
Farmos Község

1. Önkormányzat

 

 

 

2. J e g y z ő k ö n y v

 

 

2.  Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 28-án 19.00 

órai kezdettel tartott rendkívüli ülésén.

 

Jelen vannak: Boros Zoltán polgármester, Bertalan Ignác, Illing Szabolcs, Kézér Imre, 

Miknai Ferenc, Rózsavölgyi Géza, Vincze Tamás képviselők.

 

Igazoltan távol:  Árva Zsolt alpolgármester, Dr. Ács Attila, Kaszás Zoltánné,  Tarjáni Zsolt, 

Tarkó Gábor

 

Tanácskozási joggal: Kudett Magdolna jegyző, Kovács Ferenc Csatorna Társulás elnöke, 

Böjti Károlyné óvoda vezető, Kollár Ferenc iskola igazgató, Jezsikné Kármán Teréz könyvtár, 

művelődési ház vezető, Horváth Judit pénzügyi előadó

 

Boros Zoltán polgármester: Köszönti az ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján 

megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jegyzőkönyvvezetőnek felkéri Varga Adriennt, 

jegyzőkönyv hitelesítőnek Rózsavölgyi Géza képviselőt. 

 

Napirend: 

 

1./ Az NFH-ENV-8/2005. azonosítószámú Támogatási Szerződésben, valamint a KEOP  

       1.2.0-2009. Szennyvízelvezetés és tisztítás konstrukció Pályázati Felhívás és  

       Útmutatóban, a díjképzési elvek és díjszintek alkalmazásával kapcsolatosan  

       meghatározottak teljesítésének jóváhagyása, elfogadása

       Előadó: polgármester

 

2./   Költségvetési szervek alapító okiratainak módosítása

       Előadó: polgármester

 

3./   2009. éves negyedév költségvetésének teljesítése

       Előadó: polgármester

 

4./ Önkormányzat szervezeti és működési felépítését érintő szabályzatok jóváhagyása,  

        elfogadása

        Előadó: polgármester

 

5./   Egyebek

       Előadó: polgármester

 

Boros Zoltán polgármester: Kéri, aki egyetért a napirendre, a jegyzőkönyvvezetőre és 

hitelesítőre tett javaslattal, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítja, hogy a testület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 

egyhangúlag elfogadta. 



 

52/2009. (05. 28.) számú Önk. határozat

 

Farmos Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a napirendi pontokra, 

jegyzőkönyvvezetőre és jegyzőkönyv hitelesítőre 

tett javaslatot elfogadta. 

 

Napirend: 

 

1./ Az NFH-ENV-8/2005. azonosítószámú Támogatási Szerződésben, valamint a KEOP  

       1.2.0-2009. Szennyvízelvezetés és tisztítás konstrukció Pályázati Felhívás és  

       Útmutatóban, a díjképzési elvek és díjszintek alkalmazásával kapcsolatosan  

       meghatározottak teljesítésének jóváhagyása, elfogadása

       Előadó: polgármester

 

Boros Zoltán polgármester: Ismerteti, hogy a pénzügyi bizottság megtárgyalta ezt a napirendi 

pontot. Átadja a szót Kovács Ferencnek, hogy ismertesse, hogy hogyan áll a csatornázás jelen 

pillanatban. 

 

Kovács Ferenc: Eljutottak egy olyan pontig, amit 8-10 éve várnak a Tápió-vidék 

települései, nem volt egyszerű út, hogy a beadás néhány napra legyen tőlünk. A beadás 

a Környezetvédelmi Minisztériumhoz fog történni, ők fogják végezni a Magyarországi 

előminősítést, a tervek szerint Brüsszelbe június végén, július első napjaiba szeretnék 

kijuttatni. Július közepétől augusztus végéig szünet van az Unión belül is, és azt szeretnék, 

hogy ott ketyegjen az a bizonyos elbírálási idő, őszre várható a döntés. Innentől kezdve 

a kormányzat kezébe kerül a dolog, ők fogják kijuttatni, képviselni a projektet. Nekik az 

elmúlt hetekben voltak komoly feladataik, hiszen néhány héttel ezelőtt is kerültek bele 

változtatások a dokumentációkba, illetve március végén derült ki, hogy meglévő céggel 

szeretnék a működtetést biztosítani, hiszen lényegesen jobb minősítést kap a projekt, ha 

nem egy egyszemélyes vadonatúj Kft-t neveznek meg működtetőnek, hanem egy meglévőt. 

Az engedélyek megújítása, felülvizsgálata zajlott még a napokban, sőt még a mai napon is 

kellett a környezetvédőkkel egy vitás kérdést tisztázni, ugyanis kb. 2 hónappal ezelőtt jött 

a határozat, hogy az Illike legyen az elvezető csatornája a Tápiószelei szennyvíztisztítónak, 

csak menet közbe Tápiógyörgye részéről érkezett egy Képviselő-testületi határozat, hogy 

az Illikére környezettanulmányt és egyebeket szeretnének elkészíttetni, amire most már idő 

nincs, mert az kb. fél év, ezért most nekik keddig vissza kell vonniuk azt a határozatot, tehát 

mozgalmas órák telnek el. A régészek is az utolsó pillanatban, múlt hét pénteken szóltak bele, 

2006-ban elkészült a régészeti tanulmánya a 20 településnek, 2 évig ültek rajta és most derült 

ki, hogy hiányoznak belőle a műemlék jellegű épületek, és most kapkodtak a kiegészítéssel. 

Ezeket azért említi meg, hogy ki vannak téve a hivatal packázásainak. Egy előny van, hogy 

az a meglátása, hogy most mindenki szeretné rendbe rakni a dolgokat, a hivatalok részéről 

is mindenki rugalmasan alkalmazkodik a június 2-i időponthoz, hogy akkorra meghozzák a 

pályázat benyújtásához szükséges határozatokat. 

Szívesen válaszol a megfogalmazódott kérdésekre. 

 

Boros Zoltán polgármester: Mikor kezdődik a beruházás?

 

Kovács Ferenc: A tervek szerint inkább a befejező dátum látszik fixnek, ami 2012. december 

vége, hogy mindennek működnie kell. A pályázatot úgy állították össze, hogy 2010. február 



a pályázat kezdete, de az még függ attól, hogy Brüsszel tesz-e még egy kört, néhány hónapot 

az elején meglehet csúszni, a végét jobban lehet tartani. Tehát amennyiben támogatják a 

projektet, 1-2 hónap csúszással meg lehet kezdeni 2010. első felében. 

A finanszírozással kapcsolatban elmondja, hogy az elmúlt 3 hónap azzal telt el, hogy CBA 

számításokat kellett végezni, gyakorlatilag a teljes projektnek a lebonyolítási  költségeit be 

kellett árazni, és a finanszírozás is része ennek a tervnek, néhány 10 millióért készítették 

el a projekthez, 85 %-os uniós, illetve állami támogatást számoltak ki, 15 %-os az önerő, 

ezt az önerő mértékét a megkötött Fundamenta szerződések lehetnek a fedezete az ehhez 

szükséges hitelnek. Az önerő rész 15-20 % között mozgott, ami 1-2 milliárd Ft-ot jelent, 

hogy 15 vagy 20 %-os önrészt kell biztosítani. Ez az önerő biztosítható, hétfőn tárgyaltak 

egy banki konzorciummal, a K&H Bank vezetésével összeálltak bankok a Raiffeisen, 

Takarékszövetkezet és a CIB, az OTP nem vesz részt a finanszírozásban. A projekt eleje 

hitelből történne,  majd egy kötvénnyel szeretnének kiváltani, durván 7 évig még nem lesz 

pénzük, amíg megy az előtakarékosság, nem tudnák finanszírozni a törlesztést, és ezen hitel 

és kötvény kibocsátásos rendszerrel a legvégéig nem kellene törleszteni, a hitelt vissza tudnák 

fizetni a kötvényből, a kötvénynek is lenne türelmi ideje. A bankok érdeklődnek az állami 

rész iránt is, ők szeretnék megfinanszírozni, 65 % körül van amit az unió fog tenni majd ebbe 

a projektbe, tehát 15-20 % közötti rész ami a Magyar Államnak a része, nekik jelentősebb 

pénzük nincs, és a bankok szeretnének az állam felé is hitelezni ebben a projektben.

 

Illing Szabolcs képviselő: Kérdése, hogy a hitelnek a kamatait miből tervezik fizetni?

 

Kovács Ferenc: Úgy van a hitel is és a kötvény is beállítva, hogy a Fundamenta által 

folyósított összeg majd fedezze. A június 2-i beadásnak az is egy fontos kritériuma volt, 

hogyha minden hír igaz kormányzati szinten, július 1-vel megszűnik az uniós pályázatoknak a 

hozzá kapcsolódó hitelekhez az állami hitel kamatoknak a 70 %-os állami garanciája, eltörlik 

ezt a szabályt, ezért is volt nagyon fontos, hogy még júniusban ezt a projektet megkezdetté 

tudják minősíteni, mert akkor még az állami garanciát a kamatokra tudják igénybe venni. 

 

Illing Szabolcs képviselő: Világos, csak ugye a megtakarítások a futamidő végén lesznek 

elérhetőek, és a kamatokat negyedévente kell fizetni. 

 

Kovács Gábor közbeszerzési szakértő: Az első 2-3 év hitel lesz, amit nem kell törleszteni, 

mert lesz türelmi ideje, utána azt átváltják kötvényre, amivel a hitelt visszafizetik, és a 

kötvénynek is 3-4 év türelmi időt adnak a törlesztésre, ekkorra a Fundamentás pénzek 

realizálhatók. 

 

Illing Szabolcs képviselő: Azt érti, hogy türelmi időt ad a bank, a tőkefizetés alól ad türelmi 

időt, vagy hozzáírja a kamatot és egészében megnöveli a tőke összegét?

 

Kovács Ferenc: Azzal teljesen tisztában vannak a bankok, hogy addig nincsen senki, aki 

fizessen addig, amíg a Fundamenta vissza nem jön, bizonyos emberektől hozzá fognak jutni 

azokhoz az összegekhez, akik nem kötöttek Fundamenta szerződést, hanem egy összegben 

fizetik be az összeget és a vállalkozóktól, ami kb. 1,5 milliárd Ft. 

A 20 településen egységesek a határozatok, melyeket szükséges meghozni a Képviselő-

testületek részéről. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Boros Zoltán polgármester: Megköszöni Kovács Ferencnek a tájékoztatást. 



 

Boros Zoltán polgármester: Kéri, aki elfogadja az előterjesztésben szereplő 6 határozati 

javaslatot, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 

 

53/2009. (05.28.) számú Önk. határozat

 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás alapító 

okiratának és társulási megállapodásának módosítását az 

előterjesztés szerint jóváhagyja. 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

 

54/2009. (05.28.) számú Önk. határozat

 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási 

Társulatnak az „érdekeltségi egység”, illetve az egy 

érdekeltségi egységre jutó hozzájárulás mértékét 

megállapító, 2008. május 20-án kelt 1/2008. és 2/2008. 

számú határozatában foglaltakat elfogadja.

Farmos Község Önkormányzat a projekt megvalósítására 

irányuló pályázat második fordulós anyagához 

elkészített Cost Benefit Analysis (CBA) tanulmányban 

meghatározott díjképzési szabályokat elfogadja és a 

megvalósítását követő 10 évig magára nézve kötelező 

érvényűnek tekinti.

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja, hogy a projekt megvalósítását követő 10 

évben a díjképzés elsődleges alapelve a rendszer 

fenntarthatóságának, önfenntartó képességének a 

biztosítása. 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

 

55/2009. (05.28.) számú Önk. határozat

 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete, 

mint a „Tápió-menti régió szennyvízelvezetése és 

szennyvíztisztítása” tárgyú és a 1067/2005. számú 

Kormány Határozat hatálya alá tartozó nagyprojekt 

kedvezményezettje, figyelemmel az NFH-ENV-8/

2005. azonosítószámú Támogatási Szerződésben, illetve 

a KEOP 1.2.0-2009. számú Pályázati Útmutatóban 

foglaltakra is, a PIU szervezet és az általa igénybe 

vett szolgáltatók által elkészített „Második fordulós 

pályázat”-nak az Európai Unió részére történő 

benyújtásának támogatását elfogadja, jóváhagyj

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 



elfogadja, hogy a KEOP 1.2.0-2009. számú Pályázati 

Útmutatóban foglaltakra a projekt megvalósulását követő 

5 éven belül a 3/2009. (III.10.) KvVM rendelet vagy 

ennek hatályon kívül helyezése esetén az ennek helyébe 

lépő jogszabály alapján csatornadíj támogatást nem 

igényel.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

 

56/2009. (05.28.) számú Önk. határozat

 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási 

Társulat, mint Társberuházó által rendelkezésre bocsátott 

pénzeszközökön túl vállalja a CBA tanulmányban 

meghatározott önerő, ráeső hányadrészének biztosítását, 

a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás által felvett 

hitel vagy kibocsátott kötvény, esetlegesen ezen 

forrásallokációs technikák vegyes alkalmazásával

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testület az 

önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai 

uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 

2009. évi támogatásának rendjéről szóló 19/2009. (IV. 

8.) ÖM rendeletben foglaltakra tekintettel a projekt 

sikeres elbírálása esetén támogatja, hogy a Tápiómenti 

Területfejlesztési Társulás pályázatot nyújtson be az 

Önerő Alaphoz. 

Amennyiben a Társulásnak az Alaphoz benyújtott 

pályázata nem sikeres, úgy a kieső rész mértékét az 

Önkormányzat –a Társulás közreműködésével- más 

forrásból biztosítja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

 

57/2009. (05.28.) számú Önk. határozat

 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 

államigazgatási hivatal észrevételei és az érvényben 

lévő KEOP 1.2.0 alapján a Tápiómenti Területfejlesztési 

Társulás 22/2009. (V.21.) számú határozatával 

módosított Társulási Megállapodást elfogadja, 

jóváhagyja. 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

 

58/2009. (05.28.) számú Önk. határozat

 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testület 

megtárgyalta és az Önkormányzat tudomásul veszi, 

hogy a NFH-ENV-8/2005 azonosítószámú Támogatási 



Szerződésben, foglaltak szerint megindult és a 1067/

2005. Kormány rendelet hatálya alá tartozó nagyprojekt 

sikeres megvalósítása eredményeként létrejövő 

közművagyon, a projekt lezárását követően legalább 

5 évi időtartamra a Társulás, mind Kedvezményezett 

osztatlan, közös tulajdonában marad.

 

Az Önkormányzat támogatja, hogy a projekt 

eredményeként létrejövő közművagyon részét képező 

szennyvíz hálózatot, tisztítóműveket és komposztálót a 

KÁTA HIDRO KFT H-2760 Nagykáta, Egreskátai út 27. 

szám alatti székhelyű gazdasági társaság végezze.

 

Az üzemeltetési szerződést, a CBA-ban meghatározott 

pénzügyi és finanszírozási feltételeknek megfelelően 

kell megkötni. A közszolgáltatási díj képzésére, 

mértékére vonatkozó előírások meghatározásánál a 

Társulás tagjai kötelesek a KEOP projekt CBA-ját és a 

Társulási Megállapodásban meghatározott díjképzési/

díjmegállapítási módszert alkalmazni.

 

Az Önkormányzat határoz arról, hogy az osztatlan közös 

tulajdon esetleges megszűnésétől, megszüntetésétől 

függetlenül, a társulási megállapodásban vállalt 

kötelezettségeik teljesítése mellett, változatlan 

feltételekkel fenntartják a KEOP projekt keretében 

létrejött víziközmű-vagyon üzemeltetésére közösen 

kiválasztott közszolgáltatóval kötött üzemeltetési 

szerződést, az abban foglalt határidő lejártáig.

 

Az Önkormányzat a részére rendelkezésre 

bocsátott „Átalakulási terv”-ben foglaltakkal egyetért, azt 

elfogadja. Ezzel összefüggésben kinyilvánítja szándékát 

avonatkozásban, hogy a projekt megvalósulását követően 

a működtető gazdasági társaságban üzletrészt vásároljon.

 

Kelt 2009. május hó 28. napján.

Felelős:  Polgármester

Határidő: azonnal

 

Napirend

 

2./ Költségvetési szervek alapító okiratainak módosítása

    Előadó: polgármester

 

Boros Zoltán polgármester: Átadja a szót a jegyzőnőnek. 

 

Kudett Magdolna jegyző: A testület már írásban megkapta az alapító okiratokat, illetve 

a pénzügyi bizottság már megtárgyalta. Lenne még hozzá egy pár kiegészítés, az óvoda 

alapító okiratánál egy betű, ami elég fontos értelmi, érzelmi, az alaptevékenységnél a 3. 



mondat lenne kijavítva. Az Általános Iskolánál a 9. pontnál az intézmény alaptevékenység 

szakfeladatrend szerint-nél 801214- Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

oktatása (1-8. évfolyam) és ezen felül onnantól a kb. 1,5 sor ki lenne húzva, illetve az 

intézmény kiegészítő tevékenységégnél a munkahelyi étkeztetés ki lenne hagyva, mivel az 

igazgató úr elmondása szerint, nem veszik igénybe az ottani dolgozók. A Közművelődési 

Könyvtár alapító okiratánál még belekerült az,, amit a pénzügyi bizottsági ülésen mondott 

Jezsikné Kármán Teréz, hogy a TV, mint alaptevékenység, ha esetlegesen pályázat kiírására 

kerülne sor ezzel kapcsolatosan, akkor meg tudják pályázni. Kéri a testület hozzájárulását, 

hogy az alapító okiratok módosítását, illetve az új alapító okiratokat fogadják el, hogy ezeket 

a Magyar Államkincstárnak meg tudják küldeni. 

 

Kollár Ferenc igazgató: Ő kérte a 9. pontnál a mondat kihagyását, hogy képesség-

kibontakoztató, felkészítés, integrációs felkészítést, mert úgy gondolja, hogy ezt a 

tevékenységet nem erre a településre találták ki, hanem inkább kisebbségekre, ahol sok 

a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, ezért plusz fejkvótát ad az állam az integrációs 

felkészítésért, arra a célra szolgál, hogy ne különítsék el a halmozottan hátrányos helyzetű 

gyerekeket, hanem a többiekkel együtt járhassanak egy osztályba. Tanulónként ad évi 60 

e Ft fejkvótát az állam, és ez ott ahol sok ilyen tanuló van megéri ezt megcsinálni, de úgy 

gondolja, hogy itt 29 tanulót tart nyilván az Önkormányzat, erre 1,8 millió Ft-ot lehetne kapni, 

viszont a törvényi előírások között van egy olyan, hogy 300 tanulónál kisebb iskolánál 1 fő 

fejlesztő pedagógust és szabadidő szervezőt fél-fél állásban, mivel itt az alapító okirat 376 

tanulóra van kiállítva, így 2 főt kellene felvenni, viszont a 2 főnek a bére sokkal több lenne, 

mint amit kapnának állami fejkvótát, és ezért kérte, hogy az a mondat kerüljön ki belőle. Az 

pedig először elírás volt, hogy az oktatás 1-4. osztályig folyik.

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Boros Zoltán polgármester: Kéri, aki elfogadja a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát, 

kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

59/2009. (05.28.) számú Önk. határozat

 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát 

az alábbiak szerint elfogadta: 

 

FARMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

POLGÁRMESTERI HIVATAL

ALAPÍTÓ OKIRAT

 
Farmos Község Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv., az 

államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88. § (1) bekezdésének és a költségvetési 

szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 44. § (4) bekezdésének 

felhatalmazása alapján

–a 26/2003. (08.12) számú Önk. határozat, a 33/2007. (06.12.) számú Önk. határozat és a 70/

2008. (06.27.) számú Önk. határozat visszavonásával-  

az 1949-ben létesített Községi Tanács -ma Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 

alapító okiratát az alábbiak szerint rögzíti:



 

 

1./ Az intézmény neve, székhelye:             Farmos Község Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

2765 Farmos Fő tér 1.

 

2./ Az intézmény alapítójának és fenntartójának neve, székhelye: Farmos Község 

Önkormányzat, 2765 Farmos Fő tér 1.

 

3./ Az intézmény irányító szerve: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testület, 2765 

Farmos Fő tér 1.

 

4./ A költségvetési szervet azonosító adatok:     KSH száma: 1309122

     Települési azonosító: 0094

     PIR törzsszám: 392543

     Adószám: 15392543-2-13

                 TB törzsszám:2222501

 

5./ A költségvetési szerv felettes szerve: Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2765 Farmos Fő tér 1.

 

6./ Az intézményvezető kinevezési rendje: jegyző tekintetében a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. tv. 36. § (1) bekezdése szerinti kinevezéssel

 

7./ Az intézmény tevékenységi jellege, típusa: közhatalmi költségvetési szerv

 

8./ Jogszabályban meghatározott közfeladat: 

     -TEAOR-8411 általános közigazgatás

     -a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 38. § (1) bekezdés szerint az 

önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való elkészítésével 

és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása

 

9./ A Polgármesteri Hivatal foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogszabályok:

     -a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv.

     

 

10./ Az előirányzat feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező 

költségvetési szerv.

 

11./ A gazdálkodása megszervezésének módjára tekintettel önállóan gazdálkodó költségvetési 

szerv.

 

12./ A társadalom közös szükségletei kielégítését szolgáló feladatait alaptevékenységként 

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. rendelkezései szerint, illetve más 

jogszabályok alapján látja el.

 

13./ Működésének forrásai

     -saját bevételek

     -központi költségvetésből származó normatív támogatások

     -társadalombiztosítási alapokból átvett pénzeszköz



     -elkülönített állami pénzalapoktól származó juttatás

 

14./ Saját gazdasági szervezetén belül kell megoldania a

     -tervezéssel,

-előirányzat-felhasználással,

-előirányzat-módosítással,

-üzemeltetéssel, fenntartással,

-működtetéssel,

-beruházással,

-a vagyon használatával, hasznosításával,

-munkaerő-gazdálkodással,

-készpénzkezeléssel,

-könyvvezetéssel,

-beszámolási kötelezettséggel,

-adatszolgáltatással

kapcsolatos egész szervezetre kiterjedő valamennyi feladatot.

 

15./ A Polgármesteri Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat.

 

16./ A költségvetési szerv számlavezető pénzintézete Farmos Község Önkormányzat 

Képviselő-testület 125/2008. (11.22.) számú Önk. határozata alapján:

 

1027 Budapest Medve utca 4-14. székhelyű 

CIB Bank Zrt.

 

Alszámlaszámai:

      -költségvetési elszámolási számla                       10701018-48288909-51100005

-állami hozzájárulás számla                                10701018-48288909-52700000

-gépjárműadó beszedési számla         10701018-48288909-52600003

-kommunális adó beszedési számla         10701018-48288909-52000001

-iparűzési adó beszedési számla         10701018-48288909-52200005

-idegen bevételek letéti számla         10701018-48288909-52900004

-pótlék beszedési számla         10701018-48288909-52400009

-bírság beszedési számla                     10701018-48288909-52300002

-vízdíj elszámolási számla                                   10701018-48288909-52800007

-építményadó beszedési számla                          10701018-48288909-52100008

-illeték beszedési számla                                     10701018-48288909-52500006

-saját bevételek elszámolási számla                    10701018-48288909-53100001

 

17./ Az intézmény alaptevékenysége:

 

Szakágazat szerint:

    -841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási 

                   tevékenysége

 

Szakfeladatrend szerint:

     -01403-4 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás

     -02021-5 Erdőgazdálkodási szolgáltatás

     -45202-5 Helyi közutak, hidak, alagutak lefestése és felújítása

     -45401-8 Épületfenntartás és korszerűsítés



     -55141-4 Üdültetés

     -55241-1 Munkahelyi vendéglátás

     -60241-7 Menetrendszerű közúti, helyi személyszállítás

     -63121-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

     -70101-5 Saját és bérelt ingatlan hasznosítása

     -75115-3 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

     -75116-4 Helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

     -751114-2 Területi, körzeti igazgatási szervek tevékenysége

     -75117-5 Képviselő választás

     -75118-6 Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása

     -75119-7 Máshova nem sorolható szervek tevékenysége

     -75121-8 Adó- pénzügyi igazgatási tevékenység

     -75166-9 Tűzvédelmi, katasztrófa-elhárítás

     -75167-0 Polgárvédelmi tevékenység

     -75169-2 Máshova nem sorolt szervek tevékenysége

     -75184-5 Város- és községgazdálkodási szolgáltatás

     -75185-6 Települési vízellátás és vízminőség-védelem

     -75187-8 Közvilágítási feladatok

     -75192-2 Önkormányzatok elszámolásai

     -75196-6 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások feladatra nem tervezhető 

                     elszámolása

     -75199-9 Finanszírozási műveletek elszámolása

     -80111-5 Óvodai nevelés

     -80121-4 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás

     -80214-4 Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás

     -80217-7 Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás

     -80221-4 Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás

     -80521-2 Pedagógiai szakszolgálat 

     -80541-0 Pedagógiai szakmai szolgáltatás

     -80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok

     -85112-1 Aktív fekvőbeteg ellátás

     -85121-9 Háziorvosi szolgálat

     -85125-3 Foglalkoztatás- egészségügyi ellátás

     -85127-5 Járóbeteg szakorvosi ellátás

     -85131-8 Közegészségügyi és járványügyi ellátás

     -85141-7 Mentőszolgálat életmentési tevékenysége

     -85196-7 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai

     -85201-8 Állategészségügyi tevékenység

     -85328-8 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás

     -85331-1 Rendszeres szociális ellátások

     -85332-2 Rendszeres gyermekvédelmi pénzellátások

     -85333-3 Munkanélküli ellátások

     -85334-4 Eseti pénzbeli szociális ellátások

     -85335-5 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások

     -90111-6 Szennyvízelvezetés és kezelése

     -90121-5 Településtisztasági szolgáltatás

     -90211-3 Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység

     -92161-7 Színházi tevékenység

     -92171-6 Egyéb művészeti tevékenység

     -92181-5 Művelődési központok, házak tevékenysége



     -92312-7 Közművelődési könyvtári tevékenység

     -92341-3 Állat- és növénykerti tevékenység

     -92403-6 Diáksport

     -92401-4 Sportintézmények és sportlétesítmények működtetése

     -92601-8 Máshova nem sorolható kulturális tevékenység

     -92602-9 Máshova nem sorolható sporttevékenység

     -93092-1 Családi ünnepek szervezése

     -93093-2 Máshova nem sorolható egyéb szolgáltatás

 

18./ A költségvetési szerv alanya az általános forgalmi adónak

 

19./ A költségvetési szervnek részben önálló költségvetési szervei:

-Óvoda 2765 Farmos Béke utca 3.

      -Általános Iskola 2765 Farmos Szelei utca 2-6. (felső tagozat)

                                  2765 Farmos Zrínyi utca 9. (alsó tagozat)

-Művelődési Ház 2765 Farmos Zrínyi utca 

-Könyvtár 2765 Farmos Zrínyi utca 

-Községi Vízmű 2765 Farmos Fő tér 1.

 

20./ Az intézmény vagyona: az intézmény épületei és leltár szerinti tárgyi eszközei

 

21./ A vagyon feletti rendelkezési jog a fenntartót illeti meg. A rendelkezésre álló 

helyiségeket az intézmény vezetője bérbe adhatja. A bérbeadás akkor lehetséges, ha ez nem 

zavarja az intézményegységekben folyó alaptevékenységet. 

 

22./ A költségvetési szerv vezetője a jegyző, akit a hatályos törvényi rendelkezések alapján 

pályázat útján, határozatlan időre nevez ki a Képviselő-testület.

 

23./ Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a jogszabályi rendelkezések az 

irányadók.

 

Farmos, 2009. május 28.

 

Boros Zoltán     sk.

           polgármester

 

Boros Zoltán polgármester: Kéri, aki elfogadja az Általános Iskola Alapító Okiratát a 

módosításokkal, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

60/2009. (05.28.) számú Önk. határozat

 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete az Általános Iskola Alapító Okiratát az 

alábbiak szerint elfogadta: 

 

FARMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

ÁLTALÁNOS ISKOLA

ALAPÍTÓ OKIRAT



 
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

tv. 37. § (5) bekezdésének, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88. § (1) 

bekezdésének és a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. 

tv. 44. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján 

–a 27/2003. (08.12) számú Önk. határozat, a 27/2004. (04.06.) számú Önk. határozat, a 41/

2006. (08.09) számú Önk. határozat, 22/2007. (04.10.) számú Önk. határozat, a 58/2007. 

(08.23.) számú Önk. határozat és a 69/2008. (06.27) számú Önk. határozat visszavonásával- 

az Általános Iskola alapító okiratát az alábbiak szerint rögzíti:

 

1./ Az intézmény neve, székhelye: Általános Iskola

                                                        2765 Farmos Szelei utca 2-6. (felső tagozat)

                                                        2765 Farmos Zrínyi utca 9. (alsó tagozat)

 

2./ Az intézmény alapítójának és fenntartójának neve, székhelye: Farmos Község 

Önkormányzat, 2765 Farmos Fő tér 1.

 

3./ Az intézmény irányító szerve: Farmos Község Önkormányzat, 2765 Farmos Fő tér 1.

 

4./ A költségvetési szervet azonosító adatok:      OM azonosító száma: 032521

                                                                             Települési azonosító: 0094

                                                                             PIR törzsszám: 565284

                                                                             Adószám: 15565282-1-13

                                                                             TB törzsszám: 2222502

 

5./ Az intézmény kötelező felvételi körzete: Farmos Község közigazgatási területe

 

6./ Az intézmény tevékenységi jellege, típusa: közszolgáltató költségvetési szerv, 

közintézmény

 

7./ Jogszabályban meghatározott közfeladat: -alapfokú nevelés, oktatás

                                                                          -TEAOR-8520 alapfokú oktatás

 

8./ Az Iskola foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogszabályok:

     -közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.

     -egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony, a Munka Törvénykönyvéről szóló 

      1992. évi XXII. tv., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv.

 

9./ Az intézmény alaptevékenysége: 

 

Szakágazat szerint:

     -852010 Alapfokú oktatás

 

Szakfeladatrend szerint:

     -801214   Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-8. évfolyam)

     -805113    Napközi otthonos és tanulószobai foglalkozás (801213)

     -552323    Iskolai intézményi étkeztetés

     -801225    Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, általános iskolai nevelése, 

                       oktatása (gyógypedagógiai oktatás)

     -923127 Iskolai könyvtári tevékenység 



     -924036 Diáksport tevékenység

 

A jóváhagyott pedagógiai program:

     -nappali rendszerű általános műveltséget maglapozó iskolai oktatás

     -napközi otthonos és tanulószobai foglalkozás

     -beilleszkedés, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztése, oktatása

     -sajátos nevelési igényű, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus 

      okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő tanulók, valamint beszéd-, 

      látás-, hallás- és mozgássérült, továbbá a szakértői javaslat alapján integrálható autista 

      tanulók integrált oktatása 

     -sajátos nevelési igényű, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus 

      okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő tanulók integrált 

      oktatása

      -nevelés és oktatás lehetővé kell tegye a tanuló érdeklődésének, képességének és 

       tehetségének megfelelő középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulást, pályaválasztást. 

     -az intézmény iskolai rendszeren kívüli felnőtt szakképzést folytat a szükséges feltételek      

       meglétének függvényében.

 

10./ Az intézmény kiegészítő tevékenysége:

 

    -tanulók tankönyv ellátása

    -tanulók szociális helyzetétől függő ingyenes tankönyv-ellátás     

    -6820022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

 

11./ Kisegítő tevékenysége és arányának felső határa a szerv kiadásaiban: 

 

Szakfeladatrend szerint:

     -6820023 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (aránya az intézményi eredeti 

                      kiadási előirányzatainak összesen évi 20 %-os mértékét nem haladhatja meg, 

                      forrása intézményi bevétel)

 

 

12./ Az intézménybe felvehető tanulói létszám 376 fő

 

13./ A napközibe felvehető tanulói létszám: 82 fő

 

14./ Az intézmény működésének forrásai: 

     a.) központi költségvetésből származó normatív támogatások

          -1-8. évfolyamon nappali rendszerű oktatásban részesülők normatívája

          -különleges gondozás keretében nyújtott ellátásban részesülők normatívája

     b.) kiegészítő hozzájárulások

          -1-8. évfolyam napközi foglalkozásúak normatívája

          -szervezet intézményi étkeztetés normatívája

          -kedvezményes étkeztetésben részesülők normatívája

          -1-8. évfolyam bejáró tanulóinak normatívája

     c.) kiegészítő támogatások: 

          -pedagógus szakvizsga, továbbképzés és szakkönyv

          -tanulók tankönyv támogatása

          -diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása

          -szakmai fejlesztés



          -pedagógiai szakmai szolgáltatás

     d.) önkormányzati kiegészítés

     e.) saját bevételek

 

15./ Saját gazdasági szervezetén belül kell megoldania a 

     -munkaerő-gazdálkodással, 

     -minimális készpénzkezeléssel,

kapcsolatos, az intézményre kiterjedő valamennyi feladatot.

 

Az intézmény gazdálkodása: részben önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti 

rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, a 

könyvelést és a számvitellel kapcsolatos egyéb teendőket a Polgármesteri Hivatal pénzügyi 

csoportja látja el. A munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja.

 

16./ Az intézmény vagyona: az intézmény épületei és leltár szerinti tárgyi eszközei

 

17./ A vagyon feletti rendelkezési jog a fenntartót illeti meg. A rendelkezésre álló 

helyiségeket az intézmény vezetője bérbe adhatja. A bérbeadás akkor lehetséges, ha ez nem 

zavarja az intézményegységekben folyó alaptevékenységet. 

 

18./ Az intézmény vezetőjét a Képviselő-testület nevezi ki nyilvános pályázati eljárás 

lefolytatását követően.

 

19./ Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a jogszabályi rendelkezések az 

irányadók.

 

 

Farmos, 2009. május 28.

                                                                                  

                                                                                                   Boros Zoltán     sk.  

                                                                                                    polgármester

 

 

Boros Zoltán polgármester: Kéri, aki elfogadja a Községi Óvoda Alapító Okiratát a 

módosításokkal, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

61/2009. (05.28.) számú Önk. határozat

 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Községi Óvoda Alapító Okiratát az 

alábbiak szerint elfogadta: 

 

FARMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

ÓVODA

ALAPÍTÓ OKIRAT

 
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

tv. 37. § (5) bekezdésének, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88. § (1) 



bekezdésének és a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. 

tv. 44. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján

-27/2006. (06.13.) számú Önk. határozat, a 23/2007. (04.10.) számú Önk. határozat, az 

59/2007. (08.23.) számú Önk. határozat és a 83/2008. (08.13.) számú Önk. határozat 

visszavonásával  az Óvoda alapító okiratát az alábbiak szerint rögzíti:

 

1./ Az intézmény neve: Óvoda

 

2./ Az intézmény székhelye: 2765 Farmos Béke utca 1.

 

3./ Az intézmény egyedi elnevezése: Községi Óvoda

 

4./ Az intézmény alapítójának és fenntartójának neve, székhelye: Farmos Község 

Önkormányzat, 2765 Farmos Fő tér 1.

 

5./ Az intézmény irányító szerve: Farmos Község Önkormányzat, 2765 Farmos Fő tér 1.

 

6./ Az intézmény típusa: óvoda

 

7./ A költségvetési szervet azonosító adatok:     OM azonosító száma: 0033049

                                                                             Települési azonosító: 0094

 

8./ Az intézmény kötelező felvételi körzete: Farmos Község közigazgatási területe

 

9./ Az óvoda foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogszabályok:

     -közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.

     -egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony, a Munka Törvénykönyvéről szóló 

      1992. évi XXII. tv., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv.

 

10./ Az intézmény tevékenységi jellege, típusa: közszolgáltató költségvetési szerv, 

közintézmény

 

11./ Az intézmény alaptevékenysége: az Óvoda a gyermek 3 éves korától a tankötelezettség 

–a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 6. § (2) bekezdésben szerinti- kezdetéig nevelő 

intézmény.

Az óvodáskorú gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése.

Ezen belül: -az egészséges életmód alakítása

                   -az érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása

                   -az érzelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása.

A sajátos nevelési igényű gyermekek közül integrált nevelésben részesül a többi gyermekkel 

együtt a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermek gyógypedagógus 

mentorálásával, beszédfogyatékos gyermekek logopédus közreműködésével.

 

Szakágazat szerint:

     -851020 Óvodai nevelés

 

Szakfeladatrend szerint:

     -8510111 Óvodai nevelés, ellátás

     -8510121 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

     -5629121 Óvodai intézményi étkeztetés



     -8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás

 

12./ Az intézmény kiegészítő tevékenysége:

 

Szakfeladatrend szerint:

     -6820022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

     -5629172 Munkahelyi étkeztetés

 

13./ Kisegítő tevékenysége és arányának felső határa a szerv kiadásaiban: 

 

Szakfeladatrend szerint:

     -6820023 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (aránya az intézményi eredeti 

                      kiadási előirányzatainak összesen évi 20 %-os mértékét nem haladhatja meg, 

                      forrása intézményi bevétel)

 

14./ Az intézmény nyitvatartási ideje: 

       Hétfőtől – péntekig: 6.30 – 17.00

 

15./ Az intézmény vagyona: az intézmény épületei és leltár szerinti tárgyi eszközei

 

16./ A vagyon feletti rendelkezési jog a fenntartót illeti meg. A rendelkezésre álló 

helyiségeket az intézmény vezetője bérbe adhatja. A bérbeadás akkor lehetséges, ha ez nem 

zavarja az intézményegységekben folyó alaptevékenységet. 

 

17./ Saját gazdasági szervezetén belül kell megoldania a 

     -munkaerő-gazdálkodással, 

     -minimális készpénzkezeléssel,

kapcsolatos, az intézményre kiterjedő valamennyi feladatot.

Az intézmény gazdálkodása részben önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti 

rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, a 

könyvelést és a számvitellel kapcsolatos egyéb teendőket a Polgármesteri Hivatal pénzügyi 

csoportja látja el. A munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja.

 

18./ Óvodai csoportok száma 5, férőhelyek száma: 135 fő. 

       Felvehető maximális gyermek létszám csoportonként

       -átlaglétszám: 20

       -maximális létszám: 25

 

19./ Az intézmény vezetőjét a Képviselő-testület nevezi ki nyilvános pályázati eljárás 

lefolytatását követően.

 

20./ Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a jogszabályi rendelkezések az 

irányadók.

 

Farmos, 2009. május 28.

                                                                                  

                                                                                                   Boros Zoltán     sk.  

                                                                                                    polgármester

 

Boros Zoltán polgármester: Kéri, aki elfogadja a Közművelődési Könyvtár Alapító Okiratát a 



módosításokkal, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

62/2009. (05.28.) számú Önk. határozat

 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Közművelődési Könyvtár Alapító 

Okiratát az alábbiak szerint elfogadta: 

 

FARMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁR

ALAPÍTÓ OKIRAT

 
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. 

évi XXXVIII. tv. 88. § (1) bekezdésének és a költségvetési szervek jogállásáról és 

gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 44. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján

-a 101/1995. (11.14.) számú Önk. határozat és a 40/2007. (06.12.) számú Önk. határozat 

visszavonásával  a Közművelődési Könyvtár alapító okiratát az alábbiak szerint rögzíti:

 

1./ Az intézmény neve: Közművelődési Könyvtár

 

2./ Az intézmény székhelye: 2765 Farmos Zrínyi utca 1.

                                              2765 Farmos Zrínyi utca 2.

 

3./ Az intézmény alapítójának és fenntartójának neve, székhelye: Farmos Község 

Önkormányzat, 2765 Farmos Fő tér 1.

 

4./ Az intézmény irányító szerve: Farmos Község Önkormányzat, 2765 Farmos Fő tér 1.

 

5./ Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogszabályok:

     -közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.

     -egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony, a Munka Törvénykönyvéről szóló 

      1992. évi XXII. tv., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv.

 

6./ Az intézmény tevékenységi jellege, típusa: közszolgáltató költségvetési szerv, 

közintézmény

 

7./ Az intézmény működési köre, területe: Farmos Község közigazgatási területe.

 

8./ Jogszabályban meghatározott közfeladat: -Közművelődési tevékenység

                                                                        TEAOR 9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás,

                                                                        szabadidős tevékenység

                                                                       -Nyilvános könyvtári ellátás

                                                                        TEAOR 9101 levéltári tevékenység

9./ Az intézmény feladatai:

     -általános nyilvános könyvtári szolgáltatás biztosítása a felnőtt lakosságnak 

      és az ifjúságnak

     -a lakosság művelődése érdekében a közművelődési tevékenység és 

       szolgáltatások színterének biztosítása.



 

10./ Az intézmény alaptevékenysége

 

Szakágazat szerint:

     -932900 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

     -910100 Könyvtári, levéltári tevékenység

     -5911 Film-, video-, tv műsor gyártás

     -6020 Tv műsor összeállítása, szolgáltatása

 

Szakfeladatrend szerint:

     -92181-5 Művelődési központok, házak tevékenysége

     -92312-7 Közművelődési, könyvtári tevékenység

     -73201-1 Humán és társadalomtudományi kutatás és kísérleti fejlesztés

 

11./ Az intézmény kiegészítő tevékenysége:

 

Szakfeladatrend szerint:

     -75195-6 A szórakozás, kultúra, sport ágazatban végzett kiegészítő tevékenységek

     -92311-6 Nemzeti könyvtári és szakkönyvtári tevékenység

     -22121-4 Lapkiadás

 

12./ Kisegítő tevékenysége és arányának felső határa a szerv kiadásaiban: 

 

Szakfeladatrend szerint:

     -6820023 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (aránya az intézményi eredeti 

                      kiadási előirányzatainak összesen évi 20 %-os mértékét nem haladhatja meg, 

                      forrása intézményi bevétel)

 

13./ Az intézmény vagyona: az intézmény épületei és leltár szerinti tárgyi eszközei

 

14./ A vagyon feletti rendelkezési jog a fenntartót illeti meg. A rendelkezésre álló 

helyiségeket az intézmény vezetője bérbe adhatja. A bérbeadás akkor lehetséges, ha ez nem 

zavarja az intézményegységekben folyó alaptevékenységet. 

 

15./ Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

 

16./ Saját gazdasági szervezetén belül kell megoldania a 

     -munkaerő-gazdálkodással, 

     -minimális készpénzkezeléssel,

kapcsolatos, az intézményre kiterjedő valamennyi feladatot.

Az intézmény gazdálkodása részben önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti 

rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörrel rendelkező költségvetési szerv, a 

könyvelést és a számvitellel kapcsolatos egyéb teendőket a Polgármesteri Hivatal pénzügyi 

csoportja látja el. A munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja.

 

17./ Az intézmény vezetőjét a Képviselő-testület nevezi ki nyilvános pályázati eljárás 

lefolytatását követően.

 

18./ Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a jogszabályi rendelkezések az 

irányadók.



 

Farmos, 2009. május 28.

                                                                                  

                                                                                                   Boros Zoltán     sk.  

                                                                                                    polgármester

 

Boros Zoltán polgármester: Kéri, aki elfogadja a Vízmű Alapító Okiratát, kézfelemeléssel 

jelezze. 

Megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

63/2009. (05.28.) számú Önk. határozat

 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Vízmű Alapító Okiratát az alábbiak 

szerint elfogadta: 

 

FARMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

VÍZMŰ

ALAPÍTÓ OKIRAT

 
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 

évi LXV. tv. 10. § g) pontja, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88. § (1) 

bekezdésének és a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. 

tv. 44. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján

-a 10/1999. (03.09.) számú Önk. határozat visszavonásával  a Vízmű alapító okiratát az 

alábbiak szerint rögzíti:

 

1./ Az intézmény neve: Vízmű Farmos

 

2./ Az intézmény székhelye: 2765 Farmos Fő tér 1.

 

3./ Az intézmény alapítójának és fenntartójának neve, székhelye: Farmos Község 

Önkormányzat, 2765 Farmos Fő tér 1.

 

4./ Az intézmény irányító szerve: Farmos Község Önkormányzat, 2765 Farmos Fő tér 1.

 

5./ Az intézmény irányítását ágazati szinten a KHVM látja el.

 

6./Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogszabályok:

     -közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.

     -egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony, a Munka Törvénykönyvéről szóló 

      1992. évi XXII. tv., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv.

 

7/ Az intézmény tevékenységi jellege, típusa: közszolgáltató költségvetési szerv, 

közintézmény

 

8/ Az intézmény működési területe: Farmos Község közigazgatási területe.

 

9/ Jogszabályban meghatározott közfeladat: -



 

10./ Az intézmény feladatának ellátását szolgáló vagyon:

     -Vízmű Farmos 1. számú kút 958/1 hrsz. alatt, 2765 Farmos Szelei utca 5.

                               2. számú kút 0211/2 hrsz. alatt, 2765 Farmos Jászberényi út

                               Víztorony, 959 hrsz. alatt, 2765 Farmos Árpád utca

                               Főnyomó-vezeték: 8900 m.

                               Elosztó vezeték: 8300 m.

 

Tárgyi eszközök, fogyóeszközök, szakmai anyagok külön leltár szerint. 

 

11./ Az intézmény alaptevékenysége: ivóvíz szolgáltatás

     -75185 Települési vízellátás és vízminőség-védelem

 

11./ Az intézmény kiegészítő tevékenysége:

     -vízbekötés-szerelés

     -vízóracsere

     -ivóvízhálózatok fertőtlenítése (belső épületek, közületek)

     -vízműtelepek, víztározók, víztornyok, ivóvízhálózatok mosása, fertőtlenítése, 

      csőtörések, hibák elhárítása

     -gép földmunkavégzés, árokásás, alapásás

     -közművek fektetése (ivóvíz, szennyvízcsatorna)

     -a vízművek üzemeltetésével kapcsolatos szakmai tanácsadás

 

12./ Az intézmény élén a képviselő-testület által –a tevékenység ellátásával jogszabályi 

előírásoknak megfelelő- megbízott vállalkozó áll, aki az intézmény szakmai ügyeiben 

önállóan és teljes egyéni felelősséggel dönt. Döntési jogkörében a hatályos jogszabályi 

rendelkezések, az alapító okirat előírásai, illetőleg az alapító és a felügyelő szerv itt 

meghatározott jogkörében kiadott rendelkezései kötik.

 

13./ Az intézmény irányításával kapcsolatosan a képviselő-testületet megillető jogkörök:

     -az intézmény alapítása, átszervezése, tevékenységi körének módosítása, 

       az intézmény megszüntetése  

     -az intézmény költségvetésének megállapítása és jóváhagyása, a működés értékelése

     -az intézmény vezetőjének kinevezése, felmentése, fegyelmi jogkör gyakorlása

 

14./ Az intézmény gazdálkodása részben önállóan gazdálkodó. Az intézmény a tervezésben, 

költségvetési beszámolóban és a könyvviteli elszámolásban a Polgármesteri Hivatal útján és 

az általa meghatározott módon vesz részt.

 

15./ Az intézmény szakmai önállósággal rendelkezik, a mindenkori hatályos jogszabályi 

előírásoknak megfelelően. A munkáltatói és a bérgazdálkodási jogkört a polgármester 

gyakorolhatja.

 

16./ Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a jogszabályi rendelkezések az 

irányadók.

 

Farmos, 2009. május 28.

                                                                                  

                                                                                                   Boros Zoltán     sk.  

                                                                                                    polgármester



 

 

 

Napirend: 

 

3./ 2009. éves negyedév költségvetésének teljesítése

     Előadó: polgármester

 

Kudett Magdolna jegyző: A pénzügyi bizottsági ülésen elhangzottak alapján csatolta a tisztelt 

képviselő-testületnek a 2009. évi kimutatást az adóbevételek alakulásáról a mai nappal 

bezárólag. A pénzügyi csoport részéről jelen van Horváth Judit, akinek van valami kérdése az 

első negyedévvel kapcsolatosan, azt feltehetik neki. 

 

Illing Szabolcs képviselő: A bizottsági ülésen felmerült az intézményi működési bevételeknél 

a 17 %-os teljesítés, jelentős elmaradás. Mi ennek az oka, ennyire túl van tervezve az 

előirányzat, nem számíthatnak ekkora bevételre, vagy egyéb más oka van ennek?

 

Horváth Judit pénzügyi előadó: A bérek és lízingdíjaknál van elmaradás, valamint vannak 

olyan tételek amik még nincsenek kiszámlázva, mint pl.:a Pannon. Utána kell nézni, de úgy 

gondolja, hogy az ingyenesen étkezők nem szerepelnek ezekben az adatokban. 

 

Boros Zoltán polgármester: A következő ülésen lesz tárgyalva, hogy mi lesz a varrodának a 

további sorsa, mert fizetési hajlandóságot nem mutatnak a bérleti díjra

 

Böjti Károlyné óvodavezető: Utánanézett az intézményi működési bevételének és a kiszolgált, 

megrendelt ételadatok számát és az egész térítési díjat figyelembe véve 2.342.042.-Ft 

bevételnek kellene lenni a 783 e Ft-hoz képest, ezért úgy gondolja, hogy igaz az amit 

a pénzügyi bizottsági ülésen mondott, hogy nem került még könyvelésre a szociális 

étkeztetésnek a díja, tehát az ingyenes és 50 %-os étkeztetésnek a díja. Az elmúlt évekhez 

képest most másik helyzet állt elő, mert eddig házon belül át tudták csoportosítani a pénzt, 

most pedig kifizetik a vállalkozónak, valamilyen módon most más könyvelési eljárást kell 

majd folytatni, és meg kellene hogy jelenjen a bevételen, vagy pedig a tervezésnél ki kellene 

venni azt az összeget a tervezett összegből, amit kifizetnek a vállalkozónak. Tehát azért van 

ilyen nagy eltérés. 6.131 étel adag lett kiszolgáltatva a negyedév alatt. 

 

Illing Szabolcs képviselő: Úgy tűnik, hogy a tervek időarányosan teljesülnek. Az összes 

bevétel durván 104 millió Ft a 410 millió Ft-hoz képest megfelelőnek tűnik. 

 

Kollár Ferenc igazgató: Elnézést kér a pénzügyi bizottságtól, de az ülésükön nem tudott részt 

venni, ezért most teszi fel a kérdéseket, amit ott feltett volna. Az Általános Iskolánál a gáz, 

víz, villamos energia és csatornadíjaknál lát még mindig problémát, ugyanis még mindig az 

intézményhez vannak elszámolva a vállalkozónak a díja, nem lát olyan bevételt, ami tovább 

lett volna számlázva és visszafolyna az iskolához, és így jelentősen túlhaladják a szükségeset 

és a tervhez képest nagyon nagy a túlteljesítés. Azt tudja, hogy a számlák mind az iskolára 

szóltak, de kapott ígéretet a polgármestertől, hogy visszavonják ezeket a számlákat a Tigáz és 

Émász és újakat kapnak, azóta ezeket nem kapták meg és az iskolához vannak lekönyvelve. 

 

Boros Zoltán polgármester: A Tigáz a vállalkozó részére most küldte meg, hogy az átírás 

megtörtént, a számlázás megfog történni és vissza fog kerülni az iskolához az összeg, a 

féléves beszámolóra már biztosan rendbe lesz téve. 



 

Kollár Ferenc igazgató: Az anyagban a Napközi otthon, mint szakfeladat nem szerepel egy 

forinttal sem. Esetleg valahol máshol található, vagy véletlen maradt ki?

 

Horváth Judit pénzügyi előadó: Van teljesítés a napközinél, véletlen maradhatott le. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Napirend: 

 

4./ Önkormányzat szervezeti és működési felépítését érintő szabályzatok jóváhagyása,  

        elfogadása

        Előadó: polgármester

 

Boros Zoltán polgármester: Átadja a szót a jegyzőnőnek. 

 

Kudett Magdolna jegyző: Az előterjesztésben megkapták a képviselők „A közérdekű 

adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat”-ot, amely 

elkészítésére azért volt szükség, mert a tavalyi év folyamán egy olyan esemény történt, ami 

miatt elmarasztalást kapott az Önkormányzat, illetve a hivatal az Ombudsmantól Szabó 

Mátétól, illetve esetleges bírósági pert helyezett kilátásba, ha bizonyos kötelezettségeinek 

nem tesz eleget. A tavalyi év folyamán augusztusban történt egy olyan, hogy nyilvános 

közérdekű adatot nem adott ki az akkori poszton lévő jegyző. 

A gépjármű üzemeltetési szabályzatot megbeszélték a bizottsággal, hogy az még korrigálásra 

szorul, az még le lesz szűkítve, a következő testületi ülésre megkapják előterjesztésben. 

A pénzkezelési szabályzatot, akkor tartja célszerűnek, ha a házipénztár kérdése megoldódik, 

úgy, ogyha a Glócz Zoltán körzeti megbízott át lesz helyezve a Művelődési Ház hátsó 

részébe, és akkor a házipénztárnak a jogszabályban meghatározott feltételei megvalósulnak. 

Egyenlőre „A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét 

rögzítő szabályzat” elfogadását kéri a testülettől. Kéri a kérdéseket, hozzászólásokat. 

 

Vincze Tamás képviselő: Felmerült benne az a kérdés, hogy miért most kell ezt tárgyalni, 

mi indokolja ezt? Ha az Ombudsman elmarasztalja a hivatalt, nem tartozna az a testületre, 

azért is kérdezi ezt, mert az egyik ülésen valamelyik képviselőtársa rákérdezett erre, hogy 

szóbeszéd van a faluban, hogy valamilyen Ombudsmani tevékenység folyik a településen, és 

erre határozottan az volt a válasz, hogy erről szó sincs. 

 

Kudett Magdolna jegyző: Megadja a választ, ha szükséges, akkor az iratokat is átadja a 

testületi tagoknak. Tavaly nyáron érkezett e-mail-ben egy megkeresés, erre olyan választ 

kapott az illető, hogy közérdekű adatot nem ad ki, mivel ez nem nyilvános, maximum illeték 

ellenében, ami nem felel meg az Avtv. előírásainak, az volt a baj, hogy a másik fél tisztában 

volt az Avtv. szabályaival, illetve azzal, hogy a közérdekű adatok nyilvánosak, illetve 

semmilyen illetéket nem lehet kérni a közérdekű adat megismerésére. Közben az akkori 

jegyző kért egy állásfoglalást az Államigazgatási Hivataltól is és ezt megírta az 

Ombudsmannak is, és mindenhonnan azt a választ kapta, hogy ez jogszabályellenes volt és 

köteles kiadni közérdekű adatot, mivel így rávilágította az Ombudsmant a településre, 

megnézték a honlapot is és nagyon sok mindent kifogásoltak ezzel kapcsolatosan, és azért 

tartotta elsődlegesen nagyon fontosnak, hogy ez a szabályzat meglegyen. Amikor Ő idejött, 

kapott egy dorgáló levelet és akkor az iratkupacban elkezdett keresgélni, hogy mi lehet ennek 

az előzménye, és megtalálta  a www.nagyvofely.hu –ról a megkeresést, erre az akkori 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.nagyvofely.hu&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFugq3eBqrt5w_qjG3Fsf9r8oGT5A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.nagyvofely.hu&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFugq3eBqrt5w_qjG3Fsf9r8oGT5A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.nagyvofely.hu&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFugq3eBqrt5w_qjG3Fsf9r8oGT5A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.nagyvofely.hu&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFugq3eBqrt5w_qjG3Fsf9r8oGT5A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.nagyvofely.hu&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFugq3eBqrt5w_qjG3Fsf9r8oGT5A


jegyzőnek a válaszát, a visszaérkező választ, illetve az Államigazgatási Hivatalnak és az 

Ombudsmannak is az állásfoglalását és így állt össze a kép. Felvette a kapcsolatot az ottani 

ügyintézővel, vázolta neki a helyzetet, hogy megoldják a helyzetet, szeretnék fejleszteni a 

www.farmos.hu honlapot és ezzel kapcsolatosan mindent felpakolni rá, legyen az az iskola, 

óvoda, szabályzatok is meglesznek. Ezért mondta a bizottsági ülésen, hogy muszáj lesz erre 

valakit ráállítani, mert aki eddig laikus szinten foglalkozott a honlappal egy kolléga, aki a 

holnapi napon dolgozik utoljára, és ezeket az adatokat fel kell tölteni, hogy a lakosság 

mindent tudjon, mert ezek közérdekű adatok, olyanokat is hiányoltak, hogy az óvodánál, 

iskolánál nincsen fenn a pedagógiai program, házirend, elmaradások vannak a jegyzőkönyvek 

stb. feltöltésében. Ezek az iratok össze vannak szedve egy mappában, és ha szükséges 

biztosítja a képviselő-testület részére. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Boros Zoltán polgármester: Kéri, aki elfogadja a „ A közérdekű adatok megismerésére 

irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat”-ot, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

64/2009. (05.28.) számú Önk. határozat

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a közérdekű adatok megismerésére 

irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő 

szabályzatot az alábbiak szerint elfogadta: 

 

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ 

IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉT RÖGZÍTŐ

SZABÁLYZAT

 

2009.

 
Farmos Község Önkormányzata és Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a közérdekű adatok 

megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét jelen szabályzat tartalmazza.

 

Jelen szabályzat a személyi adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló

1992. évi LXIII. törvény. (a továbbiakban Avtv.) rendelkezésein alapul.

 

I.

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

A szabályzat célja, hatálya

 

1.1 A Szabályzat célja, hogy az Önkormányzat valamint a Hivatal vonatkozásában 

meghatározza a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét.

 

1.2. A Szabályzat személyi hatálya Farmos Község Önkormányzatának tisztségviselőire, 

valamint a Hivatal valamennyi köztisztviselőjére, illetve a hivatali eljárásban résztvevő más 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.farmos.hu&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFtHzSWkwyR1YZzOtUrzK4zz6sXMw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.farmos.hu&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFtHzSWkwyR1YZzOtUrzK4zz6sXMw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.farmos.hu&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFtHzSWkwyR1YZzOtUrzK4zz6sXMw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.farmos.hu&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFtHzSWkwyR1YZzOtUrzK4zz6sXMw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.farmos.hu&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFtHzSWkwyR1YZzOtUrzK4zz6sXMw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.farmos.hu&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFtHzSWkwyR1YZzOtUrzK4zz6sXMw


szervezetek dolgozóira egyaránt kiterjed.

 

1.3. Tárgyi hatálya kiterjed a közérdekű adatok, valamint a közérdekből nyilvános adatok 

teljes körére.

 

Alapfogalmak, értelmező rendelkezések

 

2.1. személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes 

személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az 

érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi 

e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor 

tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg 

egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára 

jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

 

2.2. különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy 

pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti 

tagságra,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a 

bűnügyi személyes adat;

 

2.3. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban 

meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint a 

tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy 

formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy 

gyűjteményes jellegétől;

 

2.4. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan 

adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből 

elrendeli;

 

 

 

 

2.5. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely 

megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá 

vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

 

2.6. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, 

és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

 

2.7. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az 

adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és 

végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 

2.8. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely 

művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, 

rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra 



hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, 

valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít 

a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas 

fizikai jellemzők (pl.: ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

 

2.9. adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé 

teszik;

 

2.10. nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

 

2.11. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé 

nem lehetséges;

 

2.12. adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, 

átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának 

vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő 

lehetetlenné tétele;

 

2.13. adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai 

megsemmisítése;

 

2.14. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok 

elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, 

valamint az alkalmazás helyétől;

 

2.15. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály 

rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi;

 

2.16. személyesadat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer): személyes adatok 

bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy 

szétszórt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

 

2.17. adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége;

 

2.18. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy 

az adatfeldolgozóval;

 

II. 

 

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

 

Adatkezelés

 

3. Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi 

önkormányzat rendelete elrendeli.

 



4. Különleges adat akkor kezelhető, ha

a) az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, vagy

b) nemzetközi egyezményen alapul, vagy Alkotmányban biztosított alapvető jog 

érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy a bűnüldözés érdekében 

törvény elrendeli;

c) egyéb esetekben azt törvény elrendeli.

 

5. Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való 

hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni.

 

Az adatkezelés célhoz kötöttsége

6. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség 

teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e 

célnak.

 

6.1. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához 

elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben 

és ideig.

  

6.2. A személyes adatot - akár az érintett hozzájárulásával, akár jogszabály alapján - 

különösen akkor lehet kezelni, ha ez közérdekű feladat vagy az adatkezelő törvényi 

kötelezettségének teljesítéséhez, az adatkezelő vagy az adatátvevő harmadik személy 

hivatalos feladatának gyakorlásához, az érintett létfontosságú érdekeinek védelméhez, 

az érintett és az adatkezelő között létrejött szerződés teljesítéséhez, az adatkezelő vagy 

harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez, társadalmi szervezetek jogszerű 

működéséhez szükséges.

 

Az adatok minősége

7. A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;

b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;

c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig 

lehessen azonosítani.

Adattovábbítás, az adatkezelések összekapcsolása

8. A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor 

kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az 

adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Adattovábbítás külföldre

9. Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból - az adathordozótól 

vagy az adatátvitel módjától függetlenül - harmadik országban lévő adatkezelő vagy 



adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha

a) ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy

b) azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg 

feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

Adatbiztonság

10. Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az 

adatok biztonságáról.

11. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, 

nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és 

sérülés ellen. 

Az érintettek jogai és érvényesítésük

12. Az érintett

a) tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint

b) kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt 

adatkezelések kivételével – törlését.

Tiltakozási jog

13.1. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő 

jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést 

törvény rendelte el;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-

kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

 

13.2. Az adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást köteles 

a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt 

megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. 

III.

 

Közérdekű adatok nyilvánossága

 

14.1. Az Önkormányzat és a Hivatal, mint területi önkormányzati feladatot, valamint 

jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó 

ügyekben köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását.

Ilyen ügyek különösen:

-önkormányzati költségvetés és annak végrehajtása;

-önkormányzati vagyon kezelése;

-a közpénzek felhasználása és az erre kötött szerződések,

-a piaci szereplők, a magánszervezetek és -személyek részére különleges vagy kizárólagos 

jogok biztosítása.

 

14.2. Az Önkormányzat és a Hivatal lehetővé teszi, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot 

bárki megismerhesse, különösen:



 

-hatáskörére, illetékességére,

-szervezeti felépítésére,

-szakmai tevékenységére,

-eredményességének értékelésére,

-birtokában lévő adatfajtákra,

-gazdálkodására

vonatkozó adatokat.

 

14.3. A közérdekből nyilvános adatok megismerésére a közérdekű adatok megismerésére 

vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

 

14.4. Az Önkormányzat és a Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára 

irányuló eljárás során készített vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adat a 

keletkezésétől számított tíz évig nem nyilvános. Ezen adatok megismerését a jegyző 

hatáskörébe tartozó ügyek esetén a jegyző, önkormányzati ügyek esetén a polgármester 

engedélyezheti.

Jogszabály egyes adatok megismerhetőségének korlátozására a fent meghatározottnál 

rövidebb időtartamot állapíthat meg.

 

14.5. A döntés megalapozását szolgáló adat megismerésére irányuló igény tíz éves 

időtartamon belül - a döntés meghozatalát követően akkor utasítható el, ha az adat 

megismerése az Önkormányzat vagy a Hivatal törvényes működési rendjét vagy feladat- 

és hatáskörének illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását, így különösen az adatot 

keletkeztető álláspontjának a döntések előkészítése során történő szabad kifejtését 

veszélyeztetné.

 

14.6. Az Önkormányzat és a Hivatal az Avtv. 19. § (2) bekezdése szerinti adatokat Farmos 

Község Önkormányzat honlapján, a www.farmos.hu címen teszi közzé.

 

 

 

 

 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény és teljesítése

 

15.1. A közérdekű adat megismerése iránt bárki szóban, írásban vagy elektronikus úton igényt 

nyújthat be.

 

15.2. Az igénylő igényét írásban benyújthatja általa írt igénylés formájában vagy a Hivatal 

által e célra rendszeresített nyomtatványon. Az igénybejelentő nyomtatvány jelen szabályzat 

1. számú mellékletét képezi. Az e melléklet szerinti nyomtatvány a Hivatal bármely irodáján 

igényelhető és benyújtható. A benyújtott igényeket az igényelt adatokat kezelő iroda/csoport 

teljesíti. Amennyiben az igény nem az annak teljesítésére illetékes irodához/csoporthoz 

érkezik be, akkor az igényt Farmos Község Önkormányzat Jegyzője részére kell továbbítani. 

A jegyző a beérkezett igénybejelentő lap alapján kijelöli az adatszolgáltatásra köteles irodát/

csoportot, és az igénybejelentő lapot az illetékes irodára/csoportra szignálja.

 

15.3. A szóban benyújtott igényről az adatszolgáltatásra köteles iroda/csoport jegyzőkönyvet 

készít, majd e jegyzőkönyv alapján teljesíti azt.

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.farmos.hu&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFtHzSWkwyR1YZzOtUrzK4zz6sXMw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.farmos.hu&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFtHzSWkwyR1YZzOtUrzK4zz6sXMw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.farmos.hu&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFtHzSWkwyR1YZzOtUrzK4zz6sXMw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.farmos.hu&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFtHzSWkwyR1YZzOtUrzK4zz6sXMw
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15.4. A közérdekű adat megismerésére irányuló igényeket elektronikus úton a 

farmosph@rubicom.hu és a farmosjegyzo@rubicom.hu e-mail címekre lehet benyújtani. A 

Hivatal bármely más e-mail címére érkezett igényt ezen e-mail címekre kell továbbítani. A 

Titkárság az e-mail címekre érkezett igényeket kinyomtatja, majd továbbítja a jegyző részére, 

aki kijelöli az adatszolgáltatásra köteles irodát/csoportot, majd a kinyomtatott igénybejelentést 

az illetékes irodára/csoporta szignálja.

 

15.5. A kérelmező igénylésében köteles az általa igényelt közérdekű adatot (adatokat) 

egyértelműen és konkrétan megjelölni.

 

15.6. A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek a Hivatal az igény tudomására 

jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget.

 

15.7. A Hivatal a közérdekű adatot tartalmazó adatbázisról történő másolat készítéséért - 

legfeljebb az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően - költségtérítést állapít 

meg, amely megállapításának szabályait a 2. számú melléklet tartalmazza.

A fizetendő költségtérítés összegét az igénylő kérésére előre közölni kell, a nagyobb 

terjedelmű – a 20 A/4-es oldalt elérő vagy azt meghaladó oldalszámú - másolat esetén a 

költségtérítés előre történő közlése nem mellőzhető.

 

15.8. Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető 

adatot is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni.

 

15.9. Az adatigénylésnek közérthető formában és - amennyiben az aránytalan költséggel 

nem jár - az igénylő által kívánt technikai eszközzel, illetve módon kell eleget tenni. Az 

adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető formában 

nem lehet eleget tenni.

 

15.10. Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival együtt, 8 napon belül írásban 

vagy - amennyiben az igényben elektronikus levelezési címét közölte - elektronikus úton 

értesíteni kell az igénylőt.

 

15.11. A közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítése nem tagadható meg azért, mert 

a nem magyar anyanyelvű igénylő az igényét anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven 

fogalmazza meg.

 

15.12. A Hivatal évente, tárgyévet követő év január 31. napjáig értesíti az adatvédelmi biztost 

az elutasított igényekről, valamint az elutasítások indokairól.

 

Jogorvoslat a közérdekű adatok teljesítésével kapcsolatosan

 

16.1. Ha az Önkormányzat vagy a Hivatal a közérdekű adatra vonatkozó igényt nem teljesíti, 

az igénylő a bírósághoz fordulhat az Avtv. 21. §-ban foglalt eljárási rendnek megfelelően.

 

16.2. A megtagadás jogszerűségét és megalapozottságát az Önkormányzat vagy a Hivatal 

köteles bizonyítani.

 

Adatvédelmi előírások

 

mailto:farmosph@rubicom.hu
mailto:farmosph@rubicom.hu
mailto:farmosph@rubicom.hu
mailto:farmosph@rubicom.hu
mailto:farmosph@rubicom.hu
mailto:farmosph@rubicom.hu
mailto:farmosjegyzo@rubicom.hu
mailto:farmosjegyzo@rubicom.hu
mailto:farmosjegyzo@rubicom.hu
mailto:farmosjegyzo@rubicom.hu
mailto:farmosjegyzo@rubicom.hu


17.1. A közzétett adatok megismerése személyazonosító adatok közléséhez nem köthető. Az 

elektronikusan közzétett közérdekű adatokhoz történő hozzáférés biztosításához személyes 

adat csak annyiban kezelhető, amennyiben az technikailag elengedhetetlenül szükséges; a 

személyes adatokat ezt követően haladéktalanul törölni kell.

 

17.2 Igénylés alapján történő adatszolgáltatás esetén az adatigénylő személyazonosító adatai 

csak annyiban kezelhetők, amennyiben az az igény teljesítéséhez - beleértve az esetleges 

költségek megfizetését is - elengedhetetlenül szükséges. Az igény teljesítését, a költségek 

megfizetését, illetve a számviteli bizonylatok megőrzési idejének elteltét követően az igénylő 

személyes adatait haladéktalanul törölni kell.

 

Záró rendelkezések

 

18.1. Jelen szabályzat Farmos Község Önkormányzat honlapján, a www.farmos.hu címen 

közzétételre kerül, ahonnan a Szabályzat 1. számú mellékletét képező igénybejelentő lap is 

letölthető.

 

18.2. Jelen Szabályzat 2009. május 28-án lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a 

folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

 

Farmos, 2009. május

 

 

                           

 

                           Boros Zoltán      sk.                                           Kudett Magdolna     sk.
                              polgármester                                                                   jegyző
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1. számú melléklet

 

Közérdekű adat megismerésére irányuló

igénybejelentő lap

 

 

Az igénylő személy vagy szervezet

neve: ………………………………

postacíme, telefonszáma, fax száma

………………….………………………………………….…

e-mail címe  ………………………….......

 

A kért közérdekű adat(ok) konkrét megjelölése:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

 

Az adattovábbítás igénylő által megkívánt módja:

.………………………………………………...

Az adatkérés időpontja: ……………………………

 

 

 

Nyilatkozat:

Alulírott ……………………………… (igénylő) nyilatkozom, hogy az adatigényléssel 

kapcsolatban felmerülő költségeket (fénymásolási költség, postázás költsége, idegen nyelven 

benyújtott kérelem esetén a fordítás költsége) az önkormányzat által kiállított számla 

ellenében megfizetem.

 

 

                                                                                                         …………………………

                                                                                                                        igénylő



 

2. számú melléklet

 

 

A közérdekű adatról készített másolatért

fizetendő költségtérítés mértéke

 

 

 

Adathordozó
Adathordozó 

költsége

Másolási 

(festék, stb.) 

költség

Munkadíj Összesen

papír
2.-Ft + ÁFA/ 

oldal

8.-Ft + ÁFA/

oldal

20.-Ft +

ÁFA/oldal
30.-Ft + ÁFA/oldal

Floppy 

lemez
90.-Ft + ÁFA/db -

110.-Ft + 

ÁFA/db
200.-Ft + ÁFA/db

CD lemez
290.-Ft + ÁFA/

db
-

710.-Ft + 

ÁFA/db
1.000.-Ft + ÁFA/db

 

 

*A postaköltség a mindenkor érvényben lévő postai díjszabás alapján kerül meghatározásra.

 

 

Kudett Magdolna jegyző: Kéri az egyebek napirendi pont zárt ülés keretében történő 

tárgyalását, mivel személyes kérdésről van szó. 

 

Boros Zoltán polgármester: A nyílt ülést bezárja. 

 

Kmf

 

 

Boros Zoltán Kudett Magdolna

         polgármester    jegyző

 

 

Miknai Ferenc

jkv. hitelesítő

 

 

A jegyzőkönyvet hangszalagról rögzítette: Varga Adrienn jkv.

 

 

 

 


