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Jegyzőkönyv
Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én
tartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: Füredi János polgármester
Lehoczkiné Horváth Zsuzsanna alpolgármester
Ártim János, Bagóné Ballun Gyöngyi, Bolyki Zoltán, Bornemisszáné Varga
Ilona képviselők
dr. Fazekas István jegyző
Galamb Jánosné gazdálkodási főelőadó
Balogh Judit jegyzőkönyvvezető
Ülés helye: Ágasegyháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme
(Ágasegyháza, Szent István tér 1. szám 2. ajtó).
Füredi János polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket. Megállapította, hogy
minden képviselő jelen van, a Testület határozatképes, s így az ülést megnyitotta, majd
egyidejűleg javaslatot tett a jegyzőkönyv-hitelesítőkre Ártim János és Bagóné Ballun
Gyöngyi képviselők személyében. Ezt követően kérte a jegyzőkönyv-hitelesítők személyére
tett javaslatának és a napirend (1. számú melléklet) elfogadását.
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül, egyhangúlag a jegyzőkönyv-hitelesítők személyét és a napirendet elfogadta.
Napirend
1.) Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás megszűnése
Előadó: Polgármester
2.) Belső Ellenőrzési Mikrotársulás megszűntetése
Előadó: Polgármester

3.) Ágasegyháza – Orgovány Községek Közoktatási (Intézményfenntartó) Társulás
megszüntetése
Előadó: Polgármester
4.) Helyi adók megállapítása
Előadó: Polgármester
5.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012. december 12-én fennálló adósságállományának
átvállalása
Előadó: Polgármester
6.) Ágasegyháza Napközi Otthonos Óvoda
Előadó: Polgármester

2

7.) A Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulás 2013. január
1-jétől jogi személyiséggel rendelkező társulássá történő átalakítása, valamint a Humán
Szolgáltató Központ intézményi dokumentumai módosításának jóváhagyása
Előadó: Polgármester
8.)Egyebek
1. Napirendi pont
Tárgya: Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás megszűnése
Előadó: Polgármester
Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (2. sz. melléklet) – írásban –
mindenki időben megkapta e-mailen, illetve papíralapon is, majd kérte a képviselőket,
mondják el azzal összefüggő véleményeiket, és tegyék fel kapcsolatos kérdéseiket.
Bolyki Zoltán Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy az összevont bizottság ülésén a
képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában javasolták
annak elfogadását.
Mivel hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta
az előterjesztésben meghatározott határozat-tervezetet.
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 6 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
75/2012.(XII.11.)
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás jogutód nélküli megszűnése
Határozat
Ágasegyháza
Község
Képviselőtestülete
megtárgyalta
a
65/2012.(XII.11.) Kt. sz. előterjesztését és az alábbiak szerint döntött:

polgármester

A
Ágasegyháza Község Képviselőtestülete egyetért a Társulási Tanácsnak – a
polgármester 65/2012.(XII.11.) Kt. sz. előterjesztésének 2. számú mellékletében
található – azon határozataival, melyekben a Tanács a Kecskemét és Térsége
Többcélú Társulás – jogutód nélküli – megszűntetéséről döntött.
B
Ágasegyháza Község Képviselőtestülete mint a Kecskemét és Térsége Többcélú
Társulásban társult önkormányzat a maga részéről kimondja a Kecskemét és Térsége
Többcélú Társulás 2012. december 31-ig történő megszüntetését, s erről
haladéktalanul értesíti a Tanácsot.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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2. Napirendi pont
Tárgya: Belső Ellenőrzési Mikrotársulás megszűntetése
Előadó: Polgármester
Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (3. sz. melléklet) írásban
mindenki időben megkapta e-mailben, illetve papíralapon is, majd kérte a képviselőket,
mondják el azzal összefüggő véleményeiket, és tegyék fel a kapcsolatos kérdéseiket.
Bolyki Zoltán Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy az összevont bizottság ülésén a
képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában javasolták
annak elfogadását.
Mivel hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta
az előterjesztésben szereplő határozat-tervezetet.
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 6 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
76/2012.(XII.11.)
Belső Ellenőrzési mikro- társulás jogutód nélküli megszűntetése.
Határozat
A
Ágasegyháza Község Képviselőtestülete döntött a Belső Ellenőrzési Társulás 2012.
december 31. napjával történő megszüntetéséről, s egyidejűleg felkéri a polgármestert,
hogy a megszüntetésről szóló határozatot 2012. december 15. napjáig küldje meg a Belső
Ellenőrzési Társulás részére.
B
Ágasegyháza Község Képviselőtestülete felkéri a gesztor önkormányzat Polgármesterét,
hogy a Belső Ellenőrzési Társulás megszűnése esetén - figyelemmel a Belső Ellenőrzési
Társulási Megállapodás 13. pontjában foglaltakra – a pénzügyi elszámolást készítse elő és
terjessze a társult önkormányzatok képviselő-testületei elé.
C
Ágasegyháza Község Képviselőtestülete ezen határozat „A” pontjában foglaltakra
figyelemmel nyilatkozik arról is, hogy a belső ellenőrzési feladatai ellátására nem kíván
tagja lenni az esetlegesen 2013. január 1-jén megalakuló jogi személyiséggel rendelkező
társulásnak.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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3. Napirendi pont
Tárgya: Ágasegyháza – Orgovány Községek Közoktatási (Intézményfenntartó) Társulás
megszüntetése
Előadó: Polgármester
Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (4. sz. melléklet) írásban
mindenki időben megkapta e-mailben illetve papíralapon is, majd kérte a képviselőket,
mondják el azzal összefüggő véleményeiket és tegyék fel a kapcsolatos kérdéseiket.
Bolyki Zoltán Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy az összevont bizottság ülésén a
képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában javasolták
annak elfogadását.
Mivel hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta
az előterjesztésben meghatározott határozat-tervezetet.
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 6 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
77/2012.(XII. 11.)
Ágasegyháza-Orgovány Oktatási Intézményfenntartó Társulás
jogutódlással történő megszűntetése.
Határozat
Ágasegyháza
Község
Képviselőtestülete
megtárgyalta
a
68/2012.(XII.11.) Kt. sz. előterjesztését és az alábbiak szerint döntött:

polgármester

A
Ágasegyháza Község Képviselőtestülete egyetért a Társulási Tanácsnak – a
polgármester 68/2012.(XII.11.) Kt. sz. előterjesztésének 1. számú mellékletében
található – azon határozataival, melyekben a Tanács az Ágasegyháza-Orgovány
Oktatási Intézményfenntartó Társulás – jogutódlással – megszűntetéséről döntött.
B
Ágasegyháza Község Képviselőtestülete a maga részéről kimondja az ÁgasegyházaOrgovány Oktatási Intézményfenntartó Társulás 2012. december 31-ig történő
megszüntetését, s erről haladéktalanul értesíti a Tanácsot.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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4. Napirendi pont
Tárgya: Helyi adók megállapítása
Előadó: Polgármester
Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (5. sz. melléklet) írásban
mindenki időben megkapta e-mailben illetve papíralapon is, majd kérte a képviselőket,
mondják el azzal összefüggő véleményeiket és tegyék fel a kapcsolatos kérdéseiket.
Bolyki Zoltán Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy az összevont bizottság ülésén a
képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában javasolták
annak elfogadását.
Mivel hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta
az előterjesztésben meghatározott határozat-tervezetet.
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 6 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
83/2012.(XII.11.)
Helyi adók megállapítása
Határozat
Ágasegyháza Község Képviselőtestülete megtárgyalta a polgármester
67/2012.(XII.11.) Kt. sz. előterjesztését és úgy döntött, hogy 2012.
decemberében nem rendelkezik a helyi önkormányzati adók
mértékének emeléséről, illetőleg új adót nem vezet be.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
5. Napirendi pont
Tárgya: Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012. december 12-én fennálló
adósságállományának átvállalása
Előadó: Polgármester
Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (6. sz. melléklet) írásban
mindenki időben megkapta e-mailben illetve papíralapon is, majd kérte a képviselőket,
mondják el azzal összefüggő véleményeiket és tegyék fel a kapcsolatos kérdéseiket.
Bolyki Zoltán Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy az összevont bizottság ülésén a
képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában javasolták
annak elfogadását.
Mivel hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta
az előterjesztésben meghatározott határozat-tervezetet.
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 6 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
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78/2012.(XII.11.)
Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012. december 12-én fennálló
adósságállományának átvállalása
Határozat
1. A képviselő-testület a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi
CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 76/C. §-ban foglaltakra
figyelemmel kinyilvánítja, hogy a törvényben írt feltételekkel tartozásai megfizetéséhez
igénybe kívánja venni az állam által biztosított, egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési
támogatást, azon adósságelemek tekintetében, amelyekre a költségvetési törvény a támogatás
igénybevételét lehetővé teszi.
2. A képviselő-testület kijelenti, hogy 2012. december 12-én adósságrendezési eljárás alatt
nem áll.
3. A képviselő-testület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 286. § alapján
hozzájárul, hogy az 1. pontban megjelölt adósságelemek tőke és járulékrészét, valamint egyéb
költségeit az önkormányzat/társulás helyett az állam közvetlenül megfizesse a hitelezőknek/
kölcsönnyújtóknak.
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében:
a.) a hitelezők/kölcsönnyújtók által az érintett adósságelemek tőke és járulékrészéről,
valamint egyéb költségeiről kiállított nyilatkozatot aláírja
b.) a költségvetési törvény szerint, határidőre szolgáltassa a szükséges adatokat a Magyar
Államkincstár felé és ahhoz csatolja a szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat, egyéb
dokumentumokat,
c.) a költségvetési törvény 76/C. § (10) bekezdésében meghatározott megállapodást
megkösse, amennyiben azt az államháztartásért felelős miniszter kezdeményezi.
5. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel, vagy
egyéb számlaköveteléssel, szerződéssel, ami kifejezetten a konszolidációval érintett
adósságelemhez kapcsolódik, illetve annak fedezetére, vagy teljesítés biztosítékául szolgál.
6. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy 76/C. § szerinti adósságkonszolidáció során a
Magyar Államkincstár a banktitkot képező, az önkormányzatra/társulásra vonatkozó, a
törlesztéshez szükséges adatokat, információkat, megismerje és kezelje.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. december 17.
6. Napirendi pont
Tárgya: Ágasegyháza Napközi Otthonos Óvoda
Előadó: Polgármester
Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (7. sz. melléklet) írásban
mindenki időben megkapta e-mailben illetve papíralapon is, majd kérte a képviselőket,
mondják el azzal összefüggő véleményeiket és tegyék fel a kapcsolatos kérdéseiket. Elmondta
továbbá, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint három határozatban kell dönteni.
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Bolyki Zoltán Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy az összevont bizottság ülésén a
képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában javasolták
annak elfogadását.
Mivel hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta
az előterjesztésben meghatározott határozat-tervezetet.
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 6 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
79/2012.(XII. 11.)
Ágasegyháza Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okirata
Határozat
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a mellékletben szereplő Ágasegyháza Napközi Otthonos Óvoda
Alapító Okiratát. Felkéri a Jegyzőt, hogy az intézmény törzskönyvi
bejegyzésével kapcsolatos intézkedést tegye meg.
Felelős: Jegyző
Határidő: azonnal
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 6 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
80/2012.(XII.11.)
Ágasegyháza Napközi Otthonos Óvoda Óvodai Nevelési Programja
Határozat
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a mellékletben szereplő Ágasegyháza Napközi Otthonos Óvoda
óvodai Nevelési Programját.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 6 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
81/2012.(XII.11.)
Ágasegyháza Napközi Otthonos Óvoda Intézményvezetőjének megbízása
Határozat
Ágasegyháza Község Képviselő-testülete az Ágasegyháza Napközi Otthonos
Óvoda költségvetési szerv Vezetőjeként megbízza Szmetena Katalint az óvoda
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vezetői feladatok ellátásával határozott időre. A határozott idő 2013. 01. 01-től
2013. 07. 31-ig tart.
Az óvodavezető illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény alapján a jelenlegi G fizetési osztály 09 fizetési fokozatnak
megfelelően 169.200.- forintban állapítja meg.
A vezetői feladatok ellátásáért a határozott időre 30.000.- forint/hó vezetői
pótlék illeti meg.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2013. január 1.
7. Napirendi pont
Tárgya: A Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulás 2013.
január 1-jétől jogi személyiséggel rendelkező társulássá történő átalakítása, valamint a Humán
Szolgáltató Központ intézményi dokumentumai módosításának jóváhagyása
Előadó: Polgármester
Füredi János polgármester szóban tájékoztatta képviselőket arról, hogy a Kerekegyháza és
Térsége Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulás sem maradhat fenn jelenlegi
formájában, ami 2013. január 1. napjától csak jogi személyiséggel rendelkező társulásként
működhet. Gesztor település továbbra is Kerekegyháza lesz. Ágasegyháza a társulásban
gyermekjóléti szolgálattal és családsegítéssel vesz részt. A társulásban ellátott feladatok
esetében általánosan megállapítható, hogy több település könnyebben és gazdaságosabban
biztosíthat közösen fenntartott intézményt, így nem településenként szükséges a feladatot
ellátó munkaerőt foglalkoztatni, és a dologi költségek fedezetét biztosítani. A kisebb
települések általában önmagukban nem képesek a jogszabályokba foglalt szakmai
előírásoknak megfelelő működést finanszírozni, így mi sem. Településünknek lakosságszám
arányában kell hozzájárulni a társulás fenntartásához.
Polgármester kérte a képviselőket, hogy szóbeli előterjesztésével kapcsolatban mondják el
azzal összefüggő véleményeiket és tegyék fel a kapcsolatos kérdéseiket.
Mivel hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta
az előterjesztésben meghatározott határozat-tervezetet.
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 6 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
82/2012.(XII.11.)
A Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulás 2013.
január 1-jétől jogi személyiséggel rendelkező társulássá történő átalakítása, valamint a
Humán Szolgáltató Központ intézményi dokumentumai módosításának jóváhagyása
Határozat
1. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a
Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulás társulási
megállapodását 2012. december 31. napjával hatályon kívül helyezését, és a
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felülvizsgálat eredményeként létrejött Kerekegyházi Szociális Társulásnak, mint jogi
személyiséggel rendelkező társulásnak az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező, 2013.
január 1. napjától hatályos társulási megállapodását és mellékleteit változatlan
formában.
2. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete nyilatkozik arról, hogy a
társulási megállapodásban foglaltakat az Önkormányzatra vonatkozóan kötelező
feltételként elfogadják, a társulás működésével, a feladatellátással kapcsolatos
költségek, pénzügyi hozzájárulás viselését, teljesítését vállalják, valamint hogy a
Társulási Tanácsba tagként Füredi János polgármestert delegálja.
3. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy a jogi
személyiséggel rendelkező társulás munkaszervezeti feladatait a társulás székhelyének
polgármesteri hivatala, azaz a Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal látja el.
4. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri dr. Kelemen Márk
polgármestert a fenntartó képviseletében a Humán Szolgáltató Központ működési
engedélye módosításának kezdeményezésére, valamint a jogi személyiséggel
rendelkező társulás részére adószám igényléséhez, folyószámla nyitásához, valamint
azonnali beszedési megbízás benyújtásához szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
8. Napirendi pont
Tárgya: Egyebek
1/ Tárgya:A KEOP 2012-4.10.0/A számú pályázati konstrukciós felhívásra benyújtandó
pályázat elkészítéséhez szükséges döntésék meghozatala.
Előadó: Polgármester
Füredi János polgármester tájékoztatta a képviselőket a napirendi ponttal (9. sz. melléklet)
kapcsolatban, amit az ülés előtt kapott meg mindenki, hogy amiről már korábban is szó volt,
az önkormányzat pályázni kíván a közintézményi megújuló energiaforrásokkal történő
ellátására. Ezzel kapcsolatban a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról kell mos dönteni az
előterjesztésben foglaltak szerint.
Polgármester kérte a képviselőket, hogy szóbeli előterjesztésével kapcsolatban mondják el
azzal összefüggő véleményeiket és tegyék fel a kapcsolatos kérdéseiket.
Mivel hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta
az előterjesztésben meghatározott határozat-tervezetet.
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 6 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
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83/2012.(XII.11.)
A KEOP 2012-4.10.0/A számú pályázati konstrukciós felhívásra benyújtandó pályázat
elkészítéséhez szükséges döntésék meghozatala.
Határozat
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete jóváhagyta, hogy az Új Széchenyi
Terv keretében kiírásra kerülő KEOP 2012-4.10.0/A számú „Helyi hő, és villamosenergiaigény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című pályázati konstrukció felhívásra
benyújtandó pályázattal szemben előírt követelményekre figyelemmel Ágasegyháza Község
Önkormányzata, mint ajánlatkérő feltételes közbeszerzési eljárást folytasson le.
A Képviselőtestület ezért akként határozott, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatásával
megbízza az ARKÁNUM X Bt-t (Cg.: 01-06-516619; székhelye: 1165 Budapest, Hangulat
utca 14.).
A Képviselőtestület az ARKÁNUM X Bt. által elkészített eljárást megindító felhívás és
dokumentáció tartalmát megismerte és ezen dokumentumokat jelen határozatával elfogadja,
és felkéri az ARKÁNUM X Bt-t, hogy az alábbi három ajánlattevőt hívja fel ajánlattételre:
1. GoodWill Energy kft.
a) Székhelye: 1162 Budapest, Timur utca 74
b) Képviselő: Szanati Marcell
2. Pixelmatrix 2000 Hungary kft.
a) Székhelye: 7130 Tolna, Damjanich utca 29/a.
b) Képviselő: Ványi László
3. VIA-Co. Consulting kft.
a) Székhelye: 1102 Budapest, Kőrösi Csoma stny. 14. 4/14
b) Képviselő: Varga-Tóth József
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Kbt. 22.§ (1) bekezdésére
figyelemmel a következő személyeket, mint bíráló bizottsági tagokat jelöli ki:
1.
2.
3.

Füredi János
Bolyki Zoltán
dr. Czeglédi Eszter

Az eljárás becsült értéke: 22.000.000.-Ft
Határidő: értelem szerűen
Felelős: Polgármester
2/Tárgya: SIRIUS RÁDIÓ kérelme
Előadó: Polgármester
Füredi János polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy Kiskunfélegyházi SIRIUS
RÁDIÓ írásban (8. sz. melléklet) megkereste azzal, hogy sugározná a képviselőtestületi
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üléseket és egyéb interjúkat, híreket Ágasegyházáról is. Ennek fejében lakosságszám
arányában 70.-Ft/fő támogatást kellene fizetnünk.
Polgármester elmondta, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben az önkormányzat nem tudja
felvállalni ezt az összeget, így nem javasolja azt, hogy megállapodást kössenek a SIRIUS
RÁDIÓ-val.
Ágasegyháza Község Önkormányzat
Polgármester véleményével.

Képviselőtestülete

egyhangúlag

egyetértett

a

Füredi János polgármester ezt követően megköszönte a Képviselőtestület 2012 évi munkáját,
és mivel az önkormányzatnak anyagilag nincsen módja elismerni, de egy-egy szép
üdvözlőlappal kívánt mindenkinek Áldott, Boldog Ünnepeket.
Majd ezt követően Füredi János polgármester, mivel egyéb kérdés, bejelentés nem volt, a
rendes ülést bezárta.
Kmf.

Füredi János
Polgármester

Dr. Fazekas István
Jegyző

Balogh Judit
jegyzőkönyvvezető
A jegyzőkönyvet hitelesítik:

Ártim János

Bagóné Ballun Gyöngyi
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1.számú melléklet

Ágasegyháza Község Polgármestere
6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1.
Tel.:76/571-009
Fax: 76/388-387

Web:http://agasegyhaza.hu
E-mail: pmstrh@t-online.hu

═════════════════════════════════════════════════════
9/2012. Kt. ülés

MEGHÍVÓ
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 11-én 15 óra 45
perckor rendkívüli ülést tart, melyre ezúton meghívom.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Napirend
1.) Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás megszűnése
Előadó: Polgármester
2.) Belső Ellenőrzési Mikrotársulás megszűntetése
Előadó: Polgármester

3.) Ágasegyháza – Orgovány Községek Közoktatási (Intézményfenntartó) Társulás
megszüntetése
Előadó: Polgármester
4.) Helyi adók megállapítása
Előadó: Polgármester
5.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012. december 12-én fennálló adósságállományának
átvállalása
Előadó: Polgármester
6.) Ágasegyháza Napközi Otthonos Óvoda
Előadó: Polgármester
7.) A Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulás 2013. január
1-jétől jogi személyiséggel rendelkező társulássá történő átalakítása, valamint a Humán
Szolgáltató Központ intézményi dokumentumai módosításának jóváhagyása
Előadó: Polgármester
8.)Egyebek
Ágasegyháza, 2012. december 10.
Füredi János
polgármester
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2.számú melléklet

Ágasegyháza Község Polgármestere
6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1.
Tel.:76/571-009

Fax: 76/388-387

Web:http://agasegyhaza.hu
E-mail: pmstrh@t-online.hu

═════════════════════════════════════════════════════
65/2012.
Tárgy: Kecskemét és Térsége Többcélú
Társulás megszűnése

ELŐTERJESZTÉS
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testület
2012. december 11-i ülésére
Tisztelt Képviselőtestület!
A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 2012. november 28-i
ülésén kezdeményezte a többcélú társulás 2012. december 31. napjával történő – jogutód
nélküli – megszűntetését. A megszűntetés okait, feltételeit és azokat a szükséges
intézkedéseket, amelyeket a Társulás legfőbb szervének illetve az egyes
tagönkormányzatoknak kell megtenniük Zombor Gábornak, a Tanács Elnökének az ülésre
készített – s jelen előterjesztésem 1. számú mellékletét képező – előterjesztése részletezi.
A hivatkozott előterjesztésből megállapítható az, hogy a jogszabályi környezet és a Társulás
létesítő okirata a megszűntetés feltételeként határozza meg azt, hogy a tagönkormányzatok
képviselőtestületének az erre vonatkozó döntésüket 2012. december 31-ig meg kell hozniuk
annak érdekében, hogy a további szükséges intézkedéseket a Társulás végrehajtó szervei
december 31. napjáig – határidőn belül – meg tudják tenni.
Tisztelettel kérem a Testületet, hogy a mellékletben foglaltak megvitatása után hagyja jóvá a
Társulási Tanács – jelen előterjesztésem 2. számú mellékletében található – egyes döntéseit,
és mondja ki Ágasegyháza Község Önkormányzata részéről is Kecskemét és Térsége
Többcélú Társulás 2012. december 31. napjával történő jogutód nélküli megszűntetését.
Ágasegyháza, 2012. december 5.

Füredi János
Ágasegyháza Község Polgármestere
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Határozattervezet
Szám:

Tárgy: Kecskemét és Térsége
Többcélú Társulás jogutód nélküli
megszűntetése.

/2012.(XII.11.)Kt.

Ágasegyháza
Község
Képviselőtestülete
megtárgyalta
a
65/2012.(XII.11.) Kt. sz. előterjesztését és az alábbiak szerint döntött:

polgármester

A
Ágasegyháza Község Képviselőtestülete egyetért a Társulási Tanácsnak – a
polgármester /2012.(XII.11.) Kt. sz. előterjesztésének 2. számú mellékletében
található – azon határozataival, melyekben a Tanács a Kecskemét és Térsége
Többcélú Társulás – jogutód nélküli – megszűntetéséről döntött.
B
Ágasegyháza Község Képviselőtestülete mint a Kecskemét és Térsége Többcélú
Társulásban társult önkormányzat a maga részéről kimondja a Kecskemét és Térsége
Többcélú Társulás 2012. december 31-ig történő megszüntetését, s erről
haladéktalanul értesíti a Tanácsot.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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3.számú melléklet

Ágasegyháza Község Polgármestere
6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1.
Tel.:76/571-009

Fax: 76/388-387

Web:http://agasegyhaza.hu
E-mail: pmstrh@t-online.hu

═════════════════════════════════════════════════════
Szám: 66/2012 (XII.11.)
Tárgy: Belső Ellenőrzési mikrotársulás
megszűntetése

ELŐTERJESZTÉS
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testület
2012. december 11-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Belső Ellenőrzési Társulási Tanács 2012. november 28-án megtartott ülésének 9/2012. (XI.
28.) sz. BET. határozata 3. pontjában úgy döntött, hogy ”A Társulási Tanács a társult
települések képviselő-testületi döntésének ismeretében hozza meg határozatát arra
vonatkozóan, létre kíván-e hozni 2013. január 1. napjától jogi személyiséggel rendelkező
társulást, illetve mely települések részvételével.” A Tanács a kérdésben formális határozatot
ugyan nem hozott, de a gesztor önkormányzat képviselője a megszüntetés mellett érvelt, s ezt
a körülményt támasztja alá az, hogy 2012. november 29-én megküldött tájékoztatásuk szerint:
„Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő- testülete november 28-i ülésén a Belső
Ellenőrzési Társulás megszüntetése mellett foglalt állást, továbbá jogi személyiséggel
rendelkező társulás létrehozását sem tartja indokoltnak”.
A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény
(a továbbiakban Ttv.) 4. §-a (1) bekezdés c) pontja szerint: „A társulásban részt vevő
képviselő-testületek (a továbbiakban: a társulás tagja) mindegyikének minősített többséggel
hozott döntése szükséges (…..) megállapodás megszüntetéséhez.” Ugyanezen szakasz (2)
bekezdésese úgy rendelkezik, hogy: „A társulási megállapodást felmondani - kivéve, ha a
felmondás az (1) bekezdésben foglalt úton történik, vagy ha a felmondás a társulási
megállapodás alapján ellátott államigazgatási hatósági hatáskör ellátásához szükséges,
jogszabályban előírt feltétel teljesülésének megszűnése folytán bekövetkező
hatáskörmegszűnés miatt válik év közben szükségessé - a naptári év utolsó napjával lehet. A
felmondásról szóló - az (1) bekezdésben meghatározott szavazataránnyal hozott - döntést a
képviselő-testület legalább három hónappal korábban köteles meghozni és a társulás tagjaival
közölni.”
A Belső Ellenőrzési Társulási Megállapodás határozatlan időre szól, melynek módosítását,
megszüntetését, felmondását a társulás bármely tagja kezdeményezheti (Ttv. 5. § (1) bek.). A
társulás tagjai a megállapodás módosításáról, megszüntetéséről vagy felmondásáról a
kezdeményezés megküldésétől számított hatvan napon belül döntenek (Ttv. 5. § (2) bek.).
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A Ttv. 6. § (1) bekezdésének b) pontja szerint a társulás megszűnik, ha a társulás valamennyi
tagja elhatározza a társulás megszüntetését. A Ttv. 4. § (1) bekezdése c) pontja szerint a
megállapodás megszüntetéséhez a társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének
minősített többséggel hozott döntése szükséges.
A Ttv 6. § (2) bekezdése értelmében a társulás tagjai a társulás megszűnésekor kötelesek
egymással elszámolni. A Belső Ellenőrzési Társulási Megállapodás 13. pontja értelmében az
elszámolást a gesztor önkormányzat polgármestere készít elő és a társult tagok a pénzügyi
mérleg alapján az arányosság elve szerint részesülnek a társulás vagyonából, illetőleg viselik
az esetleges terheket.
A társulások kibontakozását az állam az elmúlt években pénzügyi támogatással, ösztönzéssel
elősegítette. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló T/7655. számú
törvényjavaslat a belső ellenőrzési társulások számára hozzájárulást (kiegészítő normatívát)
azonban már nem tartalmaz. Amennyiben a társulás megszüntetéséről az abban résztvevő
valamennyi tag nem dönt egybehangzóan, abban az esetben a társulást - figyelemmel a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv) 146. §-ára - át kell alakítani jogi személyiségű társulássá. Ezt a Mötv. rendelkezéseinek
megfelelő felülvizsgálatot, módosítást a Mötv. hatálybalépése előtt kötött önkormányzati
társulási megállapodások esetén a képviselő-testületeknek 2013. június 30-ig el kell
végezniük.
Jelenleg a társulási megállapodás felmondására (kiválásra) - a társulás megszüntetésén kívül
– nincs más jogszerű lehetőség. A hatályos jogszabály, a Ttv. fent idézet 4. § (2)
bekezdésének főszabálya szerint a társulási megállapodást felmondani a naptári év utolsó
napjával lehet, az erről szóló döntést azonban a képviselő-testület legalább három hónappal
korábban köteles meghozni és a társulás tagjaival közölni. A Ttv. előbbi bekezdésének
főszabálya alóli kivétel második fordulata (hatáskörmegszűnés) sem áll fenn.
Ágasegyháza Község Képviselőtestülete előző ülésén már döntött arról is, hogy a belső
ellenőrzési feladatokat a jövőben önállóan kívánja ellátni, tekintettel arra, hogy a társulás
2013. évben már állami hozzájárulásban nem részesül és a gesztor önkormányzat pedig a
feladatellátásért díjat kíván 2013. évtől bevezetni, a társulás fenntartása számunkra előnytelen,
ugyanakkor a feladatellátás a társulás nélkül is megoldható.
A jelen előterjesztésemben szereplő határozattervezet elfogadása tehát tartalmi szempontból
valójában már megtörtént, azonban formai okok miatt mégis szükséges azt megerősíteni.
Ezért – a fentiekre tekintettel – az alábbi határozattervezetet terjesztem Ágasegyháza Község
Képviselőtestülete elé, kérve annak elfogadását
Ágasegyháza, 2012. december 5.
Füredi János
Ágasegyháza Község Polgármestere
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Határozattervezet
Szám:

Tárgy: Belső Ellenőrzési mikrotársulás
jogutód
nélküli
megszűntetése.

/2012.(XII.11.)Kt.

A
Ágasegyháza Község Képviselőtestülete dönt a Belső Ellenőrzési Társulás 2012.
december 31. napjával történő megszüntetéséről, s egyidejűleg felkéri a polgármestert,
hogy a megszüntetésről szóló határozatot 2012. december 15. napjáig küldje meg a Belső
Ellenőrzési Társulás részére.
B
Ágasegyháza Község Képviselőtestülete felkéri a gesztor önkormányzat polgármesterét,
hogy a Belső Ellenőrzési Társulás megszűnése esetén - figyelemmel a Belső Ellenőrzési
Társulási Megállapodás 13. pontjában foglaltakra – a pénzügyi elszámolást készítse elő és
terjessze a társult önkormányzatok képviselő-testületei elé.
C
Ágasegyháza Község Képviselőtestülete ezen határozat A pontjában foglaltakra
figyelemmel nyilatkozik arról is, hogy a belső ellenőrzési feladatai ellátására nem kíván
tagja lenni az esetlegesen 2013. január 1-jén megalakuló jogi személyiséggel rendelkező
társulásnak.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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4.számú melléklet

Ágasegyháza Község Polgármestere
6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1.
Tel.:76/571-009

Fax: 76/388-387

Web:http://agasegyhaza.hu
E-mail: pmstrh@t-online.hu

═════════════════════════════════════════════════════
68/2012.
Tárgy: Ágasegyháza – Orgovány Községek
Közoktatási (Intézményfenntartó) Társulás
megszüntetése

ELŐTERJESZTÉS
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testület
2012. december 11-i ülésére
Tisztelt Képviselőtestület!
Az Ágasegyháza-Orgovány Oktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2012.
október 9-én megtartott ülésén már nyilatkozott arról, hogy tudomásul vette az ÁgasegyházaOrgovány Közoktatási Intézményfenntartó Társulás törvény erejénél fogva történő
megszűnését. A tanács ülésének döntéseit jelen előterjesztésem 1. számú melléklete is
tartalmazza.
Mint ahogyan a mai napon – ezen előterjesztést megelőzően – már tárgyalt más
előterjesztésekből is kitűnik, hogy a Társulás jogszabályszerű megszűntetésének feltétele az,
hogy az egyes tagönkormányzatok képviselőtestülete is kinyilvánítsa döntését, és az arról
szóló kifejezett nyilatkozatát 2013. december 31-ig megtegye.
Fentiekre való tekintettel tehát kérem a Testületet, hogy a mellékletben foglaltak megvitatása
után hagyja jóvá a Társulási Tanács – jelen előterjesztésem 1. számú mellékletében található –
döntését, és mondja ki Ágasegyháza-Orgovány Oktatási Intézményfenntartó Társulás 2012.
december 31. napjával, jogutódlással történő megszűntetését.
Ágasegyháza, 2012. december 5.

Füredi János
Ágasegyháza Község Polgármestere
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Határozattervezet

Szám:

Tárgy:
Ágasegyháza-Orgovány
Oktatási
Intézményfenntartó
Társulás jogutódlással történő
megszűntetése.

/2012.(XII.11.)Kt.

Ágasegyháza
Község
Képviselőtestülete
megtárgyalta
a
polgármester
……/2012.(XII.11.) Kt. sz. előterjesztését és az alábbiak szerint döntött:
A
Ágasegyháza Község Képviselőtestülete egyetért a Társulási Tanácsnak – a
polgármester 68/2012.(XII.11.) Kt. sz. előterjesztésének 1. számú mellékletében
található – azon határozataival, melyekben a Tanács a Ágasegyháza-Orgovány
Oktatási Intézményfenntartó Társulás – jogutódlással – megszűntetéséről döntött.
B
Ágasegyháza Község Képviselőtestülete a maga részéről kimondja az ÁgasegyházaOrgovány Oktatási Intézményfenntartó Társulás 2012. december 31-ig történő
megszüntetését, s erről haladéktalanul értesíti a Tanácsot.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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1.számú melléklet
Társulási Tanács 7/2012. (X. 19.) TT.sz.
Az Ágasegyháza-Orgovány Közoktatási Intézményfenntartó Társulás megszűnésével
kapcsolatos döntések előkészítése
Határozat

Ágasegyháza-Orgovány Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási
Tanácsa megvitatta a Tanács Alelnökének 1/2012 (X.19.) számú előterjesztését
és az alábbiak szerint döntött:
A
Ágasegyháza-Orgovány Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
Társulási Tanácsa nyilatkozik arról, hogy tudomásul vette s deklarálja az
Ágasegyháza-Orgovány Közoktatási Intézményfenntartó Társulás törvény
erejénél fogva történő megszűnését.
Határidő: azonnal
Felelősei: a Tanács Elnöke és Alelnöke

B
A Tanács ad hoc bizottságot hoz létre a Társulás megszűnésével
kapcsolatos konkrét intézkedések előkészítése, szakmai, pénzügyi és jogi
megalapozása céljából, valamint azért, hogy vizsgálja meg azt, hogy a
további együttműködésnek milyen lehetőségei vannak, esetleg van-e mód
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
Törvényben meghatározott új társulás létrehozására.
Határidő: 2012. december 1.
Felelősei: a Tanács Elnöke és Alelnöke

C
A Tanács a jelen határozat B pontjában meghatározott feladat elvégzésére
egy nyolc tagú bizottságot hoz létre, melynek tagjai
- Orgovány Község Önkormányzata részéről: Orgovány Község
Polgármestere, az oktatási intézmény főigazgatója, a polgármesteri hivatal
pénzügyi vezetője, valamint Orgovány Község Jegyzője
- Ágasegyháza Önkormányzata részéről: Ágasegyháza Község
Polgármestere, az oktatási intézmény igazgatója, a polgármesteri hivatal
pénzügyi vezetője, valamint Ágasegyháza Község Jegyzője.
Határidő: azonnal
Felelősei: a Tanács Elnöke és Alelnöke
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5.számú melléklet

Ágasegyháza Község Polgármestere
6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1.
Tel.:76/571-009

Fax: 76/388-387

Web:http://agasegyhaza.hu
E-mail: pmstrh@t-online.hu

═════════════════════════════════════════════════════
67/2012.
Tárgy: helyi adók megállapítása

ELŐTERJESZTÉS
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testület
2012. december 11-i ülésére
Tisztelt Képviselőtestület!
Ágasegyháza Község Képviselőtestülete előző ülésén - egyebekben - áttekintette a helyi
adókból (magánszemélyek, vállalkozók kommunális adójából, helyi iparűzési adóból)
származó bevételeket, majd a háromnegyed éves költségvetési beszámoló tükrében
megvizsgálta azok teljesülését, majd megállapította, hogy bár van adózás elmaradásából
származó kintlévősége önkormányzatunknak, aránylag jó az adófizetési fegyelem. A helyi
adókból származó bevételek mértéke így összességében közel harmincmillió forint.
A Testület áttekintette ugyanakkor a következő évre vonatkozó szabályozási változásokat is, s
megállapította ennek kapcsán azt, hogy a helyi adók rendszerét a finanszírozás átalakítása
nem érinti. Az ebből származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatunk saját
bevételei maradnak, s így azok a jövőben is a helyi feladatok ellátását fogják szolgálni.
A helyi adókból származó bevételi forrásokhoz tehát önkormányzatunknak rendkívül fontos
érdeke kötődik, Ágasegyháza Község Képviselőtestülete azonban a 2013. évi a költségvetési
koncepciójának elfogadásával mégis úgy döntött, hogy – ismerve a lakosságunk gondjait, és a
helyben élő családok, vállalkozások, magánszemélyek nehéz anyagi helyzetét – 2013-ban
nem emel adót, és új adónemet (pl. ebadó) sem fog bevezetni, mert nem akar újabb terhet
rakni a lakók vállára.
A fentiekre tekintettel ezért azt kérem – hogy a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően – a
Képviselőtestület jelen ülésén is nyilatkozzon 2013. november 27-i ülésén már
megfogalmazott álláspontról, és szíveskedjen az alábbi határozattervezetet elfogadni.
Ágasegyháza, 2011. december 06.
(:Füredi János:)
Ágasegyháza Község Polgármestere
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Határozattervezet
Szám:

/2012.(XII.11.)Kt.

Tárgy: helyi adók megállapítása

Ágasegyháza Község Képviselőtestülete megtárgyalta a polgármester
67/2012.(XII.11.) Kt. sz. előterjesztését és úgy döntött, hogy 2012.
decemberében nem rendelkezik a helyi önkormányzati adók
mértékének emeléséről, illetőleg új adót nem vezet be.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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6.számú melléklet

Ágasegyháza Község Polgármestere
6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1.
Tel.:76/571-009

Fax: 76/388-387

Web:http://agasegyhaza.hu
E-mail: pmstrh@t-online.hu

═════════════════════════════════════════════════════
69/2012. sz.

ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő- testület 2012. december 11. ülésére
Tárgy: Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012. december 12.-én fennálló
adósságállományának átvállalása.
Tisztelt Képviselő- testület!
Az állam egyszeri, vissza nem térítendõ költségvetési támogatást nyújt (a továbbiakban:
törlesztési célú támogatás) az 5000 fõ lakosságszámot meg nem haladó település települési
önkormányzata és a többcélú kistérségi társulás (a továbbiakban együtt: támogatással érintett
önkormányzat) 2012. december 12-én fennálló adósságállományának teljes visszafizetéséhez,
valamint ezen adósságállomány 2012. december 28-áig számított járulékainak megfizetéséhez
(a továbbiakban együtt: törlesztés).
A törlesztéssel érintett adósság a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi
CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdés a)–c) pontjában foglaltaknak
megfelelő – kölcsön- vagy hiteljogviszonyon, hitelviszonyt megtestesítő értékpapíron,
továbbá váltókibocsátáson alapuló – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló
törvény szerinti pénzügyi intézmény felé fennálló tartozásokat foglalja magában.
A támogatással érintett önkormányzat az adósságelemek tőke- és járulék-összegéről 2012.
december 17-éig a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül adatot
szolgáltat. Az adatszolgáltatás mellékleteként a támogatással érintett önkormányzat csatolja:
a) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 286. §-a szerinti
hozzájárulásáról szóló döntését tartalmazó dokumentumot,
b) a hitelező vagy kölcsönnyújtó (a továbbiakban együtt: hitelező) által a törlesztendő
összegről – jogviszonyonkénti bontásban, ezen belül megjelölve a tőke és a járulék
összegét, valamint e tételek adott hitelezőre vonatkozó teljes összegét – kiállított
igazolásokat,
c) az általa kezdeményezett törlesztés hitelező általi elfogadásáról szóló
dokumentumot,
d) az arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy ha a támogatással érintett önkormányzat
rendelkezik olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott
adósságelemhez kapcsolódik, illetve annak fedezetére vagy teljesítésének biztosításául
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szolgál, akkor e betét vagy számlakövetelés összegét – legfeljebb az ahhoz kapcsolódó
adósságelem összegének mértékéig – 2012. december 28-án az állam által megjelölt
számlára átutalja, és
e) nyilatkozatát arról, hogy 2012. december 12-én adósságrendezési eljárás alatt áll-e.
Ágasegyháza Község Önkormányzat fenti időpontban összesen 8,5 millió forint fejlesztési
célú hitelállománnyal rendelkezik az Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet, mint hitelező
felé.
Fenti rendelkezés értelmében önkormányzatunknak nyilatkoznia kell arról, hogy elfogadja e
ezt a hozzájárulást, a fenti időpontban adósságrendezési eljárás alatt áll e, illetve hogy
rendelkezik e olyan betéttel, számlaköveteléssel, ami kifejezetten ehhez az adóssághoz
kapcsolódik.
Bízva abban, hogy a fenti rendelkezés, csak pozitívan érintheti önkormányzatunkat, kérem a
Tisztelt Képviselő- testületet, hogy előterjesztésemet vitassa meg, a mellékelt határozati
javaslatot emelje határozattá.
Ágasegyháza, 2012. december 07.
(:Füredi János:)
Ágasegyháza Község Polgármestere
H a t á r o z a t i

j a v a s l a t :

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta a
polgármester …../2012. sz. előterjesztését és az alábbiak szerint határoz:
1. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testülete a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 286. §-a szerint hozzájárul a
teljesítéshez.
2. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testülete kijelenti, hogy 2012.
december 12.-án adósságrendezési eljárás alatt nem áll.
3. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testülete kijelenti, hogy 2012.
december 12.- én nem rendelkezik olyan betéttel, számlaköveteléssel, ami
kifejezetten a fennálló tartozásállományhoz kapcsolódik.
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7.számú melléklet

ALAPÍTÓ OKIRAT
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény [Áht.] 8. § (1) bekezdés b) pontja és a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdése alapján
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdésében, valamint Áht.
7. § (1) bekezdésében és 8. § (4) bekezdésében, valamint az Áht. végrehajtásáról rendelkező
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1-2) bekezdései, valamint a nevelési – oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII.31) EMMI rendeletben megjelölt tartalmi követelményekre figyelemmel Ágasegyháza
Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbi alapító okiratot adja ki:
1. A költségvetési szerv
- megnevezése:
- rövidített neve:
- székhelye:
- telephelye:

Ágasegyháza Napközi Otthonos Óvoda
Ágasegyháza Napközi Otthonos Óvoda
6076. Ágasegyháza, Óvoda u. 2. szám
6076. Ágasegyháza, Óvoda u. 2. szám

2. A költségvetési szerv illetékességi- működési területe: Magyarország közigazgatási területe
3. Alapítói szerve:

Ágasegyháza Község Önkormányzata
6076. Ágasegyháza, Szent István tér 1. szám

4. Alapítói jogokat gyakorló szerve:

Ágasegyháza Község Önkormányzata
6076. Ágasegyháza, Szent István tér 1.

5. Irányító(felügyeleti) szerve:

Ágasegyháza Község Önkormányzata
6076. Ágasegyháza, Szent István tér 1. szám

6. Fenntartó szerve:

Ágasegyháza Község Önkormányzata
6076. Ágasegyháza, Szent István tér 1. szám

7. Jogelődje, székhelye:

Ágasegyháza – Orgovány Községek Közoktatási
(Intézményfenntartó) Társulás Általános Művelődési
Központ 6077 Orgovány, Táncsics u.3

8. A költségvetési szerv típusa:

Óvoda

9. Szakágazati számjele:

851020 Óvodai nevelés

10. Közfeladata:

Közoktatási tevékenység

11. Alaptevékenysége:

8510 Iskolai előkészítő oktatás
851011 Óvodai nevelés: a gyermek hároméves

korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a
teljes óvodai életet átívelő foglalkozások és a
gyermek napközbeni ellátásával összefüggő
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feladatokat is magában foglaló óvodai nevelési
tevékenység.
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelése: sajátos nevelési igényű gyermekek

óvodai
nevelése
ellátása
az
alábbi
fogyatékossági típusok esetén:
- testi (mozgásszervi)
- érzékszervi (látás, hallás)
- értelmi
fogyatékos
(enyhe,
középsúlyos)
- beszédfogyatékos
- autista
- több
fogyatékosság
együttes
előfordulása
esetén
halmozottan
fogyatékos
- megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okokra vissza
vezethető
tartós
és
súlyos
rendellenessége
- megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okokra vissza
nem vezethető tartós és súlyos
rendellenességgel küzdő gyermek
ellátása.
- Engedélyezett létszám: 10 fő
5629 Egyéb vendéglátás
562912 Óvodai intézményi közétkeztetés: az óvodai

ellátottak részére az intézményi étkeztetés
keretében biztosított étkezéssel kapcsolatos
feladatok
562913
Iskolai
intézményi
közétkeztetés:
a
közoktatásban tanuló ellátottak részére az
intézményi étkeztetés keretében biztosított
étkezéssel kapcsolatos feladatok.
12. Kiegészítő tevékenysége:

A költségvetési szerv alaptevékenységével megegyező,
az alaptevékenység ellátására létrehozott kapacitás
kihasználását
célzó,
a
költségvetésben
az
alaptevékenységre meghatározott mértékén felül,
támogatáson kívüli forrásból, más jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkező jogképes szervezet vagy
természetes személy számára nem kötelezően és nem
haszonszerzés céljából végzett tevékenységek köre: A
szociális valamint a gyermekvédelmi törvényben
meghatározott intézményekben az alaptevékenységgel
összefüggő tevékenység
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13. Egyéb tevékenysége:

nincs

14. vállalkozási tevékenysége:

nincs

15. Engedélyezett létszám:

Óvodai csoportok száma:
Maximális gyereklétszám:

16. Gazdálkodási jogköre:

önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügyigazdasági feladatait Ágasegyháza Községi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala [Hivatal] látja el. Az intézmény és
a Hivatal közötti munkamegosztást, valamint a
kötelezettségvállalás rendjét külön megállapodás
tartalmazza.

17. Jogállása:

2
60 fő

önálló jogi személy.

18. Az intézmény vezető kinevezése: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
kinevezési rendje: XXXIII. törvény 23 § alapján.
A foglalkoztatottakra irányadó jogviszony megjelölése:
 Közalkalmazotti
jogviszony,
akikre
a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény [Kjt.] az irányadó.
 Munkavállaló,
akikre
nézve
a
Munka
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény [Mt.] az
irányadó.
 Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény (pl.
megbízási jogviszony) az irányadó.
19. A feladatellátást szolgáló vagyon:
a.) ingatlanvagyon:

Az Ágasegyháza Község Önkormányzat tulajdonát
képező, Ágasegyháza, Óvoda u. 2. szám alatt
megtalálható, ágasegyházi
276 helyrajzi számú
ingatlan, melynek mérleg szerinti bruttó értéke:
28.258.226.-Ft.

b.) ingóvagyon

Az eszközök (értékkel és érték nélkül) az intézmény
leltára, illetve vagyonnyilvántartás alapján kerülnek
átadásra.

20. Vagyon feletti rendelkezés joga: A rendelkezésre álló vagyont az intézmény feladatainak
ellátáshoz a vagyon és vagyongazdálkodásról szóló
jogszabályokban, illetve az alapító vagyon- és
költségvetési rendeletében foglaltaknak megfelelően .
Ezen alapító okirat 2013. január 1. napján lép hatályba.

28

Ágasegyháza, 2012. december 11.
(: Füredi János:)
Ágasegyháza Község Polgármestere

(: dr. Fazekas István:)
Ágasegyháza Község Jegyzője

Záradék:
Az alapító okiratot Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete
számú határozatával 2012. december 11-i ülésén fogadta el.

79/2012. (XII.11.)
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9.számú melléklet

Ágasegyháza Község Polgármestere
6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1.
Tel.:76/571-009

Fax: 76/388-387

Web:http://agasegyhaza.hu
E-mail: pmstrh@t-online.hu

═════════════════════════════════════════════════════
70/2012.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselőtestület 2012. december 11-i rendkívüli ülésére
Tárgy: A KEOP 2012-4.10.0/A számú pályázati konstrukciós felhívásra benyújtandó
pályázat elkészítéséhez szükséges döntésék meghozatala.
Tisztelt Képviselőtestület!
Mint ismerete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete már döntött arról, hogy
– az általa megbízott pályázatíró cég, a GoodWill Energy kft. útján – pályázni fog olyan
forrásokra, amelyek segítséget nyújtanak ahhoz, hogy finanszírozni tudja intézményeinek
energiaellátását, illetve segítik abban, hogy korszerűsíteni tudja elavult energiaellátási
rendszerét. Az erre irányuló előkészületeket – a Testület döntéseinek alapul vételével –
önkormányzatunk már időben megtette, azonban megfelelő pályázati kiírás hiányában még
nem volt lehetőség az előzetes elképzelések gyakorlati érvényesítésére. A közelmúltban
megjelent KEOP 2012-4.10.0/A számú „Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése
megújuló energiaforrásokkal” című pályázat azonban most megfelelő lehetőséget kínál az
óvoda épületének (1. számú melléklet), a Faluház épületének (2. számú melléklet), az iskola
épületének (3. számú melléklet) és a sportcsarnok épületének (4. számú melléklet)
energiaellátását szolgáló rendszer korszerűsítésére.
Mint az a mellékleteken található szinopszis alapján megállapítható, a pályázati projekt
elkészült, azonban ahhoz, hogy a pályázat benyújtásra kerülhessen, szükséges az, hogy a
Testület előzetesen döntsön a jelen előterjesztésem határozattervezetében foglaltakról is. Ezen
döntések meghozatalára tehát a pályázat sikeres érdekében és eredményes bonyolítása
céljából van szükség.
A fentiekben leírtak, valamint a mellékletekben bemutatott részletes adatok alapján kérem,
hogy a Testület előterjesztésemet vitassa meg, s a határozattervezetet szíveskedjen elfogadni.
Ágasegyháza, 2012. december 11.
(:Füredi János:)
Ágasegyháza Község Polgármestere
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Határozattervezet
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete jóváhagyta, hogy az Új Széchenyi
Terv keretében kiírásra kerülő KEOP 2012-4.10.0/A számú „Helyi hő, és villamosenergiaigény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című pályázati konstrukció felhívásra
benyújtandó pályázattal szemben előírt követelményekre figyelemmel Ágasegyháza Község
Önkormányzata, mint ajánlatkérő feltételes közbeszerzési eljárást folytasson le.
A Képviselőtestület ezért akként határozott, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatásával
megbízza az ARKÁNUM X Bt-t (Cg.: 01-06-516619; székhelye: 1165 Budapest, Hangulat
utca 14.).
A Képviselőtestület az ARKÁNUM X Bt. által elkészített eljárást megindító felhívás és
dokumentáció tartalmát megismerte és ezen dokumentumokat jelen határozatával elfogadja,
és felkéri az ARKÁNUM X Bt-t, hogy az alábbi három ajánlattevőt hívja fel ajánlattételre:
4. GoodWill Energy kft.
a) Székhelye: 1162 Budapest, Timur utca 74
b) Képviselő: Szanati Marcell
5. Pixelmatrix 2000 Hungary kft.
a) Székhelye: 7130 Tolna, Damjanich utca 29/a.
b) Képviselő: Ványi László
6. VIA-Co. Consulting kft.
a) Székhelye: 1102 Budapest, Kőrösi Csoma stny. 14. 4/14
b) Képviselő: Varga-Tóth József
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Kbt. 22.§ (1) bekezdésére
figyelemmel a következő személyeket, mint bíráló bizottsági tagokat jelöli ki:
4.
5.
6.

Füredi János
Bolyki Zoltán
dr. Czeglédi Eszter

Az eljárás becsült értéke: 22.000.000.-Ft
Határidő: értelem szerűen
Felelős: Polgármester

