Farmos Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2765 Farmos Fő tér 1.
Tel.: (53) 390-001, -015, -244
farmosph@rubicom.hu, farmosjegyzo@rubicom.hu
Ügyfélfogadási idő: H-SZ-CS: 8-16h.

ELŐTERJESZTÉS
Készült: Farmos Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2009. szeptember 11-én (péntek)
18.00 órai kezdettel tartandó rendkívüli ülésére.
Napirend: Képviselői beadvány
Előadó: Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke
Tisztelt Képviselő-testület!
Jogszabályi hivatkozások (egységes szövegkörnyezetben):
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv.
„12. § (1) Az államháztartás alrendszereiben minden pénzmozgásról el kell számolni. Az
államháztartás alrendszereinek minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása
költségvetésük részét képezi.
(2) Az államháztartás alrendszereiben a költségvetési gazdálkodás - törvény eltérő rendelkezése
hiányában - a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok
felhasználásának jogosultságát foglalja magában. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási
kötelezettséggel.
(3) A bevételi előirányzatok előirányzat-módosítás nélkül is túlteljesíthetők, ha a
bevételekre vonatkozó jogszabályi előírások év közben nem változnak. Ellenkező esetben az
előirányzatokat az arra jogosultnak módosítania kell. A bevételek tervezettől való elmaradása
esetén e törvényben foglaltak szerint kell eljárni.
(4) Az éves költségvetés jóváhagyásakor meghatározott egyes kiadási előirányzatok előirányzatmódosítás nélkül is túlléphetők. Ezek csak olyan előirányzatok lehetnek, amelyek esetében
törvényben, kormányrendeletben megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó jogosultság
eredményezhet előirányzatot meghaladó kiadást. A jogosultság jogszabályi feltételeinek
megváltoztatása előirányzat-módosítási kötelezettséggel jár.
(5) Az eredeti, illetve módosított (a továbbiakban: jóváhagyott) előirányzatokon felül képződő
többletbevételek felhasználásának és az előirányzatok módosításának szabályait törvény, illetve
külön törvényi felhatalmazás alapján kormányrendelet tartalmazza.
(6) A bevételi előirányzatok elmaradása esetén, illetve más kiadási előirányzatok növelésének
forrásaként a kiadási előirányzatok jogszabályi előírások alapján csökkenthetők, zárolhatók,
illetve törölhetők.
(7) A csökkentés az előirányzat összegének mérséklése az adott költségvetési évre vonatkozóan.
(8) A zárolás az előirányzat egy része vagy egésze adott költségvetési évi felhasználásának
időleges, feltételhez kötött korlátozása, felfüggesztése.
(9) A törlés az előirányzat felhasználásáról történő végleges lemondás az adott költségvetési
évre vonatkozóan.”

„100/B. § (1) A költségvetési szerv feladatainak ellátását (végrehajtását) szolgáló, a kiadási
előirányzatokat terhelő fizetési vagy más teljesítési kötelezettség vállalása (a továbbiakban:
kötelezettségvállalás) vagy ilyen követelés (bevételi előirányzat teljesítése érdekében történő)

előírása - törvényben meghatározott kivétellel - a költségvetési szerv vezetőjének vagy az általa
írásban megbízott személynek a hatáskörébe tartozik. A kötelezettségvállalásnak előirányzatfelhasználási terven kell alapulnia, és azt - a Kormány irányítása alá tartozó költségvetési szerv
esetén - kormányrendeletben foglaltak szerint be kell jelenteni a kincstárnak.
(2) Ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, a költségvetési szerv - ide nem
értve a 66. § szerinti költségvetési szervet - tárgyévi kiadási előirányzata terhére - a bevételi
előirányzatok teljesítését feltételezve - akkor vállalható kötelezettség, ha a szakmai, műszaki,
pénzügyi teljesítés legkésőbb a tárgyévet követő évben június 30-áig megtörténik. A bevételi
előirányzatok nem teljesülése esetén a kötelezettségvállalásokat felül kell vizsgálni, és meg kell
tenni a szükséges intézkedéseket.
(3) A kötelezettségvállalás a gazdasági vezetőnek vagy az általa kijelölt személynek az ellenjegyzése
után, és - kormányrendeletben meghatározott értékhatár felett - csak írásban történhet.
(4) A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés
(költségvetési keret) fel nem használt és le nem kötött része biztosítja-e a fedezetet.
(5) A költségvetési szerv - a vállalkozó közintézet kivételével - más költségvetési szerv, illetve
jóhiszemű harmadik személy irányában fennálló, lejárt, elismert, 60 napot meghaladó ki
nem elégített és nem behajtható tartozásaiért irányító szerve helytállni tartozik, kivéve azon
kötelezettségvállalások alapján fennálló ilyen tartozásokat, melyek pénzügyi fedezetét a Kormány
vagy az államháztartásért felelős miniszter a 100. § (4) bekezdésében foglaltak szerint elvonta,
továbbá azon tartozásokat, amelyek a költségvetési szerv kártérítési, megtérítési kötelezettsége
alapján keletkeztek. Amennyiben az adós központi költségvetési szerv irányító szerve bizonyíthatóan
nem képes a teljesítésre, akkor az államháztartásért felelős miniszter útján a Kormánynál
indítványozza a hitelezői igény kielégítését.”

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
„53. § (1) A helyi önkormányzat, illetve a települési, illetve területi kisebbségi önkormányzat
költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését
- rendeletének módosításával, illetve költségvetési határozatával - testületi döntéssel
megváltoztathatja. Az előirányzat-módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos költségvetési törvényben felsorolt -, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó
előirányzatokat.”

Melléklet:
--Határozati javaslatok:
Polgármesteri Hivatal:
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. tv. 12. § (6), (7) bekezdésének és az államháztartás működési rendjéről szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a
Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv napi működéséhez szükséges (irodaszerek,
tisztítószerek, egyéb elengedhetetlenül szükséges kiadások teljesítése) felhasználható, havi
keretet ….-Ft-ra, azaz ….-Ft-ra csökkenti.
A jelen határozatban foglalt korlátozások –rendkívüli esemény bekövetkezése
esetén- feloldására a Képviselő-testület, valamint átruházott hatáskörben a Pénzügyi,
Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Jogi és Ügyrendi Bizottság (továbbiakban:
Bizottság) jogosult.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a Bizottság soron következő ülésein
részletesen számoljon be a teljesített kiadásokról, az adott időszak alatt felhasznált
pénzösszeg nagyságáról.

Jelen határozatban foglaltak megsértése esetén a mulasztást elkövető polgármester ellen
fegyelmi eljárás kezdeményezhető.
Jelen határozat a 2009. éves III. negyedéves beszámolóval egyidejűleg felülvizsgálatra
kerül.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Általános Iskola:
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. tv. 12. § (6), (7) bekezdésének és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/
1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az Általános
Iskola, mint költségvetési szerv napi működéséhez szükséges (irodaszerek, tisztítószerek,
egyéb elengedhetetlenül szükséges kiadások teljesítése) felhasználható, havi keretet ….-Ftra, azaz ….-Ft-ra csökkenti.
A jelen határozatban foglalt korlátozások –rendkívüli esemény bekövetkezése
esetén- feloldására a Képviselő-testület, valamint átruházott hatáskörben a Pénzügyi,
Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Jogi és Ügyrendi Bizottság (továbbiakban:
Bizottság) jogosult.
A Képviselő-testület utasítja az intézményvezetőt, hogy a Bizottság soron következő
ülésein részletesen számoljon be a teljesített kiadásokról, az adott időszak alatt felhasznált
pénzösszeg nagyságáról.
Jelen határozatban foglaltak megsértése esetén a mulasztást elkövető intézményvezető ellen
fegyelmi eljárás kezdeményezhető.
Jelen határozat a 2009. éves III. negyedéves beszámolóval egyidejűleg felülvizsgálatra
kerül.
Határidő: azonnal
Felelős: intézményvezető
Óvoda:
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. tv. 12. § (6), (7) bekezdésének és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/
1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az Óvoda,
mint költségvetési szerv napi működéséhez szükséges (irodaszerek, tisztítószerek, egyéb
elengedhetetlenül szükséges kiadások teljesítése) felhasználható, havi keretet ….-Ft-ra, azaz
….-Ft-ra csökkenti.
A jelen határozatban foglalt korlátozások –rendkívüli esemény bekövetkezése
esetén- feloldására a Képviselő-testület, valamint átruházott hatáskörben a Pénzügyi,
Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Jogi és Ügyrendi Bizottság (továbbiakban:
Bizottság) jogosult.
A Képviselő-testület utasítja az intézményvezetőt, hogy a Bizottság soron következő
ülésein részletesen számoljon be a teljesített kiadásokról, az adott időszak alatt felhasznált
pénzösszeg nagyságáról.
Jelen határozatban foglaltak megsértése esetén a mulasztást elkövető intézményvezető ellen
fegyelmi eljárás kezdeményezhető.
Jelen határozat a 2009. éves III. negyedéves beszámolóval egyidejűleg felülvizsgálatra
kerül.
Határidő: azonnal
Felelős: intézményvezető

Közművelődési Könyvtár:
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. tv. 12. § (6), (7) bekezdésének és az államháztartás működési rendjéről
szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján
a Közművelődési Könyvtár, mint költségvetési szerv napi működéséhez szükséges
(irodaszerek, tisztítószerek, egyéb elengedhetetlenül szükséges kiadások teljesítése)
felhasználható, havi keretet ….-Ft-ra, azaz ….-Ft-ra csökkenti.
A jelen határozatban foglalt korlátozások –rendkívüli esemény bekövetkezése
esetén- feloldására a Képviselő-testület, valamint átruházott hatáskörben a Pénzügyi,
Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Jogi és Ügyrendi Bizottság (továbbiakban:
Bizottság) jogosult.
A Képviselő-testület utasítja az intézményvezetőt, hogy a Bizottság soron következő
ülésein részletesen számoljon be a teljesített kiadásokról, az adott időszak alatt felhasznált
pénzösszeg nagyságáról.
Jelen határozatban foglaltak megsértése esetén a mulasztást elkövető intézményvezető ellen
fegyelmi eljárás kezdeményezhető.
Jelen határozat a 2009. éves III. negyedéves beszámolóval egyidejűleg felülvizsgálatra
kerül.
Határidő: azonnal
Felelős: intézményvezető

Művelődési Ház:
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. tv. 12. § (6), (7) bekezdésének és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/
1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a Művelődési
Ház, mint költségvetési szerv napi működéséhez szükséges (irodaszerek, tisztítószerek,
egyéb elengedhetetlenül szükséges kiadások teljesítése) felhasználható, havi keretet ….-Ftra, azaz ….-Ft-ra csökkenti.
A jelen határozatban foglalt korlátozások –rendkívüli esemény bekövetkezése
esetén- feloldására a Képviselő-testület, valamint átruházott hatáskörben a Pénzügyi,
Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Jogi és Ügyrendi Bizottság (továbbiakban:
Bizottság) jogosult.
A Képviselő-testület utasítja az intézményvezetőt, hogy a Bizottság soron következő
ülésein részletesen számoljon be a teljesített kiadásokról, az adott időszak alatt felhasznált
pénzösszeg nagyságáról.
Jelen határozatban foglaltak megsértése esetén a mulasztást elkövető intézményvezető ellen
fegyelmi eljárás kezdeményezhető.
Jelen határozat a 2009. éves III. negyedéves beszámolóval egyidejűleg felülvizsgálatra
kerül.
Határidő: azonnal
Felelős: intézményvezető

Vízmű:
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. tv. 12. § (6), (7) bekezdésének és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/
1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a Vízmű,
mint költségvetési szerv napi működéséhez szükséges (irodaszerek, tisztítószerek, egyéb
elengedhetetlenül szükséges kiadások teljesítése) felhasználható, havi keretet ….-Ft-ra, azaz

….-Ft-ra csökkenti.
A jelen határozatban foglalt korlátozások –rendkívüli esemény bekövetkezése
esetén- feloldására a Képviselő-testület, valamint átruházott hatáskörben a Pénzügyi,
Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Jogi és Ügyrendi Bizottság (továbbiakban:
Bizottság) jogosult.
A Képviselő-testület utasítja az intézményvezetőt, hogy a Bizottság soron következő
ülésein részletesen számoljon be a teljesített kiadásokról, az adott időszak alatt felhasznált
pénzösszeg nagyságáról.
Jelen határozatban foglaltak megsértése esetén a mulasztást elkövető intézményvezető ellen
fegyelmi eljárás kezdeményezhető.
Jelen határozat a 2009. éves III. negyedéves beszámolóval egyidejűleg felülvizsgálatra
kerül.
Határidő: azonnal
Felelős: intézményvezető
Hajtó- és kenőanyag:
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. tv. 12. § (6), (7) bekezdésének és az államháztartás működési rendjéről szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a
Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv által elszámolható hajtó- és kenőanyagot
….-Ft-ban, azaz ….-Ft-ban határozza meg.
A jelen határozatban foglalt korlátozások –rendkívüli esemény bekövetkezése
esetén- feloldására a Képviselő-testület, valamint átruházott hatáskörben a Pénzügyi,
Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Jogi és Ügyrendi Bizottság (továbbiakban:
Bizottság) jogosult.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a Bizottság soron következő ülésein
részletesen számoljon be a teljesített kiadásról, az adott időszak alatt felhasznált pénzösszeg
nagyságáról.
Jelen határozatban foglaltak megsértése esetén a mulasztást elkövető polgármester ellen
fegyelmi eljárás kezdeményezhető.
Jelen határozat a 2009. éves III. negyedéves beszámolóval egyidejűleg felülvizsgálatra
kerül.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Farmos, 2009. szeptember 09.
Boros Zoltán
polgármester

sk.

