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Farmos Község 
Önkormányzat 
  
  

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
 Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 14-én 
17.00 órai kezdettel tartott ülésén. 
 
Jelen vannak: Horváth László polgármester, Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester, Dr. 
Ács József Ferenc képviselő, Kollár Ferenc, Miknai Ferenc, Vincze Tamás képviselők. 
 
Távolmaradását bejelentette:  Dr. Ács Attila képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen van:: Turóczi István Zoltánné jegyző 
 
Horváth László polgármester: Köszönti az ülésen megjelenteket.  
Csákó Béla volt képviselő elhunyt, javasolja, hogy egy perces néma felállással 
tisztelegjenek az emlékére.  
 
Megemlékezés 
 
Horváth László polgármester: Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. 
Jegyzőkönyvvezetőnek felkéri Varga Adriennt, jegyzőkönyv hitelesítőknek Dr. Ács József 
Ferenc és Vincze Tamás képviselőt.  
 
Napirendi pontok: 
 
1./  Általános Iskola működtetéséről döntés 
      Előadó: Horváth László polgármester 
 
Horváth László polgármester: Kéri, aki egyetért a jegyzőkönyvvezetőre, hitelesítőkre és 
a napirendi pontra tett javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítja, hogy a testület a javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta.  
 
Napirend:  
 
1./  Általános Iskola működtetéséről döntés 
     Előadó: Horváth László polgármester 
 
Horváth László polgármester: Ameddig tudták, halasztották az újabb tárgyalást az iskola 
kérdéséről, de tovább már nem tudják. Ma éjfélig választ kell adni. Van már egy döntés, 
amit a szeptemberi ülésen hoztak, hogy az iskola működtetését képes vállalni az 
Önkormányzat. Azóta utána néztek dolgoknak a jegyző asszony, a pénzügyesek, az 
igazgató úr is többször volt a jegyző asszonynál. A lényeg az, hogy a jelenlegi ismeretek 
szerint van a táblázat kitöltve, illetve egy jövő évre becsült várható költség szerepel, ezek 
alapján kell dönteni. Ha megnézik a 2013. év várható működési kiadásait az iskola 
esetében látható, hogy a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak bére 6.370 e Ft, 
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illetve a dologi kiadások 20.400 e Ft, ez mindenképpen terhet jelentene az 
Önkormányzatnak, ha vállalják az iskola üzemeltetését.  
A települési önkormányzatra vonatkozó adatszolgáltatásnál a féléves előirányzat, illetve a 
várható év végi teljesítési adat szerepelt, és hozzá a 2013. évi prognoztizált előirányzat, 
melynél -11 millió Ft-os összeg jön ki. Ez a prognoztizálás úgy lett összeállítva, hogy 
amilyen változások befognak következni az év során, amik az Önkormányzat bevételét 
érintik, azok már figyelembe vannak véve.  
A költségvetési törvény szerint az Önkormányzatok mínuszos költségvetést nem 
fogadhatnak el. Tehát ez a -11 millió Ft sem szerepelhet, 0-vá kell tenni. Ha azt nézik, 
hogy a -11 millió Ft mellé még a 26 millió Ft-ot is be kellene vállalni, az megoldhatatlan 
feladat lenne.  
Ha most egy olyan határozat születik, hogy nem vállalja az üzemeltetését az 
Önkormányzat az iskolának, akkor ezt felül fogják vizsgálni minden egyes 3000 fő feletti 
településnél. Megnézik mennyire indokolt a döntés, valóban nem tudja-e vállalni az 
Önkormányzat. Valamilyen szintig kérhetnek hozzájárulást az Önkormányzattól, hogyha 
az államnak át van adva. Tehát elképzelhető, hogy a 26 millió Ft-ba segíteni kell. A 
tulajdonjog ugyanúgy az Önkormányzatot illeti.  
Részéről tetszene az önkormányzati működtetés továbbra is, ha az Önkormányzat bírnák.  
 
Kollár Ferenc képviselő: Váratlanul érte. Előre meg kellett volna, hogy kapják az 
anyagot, nem csak ülés előtt szembesülni vele, hogy miről lesz szó.  
Az Önkormányzat annyit soha nem költött, mint ami be van írva fenntartási költségnek. 
Nincs a villany, szennyvíz szétvéve, azoknak a költségei hozzá vannak az iskolához téve, 
amik milliós tételek. Nem tudja ezeket a számokat elfogadni! Egyszer már szavazott róla, 
nem változtatja meg a véleményét, annak ellenére, hogy beszélt közben a jegyző 
asszonnyal. Megnézte a jogszabályokat, amelyekre hivatkoznak, egy sem elfogadott 
jogszabály, nincs az országnak elfogadott költségvetése, nincsenek az átadás-átvételi 
törvények sem megszavazva. Nem lehet tudni, hogy mi lesz, az is lehet, hogy megfogják 
szüntetni az iskolát Farmoson is. Átnézve a jogszabályokat az egész államosítás arra megy 
ki, hogy egy rakás iskolát be fognak zárni, azt-e amit vállal az Önkormányzat működtetni, 
vagy azét aki nem vállalja, azt még nem lehet tudni. Az átadás átvétel jogszabály 
tervezetből kiderül, hogy a tulajdon úgy az Önkormányzaté, hogy az ingóságok fizikai 
mozgatásával az állam rendelkezik. Tehát oda viszi, ahová akarja, ha pedig oda adják 
kezelésbe, akkor pedig főleg oda viszi, ahová akarja. Tehát kiürítheti egyik napról a 
másikra az iskolát. Benne van az is, hogy a buszok költségét is az Önkormányzatoknak kell 
vállalni. Arra kellenek a buszok, hogy a gyerekeket átszállítsák egyik településről a 
másikra. Az alsó tagozatnak helyben kell maradni, a fölsőt pedig 3 busszal át tudják 
szállítani másik településre. Nem szeretné, ha más településre kellene a gyerekeknek 
járniuk. Ha a gyerekeket elviszik egy másik településre, és ott adnak nekik ételt, akkor az 
ételt is ki fogják számlázni az Önkormányzatnak, a normatív támogatás feletti részt, és az 
ottani ráfordításnak az összegét. Nem lehet tudni, hogy mit fog még kiszámlázni az állam. 
Úgy gondolja, hogy akkor megfontoltan mondta, hogy politikailag sem tudja azt vállalni, 
hogy nem tudják tartani. Megtartja azt az álláspontját, hogy működtetni eddig is tudták, 
ezután is fogják bizonyos szinten, ha hagynak nekik iskolát.  
 
Horváth László polgármester: Biztosnak veszi, hogy hagynak iskolát.  
 
Kollár Ferenc képviselő: Az alsó tagozatot igen.  
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Horváth László polgármester: Amiket a buszokról mondott Kollár Ferenc képviselő úr, 
az egyértelműen olyan helyekre vonatkozik, ahol egyébként is busszal jártak.  
 
Kollár Ferenc képviselő: Ez tévedés.  
 
Horváth László polgármester: Egy-két hónappal ezelőtt még az igazgató úr személyesen 
javasolta az iskola egyházi fenntartásba adását. Példákat hozott a környező településekről. 
 
Kollár Ferenc képviselő: Nem igaz, hogy javasolta! Azt mondta, hogy érdemes lenne 
megfontolni. Tudta, hogy nem lehet átadni.  
 
Horváth László polgármester: Azt szeretné, ha a számok beszélnének, nem mások 
példája.  
 
Kollár Ferenc képviselő: Fiktívek a számok, mert sem közoktatási törvény nincsen, sem 
az, hogy mi miből jött ki. Csak ülés előtt elébük lett rakva, gondolkozni sem lehetett rajta. 
Ez az anyag alkalmatlan a tárgyalásra, azért mert nem kaptak rá 5 napot, hogy végig 
nézzék, sőt 5 percet sem.  
 
Horváth László polgármester: A környéken tájékozódott, rajtunk kívül idáig Tápióbicske 
döntött úgy, hogy fenntartja az iskolát, az összes többi, mindenki át akarja adni.  
 
Dr. Ács József Ferenc képviselő: Egyszerűbben szemléli a dolgot. Ez a nagypolitikáról 
szól. Való igaz, hogy nincsen döntés semmiről. Az első kérdése a vita kapcsán az az, hogy 
erről, ami miatt a mai rendkívüli ülés összehívódott, kötelező-e dönteniük és mikorra kell 
választ adniuk? 
Az elején a polgármester úr megemlítette, hogy ma éjfélig válaszolni kell.  
Ha válaszolni kell, akkor teljesen felesleges beszélgetni nagypolitikáról, meg mi lesz a 
buszokkal meg egyebekkel. Fogalmuk sincs. Egy a lényeg, hogy a községnek vannak 
feladatai, ezeket el kell látni. A véleménye az, hogy ha az állam megkérdezi, akkor el kell 
gondolkodniuk ezen a dolgon. Az állam biztos, hogy fogja működtetni az iskolákat, 
bármilyen politikai erő van. Egyik politikai pártnak sem célja az, hogy tönkretegye az 
oktatást és megszüntesse. Az, hogy milyen módon az nem a testület dolga. Egy a lényeg, 
hogy a községünknek az iskolájának a működése biztosítva legyen. Úgy gondolja, ha az 
állam megkérdezi, hogy 3-5 ezer lakosig vállalják-e, és azt mondják, hogy nem és átadják 
az államnak, az állam azt a feladatot biztos, hogy el fogja látni, amit egyébként is rátestál 
azokra a községekre, akik majd vállalják ezt a dolgot. De sokkal bizonytalanabb az, hogy 
ha elvállalja az Önkormányzat az iskola működtetését, hogy milyen feladatokat fog rá róni 
az állam pénz nélküli kiosztással. Úgy gondolja, ha valóban felülbírálja a döntést az állam, 
hogy valóban úgy van-e, akkor pénzügyileg az az optimális, ha azt mondják, hogy nem 
vállalják, ha kevesebbe fog kerülni mint a 26 millió Ft, akkor az jó. Bizonytalanra 
szavaznak, ha azt mondják hogy vállalják az iskola működtetését, de hogy milyen 
feladatokkal, és mennyibe kerül, azt nem tudják most.  
 
Kollár Ferenc képviselő: Arról kell nyilatkozni, hogy nem vállalják. A törvény szerint 
3000 főnél nagyobb településnek működtetni kell.  
 
Dr. Ács József Ferenc képviselő. Ha azt mondják, hogy elvállalják, akkor az rosszabb 
döntés, mintha azt mondják, hogy nem vállalják működtesse az állam. Nagyobb rizikót 
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vállalnak akkor, ha elvállalják. Teljesen fölösleges vitatkozni erről. Az a lényeg, hogy mi 
az optimális döntés ebben a kérdésben, amit kötelező megválaszolni.  
 
Kollár Ferenc képviselő: Azt nem is kell megírni, ha a jogszabálynak eleget tesznek és 
fenntartják.  
 
Horváth László polgármester: Nem fognak tudni eleget tenni. Nem csak az iskolát, 
hanem a falut nézi. Ha felvesznek rulír hitelt mert nem tudnak működni, ugyanabban az 
évben vissza is kell fizetni. Tápiószelén az új iskola fenntartását nem vállalják.  
 
Dr. Ács József Ferenc képviselő:  Logikus az a döntés, hogy ne vállalják a fenntartást, 
mert nem tudják, hogy mit vállalnak. Az államnak pedig úgyis feladata az oktatásnak az 
ellátása.  
 
Kollár Ferenc képviselő: Tartja magát ahhoz, hogy előkészítetlen az anyag, az utolsó 
pillanatban odaadott.  
 
Miknai Ferenc képviselő: Az az egyetlen gondja, hogy miből fogják finanszírozni a 
falunak a többi dolgát. Az biztos, hogy a bankok nem fognak hitelt adni, amit abban az 
évben vissza is tudnak fizetni. Ha oda kerülnek, hogy csatorna lesz a faluban, akkor az 
Önkormányzat miből finanszírozza a saját intézményeinek a bekötését? 
 
Kollár Ferenc képviselő: Nem lesz pénz a csatornára.  
 
Miknai Ferenc képviselő: De akkor is marad intézmény, amit működtetni kell.  
 
Kollár Ferenc képviselő: Saját maga, fölösleges az intézmény, ha nincs mit eltartani.  
 
Miknai Ferenc képviselő: Ma is az a véleménye, hogy visszavenni vissza tudják egy év 
letelte után is.  
 
Kollár Ferenc képviselő: Lemondani is letudják egy év után is.  
 
Miknai Ferenc képviselő: De a 26 millió Ft-ot le kell finanszírozni.  
 
Kollár Ferenc képviselő: Közel sem biztos, hogy az 26 millió Ft.  
 
Miknai Ferenc képviselő: Teljesen mindegy, hogy mennyit, a mínuszt nincs miből 
lefinanszírozni.  
 
Dr. Ács József Ferenc képviselő: Úgy közelíti meg az egészet, hogy az állam a sajátját 
biztos, hogy fogja működtetni. Az Önkormányzat nem biztos, hogy fogja, mert olyan 
feltételrendszert fognak adni, amit nem biztos, hogy teljesíteni tudnak. Biztosabbnak látja, 
ha azt mondja, hogy működtesse az állam.  
 
Kollár Ferenc képviselő: Az, hogy átveszik a működtetést, nagyon sok helyen a 
jogszabályokban leírják, hogy nem kötelező azokat az embereket alkalmazni akik most ott 
vannak, majd az Önkormányzat úgy oldja meg a takarítást ahogyan akarja. Akár közhasznú 
munkával is, aminek a 95 %-át az állam fizeti. Végig kellene olvasni a jogszabályokat, és 
akkor össze lehet sakkozni, hogy mi mennyibe kerül, mi az olcsóbb, mi nem olcsóbb. Így 
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meg majd valakit fog alkalmazni az állam, és azon a díjon fogja, mert neki nem lesz 
közhasznú munkása. Nem lehet tudni melyik lesz az olcsó, melyik lesz a drága. Ha az 
Önkormányzaté, akkor tud vele sakkozni, még azt is megtudja csinálni, hogy itt 
maradjanak az eszközei, de nem az Önkormányzat kezeli, akkor bármit elvihetnek, bármit 
becsukhatnak.  
A számok fiktívek! Le kell választani az áramot, szennyvizet. Egyébként a bevételek sem 
igazak mert nincs költségvetési törvény.  
 
Miknai Ferenc képviselő: De dönteni most kell.  
 
Horváth László polgármester: Igaza van, de becsült kalkulált érték alapján döntenek.  
 
Horváth László polgármester: Az igazgató úr tudja a legjobban, hogy a közhasznú 
munkásokkal milyen sakkozást lehet végezni, még takarítónak sem alkalmasak 
legtöbbször. 
 
Vincze Tamás képviselő: Jelen pillanatban számára semmi nem változott, ahhoz képest, 
ami ezelőtt egy hónappal volt, amikor döntöttek már erről a kérdésről. Addig, amíg mint 
önkormányzati képviselőt a törvény arra nem kötelezi, hogy azt a döntést hozza meg, hogy 
az iskola működtetését átadja az államnak, vagy bárki másnak, addig ő ezt a döntést nem 
fogja meghozni. Abban sem biztos, hogy ebből az egészből egyáltalán január 1-től lesz 
valami. Ebben a kérdésben nem érdekli, hogy más Önkormányzat hogyan gondolkodik. A 
saját lelkiismerete ebben a kérdésben nem engedi meg, hogy ezt a döntést meghozza, amíg 
erre törvény nem kötelezi. Nagyjából egyetért Kollár Ferenccel. Tartja magát a régi 
szavazatához, jelen pillanatban nincsen olyan érv, ami az ellenkezőjéről megtudná győzni.  
 
Kollár Ferenc képviselő: Zavarja a falunak az úgy történő szemlélése, hogy nem szerves 
része az iskola a benne lévő 300 gyerekkel és a hozzá tartozó 600 szülővel. Ez bizonyos 
gondolkodások szerint nem Farmosnak a része, mert Farmosnak fenn kell maradni, és ez 
zavarja az iskola fennmaradását. Farmos lakosságának nagyon nagy részét érinti az iskola, 
és a faluban élők mindennapjainak a része. A beszélgetésből az jött le a számára, hogy az 
iskolát úgy kezelik, mintha kívül lenne a rendszeren. Ő az iskolát a falu részének tartja és 
nem mond le róla.  
 
Horváth László polgármester: Amikor az előző rendszerben állami tulajdonban volt az 
iskola, akkor is magáénak érezte a falu.  
Ha pályázat lesz, ugyanúgy pályázhat az Önkormányzat.  
 
Kollár Ferenc képviselő: Nem igaz! Megmondták, amelyik Önkormányzat lemond, az 
nem fog nyerni pályázatot. Az állam fogja eldönteni a nála lévő iskolák közül, hogy 
melyikre költ, melyikre nem költ.  
 
Dr. Ács József Ferenc képviselő: Vincze Tamás szavaihoz szólva, elmondja, hogy a határ 
3000 fő felett van, a település néhány százzal van felette, tehát elgondolkodtató, hogy ott 
lebegnek azon a határon, ahol az állam meghúzta a vonalat. Nem tudja elfogadni ezt a 
dolgot, mert majdnem ott vannak, hogy azt mondják, hogy 4000 és akkor beleesnek.  
 
Horváth László polgármester: Az egész falut kell figyelembe venni, nem csak az iskolát. 
Ezt a költségvetést, ha valóban úgy lesz, nem lehet tartani -26 millió Ft mellett.  
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Dr. Ács József Ferenc képviselő: Ha azt mondja az állam, hogy működtetni kell a -26 
millió Ft-tal, akkor sem vesztenek semmit. Azt a lehetőséget, hogy ennél jobb lesz, 
elfogják szalasztani. Senki nem tudja, hogy mi lesz jövőre, de van egy lehetőség, ha azt 
mondják, hogy nem. Nem buknak annyit, mintha azt mondják, hogy igen. Nem lesz 
nagyobb feladat, teher a községnek.  
 
Vincze Tamás képviselő: De ezt Ő most nem látja.  
 
Dr. Ács József Ferenc képviselő: Nem is fogja.  
 
Vincze Tamás képviselő: Akkor honnan tudja, hogy kevesebbet bukik azzal? 
 
Dr. Ács József Ferenc képviselő: Mindenki a saját lelkiismerete szerint dönt.  
 
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: Próbál magában érveket, ellenérveket 
felsorakoztatni, de nem tud dönteni.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
Kollár Ferenc képviselő: Névszerinti szavazást kér.  
 
Horváth László polgármester: Kéri, aki elfogadja Kollár Ferenc javaslatát, mely szerint 
névszerinti szavazással döntsenek. Megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal a 
névszerinti szavazást elfogadta.  
 
Horváth László polgármester: Ismerteti a szándéknyilatkozatot.  
 
„3000 fő lakosságszámot meghaladó önkormányzat részéről, a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. Törvény (Nkt.) 97.§ (24) bekezdés b) pontja alapján 
 

Farmos Község Önkormányzata képviseletében nyilatkozom, hogy az Nkt. 74.§ (4) 
bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett 
bevételek terhére, a saját tulajdonában álló – az állami intézményfenntartó központ által 
fenntartott köznevelési feladatainak ellátását szolgáló – ingó és ingatlan vagyon 
működtetését nem képes vállalni.  
 
Horváth László       Turóczi István Zoltánné 
polgármester        jegyző” 
 
Horváth László polgármester: Kéri, aki egyetért az ismertetett szándéknyilatkozattal, 
igennel, vagy nemmel szavazzon.  
 
Dr. Ács József Ferenc képviselő: Igen 
 
Horváth László polgármester: Igen 
 
Kollár Ferenc képviselő:  Nem 
 
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: Nem 
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Miknai Ferenc képviselő: Igen 
 
Vincze Tamás képviselő: Nem 
 
A testület 3 igen, 3 nem szavazattal nem szavazták meg, hogy nem képes vállalni az 
általános iskola működtetését. A 111/2012. (IX.11.) számú határozat hatályos.  
 

131/2012./XI.14./ képviselő-testületi határozat 
Farmos község közoktatási intézményének 
működtetéséről a 2013/14-es tanévben 
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
111/2012. (IX. 11.) számú határozatát helyben hagyja.  
Határidő: 2012. november 15. 
Felelős: Horváth László polgármester 
Értesül: Horváth László polgármester 
 Kollár Ferenc Általános Iskola igazgatója 
 Turóczi István Zoltánné jegyző 

 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
Horváth László polgármester: Az ülést bezárja. 
 

Kmf. 
  

 
Horváth László         Turóczi István Zoltánné 
polgármester                                            jegyző 

 
 

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

 
 


