
Farmos Község 
Önkormányzat 
   
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
 Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 8-án 18.00 
órai kezdettel tartott ülésén. 
 
Jelen vannak: Horváth László polgármester, Dr. Ács József Ferenc, Kollár Ferenc, Miknai 
Ferenc, Vincze Tamás képviselők. 
 
Igazoltan távol van: Dr. Ács Attila képviselő, Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester 
 
Tanácskozási joggal jelen van:: Turóczi István Zoltánné aljegyző, Böjti Károlyné 
óvodavezető, Bugyiné Gyürki Andrea művelődési ház, könyvtár vezető 
 
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 Ferenc és Vincze Tamás képviselőket. 
 
Horváth László polgármester: Kéri, aki egyetért a jegyzőkönyvvezetőre és hitelesítőkre tett 
javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítja, hogy a testület a javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta.  
 
    38/2012. (III.08.) számú képviselő-testületi határozat 
 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jegyzőkönyvvezetőre és jegyzőkönyv hitelesítőkre tett 
javaslatot elfogadta.  

 
Horváth László polgármester: Kéri, hogy a meghívóban szereplő napirendektől eltérően 
vegyék fel 2. napirendi pontnak az Adósságot keletkeztető ügyletekhez történő 
hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011./XII.30./ Kormányrendelet helyi 
végrehajtásáról szóló rendeletnek az elfogadását. Javasolja a napirendi pontok módosítását 
az alábbiak szerint:  
 
Napirend:  
 
1./ 2012. évi költségvetés elfogadása 
     Előadó: Horváth László 
 
2./ Adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló  
      353/2011./XII.30./ Kormányrendelet helyi végrehajtásáról  
      Előadó: Horváth László polgármester 
 
Horváth László polgármester: Kéri, aki elfogadja a módosított napirendi pontokra, tett 
javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.  
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Megállapítja, hogy a testület a javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta.  
 
    39/2012. (III.08.) számú képviselő-testületi határozat 
 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
módosított napirendi pontokra tett javaslatot elfogadta.  

 
Napirend:  
 
1./ 2012. évi költségvetés elfogadása 
     Előadó: Horváth László 
 
Horváth László polgármester: Átadja a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének.  
 
Miknai Ferenc képviselő: A Pénzügyi Bizottság a 2012. évi költségvetést 3 fordulóban 
megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a testületnek.  
 
Horváth László polgármester: Bizottsági ülésen Kollár Ferenc képviselő úrnak volt 
módosító javaslata az előterjesztésben szereplő rendelet tervezetben a 45.§ (2) 
bekezdésénél, mely szerint a Képviselő-testület hatásköréből az intézményi bevételek 
felhasználását kivenné, és megadná az intézmények belátása szerinti felhasználásra a jogot. 
A bizottság egyhangú igennel elfogadta ezt a módosítási javaslatot.  
Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
Horváth László polgármester: Kéri, akik egyetértenek a költségvetési rendelettervezettel az 
elhangzott módosításokkal, és az abban meghatározott összegekkel kézfelemeléssel 
szavazzanak. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület – 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül döntött Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének és költségvetési 
szerveinek 2012. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról 
 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

4./2012. (…….) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 

 
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. §. (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet (továbbiakban: rendelet) alkotja: 
 

A rendelet hatálya 
 
1. §. A rendelet hatálya a Képviselő testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri 

Hivatalra, és az Önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan működő 
intézményekre terjed ki. 
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Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 
 

2. §. Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő 
költségvetési szervei (továbbiakban: költségvetési szervek): 

a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: 
- Farmos Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: 

Polgármesteri Hivatal), 
b) önállóan működő költségvetési szervek a Polgármesteri Hivatal, mint 

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódva: 
- Farmos Község Általános Iskola 
- Községi Óvoda, 
- Közművelődési Könyvtár Farmos, 
- Vízmű Farmos. 
 

Az Önkormányzat összesített 2012. évi költségvetése 
 

3. § A Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-
testület) az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. évi költségvetési 
kiadási és bevételi főösszegét 431 814 ezer forintban állapítja meg. 

 
4. § Az Önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt 
előirányzatonként: 

a) állami támogatás 169 411 e Ft 
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel   12 667 e Ft, 

amelyből 
ba) elkülönített állami pénzalapból,                        5 867 e Ft 
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                                     6 800 e Ft 

c) közhatalmi bevétel 172 673 e Ft 
d) intézményi működési bevétel,   57 248 e Ft 
e) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz     4 391 e Ft 
f) előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység 

ellátására történő igénybevétele) 15 424 e Ft 
 

5. § (1) Az Önkormányzat összesített 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az 
alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz 
a) működési költségvetés 343 277 e Ft 

aa) személyi jellegű kiadások:                     176 450 e Ft 
ab) munkaadókat terhelő járulékok és 

szociális hozzájárulási adó:                        46 368e Ft 
ac) dologi jellegű kiadások:                     114 696 e Ft 
ad) egyéb működési  kiadások                        5 763 e Ft 

b) felhalmozási költségvetés    3 696 e Ft 
ba) intézményi beruházások,                          605 e Ft 
bb) egyéb felhalmozási kiadások                        3 091 e Ft 

c) kölcsönök    3 792 e Ft 
 
(2) A Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság 

jellegű ellátásai:       72256 e Ft 
 

6. § (1) A költségvetés egyenlege 15 424 e Ft hiány. 
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(2) Az önkormányzat 2012. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik 
a) belső finanszírozással 15 424 e Ft 

(3) A belső finanszírozáson belül  
a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának 
igénybevétele  
      aa) működési célú  5 931 e Ft 
      ab) felhalmozási célú  9 493 e Ft 
 

7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évre összesített – 
közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja 
meg 
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 73,4 fő,  
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 81,13 fő. 

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 10 fő. 
 

8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, 
projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen 
projektekhez történő hozzájárulásokat az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 
9. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 500 e Ft, a 

céltartalék 9493 e Ft. 
(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a XIX. számú melléklet 

tartalmazza. 
 

10. § Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető 
ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot 
keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség 
érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a XX. számú 
mellékletben határozza meg. 

 
11. §. A civilszervezetek és szerveződések támogatásának előirányzatát rendelet XVIII. 

számú melléklete tartalmazza. Az alapítványok, egyesületek és egyéb civil 
szerveztek támogatásának helyi szabályait a Képviselő-testület külön rendeletben 
szabályozza. 

 
Az Önkormányzat saját költségvetése 

 
12. § A Képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2012. évi költségvetési főösszegét 426 

961 ezer forintban állapítja meg. 
 

13. § Az Önkormányzat saját, 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 
a) állami támogatás 169 411 e Ft 
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel   12 667 e Ft, 
     amelyből 
     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                                    5 867 e Ft 
     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                       6 800 e Ft 
c) közhatalmi bevétel 172 673 e Ft 
d) intézményi működési bevétel,    52 395 e Ft 
e) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz      4 391 e Ft 
f) előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység 
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ellátására történő igénybevétele)   15 424 e Ft 
 

14. § Az Önkormányzat saját, 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban 
meghatározott tételekből állnak, azaz 

a) működési költségvetés: 145 713 e Ft 
      aa) személyi jellegű kiadások:                      12 512 e Ft,  
      ab) munkaadókat terhelő járulékok és 

szociális hozzájárulási adó:                        2 465e Ft 
      ac) dologi jellegű kiadások:                     52 717 e Ft 
      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                     72 256 e Ft 
      ae) egyéb működési célú kiadások:                       5 763 e Ft 
 
b) felhalmozási költségvetés: 3 091 e Ft 
           ba) egyéb felhalmozási kiadások                     3 091 e Ft 
c) kölcsönök          3 792 e Ft 

 
15. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2012. évre – közfoglalkoztatottak 

nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg 
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,  
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő. 

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 10 fő. 
 

Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése 
 
16. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetési főösszegét 77 

377 ezer forintban állapítja meg. 
 

17. § A Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 74 462 e Ft 

 
b) intézményi működési bevétel,  2 915 e Ft 
 

18. § A Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban 
meghatározott tételekből állnak, azaz 
a) működési költségvetés 77 377 e Ft 
      aa) személyi jellegű kiadások:                     42 222 e Ft  
      ab) munkaadókat terhelő járulékok és 
      szociális hozzájárulási adó:                    11 534 e Ft 
      ac) dologi jellegű kiadások:                    23 621 e Ft 
      

19. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2012. évre – közfoglalkoztatottak 
nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg 
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 16,5 fő,  
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15,5 fő. 

 
 

Az Önkormányzat Farmos Község Általános Iskola költségvetési szervének 
költségvetése 

 



6 

20. § A Képviselő-testülete a Farmos Község Általános Iskola (továbbiakban: Általános 
Iskola) költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét 107 619 ezer 
forintban állapítja meg. 

 
21. § Az Általános Iskola költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt 

előirányzatonként: 
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 107 119 e Ft 
b) intézményi működési bevétel,         500 e Ft 

 
22. § Az Általános Iskola költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az 

alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz 
a) működési költségvetés: 107221 e Ft 
      aa) személyi jellegű kiadások:                      72129 e Ft,  
      ab) munkaadókat terhelő járulékok és 
      szociális hozzájárulási adó:                      19304e Ft 
      ac) dologi jellegű kiadások:                      15788 e Ft 
      
b) felhalmozási költségvetés: 398 e Ft 
      ba) intézményi beruházások,                    398 e Ft 
      

23. § A Képviselő-testület az Általános Iskola költségvetési szerv 2012. évre – 
közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint 
állapítja meg 

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 29,6 fő,  
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 29,6 fő. 

 
Az Önkormányzat Községi Óvoda költségvetési szervének költségvetése 

 
24. § A Képviselő-testülete a Községi Óvoda (továbbiakban: Óvoda) költségvetési szerv 

2012. évi költségvetési főösszegét 55874 ezer forintban állapítja meg. 
 

25. § Az Óvoda költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt 
előirányzatonként: 

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 55874 e Ft 
 

26. § Az Óvoda költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban 
meghatározott tételekből állnak, azaz 

a) működési költségvetés: 55874 e Ft 
      aa) személyi jellegű kiadások:                     38112 e Ft,  
      ab) munkaadókat terhelő járulékok és 

szociális hozzájárulási adó:                    10245 e Ft 
      ac) dologi jellegű kiadások:                      7517 e Ft 
       

27. § A Képviselő-testület az Óvoda költségvetési szerv 2012. évre – közfoglalkoztatottak 
nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg 
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 18,3 fő,  
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 18,3 fő. 

 
Az Önkormányzat a Közművelődési Könyvtár Farmos költségvetési szervének 

költségvetése 
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28. § A Képviselő-testülete a Közművelődési Könyvtár Farmos (továbbiakban: Könyvtár) 

költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét 13797 ezer forintban állapítja 
meg. 

 
29. § A Könyvtár költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt 

előirányzatonként: 
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 12 359 e Ft 
b) intézményi működési bevétel,    1 438 e Ft 
 

30. § A Könyvtár költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az 
alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz 
a) működési költségvetés: 13797 e Ft 
      aa) személyi jellegű kiadások:                       5644 e Ft,  
      ab) munkaadókat terhelő járulékok és 

szociális hozzájárulási adó:                      1505 e Ft 
      ac) dologi jellegű kiadások:                      6648 e Ft 
     

31. § A Képviselő-testület a Könyvtár költségvetési szerv 2012. évre – 
közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint 
állapítja meg 
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,  
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő. 

 
Az Önkormányzat Vízmű Farmos költségvetési szervének költségvetése 

 
36. § A Képviselő-testülete a Vízmű Farmos (továbbiakban: Vízmű) költségvetési szerv 

2012. évi költségvetési főösszegét  14 351 ezer forintban állapítja meg. 
 

37. § A Vízmű költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt 
előirányzatonként: 
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 14 351 e Ft 

 
38. § A Vízmű költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban 

meghatározott tételekből állnak, azaz 
a) működési költségvetés: 14351 e Ft 
      aa) személyi jellegű kiadások:                       5831 e Ft,  
      ab) munkaadókat terhelő járulékok és 

szociális hozzájárulási adó:                      1315 e Ft 
      ac) dologi jellegű kiadások:                      7205 e Ft 
     

39. § A Képviselő-testület a Vízmű költségvetési szerv 2012. évre – közfoglalkoztatottak 
nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg 
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,  
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő. 
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A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 
 
40. §. (1) Az Önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok 

módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) 
bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt. 

(2) A költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében 
meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok 
egymás között átcsoportosíthatók. A költségvetési szerv vezetője a tervezett 
módosításról, átcsoportosításról 5 napon belül tájékoztatja a polgármestert. A 
polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-
módosításról, átcsoportosításról a Képviselő-testületet harminc napon belül 
tájékoztatja.  

 (3) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert 
többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a 
polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.  

(4) A Képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével 
- negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves 
költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal 
módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – az 
önkormányzatot érintő módon - Áht. 14. §. (3) bekezdése szerinti fejezetben 
meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat 
csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-
testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. 

(5) Az Önkormányzat gazdálkodásával összefüggő feladatokat a Polgármesteri 
Hivatal látja el.  

 
41. §. A tartalék felhasználásról a Képviselő-testület dönt. 
 
42. §. (1) A polgármester az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit 

számlavezető pénzintézetnél lekötheti. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve 

pénzügyi műveletek lebonyolítását a Képviselő-testület a polgármester 
hatáskörébe utalja. 

 
43. §. Az Önkormányzat gazdálkodása során az év közben létrejött hiány finanszírozási 

módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelfelvételről a Képviselő-
testület dönt. 

 
44. §. (1) A költségvetési szerveknek a költségvetési alapokmányaikat e rendeletben 

meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek 
beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. A költségvetési 
szerveknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan 
maga után a költségvetési támogatást növekedését. A kiadási előirányzatok, 
amennyiben a tervezett saját bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők. 

(2) A költségvetési szervek a költségvetési rendeletben meghatározott kiemelt 
előirányzatokat nem léphetik túl. Az előirányzatok felhatalmazás nélküli 
túllépése az intézményvezető fegyelmi és anyagi felelősségre vonását vonja 
maga után. 
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45. §. (1) A költségvetési szervek vezetői a költségvetési év során keletkező többlet- 
bevételeikről a Képviselő-testületet kötelesek tájékoztatni.  

(2) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli intézményi 
működési többletbevételt a Képviselő-testület hatáskörében végrehajtott 
előirányzat-módosítást követően használhatja fel. 

(3) Az (1) bekezdés alapján végrehajtott előirányzat módosítással éven túli, tartós 
kötelezettségvállalás költségvetési fedezete nem biztosítható. 

 
46. §. (1) A költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatot nyújthatnak be a 

polgármester előzetes írásbeli tájékoztatása és jóváhagyása után. Pályázat csak 
olyan feladatra nyújtható be, amelyet a költségvetési szerv alapító okirata 
tartalmaz. A pályázat benyújtásának további feltétele, hogy a szükséges önrész 
rendelkezésre álljon. Az önrészt az intézmény saját költségvetésben biztosítja, 
vagy kérésére a Képviselő-testület biztosítja. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához minden esetben vizsgálni kell a 
megvalósítandó cél jövőbeni kiadási vonzatát. A költségvetési szerv abban az 
esetben pályázhat a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása nélkül, ha a 
pályázat megvalósítása önkormányzati finanszírozási többletigényt nem igényel. 
 

47. §. A közvetlen pénzbeli támogatás felajánlás elfogadásáról a költségvetési szerv 
vezetője köteles tájékoztatni a Polgármestert. 
 

48. §. (1) Az önállóan működő intézmények nettósított költségvetési támogatását a 
képviselő testület havi 1/12 szerinti ütemezésben biztosítja, kivéve a 
beruházások és felújítások finanszírozását. 

(2) A költségvetési szervek pénzellátásáról, a költségvetési rendeletnek 
megfelelően, a jegyző gondoskodik. 

 
49. §. (1) Feladatmutató változást a költségvetési szerv csak a Képviselő-testület előzetes 

engedélyével hajthat végre. Amennyiben a feladatmutató változás a 
költségvetési szerv jóváhagyott költségvetésében megállapított bevételi és 
kiadási főösszegeit érinti, a feladatmutató változás engedélyezése a Képviselő-
testület hatásköre.  

(2) A feladatmutató csökkentésről a költségvetési szerv vezetője köteles 
haladéktalanul a Polgármestert tájékoztatni. A Polgármester a feladatmutatóra 
biztosított kiadási előirányzat zárolásáról azonnal intézkedik. 

(3) Ha a költségvetési szerv feladatainak ellátásához pályázati úton vagy 
felajánlásból pénzeszközhöz jut, az ez által felszabaduló költségvetési 
előirányzatának esetleges elvonásáról a Képviselő-testület dönt a költségvetési 
rendelet egyidejű módosítás mellett. 

 
50. §. (1) A költségvetési szervek számára jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok 

kötöttek, azok között a költségvetési szerv átcsoportosítást a Képviselő-testület 
jóváhagyásával hajthat végre. 

(2) A költségvetési szerv pót előirányzati igényt csak akkor nyújthat be, ha a 
kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető az intézményi 
feladatellátás. 

(3) A költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata csak 
alaptevékenységére és azzal összefüggő kiadásokra használható fel. 
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51. §. (1) Az önállóan működő költségvetési szervek a költségvetési előirányzatok 
ütemezett elhasználásának nyomon követése érdekében a dologi kiadások 
jóváhagyott költségvetési előirányzatának felhasználása esetén a 
kötelezettségvállalás előtt az erre vonatkozó kötelezettségvállalási dokumentum 
tervezetét (szerződéstervezet, megrendelés) a polgármesterhez benyújtani 
kötelesek a 100 000,- forint alatti kifizetések, valamint a szolgáltatókkal 
létrejött szerződések alapján kifizetett közüzemi díjak kifizetése kivételéve. 

(2) Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője köteles a tárgyhó utolsó 
napján fennálló általa elismert tartozásállomány tekintetében – ideértve a 
nemleges nyilatkozat esetét is – a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig a 
Polgármesteri Hivatal gazdálkodási csoportja részére adatot szolgáltatni.  

(3) Ha a költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke 
eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át vagy a százötven millió 
forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, 
a Képviselő-testület a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.  

 
52. §. (1) A költségvetési szervek társadalmi szervezetet, alapítványt nem támogathatnak.  

(2) A költségvetési szerv saját nevében a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti 
adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet, továbbá törvényben 
meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhet meg, 
pénzügyi lízinget vagy faktoringot magában foglaló szerződést nem köthet, és 
garanciát és kezességet nem vállalhat. 

(3) Az önkormányzat által támogatott szervezetek és magánszemélyek tartalmi és 
pénzügyi elszámolási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű 
összeg rendeltetésszerű használatára vonatkozóan, jogszabály szerint. 

 
53. §. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési egyenlegének a tervezettől 

eltérő, kedvezőtlen alakulása esetén a költségvetési szervek támogatási 
előirányzatait, egyéb támogatások előirányzatát zárolhatja, csökkentheti, 
törölheti. 

(2) A zárolás nem vonatkozhat: 
a) meghatározott személyi juttatások és járulékaik finanszírozásához 

szükséges önkormányzati támogatás, 
b) segélyek  

előirányzataira. 
(3) A zárolás eloldásáról vagy a zárolt összegnek megfelelő előirányzat 

csökkentéséről, törléséről legkésőbb a költségvetési év zárását megelőzően dönt a 
Képviselő-testület. 

 
Személyi juttatásokkal való gazdálkodás 

 
54. §. (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a létszámkeretek 

meghatározása. A költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve módosított 
személyi juttatások és a költségvetési létszám-előirányzatával a jogszabályi 
előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodik. 

(2) A létszámgazdálkodásért és a személyi juttatások előirányzatainak jogszerű 
felhasználásáért a költségvetési szerv vezetője felel, és egyben gondoskodik az 
intézményi létszám és személyi juttatások előirányzat nyilvántartás, továbbá a 
kötelezettségvállalás nyilvántartás vezetéséről. A költségvetési szerveknél üres 
álláshely csak a fenntartó előzetes hozzájárulásával tölthető be. 
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(3) A költségvetési szervek a 2012. évben keletkezett bérmaradványuk évközi 
felhasználását a polgármesterrel történő előzetes egyeztetést követően 
teljesíthetik. 

 
Pénzmaradványra vonatkozó rendelkezések 

 
55. §. (1) A költségvetési szervek pénzmaradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá és 

dönt a szabad pénzmaradvány felosztásáról, pénzmaradvány csak a Képviselő-
testület jóváhagyása után használhatják fel a költségvetési szervek. A 
pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely többlet 
kiadással járna. 

(2) A pénzmaradványból a költségvetési szerveket nem illeti meg: 
a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg, 
b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó pénzügyi teljesítés 

nélküli – összegek maradványa, 
c) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány. 

(3) A költségvetési szerveket meg nem illető pénzmaradvány összege az 
Önkormányzatot illeti meg. 

(4) A pénzmaradvány költségvetési szervet megillető és meg nem illető összegét az 
Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosításában kell előírni 
a zárszámadást követő testületi ülésen. 

(5) A központi költségvetésből származó támogatások 2011. évi elszámolásához 
kapcsolódó befizetési kötelezettség érdekében a költségvetési szervek részére 
pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettséget kell előírni. 

 
Záró és egyéb rendelkezések 

 
56. §. (1) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület felelős. 

(2) A költségvetési rendelet végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a 
polgármester felelős. 

(3) A költségvetési szervek vezetői felelősek a vezetésük alatt álló intézmény 
költségvetésének végrehajtásáért. 

(4) A költségvetési szervek gazdálkodásának törvényességét a belső ellenőr 
közreműködésével a jegyző ellenőrzi, a Képviselő-testület által meghatározott 
belső ellenőrzési ütemtervnek megfelelően. A belső ellenőrzési feladatokat 
ellátására társulás keretében kerül sor. 

 
57. §. (1) A polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről 

szeptember 15-ig, a háromnegyed éves helyzetéről a tárgyévet követő évi 
költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a Képviselő-
testületet. 

(2) A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a 
költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a Képviselő-
testület elé. 

 
58. §. (1) Polgármesteri keret előirányzata 2012. évben nem kerül megállapításra.  

(2) A köztisztviselők illetményalapjának összege, cafetéria juttatása a 2012. évi 
költségvetési törvényben megállapított összeggel azonos. 
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59. §. Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek 
következményei elhárítása céljából a polgármester az Áht rendelkezéseitől eltérő, a 
helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, 
amelyekről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. 

 
60. §. (1) A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint 

készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.  
 
61. §. (1) A rendelet kihirdetési napján lép hatályba, rendelkezéseit 2012. évi költségvetés 

végrehajtása során kell alkalmazni. 
(2) A rendelet mellékletei: 
I. számú melléklet: Címrend 
II. számú melléklet: Az Önkormányzat bevételei forrásonként 
III. számú melléklet: Intézményi működési bevételek alcímenként 
IV. számú melléklet: Polgármesteri Hivatal 
V. számú melléklet: Védőnői szolgálat 
VI. számú melléklet: Háziorvosi szolgálat; Fogorvosi szolgálat; Házi szociális 

gondozás 
VII. számú melléklet: Rendszeres és eseti ellátások 
VIII. számú melléklet: Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység 
IX. számú melléklet: Város- és községgazdálkodás 
X. számú melléklet: Közvilágítás 
XI. számú melléklet: Vízmű 
XII. számú melléklet: Temetkezés 
XIII. számú melléklet: Művelődési ház 
XIV. számú melléklet: Könyvtár 
XV. számú melléklet: Óvoda 
XVI. számú melléklet: Általános iskolai oktatás 
XVII. számú melléklet: Élelmezés 
XVIII. számú melléklet: Működési hozzájárulások, tagdíjak, ösztöndíjak; 
Támogatott szervezetek; Felújítási és felhalmozási kiadások 
XIX. számú melléklet: Céltartalék felhasználása 
XX. számú melléklet: Az önkormányzat költségvetése feladatonként 
XXI. számú melléklet: Az Önkormányzat 2011. évre tervezett, többéves kihatással 
járó feladatai és előirányzatai éves bontásban 
XXII. számú melléklet: Az Önkormányzat költségvetési szervei 2012. évi 
előirányzott működési kiadásai, valamint létszámai 
XXIII. számú melléklet: Előirányzat felhasználási ütemterv 
XIV. számú melléklet: A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2013-
2014-2015. évi alakulását bemutató mérleg 

 
Farmos, 2012. március 8. 
 
/:Horváth László:/      /:Turóczi István Zoltánné:/ 
polgármester        aljegyző 
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Z á r a d é k: 
 
A rendelet a mai napon kihirdetésre került. 
 
Farmos, 2012. … 
 
 

/:Turóczi István Zoltánné:/ 
aljegyző 

 
 
Napirend:  
 
2./ Adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló  
      353/2011./XII.30./ Kormányrendelet helyi végrehajtásáról szóló rendeletnek az  
      elfogadása 
      Előadó: Horváth László polgármester 
 
Horváth László polgármester: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
kormányrendelet 2.§ (1) bekezdésében meghatározott önkormányzat saját bevételeként 
2012 évben  

-helyi adóból származó bevétele 4.300,-eFt, 7.800,-eFt, 33.000,-eFt 
-bírság, pótlék, és díjbevételből: 1.200,-eFt, 2.017,-eFt, 500,-eFt, 637,-eFt és 250,-eFt 
Összesen: 49.704,-eFt. 

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§ (3) bekezdése 
alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes 
fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben 
sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. 
2012. évben: 3.792,-eFt, 1.350,-eFt 
Összesen: 5.142,-eFt, 
Amely nem éri el a saját bevételek 50%-át. 
 
Horváth László polgármester: Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
Horváth László polgármester: Kéri, aki elfogadja az ismertetett előterjesztést, 
kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítja, hogy a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  

 
    40/2012. (III.08.) számú képviselő-testületi határozat 

Adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás 
részletes szabályairól szóló 353/2011./XII.30./ 
Kormányrendelet helyi végrehajtásáról 

 
Farmos község Önkormányzati Képviselő-testülete 
megtárgyalta az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény ( a továbbiakban: Áht.) 29.§ (3) alapján  
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„A helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési 
rendelet, határozat elfogadásig határozatban állapítja meg a 
Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása 
alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját 
bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése 
szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre 
várható összegét.” 
Az önkormányzat saját bevételének minősül: 

 
1. helyi adóból származó bevétele 4.300,-eFt, 7.800,-eFt, 

33.000,-eFt 
5. bírság, pótlék, és díjbevételből: 1.200,-eFt, 2.017,-eFt, 
500,-eFt, 637,-eFt és 250,-eFt 
Összesen: 49.704,-eFt. 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi 
CXCIV. törvény 10.§ (3) bekezdése alapján az önkormányzat 
adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes 
fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet 
futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az 
önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. 
2012. évben: 3.792,-eFt, 1.350,-eFt 
Összesen: 5.142,-eFt, 
Amely nem éri el a saját bevételek 50%-át. 
Határidő: 2012. március 8. 
Felelős: Horváth László polgármester 
Értesül: Turóczi István Zoltánné aljegyző 

                 Horvát Judit gazdálkodási vezető-főtanácsos 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
Horváth László polgármester: Az ülést bezárja.  
 
 

Kmf. 
 
 

Horváth László        Turóczi István Zoltánné  
polgármester        aljegyző 

 
 

Dr. Ács József Ferenc       Vincze Tamás 
jkv. hitelesítő        kv. hitelesítő 

 
 
A kivonat hiteles: Varga Adrienn jkv. 

 
 
 


