Farmos Község
Önkormányzat
Jegyzőkönyv
Készült: Farmos község Önkormányzat Képviselő testületének 2008. június 27-én 18.00.
órai kezdettel tartott rendkívüli ülésén.
Jelen vannak: Boros Zoltán polgármester, Bertalan Ignác, Illing Szabolcs, Kézér Imre,
Miknai Ferenc, Rózsavölgyi Géza, Tarjáni Zsolt, Vincze Tamás képviselők.
Igazoltan távol: Árva Zsolt alpolgármester, Dr. Ács Attila, Kaszás Zoltánné, Tarkó Gábor
képviselők
Tanácskozási joggal: Tóth Julianna mb. jegyző
Boros Zoltán polgármester: Köszönti az ülésen megjelenteket, külön köszönti Matula Pálnét
a HVB elnökét, dr. Busai Györgyöt 2008. július 7-től Farmos község jegyzőjét, valamint a
megjelent pedagógusokat.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Jegyzőkönyvvezetőnek
felkéri Varga Adriennt, jegyzőkönyv hitelesítőnek Kézér Imre képviselőt.
Napirend:
1./

Települési képviselő eskütétele
Előadó: HVB

2./

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési szabályzatának módosítása
Előadó: polgármester

3./ Intézmények alapító okiratának módosítása, pénzügyi-gazdasági feladatellátása
együttműködési megállapodás jóváhagyása
Előadó: polgármester
4./ 2008. évi költségvetési rendelet módosítása, egyéb, a költségvetéshez kapcsolódó
döntések meghozatala
Előadó: polgármester
Boros Zoltán polgármester: Kéri, aki egyetért a napirendekre, a jegyzőkönyvvezetőre és a
hitelesítőre tett javaslatokkal, kézfelemeléssel jelezze.
Boros Zoltán polgármester: Megállapítja, hogy a testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
67/2008.(VI. 27.) sz. Önk. határozat
Farmos
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Község

Önkormányzatának

képviselő-testülete
a
napirendi
pontokra,
jegyzőkönyvvezetőre és jegyzőkönyv hitelesítőre
tett javaslatot elfogadta.
Napirend:
1./

Települési képviselő eskütétele
Előadó: HVB

Boros Zoltán polgármester: Átadja a szót Matula Pálnénak a Helyi Választási Bizottság
elnökének.
Matula Pálné HVB elnök: A HVB nevében köszönti a megjelenteket. Ismerteti, hogy Bátor
Józsefné képviselő lemondott megbízatásáról. A HVB összeült és megállapította, hogy a
települési választási kislista alapján Bertalan Ignác jut mandátumhoz. Az ülés keretében
leteszi az esküt és átveszi a megbízólevelet.
Himnusz
Eskü letétele:
„Én Bertalan Ignác esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hű
leszek, az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom; az állami és a szolgálati
titkot megőrzöm; megbízatásomhoz híven, pártatlanul, lelkiismeretesen járok el és a legjobb
tudásom szerint, minden igyekezetemmel Farmos javát szolgálom.”
Megbízólevél átadása.
Matula Pálné HVB elnöke: Mindig szokott egy-két mondatot hozzáfűzni a képviselőkhöz,
hogy jól végezzék a dolgukat, odafigyeljenek a munkájukra, legjobb tudásuk szerint végezzék
el azt, amit kell. Most ezeket a mondatokat megtoldja egy-két lépéssel, hogy azt kívánja
az összes képviselőnek, hogy legfontosabbnak a testületi ülésekre való felkészülést és a
tájékozódást tartsák szem előtt.
Baráti társasági beszélgetésük során felvetődött a község nehéz anyagi helyzete. Megszólalt
egy úr, aki azt mondta, hogy nem érti, hogy a tanítónak csak 2-3 órája volt, és utána ment
haza és mégis túlórát számoltak el. Nem érti a dolgot, mert a kettő között nincs összefüggés.
Az, hogy hány órája volt az egy órarendi kérdés, az az emelet, csak másik ajtó. Azért
volt neki 2-3 órája, mert olyan az órarendje, mert lehet, hogy délután be kell neki menni
szakkörre, vagy másnap 5-6 órája van. Van a gyerekeknek egy órarend, meg a tanítóknak, a
kettő nem egyezik. Vannak ellátatlan órák, ebből adódhatnak a túlórák. Azért mondja, hogy
tájékozódjanak, hogy ilyen ne fordulhasson elő. Ez nem olyan túlóra, mint a Jani bácsié,
hogy elromlik a gép a gyárban, az egy hibaelhárítás. A pedagógusoknál előre tervezett
hivatalos, törvény által biztosított túlóra. Ezt nem csak a tanító láthatná el, hanem az igazgató
úr felvehetne erre egy külön embert. De ki az aki jelentkezik arra, hogy 2 órát korrepetál, 2
órát szakkört tart? Egyszerűbb, ha a nevelő a saját osztályában túlórában látja el. Tehát még
egyszer mondja, hogy döntések előtt tájékozódjanak a képviselők.
Nagyon figyeljenek a beszédkultúrára, mert egész Farmos a Képviselő-testületet figyeli. Nem
feledkezhetnek meg magukról. Nyugodtan, higgadtan, körültekintően tárgyaljanak.
Ha úgy veszik észre, hogy valami nincs rendben, akkor azt az illetőt számoltassák el, ha
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szükséges vonják felelőségre. Közösen üljenek le és beszéljenek meg mindent, mert csak itt
helyben együtt tudják megoldani a problémákat.
Nem szaporítja a szót, jó munkát kíván. Tudja, hogy ez a munka nagyon nehéz lesz, de
járjanak a testületi ülésekre, mert sajnos most is konstatálja, hogy nem teljes a testület. Fontos
dolgokban mindig legyenek jelen és akkor biztos, hogy jól és felelősségteljesen fognak
dönteni.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Napirend:
2./

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési szabályzatának módosítása
Előadó: polgármester

Boros Zoltán polgármester:
Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007:CLII. törvény alapján az
alapvető jogok és kötelességek pártatlan és elfogulatlan érvényesítése, valamint a közélet
tisztaságának biztosítása és a korrupció megelőzése céljából az a személy, aki a törvényben
felsorolt feladatot lát el, tisztséget, illetve munkakört tölt be, a törvényben meghatározott
esetekben, a törvény mellékletében rögzített adattartalommal nyilatkozatot tesz a saját és a
vele egy háztartásban élő hozzátartozók jövedelmi, érdekeltségi és vagyoni helyzetéről.
A törvény alkalmazásában
a) közszolgálatban álló személy: …
3. aki közalkalmazotti jogviszonyban áll,
4. aki közszolgálati jogviszonyban áll, ..
b) hozzátartozó: a házastárs, az élettárs, valamint a közös háztartásban élő szülő, gyermek,
a házastárs gyermeke, ideértve az örökbefogadott és a nevelt gyermeket is.
Vagyonnyilatkozat tételére kötelezett az a közszolgálatban álló személy, aki - önállóan vagy
testület tagjaként - javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult
a) közigazgatási hatósági vagy szabálysértési ügyben,
b) közbeszerzési eljárás során,
c) feladatai ellátása során költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, továbbá az állami
vagy önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, valamint elkülönített állami pénzalapok,
fejezeti kezelésű előirányzatok, önkormányzati pénzügyi támogatási pénzkeretek tekintetében,
d) önkormányzati támogatásról való döntésre irányuló eljárás lefolytatása során, vagy
e) állami vagy önkormányzati támogatások felhasználásának vizsgálata, vagy a
felhasználással való elszámoltatás során.
Vagyonnyilatkozat tételére kötelezett a vezetői megbízással rendelkező köztisztviselő is.
A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget a foglalkoztató szervezet szervezeti és működési
szabályzatában kell szabályozni.
A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget 2008. június 30-ig kell tenni első alkalommal.
A fentiek alapján a javaslom a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítását elfogadni.
Ez a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség konkrétan az anyakönyvvezetőt, közigazgatási
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hatósági szabálysértési ügyintézőt, pénzügyi gazdasági ügyintézőt érinti.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Boros Zoltán polgármester: Kéri, aki elfogadja a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítását, kézfelemeléssel jelezze.
Boros Zoltán polgármester: Megállapítja, hogy a testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
68/2008.(VI. 27.) sz. Önk. határozat
Farmos Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Községi Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítását – az előterjesztésnek megfelelően,
mely jelen testületi ülés jegyzőkönyvének
mellékletét képezi - jóváhagyja.
Határidő: 2008. június 24-től
Felelős: Jegyző
Napirend:
3./ Intézmények alapító okiratának módosítása, pénzügyi-gazdasági feladatellátása
együttműködési megállapodás jóváhagyása
Előadó: polgármester
Boros Zoltán polgármester:
A javaslat a Pénzügyi és Településfejlesztési, Jogi, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság
döntése alapján került előkészítésre.
Jelenleg az Általános Iskola önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, amely az éves
költségvetési rendeletben részére megállapított előirányzatokkal önállóan – saját gazdasági
szervezetével ellátva a számviteli és pénzügyi feladatokat - gazdálkodik.
Az államháztartás működési rendjéről 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. §-a alapján
a költségvetési szerv gazdálkodása megszervezésének módjára tekintettel lehet önállóan
gazdálkodó, vagy részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Önállóan gazdálkodó
költségvetési szerv az önkormányzati hivatal, az, amelyet az alapító vagy a felügyeleti szerv
annak sorol be.
A felügyeleti szerv azt a költségvetési szervet sorolhatja be önállóan gazdálkodó költségvetési
szervnek,
a) amelyet szakmai tevékenységének önállóságára, illetőleg jelentős költségvetési
és vagyonhasználati igényének nagyságára, a gazdálkodási feladatok összetettségére
figyelemmel célszerű gazdaságilag önállóan működtetni; továbbá,
b) amelynél a gazdálkodás önálló, gazdaságos és szakszerű viteléhez szükséges személyi
és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, a pénzügyi-gazdasági tevékenység ellátására a
szervezeten belül elkülönített egység (gazdasági szervezet) működik.
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Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek azt a jogi személyiséggel rendelkező
költségvetési szervet kell besorolni, amelynél a fenti feltételek nem vagy csak részben állnak
fenn, saját gazdasági szervezettel nem rendelkezik. Ez a besorolás a költségvetési szerv
szakmai önállóságát nem érinti.
A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv besorolásával egyidejűleg a felügyeleti
szerv
a) kijelöli azt az önállóan gazdálkodó költségvetési szervet, amely a részben önállóan
gazdálkodó költségvetési szerv pénzügyi-gazdasági feladatait ellátja;
b) jóváhagyja az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv közötti
megállapodást, amely a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét rögzíti;
c) dönt az előirányzatok feletti jogosultság szerinti besorolásról, és jóváhagyja a jogosultság
gyakorlásának rendjét.
A költségvetési szervek, azok szervezeti egységei az előirányzatok feletti rendelkezési
jogosultság szempontjából lehetnek teljes jogkörrel, vagy részjogkörrel rendelkező
költségvetési szervek, illetve az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv részjogkörű
költségvetési egységei jogszabály, illetve a felügyeleti szerv döntése alapján.
Teljes jogkörrel rendelkezik
a) az az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, amely a saját előirányzatai, valamint a
hozzá rendelt, részjogkörrel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv felügyeleti szerv által - meghatározott előirányzatai felett rendelkezni jogosult,
b) az a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, amely valamennyi előirányzata
felett rendelkezési jogosultsággal bír.
Részjogkörrel rendelkezik az a költségvetési szerv, amelynek egyes - felügyeleti szerv által
megállapított - működési kiadásai és bevételei
a) előirányzatát más önállóan gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése tartalmazza,
vagy
b) előirányzatai felett más önállóan gazdálkodó költségvetési szerv rendelkezik.
Ez a besorolás a költségvetési szerv jogi személyiségét és szakmai önállóságát nem érinti.
A Bizottság javaslata az Általános Iskola önállóan gazdálkodó költségvetési szervként
besorolása módosítása, a következőképpen: Az intézményt, mint az Óvodát, részben önállóan
gazdálkodó költségvetési szervként sorolja be a fenntartó, mely az előirányzatok (személyi
juttatás, járulékok, dologi kiadások) feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes
jogkörrel rendelkezik.
Ez annyiban jelent változást a jelenlegi működéshez képest, hogy a Polgármesteri Hivatal,
mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, látná el a pénzügyi-számviteli feladatokat az
iskola vonatkozásában is a Testület döntése esetén.
Amennyiben a Képviselő-testület az intézmény gazdálkodási jogkörét módosítja, akkor
az intézmények – Általános Iskola és Polgármesteri Hivatal - Alapító okiratát módosítani
szükséges, valamint a fenti változás esetében a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátása, az –
részben önállóan és önállóan gazdálkodó – intézmények együttműködése a Képviselő-testület
által jóváhagyott megállapodás alapján történik.
Az intézmény gazdálkodás jogkörének változtatásával a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát
is módosítani szükséges: fel kell tüntetni a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek
között az Általános Iskolát, melyre feladat ellátási kötelezettsége van az intézménynek.
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A fentieket összefoglalva:
Az intézmények gazdálkodási jogkörének módosításával egy szervezetbe vonható össze
a pénzügyi-számviteli feladatok ellátása. Ez a döntés létszámgazdálkodás szempontjából
jelent, jelenthet gazdasági előnyt, hiszen a feladat ellátására nem kell intézményenként külön
– külön létszámot biztosítani – azaz személyi juttatások és járuléka költség csökkenthető,
valamint nagyobb szervezetben probléma nélkül ellátható az aláírási jogosultságokból adódó
feladatok (kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés), valamint a helyettesítés, továbbá
az esetleges összeférhetetlenség sem okozhat problémát.
Másrészt a pénzügyi és számviteli feladatok egy helyre központosításával a teljes település
gazdálkodása egy helyen kezelhető, az önkormányzat gazdálkodása teljes mértékben
áttekinthető, napra készen következő.
A fentiek alapján több határozati javaslat és előterjesztésként okirat tervezet került a Testület
elé.
Ezzel kapcsolatban kéri a kérdéseket, hozzászólásokat.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Boros Zoltán polgármester:
A) az Általános Iskola alapító okiratának módosítására javaslat – előirányzatok feletti
rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési
szervként,
B) a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására javaslat,
C) Általános Iskola részben önállóan gazdálkodó – előirányzatok feletti rendelkezési
jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező - költségvetési szerv és a
Polgármesteri Hivatal önállóan gazdálkodó költségvetési szerv közötti megállapodás
pénzügyi és gazdasági feladatok ellátásra – jóváhagyására vonatkozó javaslat.
A) az Általános Iskola alapító okiratának módosítására javaslat – előirányzatok feletti
rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szervként:
Határozati javaslat:
Farmos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Iskola intézménye
alapító okiratát módosítja: az intézményt részben önállóan gazdálkodó, az előirányzatok
feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési
szervé nyilvánítja és ennek megfelelően az intézményi alapító okiratának módosítását az
előterjesztésnek megfelelően – mely jelen testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi –
elfogadja.
Határidő: 2008. július 1-től
Felelős: Jegyző
B) a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására javaslat:
Határozati javaslat:
Farmos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal intézménye
alapító okiratának módosítását az előterjesztésnek megfelelően – mely jelen testületi ülés
jegyzőkönyvének mellékletét képezi – elfogadja.
Határidő: 2008. július 1-től
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Felelős: Jegyző
C) Általános Iskola részben önállóan gazdálkodó – előirányzatok feletti rendelkezési
jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező - költségvetési szerv és a Polgármesteri
Hivatal önállóan gazdálkodó költségvetési szerv közötti megállapodás pénzügyi és gazdasági
feladatok ellátásra – jóváhagyására vonatkozó javaslat:
Határozati javaslat:
Farmos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Iskola intézménye
mint részben önállóan gazdálkodó – az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság
szempontjából teljes jogkörrel rendelkező - költségvetési szerv és a Polgármesteri Hivatal
mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv között a pénzügyi-gazdasági feladatok
ellátására vonatkozó megállapodást az előterjesztésnek megfelelően – mely jelen testületi ülés
jegyzőkönyvének mellékletét képezi – elfogadja.
Határidő: 2008. július 1-től
Felelős: Jegyző
Boros Zoltán polgármester: A határozat javaslatokkal kapcsolatban kéri, a kérdéseket,
hozzászólásokat.
Kollár Ferenc iskolaigazgató: A hétfő esti pénzügyi bizottsági ülésen hallották először azt a
tervezetet, hogy megszűnjön az iskola önálló gazdálkodása, és ekkor hívták fel a bizottság és
a polgármester figyelmét, hogy ezek a módosítások érintik az Alapító Okiratot, ezért a döntés
előkészítéséhez hozzátartozik az, hogy a diákönkormányzat, az alkalmazotti közösség és a
szülői munkaközösség véleményét ki kell kérni. A megszervezés nagyon gyorsan megtörtént,
de a diákönkormányzat nem jelent meg, tehát ők nem tudták véleményezni. Az alkalmazotti
és a szülői közösség elé pedig nem azt terjesztette a polgármester úr, amivel a pénzügyi
bizottság megbízta, azaz nem az alapító okirat módosítását. Idézi: „ az Alkalmazotti Közösség
az intézmény költségvetésének módosításával kapcsolatos képviselő-testületi döntés
tervezetét véleményezheti”, tehát nem az átszervezést terjesztette elő, ezért az alkalmazotti
közösség és a szülői munkaközösség az átszervezést megtárgyalni nem tudta. Három számot
láttak, mégpedig azt, hogy az Általános Iskola költségvetését 14.120.647 Ft-tal csökkentik,
mely az alábbi összegekből tevődik össze:
- személyi juttatások: 9.939.884,- forint / év,
- járulékok: 3.180.763,- forint / év,
- dologi kiadás: 1.000.000,- forint / év.
Ez az előterjesztés került eléjük, tehát egyik közösség sem tudta a véleményét megformálni,
mert nem kapta meg ezt az előterjesztést, ami a dátum szerint már készen volt 24-én. Tehát
nincs egyetlen egy alkalmas vélemény sem.
Illing Szabolcs képviselő: A jegyzőkönyvben le van írva, hogy véleményezték a szülők.
Kollár Ferenc iskolaigazgató: A polgármester úr nem tájékoztatta a szülőket, ő tájékoztatta
szülőket is, és az alkalmazotti munkaközösséget is, hogy a számok mögött mik vannak.
Arról is tájékoztatta őket, hogy az intézmények vezetősége megegyezett a bizottsággal, az
önálló gazdálkodás megvonásáról. Azzal nem értettek egyet, hogy azt a személyt küldjék el,
aki szaktudással végezte éveken át a könyvelést, és az a négy személy végezze el a munkát,
akinek elvileg idáig is ki volt töltve a munkaideje. A polgármester úr erre nem adott választ
sem az alkalmazotti közösségnek, sem a szülői munkaközösségnek.
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Amit ő elmondott, azt, hogy lemondanak mindenféle adható juttatásokról, sőt még a nem
adható juttatásokról is, mert a védőruha és a bankszámla költségtérítésről is, az 1 fő igazgató
helyettesi állásról is. Ezt az alkalmazotti közösség kettő tartózkodással, az összes többi
megszavazta, és a szülői közösség is az ő kérésére szavazta meg, mert először nem akarták
megszavazni.
Megköszöni Marikának a kezdeti szavait, és ha már a túlóráról beszélt, egy dologgal szeretné
kiegészíteni. Azzal, hogy túlórával látnak el feladatokat az iskolában, azzal költséget
takarítanak meg az Önkormányzatnak. Ugyanis a túlóra csak 36 hétre szól és nem 56,33
hétre. Ha embert vennének fel ezekre a túlórákra, akkor egész évet kellene fizetni. Ez
személyenként 20,33 fő bérmegtakarítást jelent.
Matula Pálné HVB elnöke: Több oldalról is fáj neki a téma, mert az önálló gazdálkodás
létrehozásánál bábáskodott igazgatóként. Azért fáj, hogy most elveszítik, mert tudja,
hogy milyen munkával járt. Fáj az anyagi oldala, mert már a Gamesznál elveszítették a
karbantartókat stb,. Elmondja, hogy ezeket az állásokat amiből tervezték, a pedagógusok
béréből gazdálkodták ki, úgy hogy elment nyugdíjba egy magas fizetésű pedagógus, helyette
felvettek egy pályakezdőt és a kettő közötti különbségből toldozgatták a karbantartókat stb.
Azt mondja, hogy egy intézményben az intézményen belül jobban átlátják a dolgokat, mint
a Polgármesteri Hivatalnál. Az Edit nem is akart átmenni a hivataltól az iskolához, és most
rajta csattanna az ostor, holott egy agilis, hozzáértő emberrel van dolguk, aki éveken keresztül
végezte a munkáját. Azért szeretnék, ha a képviselők minden oldalról megvizsgálnák ezt a
dolgot mielőtt döntenek, hogy hogyan is lesz tovább.
Illing Szabolcs képviselő: Az Igazgató Úrnak a hozzászólásához szól hozzá, hogy kinek
a feladata a véleményeztetés? A hivatal megadta a számokat. Hétfőn éjszakába nyúlóan
közösen megbeszélték ezeket. Úgy gondolja, ha van egy teljességgel önállóan gazdálkodó
szerv, nevezetesen az Általános Iskola, akkor ilyen esetben az intézményvezető feladata az,
hogy megfelelően tájékoztassa az alkalmazotti közösséget, a diákönkormányzatot és a szülői
munkaközösséget. A bizottság azt mondta, hogy a munkáltatói döntésről nem tudnak dönteni,
arról, hogy szakmailag ki alkalmas arra a pozícióra, vagy ki nem. Az ülésen is elmondták,
hogy nem a testület feladata az, hogy eldöntsék, hanem a polgármesternek és a jegyzőnek,
de ugye a Julika egy héten egy napot van a községben, nem látja át, hogy hogyan működik
a napi szintű munkavégzés. Tehát a testület nem tudja megállapítani, hogy ki alkalmas arra
a pozícióra, vagy ki nem. A túlóra kérdést megbeszélték, a tanári létszám valóban kevesebb,
mint ami szükséges lenne, ezt el is fogadták.
Kollár Ferenc igazgató: Elhozta a szegedi szakértő cégnek ezt a véleményét, ugyanis
megkérte tőlük, hogy a véleményeztetés hogyan is van, melyet szó szerint idéz. „Mivel
a tervezett intézkedések egészen biztosan az intézmény átszervezésével járnak együtt,
a Közoktatási törvényben előírt véleményeztetési kötelezettségnek eleget kell tenni a
fenntartónak, még a testületi döntések meghozatala előtt. Ezt Ön kifejezetten nem végezheti
el helyettük, maximum közreműködhet a megfelelő szervezetek sajátos szervezeti szabályzata
szerinti összehívásában, de az anyagot az Önkormányzatnak kell előterjesztenie.„ Ki volt
vastagon emelve, hogy kifejezetten nem végezheti el, ennek ellenére elvégezte, mert nem
történt meg az előterjesztés.
Tóth Julianna mb. jegyző: Felvetődött a beszélgetés során, hogy Alapító Okirat módosítást
véleményezni kell-e a közösségeknek. Az Alapító Okirat módosítását nem kell véleményeznie
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sem a diákönkormányzatnak, sem az alkalmazotti közösségnek és a szülői munkaközösségnek
sem.
Kollár Ferenc igazgató: Azt olvasta fel, hogy ami átszervezéssel jár, azt véleményeztetni kell.
Ivanics Anita szülő: Nem biztos, hogy el tudja látni a feladatát a jegyző.
Boros Zoltán polgármester: Elnézést kér, de képviselő testületi ülésen vannak, nem lehet csak
úgy beleszólni az ülésbe.
Ivanics Anita: Nyilvános az ülés?
Boros Zoltán polgármester: Igen.
Vincze Tamás képviselő: A polgármester úrnak kellene erre reagálni, de mint képviselő,
megteszi, hogy elmondja, hogy a képviselő testületi ülés nyilvánossága mit jelent. A
képviselő testület napirendeket tárgyal meg a jelenleg érvényben lévő Szervezeti és Működési
Szabályzat szerint, amely különböző dolgokat ír elő. Többek között azt, hogy a nyilvános
testületi ülésen részt vehet bárki a településről, ott véleményt nyilváníthat, kérdéseket
tehet fel azon a ponton amikor a testületi ülést levezető polgármester szót ad, neki joga a
szót megvonni is. Ha az ügyrend szerint mennek végig, akkor bele sem szólhatott volna
senki, a polgármester jogosan adta meg a szót Kollár Ferencnek. A tartalmával van gondja,
mégpedig az, hogy azon a ponton, amit a Kollár Feri felvetett nem tárgyalható, vagy csak úgy
tárgyalható, hogyha az összes napirendi pontot összeveszik.
Összességében szeretné elmondani, hogy most mi a tétje annak, hogy a testület tud-e döntést
hozni, vagy nem tud. A tét az iskola és óvoda szeptember 1-től való működőképessége,
vagy nem működőképessége. El kell dönteni a mai testületi ülésen, hogy milyen szervezeti
változásokat akar a testület végrehajtani, és dönteni kell arról, hogy milyen formában
módosítják a jelenleg életben lévő, semmit nem érő, végrehajthatatlan 2008. évi költségvetést.
Döntés kényszer van a testületen. A mai ülésen el kell dönteni azokat a kérdéseket, amik az
anyagban szerepelnek. Azért mondta el, hogy nincs értelme újra elkezdeni a vitát, amit már
lefolytattak több alkalommal. Dönteni kell a mai ülésen annak érdekében, hogy az iskola,
óvoda szeptember 1-től indulni tudjon.
Az igazgató úr elmondta az aggályát a törvényességgel kapcsolatban, nem tudja, nem ismeri
ezeket a törvényeket, de neki nem is kell ismernie.
Amikor az anyagot megkapta és benne volt a szülői munkaközösségnek és az alkalmazotti
közösségnek a véleménye. Azt írta a lap aljára, hogy meg foglya köszönni, hogy ebben
a helyzetben a pedagógusok ilyen konstruktívan álltak a javaslatokhoz. Most ebben a
helyzetben ezt nem tudja elmondani. Kéri, hogy aggályoskodásokkal ne próbálják tolni ezt a
döntést, mert a képviselő-testületnek mindenféle képen dönteni kell. A testületnek arról nem
kell dönteni, hogy személy szerint adott munkahelyről el kell küldeni, hanem a testületnek
státuszról kell dönteni, amit ő mint képviselő megszavaz. A végrehajtás, hogy kit küld el,
az a munkáltató feladata. Az első dolog a jogszabályokon túl az, hogy leülnek azzal az
emberrel akiről szó van és megbeszélik, vagy meggyőzik, vagy ígérnek neki valami mást,
de mindenféle képen emberileg kell kezelni a dolgokat. Nem tudja, hogy megtörtént-e ez a
megbeszélés. Tehát nem a testület fogja megmondani sem az óvodánál, hogy melyik konyhás
legyen elküldve, hanem az óvodához tartozik.
Kéri az intézményvezetőket és a polgármestert, hogy az együttműködés legyen meg. A két
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héttel ezelőtti ülésen hozott a testület egy határozatot, amelyben az szerepelt, hogy ezeket a
döntéseket az a három ember tudja meghozni akinek a végrehajtásban is szerepe lesz. Ez a
három ember az három intézményvezető. Ha ők nem tudnak megegyezni, akkor a képviselőtestület majd átveszi a feladatot, és akár élve munkáltatói jogkörével is, megteszi azokat a
lépéseket, amiket meg kell tenni annak érdekében, hogy az intézmények működni tudjanak,
hiszen ezt a három vezetőt ez a falu fizeti.
Ha a mai napon nem születik döntés a költségvetés módosításáról kb. 30 millió Ft-os
csökkentésről, akkor ez a falu csődbe megy. Akkor nem fognak azzal foglalkozni, hogy
hány pedagógust kell elküldeni és hol lesz munkájuk. Tehát azért mondta el részletesen,
hogy mindenki értse, hogy miről van szó. Az legyen mindenki szeme előtt, hogy a falu
működőképes legyen.
Illing Szabolcs képviselő: Egyetért Tamással. Azért esett rosszul neki az Igazgató Úrnak a
megnyilvánulása, mert hétfőn éjszakába nyúlóan egyeztették, hogy azért kerüljön péntekre az
ülés, hogy a véleményeztetést az intézményvezetők közreműködésével el tudják végezni, és
ezek után pedig törvénytelenséggel vádaskodik.
Kollár Ferenc képviselő: Nem vádaskodott törvénytelenséggel, annyit mondott, hogy nem az
ment ki, amiben megállapodtak. Ennek ellenére megbeszélte a pedagógusokkal és a szülőkkel
is. Kifejezetten kérte, hogy fogadják el, konstruktívan állt hozzá. Felhívja a figyelmet,
hogyha egy ilyen döntés következtében valakinek a munkahelye megszűnik és a Munkaügyi
Bírósághoz fordul, akkor nagy kár keletkezhet belőle. Ő is azt szeretné, ha a mai ülésen pont
kerülne a végére, ezért is kérte a szülőket, hogy fogadják el.
Böjti Károlyné óvodavezető: Azt gondolja, hogy ezen az ülésen a gazdasági önállóságról
kellene dönteni, és arról ami a szövegrészben van. Az álláshely megszűnéséről, arról nem
kellene dönteni, hanem meg kellene bízni a polgármestert és az iskola igazgatót, hogy döntsék
el azt, hogy átkerüljön-e az adminisztratív dolgozó a polgármesteri hivatalba és onnan
küldjenek el valakit, vagy pedig szűnjön meg az iskolánál ez az álláshely és a következő
ülésen kellene ezt eldönteni. Ne befolyásolja ez a személyi döntés a kérdést, ezzel előbbre
vinnék a dolgot. Kiolvasta a törvényből, hogy minden intézményi átszervezést, minden
fenntartói döntést, ami az alapító okiratot érinti, a közoktatási törvény 37.§-nak 5. bek. b.
pontjában meghatározottak módosulásával jár, ki kell kérni mindenkinek a véleményét.
Mohácsi Gézáné: Úgy gondolja, hogy fel kell állnia, és pár szót kell szólnia az
elmondottakhoz, mivel név nélkül, de róla volt szó. Anninak szeretné mondani, aki az előbb
azt említette, hogy erről az álláshelyről nem most kell dönteni. Elmondja, hogy a mai napon
konstruktív tárgyalást folytatott a polgármesterrel, aki felajánlotta, hogy a személyéről, illetve
az álláshelyéről nem döntenek, illetve az intézmény megszűnését könyvvitelileg át kell vinni
még ezen a változáson. Utána az új jegyző fog dönteni. Felméri az önkormányzatnál azt, hogy
szükség van-e a munkájára, vagy pedig az ottani dolgozók el tudják látni a feladatot, és ő fog
dönteni a további sorsáról. Ezt nem tartja tisztességes dolognak, hogy a munkát végezze el
és utána bármi történhet. Sajnálja, hogy a polgármester nem látja át, hogy mennyi a feladat.
El fogja fogadni bármi lesz a döntés. Az intézmény önállósága a fő kérdés. Amikor 1992ben önálló lett az iskola, akkor a polgármesteri hivatalban dolgozott. Ekkor azt mondták,
hogy azért kell átmennie az iskolába, mert neki van megfelelő végzettsége ahhoz, hogy a
pénzügyi, számviteli feladatokat elvégezze. Megszületett a döntés, hogy neki kell mennie az
iskolához. Hozzáteszi, hogy ha nem vállalta volna el, akkor kirúgták volna. 15 éven keresztül
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nem merült fel semmi probléma a munkájával, és most megint ugyanabban a helyzetben van.
Hozzáteszi, hogy meglátása szerint az önálló gazdálkodás az egy jogi helyzet. Azt olvasta
fel a polgármester úr, ha az önkormányzathoz kerül a gazdálkodás, jobban áttekinthető,
nyomon követhető, kézzel fogható, gazdaságos lesz a feladat elvégzése. Ha őt most nem
veszik át, akkor kb. 12 hónap múlva várható spórolás, de nincs meg az összefüggés az
önálló gazdálkodás és a pénz megtakarítás között. Majd 1,5 év múlva esetleg egy dolgozó
bérét megtudják takarítani. Nagyon sok feladat van az Államháztartás felé, sajnálja ha az ott
dolgozókra még rálőcsölnek +170 millió Ft-ot. Ha tisztán akartak látni az iskola pénzügyi
helyzetére, akkor a testület minden negyedévben megkapta a pénzügyi beszámolót, kérdéssel
fordulhattak hozzá, amit nem tettek. Megköszöni a kollégáinak, főnökeinek, hogy ilyen
melléállást tanúsítottak.
Illing Szabolcs képviselő: Nem a képviselőket kell kihúzni a csávából, hanem a községet kell
kihúzni a csávából. Azt is meg kell nézni, hogy ki volt 6 éven keresztül a pénzügyi bizottság
elnöke. Nem igaz, hogy nem tudott információkat, hogy nem tudott a számla tartozásokról.
Ő volt az intézmény vezetője, látta, hogy problémák vannak. Amikor a döntést meg kellett
volna hozni, akkor az volt a legkönnyebb, hogy azt mondta az igazgató úr, hogy nem tud
hozzányúlni semmihez. A felfogással van a probléma. Ha csőd lesz, akkor nem a testület
megy csődbe, hanem a falu. Ha elbocsátás lesz, akkor nem csak egy fő lesz elbocsátva a
konyháról, hanem mind a hét, mert el lesz árverezve az ingatlan, mert abból lesznek kifizetve
a hitelezők. A kisebb rossz döntést kell meghozni, valamelyik ujjukat meg kell harapni. Erre
vonatkozólag meg is történtek a megegyezések, és mégis a támadások vannak folyamatosan.
Ezek a problémák, nem 3 hónaposak, hanem több évesek. El kell, hogy mondja, hogy adható
juttatásokat kell megvonniuk. Ami a környező településeken senkinek nem jár. Szerzett
jogokról van szó. Ha ezek már 2-3 évvel ezelőtt meg lettek volna lépve, akkor most nem
lennének ezek a problémák. Az adósságrendezési eljárás során a faluban 10 éven keresztül
semmilyen beruházás, fejlesztés nem lenne, elárvereznék az ingatlanokat. Az ülés elején
elhangzott, hogy készüljenek fel, járjanak utána a dolgoknak a testületi tagok. Megkérdezi,
hogy a jelenlevők közül ismeri-e valaki az adósságrendezésről szóló törvényt? Az igazgató
úron kívül más nem ismerte. A megszorítások az intézményvezetőkkel több alkalommal
egyeztetve lettek. Az hogy volt előtte átvilágítás stb., arról is volt nagyon sok vita, de azok
nem lettek figyelembe véve.
Tarjáni Zsolt képviselő: Parttalanná vált a vita. Úgy gondolja, hogy mindenkinek az az
érdeke, hogy a mai ülésen döntés szülessen. Egyetért az óvodavezető javaslatával, hogy
a személyi kérdésről való döntést napolják el. Válasszák külön, és javasolja, hogy a
polgármester, igazgató úr, régi jegyző és az új jegyző hozzon közösen egy szakmailag
alátámasztott döntést. Az önkormányzatnak más forrásokat és más alternatív forrásokat is elő
kell állítani, adóhátralékok behajtását előtérbe kell helyezni.
Az egyik szeme sír, a másik pedig nevet, sír, hiszen emberi sorsokról szóló nehéz döntés előtt
állnak. Nevet azért mert úgy látja, hogy egyfajta összefogás alakult ki. Úgy gondolj, hogy
a mai ülésen meg kell hozni a döntést, mindenki meggondoltan, utána járva hozza meg a
döntését.
Kézér Imre képviselő: Úgy gondolja, hogy ez a kialakult helyzet, a 30 millió Ft-os
költségvetés csökkentése 80%-ban Szabolcs kitartásának, türelmének köszönhető, illetve
az intézményvezetőknek. Ezekkel a döntésekkel nem ért egyet, azt viszont tudja, hogy meg
kell szavazni. A problémát ott látja, hogy a lakosság nincs megfelelően tájékoztatva, sőt az
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intézményvezetők sem. Nem személyről volt szó, hanem összegről. Elfogadni nem tudja,
de meg kell szavazni, ez egy kapkodó döntés, aminek nem most kellett volna megtörténnie,
hanem ezelőtt egy évvel. 2007-re visszamenőleg a jegyző, a polgármester és a képviselők
felelőssége ez a helyzet, mert soha nem volt számon kérve semmi.
Boros Zoltán polgármester:
Tisztelt Farmosi Lakosok, Képviselők!
Tisztelt Jelenlévők!
Farmos Község Önkormányzata a 2008. évi költségvetést úgy fogadta el márciusban, hogy
kérjük a csődbiztos kinevezését a községben.
Ez azért történt, mert voltak kifizetetlen számlák és a 2008. évi költségvetésünk jelentős
hiánnyal lett elfogadva. Az elfogadás előtt lemondott két képviselő, majd a költségvetés
elfogadása után még egy.
Az új képviselők érkeztével úgy döntött a képviselőtestület, hogy saját kezébe veszi sorsunk
irányítását.
Az önkormányzatok adósságrendezésére hozták létre az 1996. évi XXV. törvényt.
Szeretnék idézni Dr. Vígvári András Állami Számvevőszék Fejlesztési és Módszertani
tanulmányából.
„A törvény érdeme, hogy egyértelmű az eljárás kimenetele, lépésről-lépésre tudott mi
következik, a szereplőknek mi a kötelességük.
A törvény kétségen kívül bizonyította az állam nem vállal sem garanciát, sem felelősséget az
önkormányzatok adósságaiért.
A csődeljárások során a közszolgáltatásokat mindegyik esetben tudták biztosítani.
A csődgondnok viszont nem volt mindig olyan helyzetben, hogy konkrét reformokat,
megszorításokat, átszervezéseket javasoljon, mert nem ez a szakmája.
A csődeljárások során a testületek mindegyik esetben együttműködtek, néha értetlenül
a csődgondnokkal és a bírósággal. Nem kellett felosztással, új választással fenyegetni
egy települési testületet sem. A gondok inkább abból származtak, hogy a testületek a
csődgondnoktól várták a pénzügyi és szervezési reformjavaslatokat, valamint a nehéz
döntéseket rá bízták volna. A testületekkel a fő gond az volt, hogy nem voltak hajlandóak
létszámot csökkenteni, adókat emelni, a kötelező feladatokra szűkíteni a költségvetést.
Továbbá az „ÖNHIKI” és egyéb állami forrásokkal igyekezték mellőzni a nehezebb
döntéseket.”
Megbíztunk két céget az intézmények átvilágításával, valamint a Pénzügyi
Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Jogi és Ügyrendi Bizottság is egyeztetéseket
folytatott az intézményekkel.
Ennek a hosszú tárgyalássorozatnak az lett a vége, hogy intézményeinkből:
Általános Iskola:
Óvoda
Polgármesteri Hivatal

14. 120. 647
6. 451. 412
10. 163. 000

Összesen:
30. 700. 000 Ft
Ebből a képviselők tiszteletdíja levonásra kerül.
Itt szeretném megjegyezni, hogy a törvény által garantált bért minden dolgozó megkapja,
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ezekben az adható juttatások kerülnek levonásra.
Álláshelyek megszüntetése, valamint minimális dolgi kiadást tartalmaz ez a táblázat.
Szerettem volna tájékoztatni a tisztelt lakosságot, hogy a népszerűtlen intézkedéseket miért
kell meghozni.
Vincze Tamás képviselő: Mielőtt szavaznának, elhangzott egy javaslat a Tarjáni Zsolt
részéről, a státusz kérdéssel kapcsolatban, szeretné, ha ezt rendeznék.
Boros Zoltán polgármester: Ebben a határozati javaslatban személyi kérdést érintő döntések
nincsenek, a költségvetés tárgyalásánál vannak.
Vincze Tamás képviselő: A határozati javaslatban az szerepel, hogy „Farmos Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Iskola intézménye mint részben önállóan
gazdálkodó – az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel
rendelkező - költségvetési szerv és a Polgármesteri Hivatal mint önállóan gazdálkodó
költségvetési szerv között a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására vonatkozó megállapodást
az előterjesztésnek megfelelően – mely jelen testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét
képezi – elfogadja.” Ha ezt elfogadják akkor utána nincs miről beszélni, nem szavazhatják
meg azt, amit a Tarjáni Zsolti javasolt.
Miknai Ferenc képviselő: Az intézményvezetők egyezzenek meg, ne a testület döntsön
személyi kérdésekről.
Illing Szabolcs képviselő: Az biztos, hogy 1 álláshely megüresedik, de hétfőn is arról volt
szó, hogy azt nem a testületnek kell eldöntenie, hogy ki alkalmas és ki nem, de 1 álláshelyről
elvben dönteni kell, az biztos.
Böjti Károlyné óvodavezető: Státuszról van szó, hogy ennek következtében az iskolában van
a státusz, vagy a polgármesteri hivatalban.
Illing Szabolcs képviselő: Az biztos, hogy 1 közalkalmazotti státuszt meg kell szüntetni, ha
átveszik, akkor az már másik státusz, de az, hogy átveszik-e a dolgozót, az már külön döntés.
Kollár Ferenc igazgató: Ha az a döntés megszületik, hogy megszűnik az önálló gazdálkodás,
akkor neki a munkaviszony megszűntetésén kívül más teendője nincsen.
Szünet
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Boros Zoltán polgármester: Kéri, aki egyetért azzal a határozati javaslattal, hogy Farmos
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Iskola intézménye alapító okiratát
módosítja: az intézményt részben önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési
jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szervé nyilvánítja és
ennek megfelelően az intézményi alapító okiratának módosítását az előterjesztésnél az
Alapító Okirat 5. 9. 10.pontját hatályon kívül helyezve elfogadja.
Határidő: 2008. július 1-től
Felelős: Jegyző
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Boros Zoltán polgármester: Megállapítja, hogy a testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
69/2008. (VI. 27.) sz. Önk. határozat
Farmos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
az Általános Iskola intézménye alapító okiratát
módosítja: az intézményt részben önállóan gazdálkodó,
az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság
szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési
szervé nyilvánítja és ennek megfelelően az intézményi
alapító okiratának módosítását az előterjesztésnél az
Alapító Okirat 5. 9. 10.pontját hatályon kívül helyezve
az,ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi – elfogadja.
Határidő: 2008. július 1-től
Felelős: Jegyző
Boros Zoltán polgármester: Kéri, aki elfogadja az előterjesztésben szereplő Polgármesteri
Hivatal Alapító Okiratára tett javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.
Boros Zoltán polgármester: Megállapítja, hogy a testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
70/2008. (VI. 27.) sz. Önk. határozat
Farmos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Polgármesteri Hivatal intézménye alapító okiratának
módosítását az előterjesztésnek megfelelően – mely
jelen testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi –
elfogadja.
Határidő: 2008. július 1-től
Felelős: Jegyző
Boros Zoltán polgármester: Kéri, aki egyetért az előterjesztésben szereplő Általános Iskola
részben önállóan gazdálkodó – előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából
teljes jogkörrel rendelkező - költségvetési szerv és a Polgármesteri Hivatal önállóan
gazdálkodó költségvetési szerv közötti megállapodás pénzügyi és gazdasági feladatok
ellátásra – jóváhagyására vonatkozó javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.
Boros Zoltán polgármester: Megállapítja, hogy a testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
71/2008. (VI. 27.) sz. Önk. határozat
Farmos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
az Általános Iskola intézménye mint részben önállóan
gazdálkodó – az előirányzatok feletti rendelkezési
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jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező
- költségvetési szerv és a Polgármesteri Hivatal mint
önállóan gazdálkodó költségvetési szerv között a
pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására vonatkozó
megállapodást az előterjesztésnek megfelelően – mely
jelen testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi –
elfogadja.
Határidő: 2008. július 1-től
Felelős: Jegyző
Napirend:
4./ 2008. évi költségvetési rendelet módosítása, egyéb, a költségvetéshez kapcsolódó
döntések meghozatala
Előadó: polgármester
Boros Zoltán polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület !
A tervezetet a Pénzügyi és Településfejlesztési, Jogi, Környezetvédelmi és Ügyrendi
Bizottság tárgyalta előkészítve a testületi döntést.
Az elkészített változat a csődhelyzet elkerülésére irányult.
A Bizottsági az alábbiak szerint javasolja az intézmények költségvetését csökkenteni:
- Általános Iskola esetében 14.120.647,- forint,
- Óvoda esetében 6.451.412,- forint,
- Polgármesteri Hivatal esetében 10.163.000,- forint javasolt (levonásra kerül a tiszteletdíj
2008. évre tervezett, de rendelet hatályon kívül helyezése miatt kifizetésre nem kerülő
összege).
A Bizottság a következő javaslatokat fogadta el:
- Képviselő-testület a megüresedő álláshelyek betöltését testületi jóváhagyás feltételéhez
kösse,
- Általános Iskolában 2008. szeptember 1-től 1 igazgatóhelyettesi megbízás kerüljön
megszüntetésre,
- Az Általános Iskola létszámkerete az intézmény önálló gazdálkodási jogkörének részben
önálló jogkörre módosítása mellett 1 fő létszám kerüljön levonásra – feladat ellátás
csökkenése miatt (feladatot a Polgármesteri Hivatal látja el, meglévő létszámával),
- Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott karbantartók létszámát egy főve csökkenti,
- az Óvodában a foglalkoztatottak – konyhai alkalmazottal - száma egy fővel kerüljön
csökkentésre,
- a intézmények feladata nem változik:
a) Általános Iskolában az órakeret az intézmény által megadottak szerint lett
figyelembe véve,
b) Óvodában csoportok száma nem változik,
- az Általános Iskola a kötelező feladatokon felül az SNI feladatokat látja el,
- a tervezet feltételei az intézményvezetők takarékos, ésszerű gazdálkodását feltételezve,
feladat ellátás körültekintő felülvizsgálatával megoldhatók.
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Tisztelt Képviselő-testület!
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény - kivonata - alapján a fenntartói irányításról
az alábbiakban tájékoztatom a T. Testületet:
„102. § (1) …
(2) A fenntartó
a) dönt a közoktatási intézmény létesítéséről, gazdálkodási jogköréről, átszervezéséről,
megszüntetéséről, tevékenységi körének módosításáról, nevének megállapításáról, az óvodába
történő jelentkezés módjáról, a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai
felvételének időpontjáról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról;
b) meghatározza a közoktatási intézmény költségvetését, továbbá a kérhető költségtérítés és
tandíj megállapításának szabályait, a szociális alapon adható kedvezmények feltételeit;
c) meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, továbbá
engedélyezi az osztály, csoport átlaglétszámtól való eltérést, meghatározza az adott tanítási
évben az iskolában indítható osztályok, napközis osztályok (csoportok), a kollégiumban
szervezhető csoportok számát, továbbá engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést;
d) a minőségirányítási programban meghatározottak szerint működteti a minőségfejlesztés
rendszerét, továbbá rendszeresen - ha jogszabály másképp nem rendelkezik, négyévenként
legalább egy alkalommal - ellenőrzi a közoktatási intézmény gazdálkodását, működésének
törvényességét, hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét, nevelési-oktatási
intézményben továbbá a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet, a tanuló- és
gyermekbaleset megelőzése érdekében tett intézkedéseket; ha a fenntartó nem helyi
önkormányzat, a tanuló- és gyermekbalesetet jelenti a nevelési-oktatási intézmény székhelye
szerint illetékes fővárosi, megyei főjegyzőnek;
e) megbízza a közoktatási intézmény vezetőjét, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat;
…
(3) A fenntartó a közoktatási intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának
megváltoztatásával, nevének megállapításával, költségvetésének meghatározásával és
módosításával, vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával összefüggő
döntése előtt beszerzi az intézmény alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, az
iskolai szülői szervezetnek (közösségnek), az iskolai diákönkormányzatnak, a nemzeti
vagy etnikai kisebbségi nevelésben-oktatásban részt vevő intézmény esetén - ha nem
rendelkezik egyetértési joggal - a fenntartótól függően a települési vagy a területi kisebbségi
önkormányzat, illetőleg ennek hiányában az adott kisebbség helyi egyesületének,
szakközépiskola és szakiskola esetén a fővárosi, megyei gazdasági kamara véleményét.”
A véleményeztetés jogosultak nyilatkozatát az előterjesztéshez mellékelten megküldjük a
Testületnek.
A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvény melléklete szerint a helyi
szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására „pályázat” benyújtására
van lehetőség az alábbiak szerint:
„9. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása
Előirányzat:

9 090,0 millió forint
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A központi költségvetés hozzájárulást biztosít a helyi önkormányzatoknak és a többcélú
kistérségi társulásoknak az általuk fenntartott intézményekben biztosított feladatellátás
racionálisabb megszervezése folytán felszabaduló létszám miatti, 2007. szeptember 30. napját
követően hozott döntéseikhez kapcsolódó 2007. és 2008. években esedékes jogszabályi
kötelezettségeik teljesítéséhez.
Ha az érintett személy jogviszonya korengedményes nyugdíjazás miatt szűnik meg, a
nyugdíjazással kapcsolatos költségek megtéríthetők, ha azok összege nem haladja meg a
jogviszony felmentéssel történő megszűnése esetén járó támogatás összegét.
Amennyiben a korengedményes nyugdíjazással együttjáró költségek meghaladják a
felmentés esetén járó támogatás mértékét, akkor a korengedményes nyugdíjazás esetében
is csak az az összeg illeti meg a helyi önkormányzatot, illetve többcélú kistérségi társulást,
amely felmentés esetében járna.
A támogatás feltétele, hogy az önkormányzati, illetve többcélú kistérségi társulási szintű
létszámcsökkentéssel kapcsolatban meghozott döntés egyidejűleg az álláshely megszüntetését
is jelentse. További feltétel, hogy a megszüntetett álláshely legalább 5 évig nem állítható
vissza, kivéve, ha - önkormányzati rendeleten kívüli - jogszabályból adódó többletfeladatok
ezt indokolttá teszik.
A pályázat benyújtása három ütemben történik, az egyes ütemek határideje: I. ütem 2008.
április 15., II. ütem 2008. július 15., III. ütem 2008. október 1.
A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának
részletes szabályairól az önkormányzati és területfejlesztési miniszter - a pénzügyminiszter
véleménye kikérésével - 2008. február 28-áig rendeletet ad ki. E törvény egyúttal
felhatalmazza a támogatási igények jogosságát elbíráló szervet, hogy a benyújtott
pályázatokban megnevezett személyek foglalkoztatási jogviszonyának megszüntetésével
kapcsolatos alábbi személyes adatait teljes körűen megismerhesse, kezelhesse:
- név, anyja neve, születési név,
- születési hely, születési idő,
- lakcím,
- a munkaviszony megszűnés/megszűntetés jogcíme,
- szolgálati és közszolgálati idő,
- besorolás és munkakör megnevezése,
- a foglalkoztatási jogviszony kezdetének és megszűnésének időpontja,
- a munkavégzés alóli felmentés kezdő és záró időpontja,
- a foglalkoztatási jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó kifizetésekre vonatkozó adatok
(felmentés és végkielégítés összege),
- a foglalkoztatási jogviszonnyal kapcsolatos egyéb adatok (pl. a felmentés indokául
szolgáló adatok, egyéb a munkaviszonnyal kapcsolatos azonosító kódok).
Az adatkezelés célja a költségvetési támogatási igények jogszerű elbírálása, ellenőrzése,
és folyósítása. A kezelt személyes adatokat a támogatási döntést követő 5 év elteltével oly
módon kell fizikailag megsemmisíteni, hogy helyreállításuk ne legyen lehetséges.
Ez az előirányzat szolgál a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások
létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének,
döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 4/2007.
(II. 20.) ÖTM rendelet alapján 2008. évre megítélt támogatások, illetve a prémiumévek
programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény
szerinti munkáltatói kifizetések forrásául is.”
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A helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel
kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének,
folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 15/2008. (III. 27.) ÖTM rendelet
alapján a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény (a
továbbiakban: költségvetési törvény) 5. számú mellékletének 9. pontjában foglalt előirányzat
szolgál a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos költségvetési
támogatás fedezetéül, valamint a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási
állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény szerinti munkáltatói kifizetések forrásául. A
helyi önkormányzatok (a továbbiakban: pályázó) létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos
költségvetési támogatás igénylését, döntési rendszerét, folyósítását és elszámolásának
részletes feltételeit e rendelet határozza meg. E szabályozás lényege (röviden):
A központi támogatás a pályázót a feladatellátás racionálisabb megszervezéséből adódó
- pályázó általi álláshely-megszüntetéssel együtt járó - létszámcsökkentési döntéseihez
kapcsolódó jogszabályi kötelezettségei teljesítéséhez illeti meg.
Igénylést nyújthat be a pályázó, ha:
a) a költségvetési szerveinél főfoglalkozásban, határozatlan idejű közszolgálati,
közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban állók (a továbbiakban együtt:
foglalkoztatott) jogviszonyának (a továbbiakban együtt: jogviszony) megszüntetéséről
döntött,
b) 2007. szeptember 30. napját követő döntése következményeként fizetési kötelezettsége
keletkezik,
d) a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott - jogviszonyban töltött ideje
folyamatosságának megszakítása nélküli - foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési
szerveinél meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a
tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében a pályázó
fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség.
Abban az esetben, ha a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott nyugdíjasnak
minősül, a felmentéssel vagy felmondással együtt járó álláshely megszüntetésről szóló döntést
a pályázónak legkésőbb a foglalkoztatott felmentési vagy felmondási idejének utolsó napjáig
kell meghoznia.
A pályázat keretében a - tényleges létszámcsökkentést megvalósító - jogviszony
megszüntetése miatt jogszabályban előírt kötelező mérték szerint megállapított és kifizetendő
felmentési időre járó illetmény fele, valamint a végkielégítés jogszabály szerinti teljes
összege, valamint mindezek járulékai támogathatók.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, és a következőkben
előterjesztett határozati javaslatok és rendelettervezet elfogadására, melyek a fentiek
alapján kerültek kialakításra.
Melléklet: az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008. (III. 17.) rendelet
módosítására vonatkozó tervezet.
A) Határozati javaslat:
Farmos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezi az önkormányzat által fenntartott
intézmények vezetőit, hogy az általuk vezetett intézményben bekövetkező közszolgálati
jogviszony megszűnésről haladéktalanul írásban értesítsék a polgármestert.
Közszolgálati jogviszony megszűnésével megüresedő álláshely a képviselő-testületi
jóváhagyásáig nem tölthető be.
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Határidő: 2008. július 1-től
Felelős: Polgármester, Intézményvezetők
B) Határozati javaslat:
Farmos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Iskola intézményében egy
igazgatóhelyettesi megbízás megszüntetését fogadja el 2008. szeptember 1-től.
Határidő: 2008. szeptember 1-től
Felelős: Polgármester, Általános Iskola Igazgatója
Ez a határozati javaslat a szünetben született meg, az előterjesztésben szereplő javaslat
helyett.
C) Határozati javaslat:
Farmos község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Általános Iskola létszámkeretének
1 fővel csökkentésével egyidejűleg a Polgármesteri Hivatal létszámkeretét 1 fővel növeli.
Az iskolai alkalmazott áthelyezésének intézésére a testület felkéri az intézményvezetőket.
Határidő: 2008. július 1-től
Felelős: Polgármester által az intézményvezetők
D) Határozati javaslat:
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Óvoda intézménye
létszámkeretét egy fővel – konyhai alkalmazott - csökkenti, az intézményi létszámcsökkentés
miatt a közalkalmazott további foglalkoztatására nincs lehetőség.
A Képviselő-testület megállapítja, hogy fenntartói körén belül (költségvetési szervénél és
polgármesteri hivatalánál) a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő
álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás
következtében a pályázó fenntartó körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel
érintett álláshelyeken foglalkoztatottak munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának
megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.
A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a létszámcsökkentéssel járó költségek enyhítésére 12/
2008. (III. 27.) ÖTM rendeletben foglaltak alapján költségvetési támogatás iránti pályázatot
kíván benyújtani. A fentiek teljesülése érdekében:
1.Felkéri a polgármestert és általa az intézményvezetőket, hogy a szükséges
munkáltatói
intézkedéseket tegyék meg.
1. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges
intézkedéseket és jognyilatkozatokat tegye meg.
Felelős: Boros Zoltán polgármester útján Óvoda vezetője
Határidő: munkáltatói intézkedések megtételére 2008. július 31-ig
E) Határozati javaslat:
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri
Hivatal intézménye létszámkeretét 1,5 fővel – karbantartó, takarító - csökkenti, az intézményi
létszámcsökkentés miatt foglalkoztatásukra a továbbiakban nincs lehetőség.
A Képviselő-testület megállapítja, hogy fenntartói körén belül (költségvetési szervénél és
polgármesteri hivatalánál) a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő
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álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás
következtében a pályázó fenntartó körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel
érintett álláshelyeken foglalkoztatottak munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának
megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.
A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a létszámcsökkentéssel járó költségek enyhítésére 12/
2008. (III. 27.) ÖTM rendeletben foglaltak alapján költségvetési támogatás iránti pályázatot
kíván benyújtani. A fentiek teljesülése érdekében:
1. Felkéri a polgármestert és általa az intézményvezetőket, hogy a szükséges
munkáltatói intézkedéseket tegyék meg.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges
intézkedéseket és jognyilatkozatokat tegye meg.
Felelős: Boros Zoltán polgármester
Határidő: munkáltatói intézkedések megtételére 2008. július 31-ig

Boros Zoltán polgármester: Kéri a kérdéseket, hozzászólásokat.
Böjti Károlyné óvodavezető: Nagyon örül annak, hogy az óvodai csoportok száma
megmaradt, és a gyerekek és a szülők jogai nem sérültek. Nem ért azzal egyet, hogy egy
konyhai alkalmazott állását el kell venni, mert nem tudja az ő feladatát a dajkai feladatok
közé sorolni. A közoktatási törvény azt írja, hogy a dajkai feladatok mellett még takarítási
feladatokat láthat el, konyhai feladatokat nem láthat el a dajka közegészségügyi szempontból
sem. Az lenne a kérése, hogy az egy konyhai állást szeretné közhasznú munkással
elvégeztetni, erre most ígéretet szeretne kapni.
Boros Zoltán polgármester: Konkrét adatot nem tud mondani, hogy tud-e biztosítani
közmunkást, a Munkaügyi központtól függ.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Boros Zoltán polgármester: Kéri, aki egyetért az A határozati javaslattal, kézfelemeléssel
jelezze.
Boros Zoltán polgármester: Megállapítja, hogy a testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
72/2008.(VI.27.) sz. Önk. határozat
Farmos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
kötelezi az önkormányzat által fenntartott intézmények
vezetőit, hogy az általuk vezetett intézményben
bekövetkező közszolgálati jogviszony megszűnésről
haladéktalanul írásban értesítsék a polgármestert.
Közszolgálati jogviszony megszűnésével megüresedő
álláshely a képviselő-testületi jóváhagyásáig nem
tölthető be.
Határidő: 2008. július 1-től
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Felelős: Polgármester, Intézményvezetők
Boros Zoltán polgármester: Kéri, aki egyetért a B határozati javaslattal, kézfelemeléssel
jelezze.
Boros Zoltán polgármester: Megállapítja, hogy a testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
73/2008.(VI.27.) sz. Önk. határozat
Farmos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az
Általános Iskola intézményében egy igazgatóhelyettesi
megbízás megszüntetését fogadja el 2008. szeptember 1től.
Határidő: 2008. szeptember 1-től
Felelős: Polgármester, Általános Iskola Igazgatója
Boros Zoltán polgármester: Kéri, aki egyetért a C határozati javaslattal, kézfelemeléssel
jelezze.
Boros Zoltán polgármester: Megállapítja, hogy a testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
74/2008.(VI.27.) sz. Önk. határozat
Farmos
község
Önkormányzatának
Képviselőtestülete az Általános Iskola létszámkeretének 1 fővel
csökkentésével egyidejűleg a Polgármesteri Hivatal
létszámkeretét 1 fővel növeli.
Az iskolai alkalmazott áthelyezésének intézésére a
testület felkéri az intézményvezetőket.
Határidő: 2008. július 1-től
Felelős: Polgármester által az intézményvezetők
Boros Zoltán polgármester: Kéri, aki egyetért a D határozati javaslattal, kézfelemeléssel
jelezze.
Boros Zoltán polgármester: Megállapítja, hogy a testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
75/2008.(VI.27.) sz. Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy az Óvoda intézménye létszámkeretét egy
fővel – konyhai alkalmazott - csökkenti, az intézményi
létszámcsökkentés miatt a közalkalmazott további
foglalkoztatására nincs lehetőség.
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A Képviselő-testület megállapítja, hogy fenntartói
körén belül (költségvetési szervénél és polgármesteri
hivatalánál) a meglévő üres álláshelyeken, az
előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a
tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás,
feladatátadás következtében a pályázó fenntartó körén
kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett
álláshelyeken
foglalkoztatottak
munkaviszonyban
töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli
foglalkoztatására nincs lehetőség.
A
Képviselő-testület
kinyilvánítja,
hogy
a
létszámcsökkentéssel járó költségek enyhítésére 12/
2008. (III. 27.) ÖTM rendeletben foglaltak alapján
költségvetési támogatás iránti pályázatot kíván
benyújtani. A fentiek teljesülése érdekében:
1./
Felkéri
a
polgármestert
és
általa
az
intézményvezetőket, hogy a szükséges munkáltatói
intézkedéseket tegyék meg.
2./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat
benyújtásához
szükséges
intézkedéseket
és
jognyilatkozatokat tegye meg.
Felelős: Boros Zoltán polgármester útján Óvoda vezetője
Határidő: munkáltatói intézkedések megtételére 2008.
július 31-ig
Boros Zoltán polgármester: Kéri, aki egyetért az E határozati javaslattal, kézfelemeléssel
jelezze.
Boros Zoltán polgármester: Megállapítja, hogy a testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
76/2008.(VI.27.) sz. Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal intézménye
létszámkeretét 1,5 fővel – karbantartó, takarító csökkenti, az intézményi létszámcsökkentés miatt
foglalkoztatásukra a továbbiakban nincs lehetőség.
A Képviselő-testület megállapítja, hogy fenntartói
körén belül (költségvetési szervénél és polgármesteri
hivatalánál) a meglévő üres álláshelyeken, az
előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a
tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás,
feladatátadás következtében a pályázó fenntartó körén
kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett
álláshelyeken
foglalkoztatottak
munkaviszonyban
töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli
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foglalkoztatására nincs lehetőség.
A
Képviselő-testület
kinyilvánítja,
hogy
a
létszámcsökkentéssel járó költségek enyhítésére 12/
2008. (III. 27.) ÖTM rendeletben foglaltak alapján
költségvetési támogatás iránti pályázatot kíván
benyújtani. A fentiek teljesülése érdekében:
1.
Felkéri a polgármestert és általa az
intézményvezetőket, hogy a szükséges munkáltatói
intézkedéseket tegyék meg.
1. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat
benyújtásához
szükséges
intézkedéseket
és
jognyilatkozatokat tegye meg.
Felelős: Boros Zoltán polgármester
Határidő: munkáltatói intézkedések megtételére 2008.
július 31-ig
Boros Zoltán polgármester: Kéri, aki egyetért a 2008. évi költségvetési rendelet módosítására
tett javaslattal, melynek 3. számú mellékleténél a Polgármesteri Hivatal létszáma +1 fő,
4. számú mellékletnél + 1 fő köztisztviselő /12 fő/ összes létszám 96 főre változik az
előterjesztéshez képest, kézfelemeléssel jelezze.
Boros Zoltán polgármester: Megállapítja, hogy a testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

Farmos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

…/2008. (VI. 30.) önk. rendelete

az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008. (III. 17.) rendelet
módosításáról

Farmos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdése, a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről
szóló 2006: CXXVII. törvény, az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás működési rendjéről
szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat – az Önkormányzat 2008.
évi költségvetéséről szóló 3/2008. (III. 17.) rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak
szerint módosítja:

1.

§.

A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
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„2. § A képviselőtestület a költségvetési címrendet 2008. évre a következők szerint határozza meg:
CÍM
ALCÍM
száma
neve
száma
neve
1
Községi Önkormányzat
1
Képviselőtestület
Polgármesteri Hivatala és
2
Polgármesteri Hivatal
részben önálló intézményei
3
Egészségügyi ellátás
3/a
Védőnői és Gyermekjóléti Szolgálat
3/b
Anya és gyermekvédelmi szolgálat
3/c
Háziorvosi Szolgálat
3/d
Fogorvosi szolgálat
4
Szociális gondoskodás
4/a
Családsegítő Szolgálat
4/b
Házi szociális gondozás
4/c
Rendszeres és eseti ellátások
5
Településüzemeltetés
5/a
Településtisztasági Szolgáltatás
5/b
Közhasznú és közcélú foglalkoztatás
(Város és közs.gazd.)
Közvilágítás
5/c
Ivóvíz Szolgáltatás
5/d
Temetkezési Szolgáltatás
5/e
6
Kulturális szolgáltatás
6/a
Művelődési Ház
6/b
Közművelődési Könyvtár
7
Napközi Otthonos Óvoda
Községi Önkormányzat Általános iskolája

8

Általános Iskola

2. §.
A Rendelet 3. §. (2) bekezdésében elfogadott működési kiadási főösszeg 430.715 eFt-ról
399.482 eFt-ra módosul.
3. §.
A Rendelet 1. számú melléklete e rendelet 1. számú melléklete szerint módosul.
4. §.
A Rendelet 2. számú melléklete e rendelet 2. számú melléklete szerint módosul.
5. §.
A Rendelet 3. számú melléklete e rendelet 3. számú melléklete szerint módosul.
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6. §.
(1) A Rendelet 8. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„8. §. (1) A képviselő-testület az önkormányzat által foglalkoztatottak átlaglétszámát 96 főben
határozza meg, melynek intézményenkénti részletezését e rendelet 8. számú
melléklete tartalmazza.”
(2) A Rendelet 8. számú melléklete e rendelet 4. számú melléklete szerint módosul.
7. §.
A Rendelet 9. számú melléklete e rendelet 5. számú melléklete szerint módosul.
8. §.
A Rendelet 12. számú melléklete e rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti.
9. §.
A rendelet 2008. július 1-vel lép hatályba.
Farmos, 2008. június 27.

B o r o s Zoltán s.k.
polgármester

T ó t h Julianna s.k.
jegyző

Z á r a d é k:
A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Farmos, 2008. június 30.
T ó t h Julianna s.k.
jegyző
1.

számú melléklet

1. sz. melléklet a 3/2008. (III. 17.) önk. rendelet 3. §. (3) bekezdéséhez

Bevétel
Működési célú (folyó évi)
392.822 e Ft
Ft
2007.évről áthozott számlatartozás (működési)
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Kiadás
384.470 e
9.567 e

Ft
Fejlesztési célú (folyó évi)
e Ft
Ft
2007.évről áthozott számlatartozás (fejlesztési)
Ft
Fejlesztési célú hitel
19.792 e Ft
Működési célú hitel
32.458 e Ft

14.357 e
5.455 e

Lejárt követelések teljesítése
Ft

31.223 e

Összesen:

445.072 e Ft

445.072 e

Ft

2. számú melléklet

2. sz. melléklet a 3/2008. (III. 17.) önk. rendelet 4. § . (1) bekezdéséhez

CÍM
száma
neve
1
Községi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
és részben önálló
intézményei

ALCÍ
M
száma
neve
1
Képviselőtestület
2
Polgármesteri Hivatal

Bevétel
e Ft
391.339

Szociális gondoskodás
Házi szociális gondozás
Településüzemeltetés
Településtisztasági Szolgáltatás
Közhasznú és közcélú foglalkoztatás
(Város és közs.gazd.)
5/c
Ivóvíz Szolgáltatás
8/b-c.
Étkeztetés
Összes bevétel
4
4/b
5
5/a
5/b

2.000

6.995
23.154
21.584
445.072

3. számú melléklet

3.sz. melléklet a 3/2008. (III. 17.) önk. rendelet 4. §. (2) bekezdéséhez
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FŐCÍM
száma

neve

1

Községi Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala és részben önálló intézményei

ALCÍM
ELŐIRÁNYZAT eFt
Száma
Neve
személyi jutt.
járulék dologi
összesen
létszám
2
Polgármesteri Hivatal
42.510
13.404
18.560
74.474
18
3
Egészségügyi ellátás
3/a Védőnői és Gyv. Szolg.
4.097
1.382
934
6.413
2
3/b Anya és gyv.szolg.
24
24
3/c Háziorvosi szolgálat
1.000
1.000
3/d Fogorvosi szolgálat
2.115
699
18
2.832
1
4
Szociális gondoskodás
4/b Házi szociális gondozás
3.858
1.320
210
5.388
3
5
Településüzemeltetés
5/a Településtisztasági szolg.
720
720
5/b Közhasznú és közc.foglalk. 7.452
2.626
770
10.848
8
5/c Közvilágítás
6.842
6.842
5/d Ivóvíz szolgáltatás 4.929
1.317
6.772
13.018
2
5/e Temetkezési szolg.
48
48
6
Kulturális szolgáltatás
6/a Művelődési Ház
1.127
424 3.060
4.611
1
6/b Közművelődési Könyvtár 3.772
1.303
1.792
6.867
2
7
Napközi Otthonos Óvoda
37.179
13.216
5.257
55.652
18
8
Általános Iskola
93.901
27.938 40.065 161.904
41
Összesen:

350.641

96

4. számú melléklet
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8. sz. melléklet a 3/2008. (III. 17.) önk. rendelet 8. §. (1) bekezdéséhez

Foglalkoztatottak átlaglétszámának részletezése
Polgámesteri Hivatal
Polgármester
Köztisztviselők
Fizikai állomány

1 fő
12 fő
5 fő

Védőnői szolgálat

2 fő

Fogorvosi szolgálat

1 fő

Házi szociális gondozás

3 fő

Településüzemeltetés

8 fő

Ivóvíz szolgáltatás

2 fő

Művelődési Ház

1 fő

Közművelődési Könyvtár

2 fő

Napközi Otthonos Óvoda

18 fő

Általános Iskolai Oktatás

41 fő

Összesen:

96 fő

5. számú melléklet

9.sz. melléklet az 3/2008.(III.17.) önk. rendelet 8. §. (2) bekezdéséhez

Szociálpolitikai feladatok támogatása (e Ft)
Köztemetés

100

Aktív korú nem foglalkoztatottak szoc.segélye

9.520

Közgyógyellátás

500

Természetben nyújtott ellátás

7.074

28
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Átmeneti segély

1.000

Rendszeres szociális segély

750

Ápolási díj

2.963

Ápolási díj járuléka

622

Lakásfenntartási támogatás

6.500

Időskorúak járadéka

445

Áfa

72
Összesen:

Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Boros Zoltán polgármester: Az ülést bezárja.
kmf.

Boros Zoltán
polgármester

Tóth Julianna
mb. jegyző

Kézér Imre
jkv. hitelesítő

A jegyzőkönyvet hangszalagról rögzítette: Varga Adrienn jkv
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29.546

