajnos azután sokáig háttérben maradt. A
Natúrpark-projektet valamen�nyi képviselő-testület támogatja
Mendétől Újszilvásig, valamint
novemberben 3 térségi fórumon
is egyeztettünk a helyi civilekkel, vállalkozókkal és szolgáltatókkal a jövőbeni terveinkről.
Azonban elöljáróban szeretnénk
néhány gondolatot megosztani
magáról a natúrparkokról, mert
lehet, hogy nem mindenki hallott még róluk.
A natúrparkok sokak által úgy ismertek, mint természeti
és kulturális értékekben, látnivalókban gazdag kirándulóhelyek, az ökoturizmus célpontjai, melyek az emberek felüdülését, kikapcsolódását szolgálják. Kívülről valóban ez
látszik, de ennél sokkal többek is egyben, főként, ha az ott
élők szemszögéből nézzük.
Fontos leszögezni, hogy a natúrpark nem azonos a nemzeti parkkal és a Natura 2000 területekkel, hanem egy egészen más kategória. Alapvetően ez is terület alapú szerveződés, melynek magját értékes természeti területek alkotják,
de sokkal inkább szól a helyi közösségek együttműködéséről, összefogásáról, melyek meg akarják őrizni természeti,
táji és kulturális örökségüket, miközben azokat az ott élő
emberek érdekében hasznosítják is. Egy alulról jövő kezdeményezés, amelynek éppúgy részesei az önkormányzatok,
vállalkozások, civil szervezetek, mint a helyi termelők és
az itt élő emberek. Egy, az egész tájra kiterjedő együttműködés a térség fejlesztése érdekében, egy ún. „szelíd” területfejlesztési modell.
Hazánkban már 9 bejegyezett natúrpark működik, melyek közül talán az Írottkői Natúrpark a legismertebb, és a
miénk mellett számos kezdeményezés van születőben országszerte. Térségünk természeti adottságai és kulturális
értékei alapján és szakértők véleményét kikérve úgy gondoltuk, hogy ez számunkra is egy járható, a térség fejlődését és a gazdaság erősítését is segítő út lehet a Tápió-vidék
fenntartható fejlesztése érdekében.
A nyár folyamán megkezdtük a natúrpark cím elnyeréséhez szükséges háttértanulmány összeállítását, melyet
be kell nyújtani a Földművelésügyi Minisztériumhoz. A

tanulmány elkészítéséhez az eddig megjelent térségi kiadványok és az önkormányzatok adatszolgáltatóinak segítségével megpróbáltuk összegyűjteni jelenlegi adottságainkat,
értékeinket, valamint meghatároztuk jövőbeni terveinket.
Ehhez azonban nemcsak a hivatalok véleményét szeretnénk
kikérni, hanem a lakosságét is, különösen azokét, akik leginkább aktív partnereink lesznek a rendszerben.
A natúrparkok fontos szereplői a működő civil szervezetek (hagyományőrzők, néptáncosok, faluszépítők, környezet- és természetvédők, lovasok, stb) a vendéglátók (éttermek, szállások), a bemutatóhelyek (múzeumok, tájházak), a
helyi termelők és termékeik (méz, lekvár, sajt, bor, pálinka,
hús, zöldség, gyümölcs, pékáru, stb), a helyi kézművesek
(fazekas, hímző, kosárfonó, fafaragó, szappankészítő, stb)
és az egyéb turisztikai szolgáltatók (erdei iskola, táborhely,
lovarda, horgásztó, stb).
Ezért az önkormányzatok mellett őket is megszólítottuk
és a térségi fórumokon őket is bevontuk a tervezési folyamatokba.
Aki netán nem jutott el ezekre, összefoglalónkat elolvashatja a www.hajtapartja.hu/naturpark oldalon, valamint
ugyanitt megtalálja a bekapcsolódáshoz szükséges űrlapot.
A natúrpark kezdeményezés fejleményeiről ugyanitt olvashatnak, valamint friss híreinket a Tápió Natúrpark facebook
oldalán követhetik.
A honlapon folyamatosan közzétesszük részletekben a
háttértanulmányt is, melyhez várjuk javaslataikat, kiegészítéseiket és az esetleges korrekciókat az info@hajtapartja.hu
címre. Köszönjük megtisztelő figyelmét!
Antalicz Csaba és Kun Szilárd
Tápió Közalapítvány
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TÁJÉKOZTATÁS
Az „ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft. értesíti a Tisztelt farmos ingatlanhasználókat a

2017. I. negyedévi gyűjtési rendről.
Vegyes (kommunális) hulladékszállítás napja:

Minden héten:

HÉTFŐ

					
A hulladékgyűjtő járatok az év minden hétköznapra eső ünnepnapján változatlan munkarend szerint dolgoznak. Amen�nyiben a hulladékgyűjtés napja ünnepnapra esik, abban az esetben is helyezzék ki gyűjtőedényüket, mert a gyűjtőjárat a
szokásos rend szerint szállítja el a kommunális hulladékot!
A rendszeresített hulladékgyűjtő edényzet (kuka) űrtartalmát alkalomszerűen meghaladó, kommunális többlethulladékot, Társaságunk, kizárólag a gyűjtőedény mellé kihelyezett, „ÖKOVÍZ” emblémával jelzett FEHÉR színű műanyag
zsákban szállítja el!
Más Közszolgáltató által kiadott, illetve egyéb más színű és „ÖKOVÍZ” embléma nélküli zsákban kihelyezett kommunális
többlethulladékot, nem áll módunkban elszállítani!

Karácsonyfa gyűjtés napjai: 2017.01.14.
2017.01.28.
											

A zöldhulladék gyűjtést Társaságunk áprilistól- novemberig havi egy alkalommal végzi, melynek időpontjáról időben
tájékoztatjuk a lakosságot !

Újrahasznosítható csomagolási hulladékok gyűjtése:
2017. január 9.
2017. február 13.
2017. március 13.

A szelektíven gyűjtött újrahasznosítható csomagolási hulladékokat (pl. papír, műanyag, fém, italos karton), – az eddig alkalmazott térítésmentes zsákjuttatási rendszer szerint – a rendelkezésre bocsátott sárga színű műanyag zsákban
keverten gyűjtheti és a fenti hulladékgyűjtési napokon helyezheti ki az ingatlana elé. A gyűjtési útmutató a zsákokon
megtalálható.
Amennyiben a zsákba háztartási vegyes hulladék, lom, üveg, vagy nem megfelelő típusú, illetve szennyezett hulladék
kerül, úgy azt Társaságunknak nem áll módjában elszállítani!
Az eddigi gyakorlatnak megfelelően mindhárom hulladéktípus gyűjtése esetén a gyűjtési napokon reggel 700 óráig szíveskedjen kihelyezni az ingatlana elé a hulladékot, mert a hulladékgyűjtő gépjármű elhaladása után, kihelyezett hulladékot
nem áll módunkban elszállítani!

EGYÜTTMŰKÖDÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!
					
Elérhetőségeink:

„ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft.

Ügyfélszolgálati irodánk címe, postacím : 2700 Cegléd, Pesti út 65.
Nyitva tartási idő: Hétfő:8.00-20.00-ig; Kedd-Csüt.:8.00-15.00-ig; Péntek:nincs ügyfélszolgálat
Tel.: 06 53/500-152; 06 53/500-153 Fax: 06 53/ 505-566
E-mail: ugyfelszolgalat@okoviz.hu, Honlap: www.okoviz.hu
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KÖNYV KÉSZÜL FARMOSRÓL
ÖN IS LEHET ÍRÓJA, SZERKESZTŐJE, ADATSZOLGÁLTATÓJA
Kedves Olvasó!

A közelmúltban az a megtiszteltetés ért, hogy Bihari József, a Pest Megyei Múzeumok nyugalmazott
igazgatója, a Tápió menti hagyományok és helytörténeti emlékek egyik fő kutatója, publicistája, számos
könyv szerzője és szerkesztője, egy Farmosról szóló könyv megírásához, megjelentetéséhez felajánlotta
nekem és rajtam keresztül a farmosi embereknek tudását, tapasztalatát, szervezőképességét, fáradhatatlan munkabírását. Majd néhány napon belül az ügynek megnyerte Matolcsy Mátyást, a farmosi
Matolcsy család tagját, Borókai Gábort, a Heti Válasz főszerkesztőjét, Kucza Péter nagykátai helytörténészt, Németh Csaba történelem tanárt, helytörténészt, valamint Kustra Csaba evangélikus lelkészt.
Ennek a neves szerzőgárdának a bővítéséhez keressük olyan farmosiak, vagy Farmoshoz kötődők jelentkezését, akik rendelkeznek kellő szakirányú szakmai felkészültséggel, az adott feladathoz éreznek
kellő motivációt, és a szerzőkkel, szerkesztőkkel együtt tudnak és akarnak dolgozni a lehető legszínvonalasabb könyv megjelentetéséért. A szerző, szerkesztő és kutató gárdán túlmenően várjuk mindazok
jelentkezését is, akik bármilyen formában – például anyagi támogatás, tárgyi- és írásos emlékek, ereklyék rendelkezésre bocsátása, stb. – támogatni kívánják a minden farmosi lokálpatrióta számára oly
fontos helytörténeti mű kiadását. Jelentkezni lehet, a Községi Könyvtárban, a FAIR szerkesztőségénél,
vagy a Polgármesteri Hivatalban.
Horváth László polgármester

A farmosi evangélikus leánygyülekezet tagjainak
„Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek…” Ezékiel 36,26 a
Rövid visszatekintés 2016. év főbb eseményeire.
• Január 9. Zala István temetése. Élt 70 évet.
• Január 14. Kenyó Kálmán temetése. Élt 82 évet.
• Február 7. Presbiteri gyűlés. 2015. évi zárszámadás áttekintése és kiértékelése, valamint a 2016. évi teendők és
költségvetés megbeszélése. A temetőszabályzat elfogadása. Pályázati igény beadásának döntése és határozata az
imaház külső tatarozására.
• Február 12. özv. Pintér Béláné, Postsubay Ilona, volt tanító temetése. Élt 84 évet.
• Március hónap: temető rendezés, akácfahajtások, bozótok kiszedése. id. Csákó Béla és fia.
• Március 25. Nagypénteki passióolvasás Máté evangéliuma alapján a hittanos gyermekek szolgálatával.
• Május hónaptól novemberig a temető folyamatos kaszálása és rendezése. Segítők: az önkormányzat ebben érintett közfoglalkoztatott dolgozói, valamint Fejős István,
Mohácsi Gyula, Mohácsi Gyuláné, Adamecz Pál, id. és
ifj. Csákó Béla, Merczel Pál, Csákó Zoltán, és külön köszönet Kenyó Andrásné Ilonkának a sok segítségért.
• Május 8. Konfirmációi vizsga és Istentisztelet. Konfirmandusok: Prága Péter, Molnár Martin, Kasza Luca,
Csákó Eszter.
• Július 31. Rabolt Zselyke Zoé keresztelése. Szülők: Rabolt
Balázs és Varga Kitti.
• Júliustól-szeptemberig a díszsövények védőpermetezése
a temetőben. Segítők: Kenyó Gábor és Prága Sándor.
• Augusztus 9. özv. Bognár Jánosné Kenyó Teréz temetése.

Élt 91 évet.
• Szeptember hónap: imaház külső tatarozás költségeinek
felmérése és az erre szóló pályázati iratok beadása az esperesi hivatalba.
• Október 21. Kasza Krisztina presbiter, kántor és tanárnő
temetése. Élt 40 évet.
• November 1. Istentisztelet a temetőben, egyben Kenyó
Kálmán és Csákó Pál síremlékének szentelése.
• November 13. Somogyvári Flóra 3. éves teológus szolgálata és köszöntése a gyülekezetben.
• November 15. Az evangélikus imaház nagytakarítása.
Segítők: Zala Istvánné, Szamosvölgyi Mihályné, Csákó
Istvánné, Németh Mihályné, Németh Tamásné, Mohácsi
Gyuláné, Balogh Imréné és Merczel Pálné.
• December 24. Szenteste, (szombat, 15 óra) családi Istentisztelet és ajándékozás a gyermekek szolgálatával. Rövid
ünnepi közgyűlés.
• December 25. Karácsonyi Istentisztelet.
• December 31. Az évet lezáró hálaadó Istentisztelet.
Köszönet mindazoknak a testvéreknek, akik az év során
adományaikkal, segítőkész munkájukkal és imádságaikkal
támogatták, erősítették a gyülekezet működését és fennmaradását. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit a következő 2017. évben is a közös ünneplésre, Istentiszteletekre és az
elvégzendő, összefogást igénylő munkák megvalósítására.
ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK!

Kustra Csaba lelkész
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ANYAKÖNYVI HÍREK
„Csak az új dolgokra kérjetek áldást!”

Kasza Krisztina

KÖSZÖNET…
... minden pillantásért, minden ölelésért, minden csepp
könnyért…
…minden mosolyért, minden jó szóért, minden kézfogásért…
…minden virágért, minden imáért…

Szavakba nehéz önteni azt a hálát, melyet érzek. Ott
voltatok, elbúcsúztatok. Tőle. Krisztitől. Elment. Hazatért.
Haza, ahol mindig süt a nap, ahol béke és csend honol, ahol már nem fáj semmi.
Hazatért, de előtte megmutatta nekünk, mi a szeretet.
Az igazi, melegítő, békés, csendes, önzetlen szeretet.
A pedagógus szeretete, a barát szeretete, a gyermek
szeretete, a feleség és a drága édesanya szeretete. Boldog és hálás mindenki, aki ismerte.
Mennyi ember életét változtatta meg a kedvességével,
odafigyelésével, szíve minden melegével. Senki sem
feledi, aki valaha is ismerte.
Mennyien ott voltatok akkor a szakadó esőben! Nem
panaszkodtatok, nem gondoltatok magatokra. Jöttetek, hogy azon a bús, késő őszi délutánon búcsút vegyetek Tőle.
Velünk együtt mintha elbúcsúzott volna a természet
is, minden lehullott falevél, minden lepergett virágszirom őt köszöntötte, rá emlékezett.
Kasza Tamás
„Angyalként jössz hozzánk,
Éjjel csillagként ragyogsz,
Igaz nem látunk, de tudjuk:
fentről mindig ránk ragyogsz.”

Megpihent a szíved, álomra hunytad szemed, felszállt
lelked az angyalok közé.
A nagyon nagy fájdalom során sosem hagyott el a
lelkiekben gazdag szeretet, kedvesség, mosolygás, az
önzetlen segítség nyújtás. Mindvégig az élni akarás,
majd a tanítás lelkiekben, szeretetben gazdagítás jellemzett.
Köszönjük mindazoknak, akik fájdalmunkban osztoztak és utolsó útjára kísérték.
ÖRÖKRE VELÜNK MARADSZ,
SZÍVÜNKBE ZÁRUNK!
Szerető Szüleid

„Ha eljön majd a nap, amikor meghalok: Ti ne gyászoljatok….
Mosolyogjatok egy virágra, egy pillangóra, egy kis madárra,
Egy pislogó csillagra a messzi láthatáron,
Míg az estnek árnya köröttetek lassan bezárul.
Csak mosolyogjatok, és én az öröklét ragyogásában
Visszamosolygok rátok.”
Hálás szívvel mondok köszönetet azoknak, akik

MUCSÍNYI MIKLÓS

temetésén végső búcsút vettek tőle, lelki üdvéért bemutatott szentmisén együtt imádkoztak velünk, s részvétükkel
gyászunkban vigasztalták családunkat.
Köszönetet szeretnék mondani továbbá lányaimnak,
vejeimnek és unokáimnak, kik édesapjukat, nagyapjukat
betegségében ápolták és gondozták.
Szerető felesége
Ezúton szeretnénk mindazoknak köszönetet mondani, akik
férjem

KOVÁCS KÁROLY

temetésére eljöttek, gyászunkban osztoztak, sírjára a kegyelet koszorúját, virágát helyezték.
Köszönettel a gyászoló család
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak akik Édesanyánk

BUKOR JÓZSEFNÉ

temetésén részt vettek, sírjára virágot hoztak, fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

Rózsavölgyi Gézának, feleségének, Marikának és a család minden tagjának Áldott Békés Boldog Karácsonyt kívánok erőben, egészségben, boldogságban.
ISTEN ÁLDJON BENNETEKET!
Bözsi néni
Az előző számban leközölt Lovak, szőlő, hagyomány című
cikkben az ügyességi verseny helyezettjeit helytelenül közöltük, így ez most javításra kerül:
1. helyezett: Szabó Orsolya
2. helyezett Kovács Kincső
3. helyezett: Major Nikolett
EZÚTON IS GRATULÁLUNK NEKIK!
„ Met az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged
minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed
lábadat a kőbe.”
Köszönetünket szeretnénk kifejezni Merczel Pálné
Jutkának, a Farmosi Evangélikus Egyház pénztárosának.
Pénztárosi teendői mellett az egyház mindennapi
zökkenőmentes működését is szívügyének tartja, tevékenysége
példaértékű, követendő nemcsak az egyházközösségünk, de
mindenki számára.
Isten áldásával köszönjük az egész éves munkáját, a szervezésbe nyújtott példás kitartó közreműködését!
Köszönettel: Mohácsi Gyula és Mohácsi Gyuláné
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BESSALIS Kft.
Korszerű építőanyagok, ingyenes
szaktanácsadás, felmérés és árajánlatadás.

– Tégla , Ytong
– Sóder, vakoló homok
– Cement, oltott mész
– Csemperagasztók, fugázok
– Gipszkarton

– Glettelő gipsz, ragasztó gipsz
– OSB, Farostlemez
– Polisztirol, üveggyapot,
kőzetgyapot
– Zsalukövek, oszlopzsalu
– Térburkolat, kerti szegély

– Vakolatok, lábazati vakolat
– Hőszigetelő rendszer
– Tetőléc, deszka, palló,
gerenda
– Hullámpala, bitumenes
hullámlemez

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK ALACSONY DÍJAKON!
NYITVA TARTÁS:

H – P: 8:00 – 16:00-ig , Szo: 8:00 – 12:00-ig

Rendelés felvétel: 06 – 30- 439-7751
Cím: Tápiószele, Ceglédi u 40. (volt Komjáti Tüzép)

A Kovács Pál Farmosi Zenekar
jótékonysági adventi koncertje

2016. december 17. szombat
17.00 óra
Farmosi Művelődési Ház
Vezényel: Czeróczki Judit

A koncert bevételéből a Zenekar

a farmosi, zenét tanuló diákok
hangszervásárlását, zenetanulását támogatja.

BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYI
ÜNNEPET KÍVÁNUNK!

