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Farmos Község
Önkormányzat

Jegyzőkönyv

Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én 18.00
órai kezdettel tartott ülésén.
Jelen vannak: Horváth László polgármester, Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester, Dr. Ács
József Ferenc, Kollár Ferenc, Miknai Ferenc, Vincze Tamás képviselők.
Igazoltan távol: Dr. Ács Attila képviselő
Tanácskozási joggal: Tóth Julianna megbízott jegyző, Turóczi István Zoltánné, Böjti
Károlyné óvoda vezető, Jezsikné Kármán Teréz művelődési ház, könyvtár vezető, Horváth
Judit pénzügyi előadó
Vendégként jelen van: Kövér Sándor gazdakör elnöke
Horváth László polgármester: Köszönti az ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jegyzőkönyvvezetőnek felkéri Varga Adriennt,
jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. Ács József Ferencet és Vincze Tamás képviselőket.
Napirend:
Nyílt ülés keretében:
1./ Aljegyzői álláshely betöltéséről hozott határozat módosítása
Előadó: Horváth László polgármester
2./ 2012. évi költségvetési rendelet tervezet tárgyalása
Előadó: Horváth László polgármester
3./ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Előadó: Horváth László polgármester
Zárt ülés keretében:
4./ Egyebek
- 663 hrsz-ú ingatlan adás-vételével kapcsolatos ügyvédi szakvélemény ismertetése,
véleményeztetése
Előadó: Horváth László polgármester
Horváth László polgármester: Kéri, aki egyetért a napirendi pontokra, jegyzőkönyvvezetőre
és hitelesítőkre tett javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület a javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül
egyhangúlag elfogadta.
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27/2012. (02.14.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
a
napirendi
pontokra,
jegyzőkönyvvezetőre
és
jegyzőkönyv
hitelesítőkre tett javaslatot elfogadta.
Napirend:
1./ Aljegyzői álláshely betöltéséről hozott határozat módosítása
Előadó: Horváth László polgármester
Horváth László polgármester: Az aljegyzői álláshelyre kiírt pályázatot a Testület elbírálta, és
Turóczi István Zoltánné Jánoshida, Dózsa Gy. u. 1/c szám alatti lakos pályázó kinevezéséről
döntött 2012. április 1-jétől a pályázó nyilatkozata alapján. A pályázó jelenlegi munkáltatóját
tájékoztatta a pályázat eredményéről, és tájékoztatása szerint 2012. március 1-vel
kinevezhető.
Javasolja a Testületnek, hogy az aljegyző kinevezése tárgyában hozott határozat módosítsák a
dátumváltozás miatt.
Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Horváth László polgármester: Kéri, aki elfogadja az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
28/2012. (02.14.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Turóczi István Zoltánné Jánoshida, Dózsa Gy. u. 1/c
szám alatti lakos pályázó aljegyzői kinevezéséről szóló
határozatát az alábbiak szerint módosítja a határozat
egyéb rendelkezéseinek változatlanul hagyása mellett:
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Turóczi István Zoltánné Jánoshida, Dózsa Gy. u. 1/c
szám alatti lakost aljegyzővé nevezi ki 2012. március 1vel a jegyző helyettesítésének időtartamára.
Határidő: határozatban foglaltak szerint
Felelős: Horváth László polgármester
Napirend:
2./ 2012. évi költségvetési rendelet tervezet tárgyalása
Előadó: Horváth László polgármester
Horváth László polgármester: Átadja a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének.
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Miknai Ferenc képviselő: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a költségvetést, hosszas vita
után tárgyalásra alkalmasnak találta, 4 igen szavazattal.
Horváth László polgármester: Elöljáróban elmondja, hogy a bizottsági ülésen tételesen
végigmentek minden egyes mellékleten, elmondja a bizottság javaslatait. Várhatóan 12,5
millió Ft a költségvetésnek a hiánya, amivel elő lett terjesztve, és olyan javaslat született,
hogy a fejlesztésekre, illetve a felújítási és felhalmozási kiadások, ami az 5. számú
mellékletben található, azt különítsék el, legyen nevesítve.
Illetve a támogatott szervezeteknél a Leader pályázathoz szükséges önrész kerüljön kivételre
az egyesületeknek a támogatásából, legyen külön megbontva.
Valamint felmerült még a vízműnél, hogy célszerű-e ilyen összegeket fejlesztésre fordítani,
jelen pillanatban, amikor a vízmű várhatóan regionális vízművek szervezése alá kerül, tehát
ezeket a kis helyi vízműveket felszámolják.
Az iskolánál volt még hasonló meditálás, várhatóan 2013. január 1-től a bér jellegű költségei
mindenféleképpen állami irányítás alá kerülnek, illetve az anyagiaknál vállalhatja az
Önkormányzat, nem hiszi, hogy esetünkben az lesz, hogy támogatni tudják az iskolát. Tehát
azon meditáltak, hogy az iskolánál mire célszerű költeni.
A mai nap folyamán tisztázta az ivóvízminőség javítás pályázatírójával, amiről bizottsági
ülésen is szó volt az 5,5 millió Ft-ról, hogy ez az összeg úgy adódik össze, hogy ebben benne
van a pályázatírásnak a költsége, 2.160.000 Ft-os összeg ami tervezés, elvi engedélyezés,
egyéb engedélyezéshez kapcsolódó feladatokat, közbeszerzést, tanulmányokat, projekt
menedzselést, nyilvánosság tájékoztatását tartalmazza. A 22.152.000 Ft-os maximális
költségéhez kapcsolódik, úgy hogy az igényelt előkészítési költség megoszlása olyan módon,
hogy 14.400.000 Ft az összes költség, az igényelt költség támogatás 12.240.000 Ft, ezt meg is
kapták, az önerő pedig 15% ami 2.160.000 Ft, tehát ez a 2.160.000 Ft az 5,5 millió Ft-nak az
egyik része, a másik pedig az, hogy ez a pályázat lehetővé tette, hogy ivóvíz hálózat bővítésre
van lehetőség a teljes kivitelezési költség 10%-nak erejéig, esetünkben ami be lett tervezve
önerő 3.323.700 Ft. Az Európai Unió önerő alapjából lehetőség lesz pályázni ennek az
önerőnek a visszaszerzésére, kedvező elbírálás esetén 98-100%-ra.
Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: A tavalyi évben Miknai Ferenc képviselő és Dr. Ács
József képviselő is felvetette a szemléletváltást a költségvetés készítésénél, hogy a kötelező
feladatokra osztják szét először a büdzsét, és utána ami marad, azt lehet a többire szétosztani.
Ezt az idén nem követik?
Horváth László polgármester: Az intézményeknél fel lettek mérve a kötelező feladatok, azon
kívül a felújítás, felhalmozás tételeknél szerepelnek olyan tételek, amik nem kötelezők.
Vannak olyan költségek akár az iskolánál, óvodánál, amik évek során különböző járulékok,
pótlékok, munkáltatói döntések során beépültek a bérekbe.
Kollár Ferenc képviselő: Az elmúlt évben olyan költségvetési rendelet tervezetet kaptak,
amelynél a bevételek és kiadások között 24,5 millió Ft volt, a kiadások javára, nagy viták után
6-6,5 millió Ft-ot tudtak lefaragni, úgy hogy megszűntettek olyan juttatásokat, amelyek az
előző ében megvoltak pl. munkaruházati költségtérítés. A teljesítést megnézve, a tavalyi évi
terv meglehetősen elhibázott volt, ugyanis a tervben 2011-ben bevételnek 388.837.000 Ft
volt, ez 30.439.000 Ft-tal fölül teljesült. A kiadásokat ha megnézik a tervhez 28.553.000 Ft-tal
emelkedett, tehát elvileg sokkal több volt a bevétel, mint a kiadás. Az elmúlt évben az előző
2010-es évről 30 millió Ft tartalékban a bankszámlán megvolt, és nem használták fel, nagy
valószínűséggel ez az összeg most is megvan. A bizottsági ülésen azt javasolta, hogy a
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bevételeket és a kiadásokat vizsgálják meg, hogy a az idei bevételek és idei kiadások, a
működést a bevételek futják-e, és a felújítás és felhalmozási kiadásokat ha nincs elegendő
pénz rá, azt a bankszámlán álló összegnek a terhére tervezzék be, és akkor ezek a felújítások
is mind megtörténhetnek. 8. 245.000 Ft lenne az ivóvízminőség javítás 5,5 millió Ft-ja,
víztorony felújítás külső-belső festése 1,2 millió Ft, buszvárók 945 e Ft, valamint a tárgyi
eszköz vásárlásból 600 e Ft, + ennek az Áfája 2.226.000 Ft, összesen 10.471.000 Ft, lehetne
ennek a keretnek a terhére, és nem az idei költségvetésnek a terhére.
Eljutottak már arra a szintre, hogy az elmúlt évek során az intézmények már annyira meg
lettek faragva, hogy ott semmi pénz nincsen, a további farigcsálás a minőség rovására menne.
Tóth Julianna mb. jegyző: A kötelező és nem kötelező feladatokat az Önkormányzati törvény
határozza meg. Nagyon kevés dolog van ebben a költségvetésben, meg általában az
önkormányzat életében, ami nem kötelező feladat.
Farmos esetében, ami a költségvetésben benne van és eldönthető, hogy milyen szinten hajtja
végre a testület, támogatott szerveknek a támogatása, mekkora összeget és milyen formában
támogatják, az önkormányzatnak feladata az önszerveződő közösségek támogatása, de az
önkormányzat dönti el, hogy milyen mértékben, formában támogatja, tehát ebből lehet lejjebb
venni. A felújításoknál az inkább egy sorrend, amit az igazgató úr elmondott, hogy ki mit tart
fontosnak, mert lehet, hogy a víztorony külső-belső festése szakmailag indokolt.
Ami nem kötelező feladat az újság kiadás, kábel tv, el kell döntenie a testületnek fordít-e rá
költséget, illetve mennyit.
Az, hogy a Művelődési Házban programok vannak, a közművelődési feladatok ellátása az
önkormányzatnak kötelező feladata, de az önkormányzaton múlik, hogy mekkora összeggel,
és milyen típusú feladatokkal, milyen formában látja el.
A könyvbeszerzés, és a települési könyvtár fenntartási is kötelező feladata a települési
önkormányzatnak, de hogy anyagilag milyen szinten látja el, internet hozzáférést biztosít-e,
milyen plusz szolgáltatásokat nyújt a lakosságnak, az már az önkormányzat anyagi
lehetőségén múlik és nem feltétlenül a kötelező kategóriába tartozhat.
Bursa Hungarica felsőoktatásban tanuló gyermekeknek a támogatása nem kötelező feladata az
önkormányzatnak.
Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel sem kötelező feladat.
Bizonyos önszerveződésekhez, szövetségekhez való csatlakozás sem kötelező feladat.
A többi az mind kötelező feladat.
A Pénzügyi Bizottsági ülésen ezekről beszéltek, és úgy ítélték meg, hogy mindent fontos, jó
lenne mindent megtartani és fenntartani.
Horváth László polgármester: Még a mai napon is érkezett megkeresés, hogy 800 e Ft-ot ki
kell fizetni, tehát még végleges költségvetés elfogadására esély sincsen. A számok még
változni fognak, ezért várja a javaslatokat, ötleteket. A kardinálisabb kérdéseken kellene
gondolkozni, amik pénzt jelentenek, nem a 20-30 e Ft-os tételeken.
Kollár Ferenc képviselő: A bizottsági ülésen teljesen egyetértettek abban, hogy nem szeretnék
a nem kötelező feladatokat megszűntetni, az újságról nem esett szó, de a helyi televízióról
igen, lakossági igény volt rá aláírást gyűjtöttek, hogy legyen helyi tv.
Az összes társadalmi szervezetet egyértelműen támogatni kell.
Várják meg a tavaly évi pénzmaradványokat.
A polgármester úr említette, hogy a vízműnél lehet csökkenteni.
A Művelődési Háznál a villamos energiánál lehet csökkenteni, mert a Rubicom felmondta a
bérleti szerződését, és a nagyrész villamos energiát ők fogyasztották el.

5
Vincze Tamás képviselő: Kiindulási pontnak elfogadhatónak tartja, amit bizottsági ülésen
beszéltek. Kéri, hogy amikor az adatok már pontosodnak, akkor egy olyan anyag kerüljön a
Pénzügyi Bizottság elé, amiben konkrétan lássák azt, hogy hol vannak azok a pontok, ahol a
Képviselő-testületnek konkrét és hatékony döntési lehetősége van.
Tóth Julianna mb. jegyző: Megígéri, hogy sokkal erőszakosabb lesz a következő anyag
előterjesztésénél.
Horváth László polgármester: Csatlakozik Vincze Tamás képviselő hozzászólásához.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Horváth László polgármester: Javasolja, hogy kerüljön vissza a Pénzügyi Bizottsághoz a
költségvetés.
Kéri, aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
29/2012. (02.14.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2012. évi költségvetési rendelet további előkészítésével
megbízza a Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottságát.
Határidő: 2012. február 21.
Felelős: Horváth László polgármester
Napirend:
3./ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Előadó: Horváth László polgármester
Horváth László polgármester: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta elfogadásra javasolta.
Tóth Julianna mb. jegyző: A rendelet tervezetben a 1.§ (2) bekezdésében szerepel, hogy a
Képviselő-testület és bizottságai üléseire az alábbi önszerveződő közösségek képviselői
tevékenységi körükbe tartozó napirendi pontok tárgyalásához tanácskozási joggal meg kell
hívni. A bizottsági ülésen arról döntöttek, hogy az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Sport
Egyesület, a Nagycsaládosok Egyesülete, a Rózsa Nyugdíjas Egyesület, a Polgárőrség,
Galambász Egyesület, a Mozgáskorlátozottak Egyesülete, Gazdakör , Életmód Egyesület
képviselői kerüljenek felsorolásra a rendeletben, és az őket érintő napirendi pontokhoz
meghívást kapjanak.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Horváth László polgármester: Kéri, aki elfogadja a rendelet tervezetet a kiegészítéssel,
kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
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RENDELET
Farmos Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 8/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelet
módosítását az előterjesztésnek megfelelően az
ülésen elhangzott kiegészítéssel– mely jelen
testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi
– elfogadja.
Kövér Sándor gazdakör elnöke: Örömmel hallja, hogy a többi civil szervezetek képviselői is
meghívást fognak kapni az ülésekre, itt első kézből értesülhetnek a döntésekről.
Horváth László polgármester: Az ülést bezárja.
Kmf.

Horváth László
Polgármester

Dr. Ács József Ferenc
jkv. hitelesítő

A kivonat hiteles: Varga Adrienn jkv.

Tóth Julianna
mb. jegyző

Vincze Tamás
jkv. hitelesítő

