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Tisztelt Egerfarmoson élők és hazalátogatók!

Ebben a Hírmondóban most egy téma köré
csoportosítottuk az írásokat. Részletesen beszámolunk az
elmúlt négy évben elvégzett munkákról, eredményekről, s
nem hallgatjuk el azt sem, ha valahol sikertelenséget,
gondot, problémát észleltünk. Remélem, mindenki
örömmel veszi kézbe e lapot, hiszen nekünk-rólunk szól.
Több táblázatot is készítettünk. Tettük ezt azért, hogy a
költségvetés számait könnyebben érthetővé tegyük, s azok
is tisztán lássanak, akik esetleg más területen végzik
munkájukat.
A Képviselő-testület nevében elkészítettem a beszámolót
az elmúlt négy év munkájáról, s ezt egészítik ki a részletes
táblázatok, illetve szöveges értékelések.
Fontos ez a beszámoló, hiszen választás éve van, s így
most van itt az ideje, hogy egy összefoglaló anyagban
mindenki áttanulmányozhassa a bevételeket- kiadásokat, a
beruházásokat, értékesítéseket-vásárlásokat, s ki-ki saját
maga megítélhesse, hogy jól gazdálkodtunk-e, a Testület jó
gazda gondosságával járt-e el a rábízott javakkal. Fontos ez
azért is, mert az elmúlt időszakban olyan írások jelentek
meg a postaládákban, melyek gyakran nélkülöznek minden
valóságalapot, s vagy tudatlanságból, információ hiányból
erednek, vagy esetleg szándékos félrevezetés a cél.

Az Önkormányzat nem bocsátkozik „szórólap
háborúba”, nem bizonygatja, hogy hová tette az állítólagos
50 milliót, hanem a falu minden háztartásába, térítés nélkül
eljuttatott Egerfarmosi Hírmondóban számol be
gazdálkodásáról. Ebből egyértelműen kitűnik, hogy a
normatíva, illetve a feladatfinanszírozásra kapott állami
támogatás nem fedezi a kiadásokat, s intézményenként
kimutatható, hogy még a bérre, járulékra sem elegendő.
Természetesen fűteni, világítani is kell, s sok-sok egyéb
olyan tétel van, amely elengedhetetlen a napi
munkavégzéshez. Az is mindenki előtt ismert, hogy a
szociális kiadásokra fordított pénz igen jelentős, bár ennek
nagy részét visszaigényelhetjük. Fontos még a megfelelő
munkakörülmények biztosítása, a különböző egyéb
kötelező feladatok ellátása, a gyermekek, az idősek, s
minden egerfarmosi kulturális és szabadidős programjának
biztosítása, rendezvények ünnepségek, kirándulások
szervezése, hiszen mint többször írtam: „nem csak
kenyérrel él az ember.”
Az elmúlt időszakban több ellenőrzés is zajlott
Önkormányzatunknál, melyről szintén tájékoztatjuk
Önöket az újságban.
Reményeim szerint mindenki érdeklődve olvassa majd a
lapot, s minden fontos kérdésre választ kap. Szeptember
29-án hétfőn délután Falugyűlés keretében lesz mód
átbeszélni a még esetleg felmerülő kérdéseket.
Végezetül had idézzem a legnagyobb Magyar, gróf
Széchenyi István egyik írását:

Azokból a kövekből,
melyek utunkba gördülnek,
egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk.

Poczokné Blanár Gabriella
polgármester
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Beszámoló
Egerfarmos Községi Önkormányzat 2010-2014 évi munkájáról

A 2010-2014 éves ciklusra a polgármester a választások után elkészítette az Önkormányzat Gazdasági Programját. Ezt
az anyagot a képviselők megvitatták, s határozatban elfogadták. A Program teljes terjedelemben megtekinthető az
egerfarmos.hu weboldalon.

A Gazdasági Programban szereplő fejlesztési elképzelések megvalósult elemei:
Gazdasági Programban
szereplő tervek

Vállalt feladat
végrehajtása

Intézmények megfelelő színvonalú működtetése,
dolgozók biztonságérzetének megtartása, figyelemmel
arra tényre, hogy ezek az intézmények Egerfarmos
lakóit szolgálják ki, lehetőség szerint, helyi
alkalmazottakkal.

Sikerült minden intézményt jó színvonalon
működtetni, a dolgozók megelégedésére. Csak azokon
a területeken foglalkoztat az önkormányzat más
településről bejárókat, ahol az iskolai végzettség
hiánya miatt nem tudja helyben lakóval megoldani.

A szennyvízberuházás és a hozzá kapcsolódó út,
A KEOP-7.1.0/11-2012-022. számú nyertes
járda, vízelvezetés kiépítése, a lakosság komfort- pályázat segítségével, mint kiemelt projekt, nettó
érzetének és kényelmének növelésével, megalapozva 35.200.000.forintot
/+áfa/
költöttünk
a
egy XXI. századi kis falu alapjait.
megvalósíthatósági tanulmányok, tervek elkészítésére,
az engedélyek beszerzésére. Ahhoz, hogy be tudjuk
nyújtani a pályázatot, szükséges a lakossági önerő,
melynek biztosítására Víziközmű Társulat szervezése
van folyamatban. Várjuk a pályázati kiírást, hiszen a
tervek az engedélyek birtokában rendelkezésre állnak.
E beruházás keretében tervezzük megvalósítani az út
és járdafelújítást is.
Ettől függetlenül az Önkormányzat sikeresen
pályázott
az
ÉMOP-3.1.3-11-2012-0232
„Településkép javítása Egerfarmoson „elnevezésű
projektre, melyből megvalósult a Dobó utca, a Kandó
utca déli részének útfelújítása, a Rákóczi úton 200
méter járda építése, illetve a Művelődési Háznál a
kerékpártároló elhelyezése. A pályázatban szereplő
teljes költség 63.637.636.- forint volt. Az önerő 5%,
melyet az EU Önerő alap kimerülése miatt, 200 ezer
forint kivételével, az Önkormányzatnak meg kellett
fizetni.
A tél beállta előtt az autóbusz-közlekedéssel érintett
Rákóczi úton, illetve a Mezőszemere-Mezőtárkány
átmenő forgalma miatt a Petőfi úton kátyúzást hajt
végre az Önkormányzat.
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Sikeresen pályáztunk a Tisza-tavi Regionális
Jelenlegi
Hulladéklerakó
rekultivációja,
parkosítása, a környezet megfelelő kialakítása, a Hulladékgazdálkodási Társulás tagjaként, a KEOP2.3.0 konstrukció keretében. Egerfarmoson a hulladék
település lakóinak megelégedésére
elszállításra került, a területet rekultiválták. Minderre
a Tisza-Tavi Regionális Hulladékgazdálkodási
Társulásban történő részvétellel volt lehetőség. A
területet teljes egészében rekultiválták, melyre több
mint 122 millió forintott költött a kivitelező. Az
Önkormányzatnak nem keletkezett fizetési költsége
ebben a projektben. A rekultivált, helyreállított
területre HULLADÉKOT VINNI TILOS! A ”két tó
között”-i utat a rossz idő beállta előtt a kivitelező
megjavítja.
Új sportpálya és öltöző kialakítása.

Sajnos nem sikerült megvalósítani. A benyújtott
pályázatunk nem nyert, így a következő gazdasági
programban is szerepeltetni kell ezt az elképzelést!

A tervekben szereplő felújítás egy részére
Művelődési Ház rehabilitációja, a nagyterem több
funkciós kialakítása – tornaszoba, bálterem, előadások pályáztunk, az eredményt még nem ismerjük, így
megtartása-, az épület olyan jellegű átalakítása, mely pozitív elbírálás esetén az elkövetkezendő évek
megfelel annak a célnak, hogy minél szélesebb feladata lesz a beruházás.
réteget, különböző érdeklődési körű és különböző
korú személyeket kiszolgáljon.
Zöld területek növelése, kerti bútorokkal, eligazító
táblákkal, hangsúlyozva azt a tényt, hogy
községünkben sok olyan terület található, ahol
lehetőség van tágas közösségi terek kialakítására.
Faluközpont
kialakítása,
zöldterülettel,
utcabútorokkal, két nyelvű tájékoztató táblákkal, az
„Élhetőbb Falu” elképzelés megvalósításához, a
település minden lakójának igényeit figyelembe véve.

Ezt az elképzelést maximálisan teljesítettük, hiszen
a játszótér, a BMX pálya, a Rózsakert kialakítása mind
ezt a célt szolgálta.
Kialakítottuk a faluközpontot, növeltük a
zöldterületet,
sok
virággal,
növénnyel,
s
utcabútorokkal. A hasznosságon kívül az esztétikai
szempontokat is figyelembe vettük, hiszen városokban
gyakran megcsodáljuk a szép parkokat, s célunk, hogy
a vidéken lakók is szép, rendezett környezetben
éljenek. Már csak vigyáznunk kell értékeinkre.

Forráshiány miatt ezt a célt nem értük el, ezért a
Iskola Napközi Otthon épületének további
felújítása, tekintettel arra, hogy az iskola 1-4 osztályát következő gazdasági programban is szerepeltetni kell.
minden körülmények között szeretnénk helyben
tartani, s a napközi otthonos ellátás ehhez szorosan
hozzátartozik, s a szülők részéről igény is van a
működtetésére.
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Célunkat csak részben értük el, hiszen a
A temetőben urna temető készítése, kerítés
készítése, általános rendezettség kialakítása, hiszen ez rendezettség többé-kevésbé megoldott, a temető
a terület majdani rendezettségében fontos része kataszter elkészült, de a kerítés és az urnafal a
községünknek, ahol a szeretet és tisztelet mellett a következő ciklusra tolódik.
gondozottság kialakítása is igen fontos feladat.
Ezt a célt teljes mértékben elértük, hiszen
példaértékű az együttműködés a civil szervezetekkel.
Gondoljunk csak a közösen kialakított BMX pályára,
a Rózsakertre, a kamerarendszerre, a Tájházra, a
Népművészeti találkozóra, s sok egyéb programra. Az
Önkormányzat erkölcsileg és anyagilag is támogatja a
szervezeteket, s a szervezetek minden lehetséges
módon támogatják a települést, az itt élőket.

Meglévő jó kapcsolatok további ápolása a
vállalkozókkal, Civil szervezetekkel, Egyházakkal,
hiszen ezek a szervezetek fontos szerepet töltenek be
községünkben,
szerves
részét
képezik
mindennapjainknak, s velük együtt, segítségükkel és
összefogásukkal kell elképzeléseinket megvalósítani.

A testvértelepülés gondolatát már régen
Testvértelepülés s ezzel nyári táboroztatás
kialakítása, ismertségünk növelése. Előtérbe kell „dédelgetjük”, de anyagi erőforrás hiányában eddig
helyezni a falusi turizmust és ehhez kapcsolódóan a erre nem került sor.
falusi vendéglátást, ezzel is menedzselni községünket
Bővíteni az idősek ellátásának rendszerét,
megoldani számukra a rendszeres fűnyírást, a közcélú
dolgozók
segítségével,
illetve
önkéntesek
felajánlásával. Külön gondot kell fordítani arra, hogy
az önmagukat nehezen ellátó személyek közvetlen
környezetének
rendben-tartásához
segítséget
nyújtsunk.

Ezt a feladatot évek óta társulásban látjuk el, s
visszajelzések szerint az idősek többé-kevésbé
elégedettek az ellátással. Az esetlegesen felmerülő
problémákat igyekszünk rövid határidővel megoldani.
Legnagyobb igény a házi segítségnyújtásra van,
hiszen itt az idős ember saját otthonában, megszokott
környezetében él, s a gondozónőtől kapja a segítséget.

„Szőke” Kft. működését feladattal hasznosítani a
közösség javára, megkeresni annak lehetőségét, hogy
ez a szervezet hasznosan működhessen, a lakosság
megelégedésére, de egyben gazdálkodása nyereséget
is termeljen.

Ezt a célt háttérbe szorítja az a lehetőség, hogy a
településüzemeltetési feladatokat a közmunka
program keretében látjuk el, s így még nem találtuk
meg azt a feladatot, amit a Kft-vel tudnánk hatékonyan
elvégeztetni.

Egerfarmos Község Önkormányzatának hivatalos lapja
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Kiadja: Egerfarmos Község Önkormányzata Felelős kiadó: Poczokné Blanár Gabriella polgármester
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Régi elképzelés alapján hagyományos eszközök
gyűjtése, rendezése, megfelelő kiállítása, hiszen
múltunk ismerete nagyon fontos, s a fiataloknak talán
egy Tájház további fejlesztése jelenti az egyetlen
esélyt, hogy ezeket a régi eszközöket, használati
tárgyakat, ruhákat, relikviákat megismerjék. A
megfelelő épületet már megvásároltuk, felújítása
folyamatban van.

Aki járt már a gyönyörűen felújított és berendezett
épületben, az tudja, hogy célunkat elértük. Itt is
megmutatkozott az összefogás ereje, a segíteni akarás,
a szándék falunk fejlődéséért. Az Önkormányzat
megvásárolta az épületet és elvégeztette a
halaszthatatlan állagmegóvást. A Kandó Kálmán
Alapítvány teljes felújítást végzett, majd a lakosság az
Őszirózsa Nyugdíjas Szervezettel az élen berendezte,
„lakhatóvá” tette. Mindenki, akinek korhű eszköze,
bútora, berendezési tárgya, képe volt, hozzájárult a
jelenlegi állapot kialakításához. Ettől szebb példát
elképzelni sem lehet a összefogásra.

Keresni a lehetőséget, a Parókia területének
megfelelő hasznosítására, a köz javát szolgálva, hiszen
a terület a község frekventált helyén van, jó természeti
adottságokkal rendelkezik, melyet megfelelő
elképzelések esetén /pl. idősek bentlakásos
intézménye/ gazdaságosan lehetne működtetni, de
forrást kell teremteni a megvalósításához.

Az elmúlt években már több elképzelés is született
a terület hasznosítására. Legfontosabbnak tartottuk
egy bentlakásos Idősotthon megépítését. Erre a célra,
lakossági kezdeményezésre még egy alapítványt
hoztak létre, amely sajnos megszűnt, mert nem érte el
a célját. Nem érte el, hiszen egy ilyen intézmény
felépítése jelentős forrást igényel, állami segítség,
pályázat nélkül nehezen képzelhető el. A szociális
törvény előtérbe helyezi az idősek saját otthonukban
történő ápolását, így már évek óta nem volt olyan
pályázati kiírás, melyre Egerfarmos erre a célra
pályázhatott volna. Mivel a feladat ma is aktuális, a cél
adott, ezért a következő gazdasági programban is
szerepelnie kell ennek a megvalósításnak.

A község belterületén lévő „tavak” és környezetük
rendbetétele, jóléti s szabadidős tó és park kialakítása.
Ennek megvalósításához a meglévő tervek részleges
átalakítása, hogy minél nagyobb vízfelületet lehessen
kialakítani.

Közel húsz éve tervezzük /már az előző vezetés is
szerette volna/ a belterületi „tavak” rendbetételét
hasznosítását. Mivel erre irányuló pályázati forrást
nem találtunk, ezért két esetben is felvettem a
kapcsolatot komoly tőkével rendelkező vállalkozóval,
de a terület kedvezőtlen adottságai miatt, /közel
vannak a lakóházak, nincs hely az esetleges
horgászstégek kialakítására, stb./ nem mutattak
komoly érdeklődést a beruházás iránt. Természetesen
nem szabad lemondani a lehetőségről, s a következő
Gazdasági Programban is szerepeltetni kell.
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Továbbra is fontos, hogy keresni kell a lehetőségét
egy olyan turisztikai útvonal kialakításának, mely
nagyobb területet ölel fel, s komplexen kezeli a
lehetőséget, s Egerfarmos ennek egyik állomása lenne.
Legyen ez a Kandó-út, mely a turistát végigvezeti pl.
az Eger-Bogács-Mezőkövesd-Szihalom-EgerfarmosPoroszló-Tisza-tó útvonalon, s Egerfarmoson lenne
lehetőség megszállni, étkezni, s lóval, vagy szekérrel a
meglévő földúton elérni a Tiszát. Ez egy olyan
lehetőség, mely mindannyiunk érdekét szolgálja

Ezt a lehetőséget minden szinten, minden fórumon
elmondtam, mindenkinek nagyon tetszik, de itt is
komoly probléma a forráshiány. Ezt a beruházást
sikerrel csak a vállalkozó kedvű magánszemélyek, és
az Önkormányzat közös együttműködésével lehet
megvalósítani. Kell hozzá: szállásadó ahol lehetőség
szerint étkezni is lehet, lovas-kocsis gazda, szervező,
aki az egészet összefogja.
Bízom benne, hogy ezt a „Kandó utat” a település
idegenforgalmi fellendülése érdekébe a következő
években megvalósítjuk!

Belterületi csapadékvíz elvezetésre volt pályázati
Belterületi vízelvezetés teljes körű megoldása,
hiszen községünk alacsony fekvésű, s a belvíz sok kiírás, de az egyértelműen kiderült, hogy erre a
beruházásra csak a szennyvízelvezetés megoldása után
gondot okoz.
lehet eséllyel pályázni. A sorrendet be kell tartani,
először a szennyvízberuházás és utána út, járda és
csapadékvíz elvezetés. Ezek a beruházások állnak első
helyen az elkövetkezendő években.
Vannak persze olyan elvégzett feladatok, melyek nem szerepeltek a Gazdasági Programban,
de fontosságuk miatt megvalósítottuk.
Ezek az alábbiak:
− több szoftvert s egyéb informatikai eszközt vásároltunk a korszerű munkavégzéshez, ezzel egyedülálló informatikai
ellátottságot teremtettünk, biztosítva az ügyfelek minél gyorsabb és szakszerűbb kiszolgálását,
− rendszeresen anyagilag is támogattuk a non profit szervezeteket,
- évek óta ingyenes nyári étkezést biztosítunk a szociálisan rászoruló gyermekeknek, mellette napi rendszerességgel
foglalkozásokat tartunk a szabadidő hasznos eltöltésének segítésére.
- évek óta támogattuk az ingyen tankönyvellátásban nem részesülők iskolakezdését,
- 42 család kapott ingyenes tűzifát, költségei csökkentésére

A képviselő testület az elmúlt ciklusban komolyan vette feladatát, hiszen mint az alábbiakból kiderül,
számos alkalommal ülésezett, nagyon sok döntést hozott, s tekintélyes számú rendeletet alkotott.

Mivel több társulásnak is tagja az Önkormányzat, ezért az elmúlt négy évben közel 100 testületi ülést, több falugyűlést
és közmeghallgatást tartottunk. Összesen 461 határozatot hoztunk és 40 rendeletet alkottunk.
Ez mind a jól végzett munka, a közösségért érzett felelősségtudat példája. Remélem, hogy a lakosság is úgy érzi,
hogy a Képviselő-testület megtett mindent, amit az adott helyzetben megtehetett, kihasznált minden pályázati és
fejlesztési lehetőséget, annak tudatában, hogy mindenre nem tudott megoldást találni.

Összegzésként elmondható, hogy Önkormányzatunk jól végezte vállalt feladatát, s bár nem valósult meg minden,
amit terveztünk, s sok még a megoldandó feladat, az elmúlt négy év alatt községünk ismét jelentős fejlődésen ment
keresztül. Bebizonyosodott, hogy összefogással, közös akarattal sok mindent elérhetünk.

S végezetül ne feledjük Antall József szavait: ,,A Haza nem egyszerűen egy szó, a Haza mindent jelent számunkra.
Azt, amiért élni, és valóban, ha szükséges, meghalni kell. Ez azt jelenti, hogy egy nép, egy nemzet, amelyik e honban
1100 esztendeje gyökeret vert, és közel egy évezrede európai államiságot alkotott, az innen kitörölhetetlen.”
Egerfarmos, 2014. szeptember 18.
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Beruházások, pályázatok az elmúlt 4 évben
Megnevezés

Összköltség

2010.év
Útfelújítás saját forrásból
Temető kerítésének felújítása
Gépek, berendezések vásárlása
(bozótvágó, hűtőszekrény, könyvtárosi pult)
Összesen

3000
392

2012.év
Orvosi rendelő megvásárlása 50%
Gépek, berendezések közfoglakoztatáshoz
Sürgősségi táska orvosi rendelőbe
Kis traktor tartozékaival
Összesen

2013.év
Kandó és Dobó út felújítása
Egerfarmos, Vasút út 70.ingatlanvásárlás
Egerfarmos, Rákóczi út 22.ingatlanvásárlás
Egerfarmos, Vasút út 16.ingatlanvásárlás
Gépek, berendezések vásárlása
Gépkocsi vásárlás
Egerfarmosról szóló kiadvány
Integrált pénzügyi program vásárlás
Összesen
2014.év
TÁMOP egészségre nevelési program
Óvodai udvari játékok felújítása
Összesen

2010-2014 év mindösszesen

Saját forrás

3000
392

2250
848
14512
15722
33332

0
0
12536
12749
25285

2250
848
1976
2973
8047

2250
1592
300
3291
20957

0
1592
0
3291
18407

2250
0
300
0
2550

65995
400
250
1500
1650
3055
1600
168
74618

60656
0
0

0

1600
0
62256

5339
400
250
1500
1650
3055
0
168
12362

10000
230
10230

10000
0
10000

0
230
230

172270

0
0

145367

Civil szervezet valósította meg, Egerfarmos gazdagodott

Tájház felújítás 2 ütemben civil szervezettl közösen
Kamerarendszer kiépítése civil szervezettel közösen
Rózsakert pihenőpark civil szervezettel közösen
BMX és gördeszka pálya civil szervezettel közösen
Hagyományőrző nap megrendezése civil szervezettel közösen
Összesen

adatok eFt-ban

0
0

322
3714

2011.év
Orvosi rendelő megvásárlása 50%
Tájház felújítás
Óvodafelújítás
Jóléti park-és játszótér
Összesen

Pályázatok,
támogatások

2014. szeptember

7954
5570
13576
14743
1100
42943

7954
5570
13576
14743
1100
42943

322
3714

26903

0
0
0
0
0
0

Külön nem mutattuk ki, de igen jelentős összeg a szintén pályázaton nyert Start Közmunkaprogramhoz kapcsolódó összeg.
Az utófinanszírozott pályázatokhoz az Önkormányzat biztosította a forrást. Két pályázat esetén még nem érkezett vissza az
elszámolt összeg, mely több mint 9 millió forint. Ez az összeg fedezi az Önkormányzat meglévő hitelállományát.
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Bevételek és kiadások alakulása az elmúlt 4 évben

Kiadások

adatok eFt-ban

2010

2011

2012

Személyi juttatások

26165

19450

29290

26344

12992

114241

Dologi kiadások

32900

36366

36090

45562

20393

171311

80

1309

0

472

115

1976

Jérulékok

Működési célú átadott pénzeszköz

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

Önkormányat által folyósított ellátások
Felhalmozási kiadások

Részesedések (Mefavíz,ÉRV)

Kölcsön pályázathoz civil szervezeteknek

Hiteltörlesztés
Összesen

Bevételek
Közhatalmi bevételek
Egyéb saját bevételek

- ebből földbérleti díj
- térítési díjak

Kamat

5287

9578

4363

21943

5624

17190

2013 2014. I.félév
4105

17860

2522

2348

17201

21501

13817

10947

5401

500

0

0

28

0

8542

100

0

15834

10199

12492

67582

összes

21901

68919
68867

0

104450

528

12923

11406

4769

29198

184306

57310

613161

2013 2014. I.félév

összes

12801

100353

130965

140227

2010

2011

2012

127

240

46

0

49

8770

31770

462

14492

14984

3176

2079

124

34855

8433

9659

277

0

0

18369

815

427

7341

2897

1461

11199

1410

526

1619

60

1592

727

65

257

1192

1082

215

51

0

68

5348

976

Gépjárműadó

2290

2066

1743

Iparűzési adó

1991

2715

2135

Működésre átvett pénzeszköz

4226

31674

32752

38154

28037

134843

14047

138567

Magánszemélyek komm.adója
Egyéb adók, pótlékok

SZJA önkorm.illető része

Költségvetési támogatás

Felhalmozási átvett pénzeszk.

Földértékesítés

Pályázatokból befolyt támogatás

Kölcsönök visszatérülése

1138

155

26474

Összesen:

24790

23960

0

27180

24329

33785

0

7885

15865

0

455

80

120
0

0

10199
0

Adósságkonszolidáció

Fordított ÁFA miatti bevétel

359

39226

ÖNHIKI támogatás

Hitelfelvétel

1506

0

0

90765

5844

19512

10309

13000

10000

137113

151223

0

8

0

0

64920

691

0

0

11670

0

6178

0

6000

11100

172262

73803

12287

780

75224
5964

23750

9886
0

5609

0

75119

22091

19512

16487

40100

12287

625166

2014. szeptember

Összes bevétel
Összes kiadás

Egyenleg

2010

2011

2012

90765

137113

151223

100353

-9588

130965
6148

140227

10996

Bankszámla egyenlege

2013 2014. I.félév
172262

184306
-12044

73803

57310
16493

összes
625166

613161
12005

10530

Egyéb követelés

752

Követelés civil szervezettől

9029

Pénzeszköz egyenlege

20311

Rendelkezésre áll

12011

Fennálló hitelállomány

8300

Kis kiegészítés a számokhoz.
Dologi kiadásainkon belül jelentős összeget képviselnek a közüzemi díjak, melyek összege a 4 év során 18.927 ezer Ft

volt. Szintén említésre méltó a különböző utófinanszírozott pályázatokhoz felvett fejlesztési hitelek kamata, ennek

összege a ciklus alatt 894 ezer Ft. Bár nem a pályázatok között, hanem a működési célra átvett pénz-eszközök között
szerepel, de igen jelentős a START közmunkaprogram bevétele és költsége, mely valójában egy nagy volumenű

pályázat eredménye.

A működési célú átadott pénzeszközök soron jelennek meg a társulás keretében működtetett intézmények kiadásaihoz a

normatíván felül biztosítandó források. A szociális társuláshoz a 4 év alatt a normatíván felül 18.887 ezer Ft-ot, a
közoktatási társuláshoz 7.025 ezer Ft-ot kellett az önkormányzatnak hozzátenni. A körjegyzőség, illetve a közös

hivatal működése kapcsán szintén az átadott pénzeszközök között jelenik meg a bérekre, járulékokra, közös

költségekre átadott fedezet, melynek összege a 4 év során 20.886 ezer Ft volt.

Az Önkormányzat 2014-ben Támogatás-megelőlegező hitelt vett fel a Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézettől 11.100

ezer Ft összegben. A törlesztés folyamatosan, a pályázati források beérkezését követően történik, a mai napig 2.770 ezer
Ft-ot fizettünk vissza.

Három civil szervezet pályázati elszámolás után 9.029 ezer forintot fizet majd vissza az Önkormányzatnak, illetve egyéb

követelésünk van 752 ezer forint, melyből elsősorban a hitelt kell törleszteni.

Az előző táblázatból egyértelműen kiderül, hogy az elmúlt időszakban hogyan alakultak bevételeink, melyekben

szerepel a földeladás, az ÖNHIKI és az adósságkonszolidáció is. Részletesen leírtuk, hogy a civil szervezeteknek

biztosított összegből még milyen tétel lesz a bevétel. Mindenre kiterjedően kimutattuk kiadásaink alakulását, illetve a

beruházás megelőlegező hitelből még fennálló tartozást is.

Ha ezeket a számokat összehasonlítjuk, akkor egyértelműen látszik, hogy „nem veszett el” a sokat emlegetett 50

millió, s ha részrehajlás nélkül elemezzük a táblázatot, akkor bizony kiderül, hogy gondosan és takarékosan
gazdálkodtunk.

Poczokné Blanár Gabriella
polgármester
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Az elmúlt időszak ellenőrzései, s azok eredményei

kifizetésekkel összefüggésben a rendelkezésre

A szerződés szerinti, kötelező belsőellenőrzésen kívül,

bocsátott

négy hatósági ellenőrzés volt az Önkormányzatnál az
− A legjelentősebb az a kincstári ellenőrzés volt, melyet

kontrollok korrupciós kockázatot hordoznak. Az
Önkormányzat a belső ellenőrzést Társulás útján

melynek Egerfarmos is tagja volt, ezért bennünket is

látja el. A belső ellenőrzés működése a jogszabályi

ellenőriztek. Sajnálatos módon, a szociális területen, a

nyilvántartások pontatlan vezetése miatt, normatívát
A

kár

A nem megfelelően szabályozott és működtetett belső

az azóta megszűnt Kistérségi Társulásnál tartottak,

visszafizetnünk.

alapján

bekövetkeztére utaló adatot, tényt nem állapít meg.

elmúlt ciklusban.

kellett

dokumentumok

előírásoknak

mozgókönyvtári

egyértelműen

nem

látszik,

felelt

hogy

meg.”
az

Fentiekből

ellenőrzés

a

szabályzatok meglétéről illetve hiányáról szólt.

normatívánál is volt egy kicsi eltérés, de ez nem
jelentős. Az ellenőrzés összesen 1124 ezer forint

Semmi olyan megállapítás nem született, ami arra

− Ebben az esztendőben folytattak ellenőrzést az

történt volna az Önkormányzat gazdálkodásában.

utal, hogy bármilyen anyagi jellegű rendellenesség

visszafizetésünk keletkezett.
irattározással

kapcsolatban.

Az

ellenőrzési

− Szeptember közepén két napos ellenőrzést tartott a

tájékoztatást kaptuk, hogy növelni kell azt a helyiséget

az állami támogatások visszaigénylésének területén,

jegyzőkönyvet még nem kaptuk meg, de szóban azt a

Magyar Államkincstár a szociális ellátások területén,

–vagy másik helyet kell találni – ahol az irattár van,

illetve

mivel a zsúfoltság miatt nem lehet biztosítani a

a

kifizetések

összhangjának

megfelelő, szakszerű irattározást.

és

ellenőrzése

a

is

visszaigénylések
megtörtént.

Az

ellenőrzési jelentés még nem érkezett meg, de a

− 2014. első félévében tartott ellenőrzést az Állami

szóbeli értékelés alkalmával kiemelték, hogy régen

Számvevőszék. Az ellenőrzés 2012. évet vizsgát,

nem láttak ilyen pontosan, precízen vezetett

egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés

állapítottak meg, miszerint egy szociális ellátásban

témája: „A belső kontrollrendszer kialakításának,

működésének

ellenőrzése.”

Az

nyilvántartást, és elszámolást. Egyetlen hiányosságot

ellenőrzés

részesülő ügyfél egy hónap késéssel jelentette be,

előkészítésénél több tíz kiló ügyiratot, szabályzatot,

hogy munkahelyet létesített. s mivel az ellátás

melyek eredeti példányát öt munkanapon keresztül a

tévesen visszaigényelt 22.800.- forint 80%-át vissza

dokumentumot kellett elektronikusan elküldeni,

kifizetésre került, a visszaigénylés megtörtént, ezért a

helyszínen is ellenőriztek. Az ellenőrzési jelentést

kell fizetnünk. Az eltérés olyan csekély, hogy

bárki megtekintheti a Hivatalban, ügyfélfogadási

büntetést, illetve késedelmi kamatot nem kell

időben, de pár észrevételt idézek:

fizetnünk.

1 Az ellenőrzés célja alapján értékelték, hogy: a

Fentiekből látszik, hogy azok az ellenőrzések, melyek

jogszabályi előírásoknak megfelelően alakították - e

a gazdálkodással, pénzforgalommal, pénzkezeléssel,

ki a belső kontrollrendszer elemeit,

normatíva felhasználással s egyéb állami pénzeszközök

2, A gazdálkodás folyamatában kulcsszerepet betöltő

teljesítésigazolás

és

felhasználásával

érvényesítés

kapcsolatosak

csak

elenyésző

hiányosságot állapítottak meg. Az ÁSZ Jelentés

kontrolltevékenységeit megfelelően működtették – e.

3, Biztosították – e a belső ellenőrzés szabályos

egyértelműen a szabályzatok részleges hiányáról, illetve

A Heves Megyei Hírlapban megjelent rövid

illetve pótlásuk folyamatban van.

pontatlanságáról szóltak, mely azóta pótlásra került,

működését,

összefoglaló egy 21 oldalas jelentésből kiragadott

rövid rész, mely így szerepel a jelentésben: „A

számvevőszéki

ellenőrzés

az

ellenőrzött
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