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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 27-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, Turóczi István 
Zoltánné jegyző 
 
Horváth László polgármester: Köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy az 
ülés határozatképes. Jegyzőkönyvvezetőnek felkéri Varga Adriennt, jegyzőkönyv 
hitelesítőknek Kollár Ferenc és Miknai Ferenc képviselőt.  
 
Napirendi pontok: 
 
Nyílt ülés keretében:  
 
1./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, tett intézkedésekről 
     Előadó: Horváth László polgármester 
 
2./ Tájékoztató a községi önkormányzat és intézményeinek I-IX havi gazdálkodásáról  
       Előterjesztés az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012/III.23./  
       rendelet módosítására 
 Előadó: Horváth László polgármester 
 
3./ Előterjesztés a községi önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójára 
     Előadó: Horváth László polgármester 
 
4./ Előterjesztés a helyi önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervére a Tápió- 
      vidék többcélú Társulással kötött társulási megállapodás alapján 
      Előadó: Turóczi István Zoltánné jegyző 
 
5./ Előterjesztés Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. (6000 Kecskemét, Nagy Lajos  
       király körút 29/B) 2010-2012 évi beszámolója és a 2013. évi üzleti terv és  
      díjkalkuláció 
      Előadó: Horváth László polgármester 
 
6./ Egyebek 

� Az egészségügyi alapellátás keretében a fogorvosi ellátás biztosításának módjáról 
döntés 
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� Farmos község közvilágításának biztosítására megküldött megállapodás tervezetek 
megtárgyalása 
Előadó: Horváth László polgármester 

 
Zárt ülés keretében:  
 
7./ Előterjesztés a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat  
     elbírálására 
     Előadó: Horváth László polgármester 
 
Horváth László polgármester: Kéri, aki egyetért a jegyzőkönyvvezetőre, hitelesítőkre és 
a 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 
nézőket az elmúlt 2 hónapban történt eseményekről:  

- 2 db trükkös, besurranásos jellegű lopás volt,  
- 3 db egyéb lopás,  
- 3 db betöréses lopás,  
- 1 db erőszakos közösülés kísérlete,  
- 2 db garázdaság,  
- 1 db vasúti biztonság elleni bűncselekmény, ami csapórúd letörésből adódott a 

vasúti átjárónál,  
- 2 esetben folyik eljárás zaklatás vétsége miatt,  
- 1 testi sértés történt,  
- számítástechnikai rendszer adataiban történt bűncselekmény,  
- 2 esetben történt rongálás. 

Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.  
 
Horváth László polgármester: A Muszályban gyakoriak a tűzesetek, van-e róla valami 
információ? 
 
Glócz Zoltán körzeti megbízott: Nem részletezte a beszámolójában, de rongálás miatt 
folyik az eljárás. A Muszály területén, viszonylag szűk körön belül történtek a rejtélyes 
tűzesetek. Úgy tűnik, hogy gyújtogatások voltak, de még folyik az eljárás az ügyekben.  
 
Több kérdés, hozzászólás a rendőrségi beszámolóhoz nem volt.  
 
Horváth László polgármester: Ismerteti a két ülés között történt eseményeket, tett 
intézkedéseket:  
-Bejelenti, hogy szabadságát töltötte 2012.10.26-29-ig 3 nap, 2012.11.5-8 között 4 nap, 
2012.11.10-én 1 nap, 2012.11. 15-én 1 nap, 2012.11.21-22. között 2 nap.  
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-Levelet írt a MÁV vezetői felé a felújítással kapcsolatban, hogy mikorra várható az épület 
befejezése, de válasz még nem érkezett.  
-2012.10.17-én MÁV egyeztető tárgyalás volt, a vasúti átjáró helyén szeretnének 
változtatni. A beláthatóság érdekében, hogy a baleseteket megelőzzék.  
-2012.10.17-én a megújuló energia felhasználásáról volt tárgyalás. Főként az iskoláról és a 
Művelődési Házról esett szó. Az iskolánál minél előbb meg kell oldani a fűtési problémát, 
illetve a szigetelést, valamint a nyílászárók kérdését, ezzel kapcsolatban történtek 
felmérések.  
-2012.10.17-én megbeszélésen vettek részt a jegyzőnővel a INNOVEN Kft-nél Abonyban.  
-2012.10.19-én Nagykátán polgármesteri értekezlet volt.  
-2012.10.23-án megemlékezés volt a Művelődési Házban. Köszönet a műsorért 
szereplőknek, és a felkészítő tanároknak, tanítóknak.  
-2012.10.25-én a csatornázás építőivel, tervezőivel volt megbeszélés. December 1-vel 
kezdődnek közműfeltárási munkálatok, hogy az egyéb közműveknek a pontos helyét 
meghatározzák. Az ügy komolyságára utal az, hogy keresik azt a helyiséget, ahol irodát 
tudnának berendezni.  
-2012.10.25-én megérkezett a kistraktor javításról szóló számla, költsége 380 e Ft volt.  
-2012.11.05-re volt kitűzve Kudett Magdolna volt jegyző tárgyalása. Ez a tárgyalás el lett 
napolva 2013. január 22 napjára.  
-2012.11.07-én a térfigyelő kamerák telepítve lettek. Pontos beállításuk, beüzemelésük 
még nem végleges.  
-Állandó problémát okoz az éjszakai műszakra járó dolgozóknak a kerékpár elhelyezése. 
Miknai Ferenc képviselő úr felé is jelezték, hogy éjszakánként, teljesen tönkreteszik a 
kerékpárok gumiját. Ezt a problémát szeretnék megoldani, kamerával védeni a hivatal 
mögötti részen a kerékpártárolókat.  
-2012.11.13-án Tápiószelén a Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat vezetője volt 
meghallgatva, illetve a Családsegítő Szolgálat működésének jövőjéről beszéltek az érintett 
négy település vezetői. 
-2012.11.15-én a csatornázás kivitelezőjével volt megbeszélés.  
-2012.11.15-én jegyzőkkel kibővített értekezlet volt a Többcélú Társulásnál, ahol 
családsegítésről, belső ellenőrzésről és egyéb a jövő évre várható változásokról tárgyaltak.  
-2012.11.20-án Pénzügyi Bizottsági ülés volt.  
-2012.11.24-én Az Önkormányzat nyugdíjasait köszöntötték az óvodások és iskolások 
műsorával, majd egy kis beszélgetésre nyílt lehetőség.  
-2012. 11.25-én volt a sport öltözőnek a szűk körben megtartott átadása, beszélgetés és 
vacsora keretén belül.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

132/2012./XI.27./ 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 
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Napirend:  
 
2./ Tájékoztató a községi önkormányzat és intézményeinek I-IX havi gazdálkodásáról  
       Előterjesztés az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012/III.23./  
       rendelet módosítására 
       Előadó: Horváth László polgármester 
 
Horváth László polgármester: Összegzi a 2012. november 20-i Pénzügyi Bizottsági 
ülésen elhangzottakat.  
A teljesítésről Kollár Ferenc képviselő úr azt mondta: szépek az adatok, különösen tetszett 
neki, hogy nem lett hitel igénybe véve. Hiányolta a továbbszámlázott szolgáltatásokat az 
iskolánál (villany, szennyvíz). A bizottsági ülésen kaptak egy táblázatot, melyben a 
továbbszámlázott szolgáltatások fel voltak tüntetve.  
Az alpolgármester asszony a munkaruha tételre mutatott rá az óvodánál.  
Miknai Ferenc képviselő úr szintén kiemelte a költségvetés pozitív részét, hogy eléggé 
szép, bár felhívta a figyelmet, hogy a negyedik negyedév még okozhat változásokat.  
Böjti Károlyné óvodavezető a betervezett 130 e Ft-os ruhapénzt kifogásolta, hogy kevés 
lesz, meg kell majd emelni.  
A jegyző asszony felolvasta a külsős tagok távolléte miatt írásban beadott hozzászólásukat.  
Az alpolgármester rákérdezett a könyvtárnál, hogy a 3,25 fő miből adódik. A jegyző 
asszony megválaszolta, hogy Plavecz Ildikó visszajött 4 órában gyesről. Kérdés volt, hogy 
szükség van-e rá? A könyvtár vezető asszony indokoltnak tartotta, illetve elmondta, hogy 
milyen munkákat végez.  
Kollár Ferenc képviselő úr kérte az előirányzat módosítását, illetve a továbbszámlázás 
könyvelésének rendezését.  
 
2013. évi koncepció 
Kollár Ferenc képviselő nyugtázta, hogy az általa hiányolt részek a koncepcióhoz amik 
nem lettek kiküldve, azt az ülés előtt megkapta.  
Az óvodai létszámról kértek magyarázatot az óvoda vezetőjétől.  
Miknai Ferenc képviselő úr a helyi adókról kifejtette: nem szándékozik hozzájárulni ahhoz, 
hogy a település lakossága újabb teherrel legyen súlytva.  
 
Bursa Hungarica 
Vincze Tamás képviselő javasolta, hogy maradjon a tavalyi 200 e Ft-os összeg. Kollár 
Ferenc képviselő úr hozzászólásában azt javasolta, hogy akkor döntsenek az összegről, 
amikor a pályázat lezárult, amikor meglátják, hogy hányan adták be a pályázatukat.  
Horváth László polgármester csatlakozott Vincze Tamáshoz, hogy ne legyen több a 
támogatás összege mint az elmúlt évben volt. 
 
Belső ellenőrzési terv 
Miknai Ferenc képviselő úr felhívta a figyelmet arra, hogy helyi pénzből kell állni, állami 
támogatás már nem lesz hozzá, mivel a kistérséghez ez már nem kerül leutalásra. Kollár 
Ferenc képviselő úr jelezte, hogy ez a legolcsóbb, ha közösen alkalmazzák a belső ellenőrt, 
mert külön-külön többe kerülne. Évek óta ők végzik a belső ellenőrzést, jó kapcsolat van 
velük, segítőkészek.  
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Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. beszámolója, díj emelése 
A bizottság minden tagjának az volt a véleménye, hogy eléggé zűrzavaros az egész történet 
kezdetektől fogva. Kollár Ferenc képviselő úr kérdezte, hogy a Ceglédi Régióban miért 
22,38 %, míg a Kecskeméti Régióban 12,88 %-os az emelés mértéke.  
Vincze Tamás képviselő úr jelezte, hogy nem tudnak beleszólni, ezt előbb vagy utóbb úgy 
is el kell fogadni.  
Kollár Ferenc képviselő úr indítványozta, hogy írásban kérjenek választ, hogy a 
kintlévőségeket hogyan hajtják be, és mi a különbség a régiók közötti díj emelés 
mértékénél.  
 
Rákóczi út 6. szám alatti virágbolt 
Az eddigi bérlő az ingatlant felajánlotta az Önkormányzatnak megvásárlásra. A bizottság 
tagjai nem tudtak megegyezni a volt bérlővel. Maradt az eredeti határozat, hogy a bérlőnek 
el kell bontani a földterületről a felépítményt.  
 
Vízművel kapcsolatos tájékoztató 
Zárt ülés keretén belül a Tiszántúli Regionális Vízművek Zrt. vezérigazgatója Hajdú Gábor 
tartott tájékoztatást, hogy a vízművet milyen feltétel mellett tudnák átvenni üzemeltetésre.  
 
Fogorvosi ellátás 
A bizottság javasolta, hogy a polgármester folytasson tárgyalást a fogorvos asszonnyal. Az 
eddigi szerződést változtassák meg oly módon, hogy bérleti díjat alkudjanak ki, erről 
kössenek egy megállapodást.  
 
Horváth László polgármester: Átadja a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének, ha kívánja 
egészítse ki az általa ismertetetteket.  
 
Miknai Ferenc képviselő: Megköszöni a polgármester úr összefoglalóját. A bizottsági 
ülésen ugyanebben a szűk körben voltak jelen, így nem kívánja megismételni az ott 
elmondottakat.  
 
Horváth László polgármester: A III. negyedéves beszámolóval kapcsolatban ismerteti, 
hogy a bevételek 77 %-ra, a kiadások 71 %-ra teljesültek. Lejárt idejű fizetetlen számlája 
nincs az Önkormányzatnak. A rulír hitel nem lett igénybe véve. Az Önkormányzat 
költségvetése feladatonként jól teljesült. Kilóg a házi szociális gondozás, a település 
tisztasági feladatok, ivóvíz szolgáltatás, illetve a Művelődési Ház, itt mutatkoznak nagyobb 
eltérések. A házi szociális gondozásnál a villamos energia díj okozza a nagy eltérést, 
problémák voltak az Émász számlák körül. A település tisztasági feladatoknál + 100 e Ft 
megjelent, és azért emelkedett 137%-ra, ugyanis az ÖKOVÍZ Kft-nél üzletrészt vásárolt az 
Önkormányzat. Az ivóvíz szolgáltatásnál 96%-os a teljesítés, mely az ivóvízminőség javító 
pályázati költség miatt van. A Művelődési Ház 97%-a felújításból adódik. 
A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolta. 
Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
A testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:  
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Farmos község Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2012. (...........) számú 

rendelete  
az Önkormányzat 2012. évi költségvetési gazdálkodásának  
háromnegyed évi helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról 

 
 
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 a helyi önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának háromnegyed éves 
helyzetéről szóló beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá. 
 

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 háromnegyed évi 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. háromnegyed évi beszámolója 
 

3.§ Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, 2012. évi előirányzatainak 
háromnegyed évi teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 
4.§ (1) Az Önkormányzat összesített háromnegyed évben teljesített bevételeit 336 451 ezer 

forintban, kiadásait 311 678 ezer forintban állapítja meg. 
 (2) A bevételek és kiadások egyenlege: 24 773 ezer forint. 
 
5.§  Az Önkormányzat összesített költségvetési bevételeinek 2012. háromnegyed évi 

teljesítése kiemelt előirányzatonként: 
 

Kiemelt bevételi előirányzatok 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 

Bevételek összesen: 431814 436793 336451 
Ebből: állami támogatás 169411 174152 134296 

Műk.és felhalm.célú 
támogatásértékű bevétel 12667 13281 13438 

Ebből: elkülönített állami 
pénzalapból 

5867 
5867 3853 

                társadalombiztosítás      
pénzügyi alapjaiból 

6800 
6800 4523 

Közp.kv.szervtől  614 5048 
közhatalmi bevétel 172673 172216 140307 
intézményi működési bevétel 57248 57705 42359 
műk.és felhalm.vélú átvett 4391 4015 7366 
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pénze. 

előző évi pénzmaradv.igénybe v. 15424 15424  
Függő,átfutó bev.   -1315 
 
6.§ Az Önkormányzat összesített költségvetési kiadásainak 2012. háromnegyed éves 
teljesítése kiemelt előirányzatonként: 

 
a) működési költségvetés:  

 

Kiemelt kiadási előirányzatok 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 

Kiadások összesen 424326 429305 306735 
Ebből:-személyi jellegű kiadások 176450 180087 130476 
         -munkaadókat t.járulékok 46368 48649 34659 
         -dologi jellegű kiadások 113496 113673 87946 
         -pénzeszköz átadások 5763 5763 3144 
         -ellátottak pénzb.juttatásai 72256 71140 49870 
         -tartalék 9993 9993 640 

 
b) felhalmozási költségvetés: 

 

Kiemelt kiadási előirányzatok 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 

Kiadások összesen 3696 3696 2099 
Ebből:-intézményi beruházások 605 605 1405 
          - egyéb felhalm,kiadások 3091 3091 694 
 
c) Kölcsönök    
                                   

Kiemelt kiadási előirányzatok 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 

Kiadások összesen 3792 3792 2844 
 
d) Függő, átfutó kiadások: 577 ezer forint 
 
7.§  Pénzkészlet: 52 533 ezer forint 

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

előirányzata 73,4 fő, teljesítés 73,6 fő 
 
9.§  A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 10 fő, teljesítés 8 fő. 
 

Az Önkormányzat saját költségvetésének 2012. háromnegyed éves teljesítése 
 
10.§  A Képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2012.háromnegyed évben teljesített 

bevételeit 336 222 ezer forintban, kiadásait 277 781 ezer forintban állapítja meg. 
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11.§ Az Önkormányzat saját költségvetési bevételeinek 2012. háromnegyed éves 
teljesítése kiemelt előirányzatonként: 
 

Kiemelt bevételi előirányzatok Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 

Bevételek összesen: 426961 431940 336222 
Ebből: állami támogatás 169411 174152 134296 

Műk.és felhalm.célú 
támogatásértékű bevétel 12667 13281 13438 

Ebből: elkülönített állami 
pénzalapból 

5867 
5867 3853 

                társadalombiztosítás      
pénzügyi alapjaiból 

6800 
6800 4523 

Közp.kv.szervtől  614 5048 
közhatalmi bevétel 172673 172156 140307 
intézményi működési bevétel 52395 52912 38923 
műk.és felhalm.vélú átvett 
pénze. 4391 4015 7366 
előző évi pénzmaradv.igénybe v. 15424 15424  
Függő,átfutó bev.   1892 
 
12.§ Az Önkormányzat saját költségvetési kiadásainak 2012. háromnegyed éves teljesítése 
kiemelt előirányzatonként: 
 
a) működési költségvetés:  

 

Kiemelt kiadási előirányzatok 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 

Kiadások összesen 420078 425057 274243 
Ebből:-személyi jellegű kiadások 12512 12947 8684 
         -munkaadókat t.járulékok 2465 2582 1791 
         -dologi jellegű kiadások 52717 52978 36240 
         -intézményfinanszírozás 264372 321474 209990 
         -pénzeszköz átadások 5763 5763 3144 
         -ellátottak pénzb.juttatásai 72256 19320 13754 
         -tartalék 9993 9993 640 
 
b) felhalmozási költségvetés: 

 

Kiemelt kiadási előirányzatok 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 

Kiadások összesen 6883 6883 3538 
Ebből:-egyéb felhalm,kiadás 3091 3091 694 
         -hiteltörlesztés 3792 3792 2844 
 
c) Függő, átfutó kiadások: 16 891 ezer forint 
 
13.§  Pénzkészlet: 52 517 ezer forint 
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14.§  Az Önkormányzat saját létszám előirányzata 3 fő, teljesítés 3 fő. 
 

Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala költségvetésének 2012. háromnegyed éves 
teljesítése 

 
15.§ A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2012. háromnegyed évben teljesített 

bevételeit 76 261 ezer forintban, kiadásait 92 548 ezer forintban állapítja meg. 
 
16.§ A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek 2012. háromnegyed évi teljesítése 

kiemelt előirányzatonként: 
 

Kiemelt bevételi előirányzatok 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat Teljesítés 

Bevételek összesen: 77377 131326 76261 
Ebből:-irányító szervtől kapott 

támogatás 74462 128411 74519 
         -intézményi saját bevétel 2915 2915 1728 
        -függő,átfutó bevétel   14 

 
17.§ A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásainak 2012. háromnegyed évi teljesítése 

kiemelt előirányzatonként: 
 
a) Működési költségvetés 
 

Kiemelt kiadási előirányzatok 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 

Kiadások összesen 77377 131326 92548 
Ebből:-személyi jellegű kiadások 42222 42875 28736 
         -munkaadókat t.járulékok 11534 13010 7667 
         -dologi jellegű kiadások 23621 23621 20029 
         -ellátottak juttatásai  51820 36116 
 
b) Függő, átfutó kiadások: -16 016 ezer forint 
 
18.§ Pénzkészlet: 0 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. háromnegyed évi teljesítése 
 
20.§ A Képviselő-testülete a Farmos Község Általános Iskola (továbbiakban: Általános 

Iskola) költségvetési szerv 2012. háromnegyed évben teljesített költségvetési 
bevételi főösszegét  84 595 ezer forintban, kiadási főösszegét 84 590 ezer forintban 
állapítja meg. 

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

háromnegyed évi teljesítése kiemelt előirányzatonként: 
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Kiemelt bevételi előirányzatok 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 

Bevételek összesen: 107619 109262 84595 
Ebből:-irányító szervtől kapott 

sámogatás 107119 108762 87368 
         -intézményi saját bevétel 500 500 447 
        -függő,átfutó bevétel   -3220 

 
22.§ Az Általános Iskola költségvetési szerv költségvetési kiadásainak 2012. háromnegyed 

évi teljesítése kiemelt előirányzatonként: 
 
a) Működési kiadások 

 

Kiemelt kiadási előirányzatok 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 

Kiadások összesen 107221 108867 83325 
Ebből:-személyi jellegű kiadások 72129 73424 55326 
         -munkaadókat t.járulékok 19304 19655 14757 
         -dologi jellegű kiadások 15788 15788 13242 

 
b) Felhalmozási kiadások 

 

Kiemelt kiadási előirányzatok 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 

Kiadások összesen 398 398 1265 
Ebből:-intézményi beruh.kiad. 398 398 1265 
 
Pénzkészlet: 5 ezer forint 
 
23.§ Az Általános Iskola létszám előirányzata 29,6 fő, teljesítés 29,6 fő. 
 

Az Önkormányzat Községi Óvoda költségvetési szerve költségvetésének 2012. 
háromnegyed évi teljesítése 

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

2012. háromnegyed évben teljesített költségvetési bevételi főösszegét 41 351 ezer 
forintban, kiadási főösszegét 41 389 ezer forintban állapítja meg. 

 
25.§ Az Óvoda költségvetési szerv költségvetési bevételeinek 2012.háromnegyed évi 

teljesítése kiemelt előirányzatonként: 
 

Kiemelt bevételi előirányzatok 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés  

Bevételek összesen: 55874 56960 41351  
Ebből:-irányító szervtől kapott 

sámogatás 55874 56960 41351  
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26.§ Az Óvoda költségvetési szerv költségvetési kiadásainak 2012. háromnegyed évi 
teljesítése kiemelt előirányzatonként: 

 

Kiemelt kiadási előirányzatok 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés  

Kiadások összesen 55874 56960 41389  
Ebből:-személyi jellegű kiadások 38112 38967 29070  
         -munkaadókat t.járulékok 10245 10476 8287  
         -dologi jellegű kiadások 7517 7517 4032  
     
Pénzkészlet: 2 ezer forint 
     

 

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

Az Önkormányzat a Közművelődési Könyvtár Farmos költségvetési szerve 
költségvetésének 2012. háromnegyed évi teljesítése 

 
 

28.§ A Képviselő-testülete a Közművelődési Könyvtár Farmos (továbbiakban: Könyvtár) 
költségvetési szerv 2012. háromnegyed évben teljesített költségvetési bevételi 
főösszegét  10 796 ezer forintban, kiadási főösszegét 11 118 ezer forintban állapítja 
meg. 

 
29.§ A Könyvtár költségvetési szerv költségvetési bevételeinek 2012. háromnegyed évi 

teljesítése kiemelt előirányzatonként: 
 

Kiemelt bevételi előirányzatok 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 

Bevételek összesen: 13797 14146 10796 
Ebből:-irányító szervtől kapott 

támogatás 12359 12708 10260 
         -intézményi saját bevétel 1438 1438 536 

 
30. A Könyvtár költségvetési szerv költségvetési kiadásainak 2012. háromnegyed évi 

teljesítése kiemelt előirányzatonként: 
    

Kiemelt kiadási előirányzatok 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 

Kiadások összesen 13797 14146 11118 
Ebből:-személyi jellegű kiadások 5644 5822 4330 
         -munkaadókat t.járulékok 1505 1553 1159 
         -dologi jellegű kiadások 6648 6771 5629 

 
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: -300 ezer forint 
Pénzkészlet: 2 ezer forint 
 
31.  A Könyvtár létszám előirányzata 3 fő, teljesítés 3,25 fő. 
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Az Önkormányzat Vízmű Farmos költségvetési szerve költségvetésének 2012. 

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

2012. háromnegyed évben teljesített bevételi költségvetési főösszegét 13 422 ezer 
forintban, kiadási főösszegét 14 102 ezer forintban állapítja meg. 

 
33.§  A Vízmű költségvetési szerv költségvetési bevételeinek 2012. háromnegyed évi 

teljesítése kiemelt előirányzatonként: 
 

Kiemelt bevételi előirányzatok 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat Teljesítés 

Bevételek összesen: 14351 14633 13422 
Ebből:-irányító szervtől kapott 

támogatás 14351 14633 13422 
    

 
34.§  A Vízmű költségvetési szerv költségvetési kiadásainak 2012. háromnegyed évi 

teljesítése kiemelt előirányzatonként 
     

Kiemelt kiadási előirányzatok 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 

Kiadások összesen 14351 14633 14102 
Ebből:-személyi jellegű kiadások 5831 6053 4330 
         -munkaadókat t.járulékok 1315 1375 998 
         -dologi jellegű kiadások 7205 7205 8774 
    
Pénzkészlet: 7 e Ft  
 
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 határozat 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 
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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 

 
Farmos, 2012. 
 
  H o r v á t h   László    Turóczi István Zoltánné 
       polgármester               jegyző 
 
Napirend:  
 
3./ Előterjesztés a községi önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójára 
     Előadó: Horváth László polgármester 
 
Horváth László polgármester: Az előző napirendi pontnál röviden ismertette a bizottsági 
ülésen elhangzottakat. Átadja a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének.  
 
Miknai Ferenc képviselő: A lehetőségekhez képest a bizottság elfogadásra javasolta a 
koncepciót.  
 
Turóczi István Zoltánné jegyző: A bizottsági ülésen elhangzott, hogy az előző ülésen 
tárgyalta az Országgyűlés a közművezetékek adójáról szóló törvénytervezetet, azóta 
elfogadásra került. Az önkormányzati adóhatóságnak dolga nincs vele, mert az állami 
adóhatóság számára kell majd teljesíteni az adóbevallást, illetve majd azok fogják előírni.  
A koncepcióban nem szerepel, viszont a tegnapi nap folyamán tartottak egy tájékoztatót 
közfoglalkoztatás tárgyában. Az az öröm érte Pest megyét, hogy bekerült a Start munka 
mintaprogramba, tehát most már pályázhatnak a Pest megyei Önkormányzatok is, mert 
eddig csak a hátrányos helyzetű kistérségeknek, településeknek volt lehetőségük. Azt a 
tájékoztatást adták, hogy 2013-ban el kell felejteni a szociális alapú közfoglalkoztatást. 
Amennyiben 2012. december 17-ig a helyi Önkormányzat, az illetékes Munkaügyi 
Központ felé nem nyújt be 2013. évre vonatkozó közfoglalkoztatási munkaterv kérelmet 
januártól-december 31-ig meghatározott feladatra, emberrel, minden egyes főre kiszámítva 
a teljesítményt, illetve az elvégzendő munkát, akkor támogatásban részesülni nem fognak, 
mert a központi költségvetésben 157 milliárd Ft van közfoglalkoztatásra, de ebből csak 57 
milliárdot fognak szociális alapú közfoglalkoztatásra költeni. Azt is mondták, hogy 
előnyben fogják részesíteni, amikor több Önkormányzat összefog, de nem feltétlenül 
szükséges. Mindenféleképpen gazdaságossági számítással alátámasztott közfoglalkoztatási 
kérelmet kell benyújtani. A következő évi költségvetési koncepciót így kell majd 
átgondolni. Az Önkormányzatot tervezik fő foglalkoztatónak a településeken.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
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A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

133/2012./XI.27./ képviselő-testületi határozat 
    2013. évi koncepcióról 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a 2013. évi költségvetési koncepciót. Az 
előterjesztésben szereplő elveket támogatja. Konkrét döntést 
a központi költségvetés elfogadása után tesz.  
Határidő: 2013. évi költségvetési rendelet tervezet elfogadása 
Felelős: Horváth László polgármester 
Értesül: Horváth László polgármester 
  Turóczi István Zoltánné jegyző 
  Horváth Judit pénzügyi vezető főtanácsos 
 

Napirend:  
 
4./ Előterjesztés a helyi önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervére a Tápió- 
      vidék többcélú Társulással kötött társulási megállapodás alapján 
      Előadó: Turóczi István Zoltánné jegyző 
 
Turóczi István Zoltánné jegyző: A 2013. évben a 2012. évi munkáját ellenőrzi a belső 
ellenőr a Polgármesteri Hivatalnál, Óvodánál, Könyvtárnál, Művelődési Háznál, 
vagyongazdálkodást, és az ivóvízminőség javító programban az Európai Uniós forrásból 
kapott pénzt. Mivel jogszabályváltozás történt 2013. évben az eddigi társulások az eddigi 
módon nem működhetnek, hanem új társulási megállapodásokat kell kötni. A 2013. évi 
központi költségvetési törvényben nem szerepel a társulási támogatás, tehát amit eddig 
kaptak a társulásban a belső ellenőrzésre 360 e Ft-ot, ami ki is futotta az intézményi 
ellenőrzéseket, ez 2013-ban nem lesz, hanem saját költségvetésből kell finanszírozni. A 
jogszabályi előírás kötelez arra, hogy belső ellenőrzést végezni kell, ami elsősorban a 
gazdálkodásra, pénzfelhasználásra, pénzkezelési szabályzatok ellenőrzésére vonatkozik. A 
társulási ülésen a Társulási Tanács megszavazta a belső ellenőrzésre vonatkozóan a 2013. 
évi munkatervet, ami azt jelenti, hogy ezzel a szavazással arra is rábólintottak, hogy a 
költségeket viselik úgy, hogy a költségvetésből erre külön pénz nem lesz.  
 
Horváth László polgármester: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta a 2013. évi 
belső ellenőrzési terv elfogadását.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

134/2012./XI.27./ képviselő-testületi határozat 
    2013. évi belső ellenőrzési tervről 
 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a 2013. évi belső ellenőrzési tervet. Elfogadta, 
hogy a Tápió-vidéki Többcélú Társulás által kötött 
megállapodás alapján az ellenőrzés lefolytatásra kerül. A 
költségeket az Önkormányzat költségvetésébe betervezi és 
viseli.  
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Határidő: 2013. évi költségvetési rendelet tervezet elfogadása 
Felelős: Horváth László polgármester 
Értesül: Horváth László polgármester 
  Turóczi István Zoltánné jegyző 
  Horváth Judit pénzügyi vezető főtanácsos 
  Tápió-vidéki Többcélú Társulás 
 

Napirend: 
 
5./ Előterjesztés Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. (6000 Kecskemét, Nagy Lajos  
       király körút 29/B) 2010-2012 évi beszámolója és a 2013. évi üzleti terv és  
      díjkalkuláció 
      Előadó: Horváth László polgármester 
 
Horváth László polgármester: A 2. napirendi pontnál ismertette a Pénzügyi Bizottsági 
ülésen elhangzottakat a napirendi ponttal kapcsolatban.  
 
Kollár Ferenc képviselő: Javasolja, hogy két részletben szavazzanak, egyik a 2010-2012. 
évi beszámoló, a másik pedig a 2013. évi díjkalkuláció. A beszámolót el tudja fogadni, 
annak ellenére, hogy Farmos egyetlen egy adatban sem szerepel az egész beszámolóban, 
de a díj kalkulációt nem tudja elfogadni, míg nem kap magyarázatot 22,38 % és a 12,88 %-
os emelés különbségére.  
 
Horváth László polgármester:Kéri, aki Kollár Ferenc képviselő indítványával egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze.  
 
Az indítványt 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadták.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

135/2012./XI.27./ képviselő-testületi határozat 
Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. 2010-2012 évi 
beszámolójáról 
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. 2010-12 évi 
beszámolóját és elfogadja.  
Határidő: 2012. 12.01. 

 
A testület 5 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

136/2012./XI.27./ képviselő-testületi határozat 
Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. 2013. évi üzleti terv és  
díjkalkulációjáról 
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. üzleti terv és 
díjkalkulációját és az alábbi döntést hozta: NEM fogadja el a 
településre 2013. évre megállapított díjkalkulációt.  
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Napirend:  
 
6./ Egyebek 

� Az egészségügyi alapellátás keretében a fogorvosi ellátás biztosításának módjáról 
döntés 

� Farmos község közvilágításának biztosítására megküldött megállapodás tervezetek 
megtárgyalása 
Előadó: Horváth László polgármester 

 
a./ Az egészségügyi alapellátás keretében a fogorvosi ellátás biztosításának módjáról 
döntés 
 
Horváth László polgármester: A Pénzügyi Bizottság azt javasolta, hogy a polgármester 
folytasson tárgyalást a fogorvosnővel és egyezzen meg egy bérleti díjban, a következő 
testületi ülésen pedig terjessze a testület elé a kialkudott díjat.  
Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

137/2012./XI.27./ képviselő-testületi határozat 
    Fogorvosi ellátás biztosításának módjáról  
 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az Önkormányzat egészségügyi alapfeladatát 
képező fogorvosi ellátás módját 2013-tól.  
Felhatalmazza a polgármestert, miszerint folytasson 
tárgyalásokat a fogorvossal: az ellátásban történő 
Önkormányzati támogatás módosításáról. Nem 
közalkalmazotti bér átvállalás, hanem a fogorvosi rendelő 
bérletére vonatkozó költség átvállalásával.  
Határidő: 2013. évi költségvetés 
Felelős: Horváth László polgármester 
Értesül: Horváth László polgármester 
  Turóczi István Zoltánné jegyző 
  Horváth Judit pénzügyi vezető főtanácsos 
  Dr. Farkas Gyöngyi fogorvos 

 
b./ Farmos község közvilágításának biztosítására megküldött megállapodás tervezetek 
megtárgyalása 
 
Horváth László polgármester: Kiküldésre kerültek a képviselők részére a közvilágítás 
biztosítására megküldött ajánlatok, amik nem teljesen hasonlíthatók össze, mert különböző 
szempontok alapján adták meg a cégek az ajánlatukat.  
Előzményként elmondja, hogy a Közvil Zrt. Felhatalmazást kért, hogy a villamos energia 
piacon folytasson kutatást, hogy mely szolgáltató lenne az, amely Farmos közvilágításának 
a leggazdaságosabb ellátását meg tudná oldani. Ennek hatására érkezett meg a Közvil Zrt-
nek az ajánlata, majd ezt követően az ÉMÁSZ-é és a E-OS-é.  
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A Közvil szerződésnek régi múltja van, 2001. október 9-én köttetett, 120 hónapra 
elkötelezte az Önkormányzat magát. A megállapodás értelmében a Közvil Zrt-vel oldja 
meg a közvilágítási szolgáltatását. Lényeges, hogy a 120 hónap letelte után sem jár le a 
szerződés, mivel határozatlan időre szól. A szerződésben szerepel 1 év felmondási idő, 
ebből következik, hogy most nem lehet másik cég ajánlatát elfogadni.  
Javasolja, hogy az önkormányzati törvény adta lehetőségekkel éljenek, mely szerint a 
szabad piacról lehetősége van beszerezni a villamos energiát. Ezért mondják fel a Közvil 
Kft.-vel megkötött szerződést, hogy a következő alkalommal, ha több ajánlatot kapnak, 
akkor tudjanak dönteni. Szorgalmazza, hogy 1 éves időszakokra kössenek a jövőben 
szerződést. Most felmondják a meglévő szerződést, az új szerződést pedig csak a 
következő évre írják alá. Egyúttal kezdeményezzék az ajánlattévőnek a közvilágítás 
korszerűsítésére tett meghallgatását. Az Önkormányzat tulajdonában nincs egyetlen 
lámpatest sem a szerződés értelmében, mivel részvényes konstrukció volt. A részvények 
átadása az Önkormányzatnak 2011. novemberében megtörtént, amely jelenleg a 
szekrényben áll, piacon használhatatlan, ha viszont a Közvil-től kérik a tulajdonba adását a 
lámpatesteknek, és felkínálják a részvényeket, mivel zártkörű részvénytársaság, nagy 
valószínűséggel a csere létre fog jönni.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

138/2012./XI.27./ képviselő-testületi határozat 
    Közvil szerződés felmondásáról 
 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
KÖZVIl RT-vel 2001. október 9. napján megkötött 
szerződést 2013. december 1. hatállyal felmondja a szerződés 
I. 1. i pontja alapján.  
Határidő: 2012. december 31.  
Felelős: Horváth László polgármester 
Értesül: Horváth László polgármester 
  Turóczi István Zoltánné jegyző 
  Horváth Judit pénzügyi vezető főtanácsos 
  KÖZVIL Zrt. 

 
A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

139/2012./XI.27./ képviselő-testületi határozat 
    Lámpatestek tulajdonjogának rendezéséről 
 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
KÖZVIL Zrt. Farmos község közigazgatási területén lévő 
közvilágítási lámpatesteket meg kívánja vásárolni, a 
tulajdonában lévő 943 db 9.430.000 névértékű részvényért.  

    Határidő: 2013. évi költségvetés 
    Felelős: Horváth László polgármester 

Értesül: Horváth László polgármester 
  Turóczi István Zoltánné jegyző 
  Horváth Judit pénzügyi vezető főtanácsos 
  KÖZVIL Zrt. 
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A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

140/2012./XI.27./ képviselő-testületi határozat 
    Közvilágítás korszerűsítésről tájékoztató megtartásáról 
 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
döntött, miszerint a 2013. áprilisában megtartásra kerülő 
soros ülése előtt a Pénzügyi Bizottsági ülésen meghallgatja a 
közvilágítás korszerűsítésről szóló tájékoztatót.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
tájékoztató megtartására kérje fel Ludányiné Gréczi Katalint.  
Határidő: 2013. április 30. 
Felelős: Horváth László polgármester 
Értesül: Horváth László polgármester 
  Turóczi István Zoltánné jegyző 

 
A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

141/2012./XI.27./ képviselő-testületi határozat 
    Közvil Zrt-vel szerződéskötésről  
     

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a 2013-as naptári évre vonatkozó villamos 
energia beszerzésére a KÖZVIL Zrt. által tett javaslatot. Azt 
2013. 01.01-től 2013. 12.31-ig elfogadja.  
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: Horváth László polgármester 
Értesül: Horváth László polgármester 
  Turóczi István Zoltánné jegyző 
  KÖZVIL Zrt. 

 
A nyílt ülést bezárja, az ülés zárt keretek között folytatódik tovább.  
 
 

Kmf. 
  

 
Horváth László         Turóczi István Zoltánné 
polgármester                                            jegyző 

 
 

     Kollár Ferenc         Miknai Ferenc 
     jkv. hitelesítő                       jkv. hitelesítő 

 
 
 
 
 


