
Farmos Község 
Önkormányzat 
  
  

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
 Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 11-én 
18.00 órai kezdettel tartott ülésén. 
 
Jelen vannak: Horváth László polgármester, Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester, 
Kollár Ferenc, Miknai Ferenc, Vincze Tamás képviselők. 
 
Távolmaradását bejelentette:  Dr. Ács Attila, Dr. Ács József Ferenc képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen van:: Böjti Károlyné óvoda vezető, Bugyiné Gyürki Andrea 
Művelődési Ház, Könyvtár vezető, Glócz Zoltán körzeti megbízott, Horváth Judit 
pénzügyi előadó, Turóczi István Zoltánné jegyző 
 
Horváth László polgármester: Köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy az 
ülés határozatképes. Jegyzőkönyvvezetőnek felkéri Varga Adriennt, jegyzőkönyv 
hitelesítőknek Megyesné Kenyó Ilona alpolgármestert és Vincze Tamás képviselőt.  
Kéri, hogy a meghívóban szereplő napirendektől eltérően, az előterjesztés az 
önkormányzat által kötött bérleti szerződések felülvizsgálatára napirendi pontot zárt ülés 
keretében utolsó napirendi pontként tárgyalják. Javasolja a napirendi pontok módosítását 
az alábbiak szerint:  
 
Napirendi pontok: 
 
Nyílt ülés keretében:  
 
1./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, tett intézkedésekről 
     Előadó: Horváth László polgármester 
 
2./ Beszámoló a községi önkormányzat és intézményeinek 2012. évi költségvetésének I.  
     félévi teljesítéséről 
     Előterjesztés az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012.(III.23.)  
     rendelet módosítására 
     Előadó: Horváth László polgármester 
 
3./ Előterjesztés a 2013 évben kezdődő tanévtől az oktatási intézmény működtetéséről  
     Előadó: Horváth László polgármester 
 
4./ Előterjesztés a 2013. évi költségvetést érintő rendeletek módosításáról  
     Előadó: Horváth László polgármester 
 
5./ Egyebek 
     Előadó: Horváth László polgármester 
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Zárt ülés keretében:  
 
6./ Előterjesztés az önkormányzat által kötött bérleti szerződések felülvizsgálatára 
     Előadó: Horváth László polgármester 
 
Horváth László polgármester: Kéri, aki egyetért a jegyzőkönyvvezetőre, hitelesítőkre és 
a módosított napirendi pontokra tett javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítja, hogy a testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta.  
 
Napirend:  
 
1./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, tett intézkedésekről  
     Előadó: Horváth László polgármester 
 
Horváth László polgármester: Felkéri Glócz Zoltán körzeti megbízottat, hogy ismertesse 
a két ülés között történt rendőrségi eseményeket.  
 
Glócz Zoltán körzeti megbízott: Röviden tájékoztatja a jelen lévőket, illetve a kábel tv 
nézőit az utóbbi egy hónapban területünkön történt büntető eljárásokról.  

- Tettleges becsületsértés történt a Krizsánban. 
- 2 lopás miatt folyik eljárás, ismeretlen tettes ellen. Minkét esetben vízszivattyút 

loptak el a lakóház udvaráról. Egyiket a Hunyadi János utcából, a másikat a 
Kossuth Lajos utcából.  

- Csalás elkövetése miatt folyik eljárás, ami személygépkocsival kapcsolatos. Ismert 
személy ellen folyik az eljárás.  

- Vasúti sorompó letörés volt. 
- A Muszályban állatkínzás történt. Mérget szórtak ki a baromfik elé, és több állat is 

elhullott. Ismeretlen tettes ellen folyik az eljárás, a tettesre vonatkozóan nincsenek 
információk.  

- Áramlopás történt a Karinthy utcában. Lakatlan ház területére behatoltak, és 
hosszabbítón keresztül másik lakáshoz vezették az áramot.  

Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.  
 

Kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
Horváth László polgármester: Tájékoztatást tart a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről. 
-2012. augusztus 14-én megtörtént a jegyzői pályázat elbírálása, Tóth Julianna vezette az 
ülést. A két ülés között történt események után, a jegyző leteszi az esküt. 
-2012. augusztus 19. Államalapító Szent István ünnepe, új kenyér ünnepe, állampolgári 
eskütétellel. Részt vett az ünnepségen dr. Kovács Zoltán kommunikációs államtitkár, dr. 
Borókai Gábor díszpolgár, a Heti Válasz főszerkesztője, és dr. Borókainé dr. Vajdovics 
Éva Rozália államtitkár.  
-2012. augusztus 21-én a Pest Megyei Levéltár ellenőrzést tartott, mindent rendben talált.  
-2012. augusztus 23. leltárfelvétel volt a Védőnői Szolgálatnál átadás-átvétellel, illetve a 
vezető védőnő szakmai ellenőrzést tartott.  
-2012. augusztus 24-27. 25 fős küldöttség utazott Várfalvára a testvértelepülésre.  
-2012. augusztus 25. Nagycsaládosok Egyesületének Országos találkozója volt Gyulán.  
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-2012. augusztus 26. dr. Tarnai Richárd Pest Megyei Kormánymegbízott, Apák és Fiúk 
kerékpártúrán érintette volna Farmost, de mivel Várfalván voltak, másik útvonalat 
választott.  
-2012. augusztus 27. az óvodában tanévkezdő értekezletet tartottak.  
-2012. augusztus 28-án a Vidékfejlesztési Minisztériumban egyeztető megbeszélésen vett 
részt a Tanyafejlesztési Program keretében beadandó pályázattal kapcsolatban.  
-2012. augusztus 29-én 60 db új szék került a házasságkötő terembe.  
-2012. augusztus 31-szeptember 11-ig tart a tüdőszűrés a Művelődési Házban.  
-2012. szeptember 1-én két rendezvény volt a településen. Az egyik a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom családi napja a Kúria előtti parkban, a másik pedig Gál Zoltán 
által szervezett szüreti felvonulás. Képviselői kérés hangzott el, miszerint a településen, ha 
rendezvényekre kerül sor, értesítsék őket, hogy a lakosságot tájékoztatni tudják, ha 
érdeklődnek.  
-2012. szeptember 3-án hétfőn tanévnyitó volt az általános iskolában.  
-2012. szeptember 4-én ülést tartott a Pénzügyi Bizottság.  
-2012. szeptember 4-én érdeklődött a MÁV-nál a vasúti megálló felújításáról. A régi 
vezetés, akikkel kapcsolatban állt, már nincs hivtalban. . Az új vezetés azt a tájékoztatást 
adta, hogy ebben az évben el fog készülni, közbeszerzés kiírás alatt van a felújításra.  
-2012. szeptember 5-én megkezdődött a Jászberényi út kátyúzása.  
-2012. szeptember 5-én aláírásra került a kamerarendszer kiépítéséről szóló szerződés. A 
polgárőrségnek az elnöke, illetve a gyöngyösi kivitelező írták alá. 3 kamera kerül 
kiépítésre a hivatal körül, illetve wifi kapcsolattal a kúria lesz megfigyelve. Ez a rendszer 
bővíthető. A rendszer a Belügyminisztériummal online kapcsolatban lesz.  
-2012. szeptember 7-én köszöntötték az anyakönyvvezetővel a 90 éves Ócsai Jánosnét, és 
átadták Orbán Viktor miniszterelnök jó kívánságait tartalmazó oklevelet. 
-2012. szeptember 10-én megbeszélést tartottak a falunappal kapcsolatban, melyen az 
egyesületek vezetői vettek részt.  
- Bejelenti, hogy 2012. augusztus. 23, 24, 27-én szabadságon volt.  
Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
    109/2012. (IX.11.) számú képviselő-testületi határozat 

A két ülés között történt fontosabb eseményekről, tett 
intézkedésekről 

 
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Polgármester tájékoztatóját a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, tett intézkedésekről elfogadja. 
Határidő: határozatban foglaltak szerint 
Felelős: Horváth László polgármester 

 
Horváth László polgármester: A kormánytisztviselőnek kinevezésekor a munkáltatói 
jogot gyakorlója előtt esküt kell tennie. A jegyző munkáltatói jogait a Képviselő-testület 
gyakorolja, ezért felkéri Turóczi István Zoltánnét az eskü megtételére.  
 
ESKÜ 
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„Én Turóczi István Zoltánné becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 
Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és 
másokkal is megtartatom, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom.  
Isten engem úgy segélyjen.” 
 
Turóczi István Zoltánné jegyző: Köszöni szépen a bizalmat. Nagy lelkesedéssel dolgozik a 
munkaterületén. Szeretné minden erejével támogatni a testületet, hogy olyan döntéseket 
hozzon, amely a lakosság megelégedésére, és a település fejlődésére szolgál. Az alapelve a 
csapatmunka, és ha nem áll mellette a hivatali apparátus, akkor nagyon nehéz neki, de ha 
ők nem állnak a testület mellett, akkor a testületnek nagyon nehéz, és ha a testület nem áll 
a falu mellett, akkor a falunak nagyon nehéz. Minden erejével, energiájával azon lesz, 
hogy ez egy igazi közösség legyen, és együtt tevékenykedjenek.  
 
Napirend:  
 
2./ Beszámoló a községi önkormányzat és intézményeinek 2012. évi költségvetésének I.  
     félévi teljesítéséről 
     Előterjesztés az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012.(III.23.)  
     rendelet módosítására 
     Előadó: Horváth László polgármester 
 
Horváth László polgármester: Ismerteti a Pénzügyi Bizottsági ülésen felmerült 
észrevételeket.  
- A 2. számú mellékletben a háziorvosi szolgálat fejezetnél a továbbszámlázott 
szolgáltatásnál nem volt bevétel. Erre azt a választ kapták, hogy az első félévben valóban 
nem volt továbbszámlázás, azóta már megtörtént.  
- Az 1. számú mellékletnél az építményadó bevétel teljesülése miért csak 28%? Az volt a 
válsz, hogy programhiba és értelmezési hiba volt, valamint jogszabályváltozás történt. A 
Monsanto Hungária Kft. építményadójával kapcsolatban volt a másként értelmezés.  
Ezeknek a figyelembe vételével valószínűleg a bevétel túltervezett és nem fog teljesülni.  
-A 3. számú mellékletnél a külső személy juttatásával kapcsolatban volt kérdés, hogy miért 
annyi. A nem tervezett, de teljesítés oka a népszámlálás kifizetéséből adódott, valamint a 
helyettesítő jegyző bére van ide könyvelve. 
-A 11. számú mellékletben a Vízműnél az egyéb üzemeltetésen miért 351% a teljesítés? A 
válasz az volt, hogy az ivóvízminőség javító pályázati díj kifizetéséből adódott az összeg.  
-A 15. mellékletnél a közalkalmazottak egyéb juttatása. Ide van terhelve a betegszabadság, 
a költségvetésnél ez nem tervezhető.  
-A 18. számú mellékletnél a támogatott szervezeteknél helytelenül volt kiszámolva a 
teljesítés %-os értéke, a 46 % helyett a helyes érték 30%. 
-A költségvetés összességével kapcsolatban Kollár Ferenc képviselő úr észrevétele volt, 
hogy a bevétel nagyobb a kiadásnál, és rulírhitelhez sem lett hozzá nyúlva, ez nagyon jó.  
Vincze Tamás képviselő úr is csatlakozott Kollár képviselő úrhoz, nem emlékszik, hogy az 
elmúlt évek során lett volna ilyen féléves teljesítés. 
A bizottsági ülésen elhangzott észrevételekkel és a rá kapott válaszokkal a bizottság 
egyhangúlag támogatta, a testületnek elfogadásra javasolta a 2012. II. félévi költségvetési 
beszámolót.  
Várja a kérdéseket, hozzászólásokat. 
 
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: A Polgármesteri Hivatalnál az egyéb 
kommunikációs szolgáltatásnál nagyon magas túlteljesítés van. Mi ennek az oka? 
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Horváth Judit pénzügyi előadó: Népesség nyilvántartó rendszerhez program követés, 
frissítés, ami nem volt betervezve.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
    110/2012. (IX.11.) számú képviselő-testületi határozat 
    2012. I. félévi költségvetés teljesítéséről  
 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Farmos Község Önkormányzatának és Intézményeinek 2012. 
I. féléves költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolóját 
elfogadta.  

    Határidő: 2012. szeptember 15. 
    Felelős: Horváth László polgármester 
    Értesül: Horváth László polgármester 
     Turóczi István Zoltánné jegyző 
     Horváth Judit pénzügyi vezető-főtanácsos 
 
A testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:  
 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

../2012. (...) önkormányzati rendelete 
 

a 4/2012.(III.23) az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet 
módosításáról, és 

az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről 
 
 
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. 
 
2.§ Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztató 
az önkormányzat és költségvetési szerve adatait – a helyi önkormányzat 4/2012 (III. 23.) 
számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint tartalmazza.  
 
 

Az Önkormányzat összesített 2012. első félévi beszámolója 
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3.§ Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, 2012. év első félévében teljesített 
költségvetési bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 
4.§ (1) Az Önkormányzat összesített első félévben teljesített bevételeit 229 861 ezer 

forintban, kiadásait 218 660 ezer forintban állapítja meg. 
 (2) A bevételek és kiadások egyenlege: 11 201 ezer forint. 
 
5.§  Az Önkormányzat összesített költségvetési bevételeinek 2012. első félévi teljesítése 

kiemelt     előirányzatonként: 
 
 

Kiemelt bevételi előirányzatok 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 

Bevételek összesen: 431814 436793 229861 
Ebből: állami támogatás 169411 174152 96302 

Műk.és felhalm.célú 
támogatásértékű bevétel 12667 13281 5456 

Ebből: elkülönített állami 
pénzalapból 

5867 
5867 1606 

                társadalombiztosítás      
pénzügyi alapjaiból 

6800 
6800 3393 

Közp.kv.szervtől  614 457 
közhatalmi bevétel 172673 172216 93548 
intézményi működési bevétel 57248 57705 27171 
műk.és felhalm.vélú átvett 
pénze. 4391 4015 7366 
előző évi pénzmaradv.igénybe v. 15424 15424  
Függő,átfutó bev.   18 
 
6.§ Az Önkormányzat összesített költségvetési kiadásainak 2012. első félévi teljesítése 
kiemelt előirányzatonként: 

 
a) működési költségvetés:  

 

Kiemelt kiadási előirányzatok 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 

Kiadások összesen 424326 429305 214957 
Ebből:-személyi jellegű kiadások 176450 180087 87153 
         -munkaadókat t.járulékok 46368 48649 23225 
         -dologi jellegű kiadások 113496 113673 66470 
         -pénzeszköz átadások 5763 5763 1192 
         -ellátottak pénzb.juttatásai 72256 71140 34552 
         -tartalék 9993 9993  

 
b) felhalmozási költségvetés: 

 

Kiemelt kiadási előirányzatok 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 

Kiadások összesen 3696 3696 1807 
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Ebből:-intézményi beruházások 605 605 1807 
          - egyéb felhalm,kiadások 3091 3091  
 
c) Kölcsönök    
 

Kiemelt kiadási előirányzatok 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 

Kiadások összesen 3792 3792 1896 
 
d) Függő, átfutó kiadások: 2365 ezer forint 
 
7.§  Pénzkészlet: 39 538 ezer forint 

 
8.§ Az Önkormányzat 2012. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-

előirányzata 73,4 fő, teljesítés 73,4 fő 
 
9.§ A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 10 fő, teljesítés 8 fő. 
 
 

Az Önkormányzat saját költségvetésének 2012. első félévi teljesítése 
 
 
10.§  A Képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2012.első félévben teljesített bevételeit 

228 082 ezer forintban, kiadásait 216 953 ezer forintban állapítja meg. 
 
11.§ Az Önkormányzat saját költségvetési bevételeinek 2012. első félévi teljesítése kiemelt 
előirányzatonként: 
 
 

Kiemelt bevételi előirányzatok 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 

Bevételek összesen: 426961 431940 228082 
Ebből: állami támogatás 169411 174152 96302 

Műk.és felhalm.célú 
támogatásértékű bevétel 12667 13281 5456 

Ebből: elkülönített állami 
pénzalapból 

5867 
5867 1606 

                társadalombiztosítás      
pénzügyi alapjaiból 

6800 
6800 3393 

Közp.kv.szervtől  614 457 
közhatalmi bevétel 172673 172156 93474 
intézményi működési bevétel 52395 52912 25481 
műk.és felhalm.vélú átvett 
pénze. 4391 4015 7366 
Előző évi pénzmaradv.igénybe 
v. 15424 15424  
Függő,átfutó bev.   3 
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12.§ Az Önkormányzat saját költségvetési kiadásainak 2012. első félévi teljesítése kiemelt 
előirányzatonként: 
 
a) működési költségvetés:  

 

Kiemelt kiadási előirányzatok 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat Teljesítés 

Kiadások összesen 420078 425057 214515 
Ebből:-személyi jellegű kiadások 12512 12947 5893 
         -munkaadókat t.járulékok 2465 2582 1212 
         -dologi jellegű kiadások 52717 52978 26392 
         -intézményfinanszírozás 264372 321474 150694 
         -pénzeszköz átadások 5763 5763 1192 
         -ellátottak pénzb.juttatásai 72256 19320 9938 
         -tartalék 9993 9993  
 
b) felhalmozási költségvetés: 

 

Kiemelt kiadási előirányzatok 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 

Kiadások összesen 6883 6883 2438 
Ebből:-egyéb felhalm,kiadás 3091 3091 542 
         -hiteltörlesztés 3792 3792 1896 
 
c) Függő, átfutó kiadások: 19 194 ezer forint 
 
13.§  Pénzkészlet: 39 466 ezer forint 
 
14.§  Az Önkormányzat saját létszám előirányzata 3 fő, teljesítés 3 fő. 

 
Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala költségvetésének 2012. első félévi 

teljesítése 
 
 
15.§ A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2012. első félévben teljesített bevételeit 

48 961 ezer forintban, kiadásait 48 889 ezer forintban állapítja meg. 
 
16.§ A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek 2012. első félévi teljesítése 

kiemelt előirányzatonként: 
 

Kiemelt bevételi előirányzatok 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 

Bevételek összesen: 77377 131326 48961 
Ebből:-irányító szervtől kapott 

támogatás 74462 128411 48003 
         -intézményi saját bevétel 2915 2915 944 
        -függő,átfutó bevétel   14 
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17.§ A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek 2012. első félévi teljesítése 

kiemelt előirányzatonként: 
 
a) Működési költségvetés 
 

Kiemelt kiadási előirányzatok 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat Teljesítés 

Kiadások összesen 77377 131326 48889 
Ebből:-személyi jellegű kiadások 42222 42875 19109 
         -munkaadókat t.járulékok 11534 13010 5122 
         -dologi jellegű kiadások 23621 23621 16873 
         -ellátottak juttatásai  51820 24614 
 
b) Függő, átfutó kiadások: 16 829 ezer forint 
 
18.§ Pénzkészlet: 72 ezer forint 
 
19.§ A Polgármesteri Hivatal létszám előirányzata 16,5 fő, teljesítés 16,5 fő 
 

Az Önkormányzat Farmos Község Általános Iskola költségvetési szerve 
költségvetésének 2012. első félévi teljesítése 

 
 
20.§ A Képviselő-testülete a Farmos Község Általános Iskola (továbbiakban: Általános 

Iskola) költségvetési szerv 2012. első félévben teljesített költségvetési bevételi és 
kiadási főösszegét  59 544 ezer forintban állapítja meg. 

 
21.§ Az Általános Iskola költségvetési szerv költségvetési bevételeinek 2012. első félévi 

teljesítése kiemelt előirányzatonként: 
 
 
 

Kiemelt bevételi előirányzatok 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 

Bevételek összesen: 107619 109262 59544 
Ebből:-irányító szervtől kapott 

sámogatás 107119 108762 59156 
         -intézményi saját bevétel 500 500 387 
        -függő,átfutó bevétel   1 

 
 
22.§ Az Általános Iskola költségvetési szerv költségvetési kiadásainak 2012. első félévi 

teljesítése kiemelt előirányzatonként: 
 
 
 
 
 



10 

a) Működési kiadások 
 

Kiemelt kiadási előirányzatok 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 

Kiadások összesen 107221 108867 58279 
Ebből:-személyi jellegű kiadások 72129 73424 37105 
         -munkaadókat t.járulékok 19304 19655 9890 
         -dologi jellegű kiadások 15788 15788 11284 

 
b) Felhalmozási kiadások 

 

Kiemelt kiadási előirányzatok 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 

Kiadások összesen 398 398 1265 
Ebből:-intézményi beruh.kiad. 398 398 1265 
 
 
23.§ Az Általános Iskola létszám előirányzata 29,6 fő, teljesítés 29,6 fő. 

 
 
 

Az Önkormányzat Községi Óvoda költségvetési szerve költségvetésének 2012. első 
félévi teljesítése 

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

2012. első félévben teljesített költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 28423 ezer 
forintban állapítja meg. 

 
25.§ Az Óvoda költségvetési szerv költségvetési bevételeinek 2012.első félévi teljesítése 

kiemelt előirányzatonként: 
 

Kiemelt bevételi előirányzatok 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés  

Bevételek összesen: 55874 56960 28423  
Ebből:-irányító szervtől kapott 

sámogatás 55874 56960 28423  
     

 

 
26.§ Az Óvoda költségvetési szerv költségvetési kiadásainak 2012. első félévi teljesítése 

kiemelt előirányzatonként: 
 

Kiemelt kiadási előirányzatok 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés  

Kiadások összesen 55874 56960 28423  
Ebből:-személyi jellegű kiadások 38112 38967 19488  
         -munkaadókat t.járulékok 10245 10476 5614   
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         -dologi jellegű kiadások 7517 7517 3321  
     
     

 

27.§ Az Óvoda létszám előirányzata 18,3 fő, teljesítés 18,3 fő  
  
  
  

Az Önkormányzat a Közművelődési Könyvtár Farmos költségvetési szerve 
költségvetésének 2012. első félévi teljesítése 

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

költségvetési szerv 2012. első félévben teljesített költségvetési kiadási és bevételi 
főösszegét 6174 ezer forintban állapítja meg. 

 
29.§ A Könyvtár költségvetési szerv költségvetési bevételeinek 2012. első félévi teljesítése 

kiemelt előirányzatonként: 
 
 

Kiemelt bevételi előirányzatok 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 

Bevételek összesen: 13797 14146 6174 
Ebből:-irányító szervtől kapott 

támogatás 12359 12708 5741 
         -intézményi saját bevétel 1438 1438 433 

 
30.§ A Könyvtár költségvetési szerv költségvetési kiadásainak 2012. első félévi teljesítése 
kiemelt előirányzatonként: 
 

Kiemelt kiadási előirányzatok 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 

Kiadások összesen 13797 14146 6174 
Ebből:-személyi jellegű kiadások 5644 5822 2731 
         -munkaadókat t.járulékok 1505 1553 731 
         -dologi jellegű kiadások 6648 6771 2712 

 
31.§  A Könyvtár létszám előirányzata 3 fő, teljesítés 3 fő. 
 

Az Önkormányzat Vízmű Farmos költségvetési szerve költségvetésének 2012. első 
félévi teljesítése 

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

2012. első félévben teljesített kiadási és bevételi költségvetési főösszegét 9 373 ezer 
forintban állapítja meg. 

 
33.§ A Vízmű költségvetési szerv költségvetési bevételeinek 2012. első félévi teljesítése 

kiemelt előirányzatonként: 
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Kiemelt bevételi előirányzatok 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 

Bevételek összesen: 14351 14633 9373 
Ebből:-irányító szervtől kapott 

támogatás 14351 14633 9373 
 

34.§  A Vízmű költségvetési szerv költségvetési kiadásainak 2012. első félévi teljesítése 
kiemelt előirányzatonként 

 

Kiemelt kiadási előirányzatok 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 

Kiadások összesen 14351 14633 9373 
Ebből:-személyi jellegű kiadások 5831 6053 2827 
         -munkaadókat t.járulékok 1315 1375 656 
         -dologi jellegű kiadások 7205 7205 5890 
    
 
35.§ A Vízmű létszám előirányzata 3 fő, teljesítés 3 fő. 
 
36.§ (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2012. évi költségvetés 

végrehajtása során kell alkalmazni. 
 

(2) A rendelet mellékletei: 
 

I. számú melléklet: Az Önkormányzat bevételei forrásonként 
II. számú melléklet: Intézményi működési bevételek alcímenként 
III. számú melléklet: Polgármesteri Hivatal 
IV. számú melléklet: Önkormányzat 
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 költségvetési szervei 2012. évi 
előirányzott működési kiadásai, valamint létszámai 
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Farmos, 2012. szeptember  
 
   Horváth László    Turóczi István Zoltánné 
    polgármester                         jegyző 
 
 
Napirend:  
 
3./ Előterjesztés a 2013 évben kezdődő tanévtől az oktatási intézmény működtetéséről  
     Előadó: Horváth László polgármester 
 
Horváth László polgármester: A Pénzügyi Bizottság a napirendi pontot meg tárgyalta. 
Megkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse az ülésen elhangzottakat.  
 
Miknai Ferenc képviselő: A bizottság hosszas megbeszéléssel árgyalta a napirendi 
pontot. A bizottság egymás győzködése mellett, 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 
tartózkodással úgy döntött, hogy az iskola működtetése Farmos Község Önkormányzatánál 
marad. A jelenlegi ismeretek szerint gépjárműadó 20 millió Ft, személyi jövedelemadó 
24.073 e Ft, elvonás 2013-ban 20 millió Ft.  
Az iskolai normatíva 110.509 e Ft. Az óvoda költsége 56.960 e Ft, az iskola személyi 
kiadásával  2013-tól 93.079 Ft-tal csökken az Önkormányzat iskolára fordított összege, 
mivel az iskola bére és járulékai az állam kezelésébe kerül. Ebből kifolyólag az 
Önkormányzat létszáma 73,4 főről 43,8 főre változik. A bér és járulékai 228.736 e Ft-ról, 
135.657 e Ft-ra változik.  
Összességében az önkormányzat kiadása csökken 93.079 e Ft-tal a gépjárműadó elvonás, 
az SZJA elvonás közel 20.000 Ft, továbbá a közoktatási normatíva 64.095 e Ft, összesen: 
84.095 e Ft. 
A döntést szeptember 30-ig kell meghozni a 2013/14-es tanévre. A bizottság úgy döntött, 
hogy Farmos Község Önkormányzata lássa el az iskola működtetését.  
 
Kollár Ferenc képviselő: A Pénzügyi ülésen, amikor a számokat még nem ismerte, akkor 
is azt mondta: hogy biztos benne, hogy Farmos Község Önkormányzatának fenn kell, 
tartani az iskoláját. Törvény szabályozza, hogy a 3000 főt meghaladó településeknek el 
kell látniuk a működtetést, de lemondhatnak róla, ha be tudják bizonyítani, hogy nem 
képesek működtetni az intézményüket. A számok ismeretében még jobban meggyőződött 
róla, miszerint fenn tudják tartani az iskolát. Az állam kevesebb pénzt von el az 
Önkormányzattól, mint amennyit eddig ráköltött az iskolára. Jelen számítások szerint kb. 9 
millió Ft-tal jobban jár az Önkormányzat ezzel a váltással.  
Ha az Önkormányzat úgy döntött volna, nem működteti az iskolát, ahhoz egy bonyolult, 
több oldalas jelentést kellett volna benyújtani az állam felé, amit minisztériumból 
összeállított bizottság vizsgál meg. Ha a vizsgálat eredménye az, miszerint egy Képviselő-
testület úgy mond le a működtetésről, hogy alkalmas lenne a működtetésre, akkor 
kiszámlázzák a településnek a működtetésnek a költségét.  
Örül a bizottság döntésének, javasolja a testületnek is elfogadásra. 
Ha kiderül, hogy mégsem tudja ellátni az Önkormányzat, vagy úgy alakul az anyagi 
helyzet, ezt a döntést minden év májusáig meg lehet ismételni, hogy a következő évben 
vállalja-e az oktatási intézményének a működtetését, vagy pedig nem képes ellátni, ez 
mindig egy évre szóló döntés.  
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Turóczi István Zoltánné jegyző: Fontos dolog, hogy az iskolának a tulajdona az 
Önkormányzaté továbbra is. A fejlesztéseket, felújításokat figyelve a pályázatokat, 
továbbra is az Önkormányzatnak kell megcsinálni.  
 
Horváth László polgármester: Az iskolánál a fenntartás nem helyes, ugyanis nagyon 
tönkre van menve, minden évben felújítást kell majd végrehajtani, pályázatok útján. Úgy 
gondolja, hogy az intézményvezetőknek egyre jobban kérniük kellene a szülőknek a 
segítségét, társadalmi munkaként.  
 
A lakosság tájékoztatásaként felolvassa a képviselők részére kiküldött előterjesztést.  
 
„Az Országgyűlés a 2011. december 19-i ülésnapján elfogadta a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. Törvényt. A törvény preambulumában meghatározta a Magyarország 
elkövetkezendő évekre vonatkozó nevelési oktatási küldetését. 
A törvény 44. pontja határozza meg a köznevelés közfeladatai, a feladatellátásra 
kötelezettek jogait és kötelességeit. A 74.§ (1) bekezdése szerint: 
 „Az állam gondoskodik – az óvodai nevelés kivételével– a köznevelési alapfeladatok 
ellátásáról.” 
„A 3000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat gondoskodik – a 
szakképzésről szóló törvény 5. § (1)–(4) bekezdései szerinti szakképző iskola kivételével – 
az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó 
központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és 
ingatlan vagyon működtetéséről. A működtetés keretében a települési önkormányzat saját 
forrásai terhére biztosítja a köznevelési feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételeket, 
továbbá az ingó és ingatlan vagyon működtetésével összefüggő személyi feltételeket. A 
települési önkormányzat e kötelezettsége alól gazdasági és jövedelemtermelő képességgel 
összefüggő feltételek hiányában külön jogszabályban meghatározott módon mentesül.” 
A 2013/14-es tanévre vonatkozóan 2012. szeptember 30-ig tehet szándéknyilatkozatot az 
állami intézményfenntartó központnak az önkormányzat. 
A 76.§ (4) bekezdés módosításra került 2012. július 25. napjával, ami 2013. január 01. 
napjától lép hatályba, miszerint: 
„A települési önkormányzat május utolsó munkanapjáig nyilatkozhat arról, hogy a 
rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a következő naptári évben 
kezdődő tanévtől a működtetést az államtól képes átvállalni vagy a működtetést nem képes 
vállalni.” 
A 2012 évi költségvetési törvény 3. számú melléklet 15. pont szabályozza a közoktatási 
alap-hozzájárulást, miszerint a fajlagos összeg 2.350.000Ft/teljesítmény-mutató/év a 
2012/2013. nevelési évre, tanévre, a 2012. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra. A 
2013. évi költségvetési törvény-tervezet nem tartalmaz erre vonatkozóan rendelkezést, 
csak feltételezhető, hogy a 2012 évi szabályok alapján biztosítja az állam az iskola 
működéséhez szükséges pénzeszközöket. 
„A közoktatás új alapokra helyezése és az oktatás színvonalának emelése a társadalom 
évek óta jelentkező jogos elvárása. Ennek kívánt megfelelni a nemzeti köznevelésről szóló 
törvény azzal, hogy a nemzeti köznevelés biztosításában az elsődleges felelősség az 
államot terheli. Az új rendszerben a feladatellátás az eddigi állami-önkormányzati 
feladatmegosztás jelentősen megújuló formáját jelenti, függetlenítve az oktatás színvonalát 
a település pillanatnyi anyagi helyzetétől. Az ágazatban az önkormányzat fő feladata az 
óvodai ellátás lesz. 
Az iskolai oktatás területén az állam jelentős terhet vesz le az önkormányzatok válláról, 
hiszen a pedagógusok és a szakmai munkát közvetlenül segítők bérének finanszírozását 
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átvállalja. Ez azt jelenti, hogy közel 335 milliárd forint a jövőben az EMMI fejezetében 
szolgálja ezt a feladatot, ami részben a korábban is ilyen jogcímű állami támogatások, 
valamint az önkormányzatokat megillető gépjárműadó 40%-a, a helyben maradó személyi 
jövedelemadó közel fele a központi költségvetési támogatássá való átkonvertálásából 
tevődik össze.” ( A 2013 költségvetési törvény tervezet indokolása) 
Farmos község Önkormányzat 2012 évi tervezett gépjárműadó bevétele 20 millió, 
személyi jövedelemadó 24.073,-e Ft. A gépjárműadó 40%-ának és a személyi 
jövedelemadó közel felének átkonvertálása közel 20 millió forint elvonását jelenti. 
A köznevelésre és oktatásra biztosított normatíva 110.509,-e Ft 2012 évben, mely az 
óvodai és iskolai költségek fedezetére, kötött felhasználással kerül leutalásra. Az óvoda 
teljes költsége ( bér, járulék, dologi – gáz, villany, víz, szemétszállítás, eszközök vásárlása, 
javítása -) 56.960,-e Ft. Az általános iskola teljes költsége 108.867,-e Ft, mely 2013. 
január 01. naptól csökken a bér és járulékaival, összesen: 93.079,-e Ft-tal. 
Az önkormányzat létszáma 73,4 főről 43,8 főre változik. A bér és járulékai 228.736,-e Ft-
ról 135.657,eFt-ra változik. 
Összességében az önkormányzat kiadása csökken 93.079,-e Ft-tal, a gépjárműadó 
elvonás, az SZJA elvonás közel 20.000,-e Ft, továbbá a közoktatási normatíva 64.095,-
eFt összesen: 84.095,-e Ft. 
A jelenleg ismert költségvetési számok alapján feltételezhető, hogy nem kerül rosszabb 
anyagi helyzetbe az önkormányzat.” 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
A testület 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

111./2012./IX.11./ képviselő-testületi határozat 
Farmos község közoktatási intézményének 
működtetéséről a 2013/14-es tanévben 

 
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a tulajdonát képező Általános Iskola épületében 
az állam alapfeladatát ellátó köznevelési feladat 
működtetését. 
A rendelkezésre álló költségvetési adatok alapján 
megállapította, hogy a 2013 naptári évben kezdődő 2013/14-
es tanévtől az Önkormányzat rendelkezésére álló saját és 
átengedett bevételek terhére, a saját tulajdonában álló – az 
állami intézményfenntartó központ által fenntartott 
köznevelési intézmény feladatainak állátását szolgáló – ingó 
és ingatlan vagyont működtetését képes vállalni. 

 
Határidő: 2012. szeptember 30. 
Felelős: Horváth László polgármester 
Értesül: Horváth László polgármester 

     Kollár Ferenc Általános Iskola igazgatója 
     Turóczi István Zoltánné jegyző 
     Horváth Judit pénzügyi vezető-főtanácsos 
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Napirend: 
 
4./ Előterjesztés a 2013. évi költségvetést érintő rendeletek módosításáról  
     Előadó: Horváth László polgármester 
 
Horváth László polgármester:Átadja a szót a jegyzőnek.  
 
Turóczi István Zoltánné jegyző: A Pénzügyi Bizottság meg tárgyalta ezt a napirendi 
pontot. Azért kérte, hogy foglalkozzanak vele, mert ezek képezik az Önkormányzat 2013. 
évi bevételének egy részét. 
-A helyi adó rendeletben nem került javaslatra adó tétel módosítás, emelés, hanem a 2010. 
január 1. óta bekövetkezett központi jogszabály változások kerülnének átvezetésre. Minden 
adó eljárásnál az adóalanynak kötelessége írásban bejelentést tenni, illetve írásban 
kérelmet előterjeszteni. Ezzel kapcsolatban azzal a javaslattal él, hogy a népesség 
nyilvántartásban rendelkezésre álló adatok alapján, aki előreláthatólag a következő évben 
betölti a 80. életévét, illetve egyedül élő esetén a 70. életévet, azt már hivatalból értesítsék 
ki, hogy a következő évben neki nem kell adót fizetnie, és az értesítés mellé kiküldendő 
bevallást töltse ki. Úgy gondolja ez egy figyelemfelhívás lenne, mert az adóalanyok az 
eddigi gyakorlat alapján nem igazán figyeltek oda az életkorukra. 
- Közterület használati díjakkal kapcsolatban az elmúlt fél év során 2 kérelem érkezett, 
mindkettő olyan jellegű volt, hogy nem kellett rá díjat megállapítani. A napi helypénz 
beszedés, ami az alkalmi árusokra vonatkozik, azt a hivatal dolgozója elvégzi.  
- Hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményekből volt egy pár befizetés, de nem 
jelentős, nem sűrűn fordul elő. Nem javasolja a módosítását.  
- A térítési díjak véleményezését átadja az igazgató úrnak.  
Utána nézett a szociális törvényben a térítési díjak megállapításának, és ott azt mondja ki a 
jogszabály, hogy a személyi gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja, a 
szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. Ez alapján tény és 
való, hogy Farmoson az intézményi térítési díjak magasak. A szolgáltatási önköltség 1 főre 
vetített összege 95.749 Ft/fő/év, a normatív állami hozzájárulás 68.000 Ft/fő/év, ennek a 
végeredménye, hogy a nyersanyagnorma emelve a rezsiköltséggel és a 27%-os Áfá-val 268 
Ft/fő/nap.  
 
Kollár Ferenc képviselő: Ezzel szemben Farmoson az iskolában 606 Ft/fő/nap, az 
óvodában 419 Ft/nap, a felnőtt étkeztetés pedig 852 Ft. Országos szinten nem talált még 
egy ilyen drága menzát mint a farmosi.  
 
Turóczi István Zoltánné jegyző: A települési szilárd hulladékról szóló rendelet úgy lett 
elfogadva, hogy a díjak érvényesek 2011. június 1-től 2012. január 31-ig. Most szeptember 
11-e van, mivel az ÖKOVÍZ Kft. nem terjesztett elő módosítási indítványt, ezért célszerű 
lenne úgy megállapítani, hogy a közszolgáltatások díja 2011. június 1-től. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

112./2012./IX.11./ képviselő-testületi határozat 
    2013. évi költségvetést érintő rendeletek módosításáról 
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Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a napirendi pontot. Az előterjesztések 
figyelembevételével javasolja a 2013. évi költségvetésbe 
betervezni.  
Határidő: 2012. szeptember 30.  
Felelős: Horváth László polgármester 
Értesül: Horváth László polgármester 
 Turóczi István Zoltánné jegyző 
 Horváth Judit pénzügyi vezető-főtanácsos 

 
Napirend:  
 
5./ Egyebek 
     Előadó: Horváth László polgármester 
 
Horváth László polgármester:  
- Köszönetét fejezi ki a Művelődési Ház felújításánál dolgozó társadalmi munkát 
végzőknek. A közalkalmazott státuszban lévő karbantartók munkájával is elégedett.  
- Beadásra került a pályázat a termelői piac létesítésére. A beadási határidő 2012. 
augusztus 31-én volt. A piac tervét Babicz Tamás építész készítette. A pályázatot Turóczi 
István Zoltánné jegyző, és Spengerné Farkas Anikó, valamint jómaga késztették. Köszönet 
érte a jegyzőnőnek és Anikónak.  
- A tv nézőkhöz szól, hogy a 2012. szeptember 21-22-én megrendezésre kerülő Farmosi 
Napokon minél többen vegyenek részt és érezzék jól magukat.  
- Az óvodában az egyik óvónő balesetet szenvedett, eltörte a bokáját. Jelenleg 
betegszabadságon van.  
 
Kollár Ferenc képviselő: Írásban a képviselők megkapták a tájékoztatót a 2012/13. tanév 
induló adatairól, csoportok számáról, felhasznált heti órakeretről. Évfolyamonként két 
osztály indult, 16 tanuló csoport, valamint napközis tanulószoba 3 csoport. 68 fő van a 
napközi-tanulószobában. A tanulói létszám 284 fő, 14 fő integráltan oktatott SNI-s, így a 
számított létszám 300 tanuló. A felhasznált heti órakeret 558 tanóra. Ez az elmúlt évinél 
több, ugyanis 1. és 5. évfolyamon is 4 testnevelés órát kell tartani.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
Horváth László polgármester: A nyílt ülést bezárja. 
 

Kmf. 
  

 
Horváth László         Turóczi István Zoltánné 
polgármester                                            jegyző 

 
 

Megyesné Kenyó Ilona         Vincze Tamás 
     jkv. hitelesítő                       jkv. hitelesítő 
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