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Jegyzőkönyv 
 

Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 31-én 

tartott rendkívüli üléséről. 

 

Jelen vannak: Füredi János polgármester  

 Lehoczkiné Horváth Zsuzsanna alpolgármester 

 Ártim János, Bagóné Ballun Gyöngyi, Bornemisszáné Varga Ilona és 

Tóthné Fekete 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. Tájékoztatta a 

képviselőket, hogy Bolyki Zoltán egyéb elfoglaltság miatt nem tud az ülésen részt venni. Ezt 

követően megállapította, hogy a Testület határozatképes és az ülést megnyitotta, majd 

egyidejűleg javaslatot tett a napirendre (1. számú melléklet). Tájékoztatta továbbá a 

képviselő-testületet arról, hogy a rendkívüli ülés összehívását a meghívóban szereplő két 

napirendi pont halaszthatatlan megtárgyalása tette szükségessé. 

 

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat  

nélkül, egyhangúlag a napirendet elfogadta.  
 

 

Napirend 

 

1.) Az 1. számú tanyagondnoki körzet feladatainak ellátása céljából történő pályázat kiírása. 
     Előadó: Polgármester 

 

2.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2014.évi közbeszerzési terve 

     Előadó: Polgármester 

 

 

1. Napirendi pont 

 
Tárgya: Az 1. számú tanyagondnoki körzet feladatainak ellátása céljából történő pályázat kiírása. 
Előadó: Polgármester 

 

Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (2. sz. melléklet) – írásban – 

mindenki megkapta e-mailben, illetve papíralapon is. Elmondta továbbá, hogy Iványi László 

tanyagondnok három hónapos próbaideje 2014. április 1-vel lejár és bejelentette, hogy 

tovább nem vállalja a tanyagondnoki feladat ellátását. Kérte szerződésének megszüntetését. 

Bejelentését tudomásul vettük. Ebből kifolyólag az 1. számú tanyagondnoki szolgálat 

ellátását ideiglenesen megbízással tudjuk ellátni. Ennek érdekében javasolta azt, hogy a 

Testület kössön megbízási szerződést Sipos Krisztinával, a korábbi tanyagondnokkal. Az 1. 

számú tanyagondnoki körzet feladatainak ellátása céljából ugyanakkor haladéktalanul 
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pályázatot kell kiírni, melynek tervezetét az előterjesztés melléklete tartalmazza. Ezt 

követően kérte a képviselőket, mondják el azzal összefüggő véleményeiket és tegyék fel a 

kapcsolatos kérdéseiket. 

 

A Képviselőtestület a Polgármester által elmondottakkal egyetértett. 

 

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 6 igen szavazattal az 

alábbiak szerint döntött:  

 

11/2014.(III.31.) Tárgya: Az 1. számú tanyagondnoki körzet 

feladatainak ellátása céljából történő pályázat 

kiírása. 
 

Határozat 

 

Ágasegyháza Község Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester előterjesztését és az 

alábbiak szerint határozott: 

 

1. A Képviselő-testület a Iványi László az Ágasegyháza Község 

Önkormányzatával tanyagondnoki feladatok ellátása céljából fennálló 

próbaidős közalkalmazotti jogviszonyt 2014. március 31-i hatállyal a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25. § 

(2) bekezdés a) pontja szerinti közös megegyezéssel szüntesse meg. 

 

2. Ágasegyháza Község Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésének 1. számú mellékletében foglalt pályázati felhívást 

teszi haladéktalanul közzé, és felhívja a polgármestert, hogy a pályázati 

határidő lejártát követő 2 munkanapon belül készítsen előterjesztést 

azok elbírálása céljából. 

 

3. A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy  a 1. számú 

körzet tanyagondnoki feladatainak ellátása céljából kössön megbízási 

szerződést Sípos Krisztina Ágasegyháza, Rákóczi út 62/1. szám alatti 

lakossal. A megbízás ellátásának időtartama határozott idejű lehet, és 

nem terjedhet túl a pályázati eljárásban kiválasztott új tanyagondnok 

munkába lépésének időpontján. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerűen  

 

 

            2. Napirendi pont 

 

Tárgya: Ágasegyháza Község Önkormányzat 2014.évi közbeszerzési terve 

Előadó: Polgármester 
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Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (3. sz. melléklet) – írásban – 

mindenki megkapta e-mailben, illetve papíralapon is. Tájékoztatta továbbá a képviselőket, 

hogy mint már tudjátok, a közbeszerzési tervet minden évben el kell fogadni. Ezt követően 

kérte a képviselőket, mondják el azzal összefüggő véleményeiket és tegyék fel a kapcsolatos 

kérdéseiket. 

 

Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-

testülete vita nélkül 6 igen szavazattal az alábbiak szerint döntött:  

 

12/2014.(III.31.) Tárgya: Ágasegyháza Község Önkormányzat 

2014.évi közbeszerzési terve 

 

Határozat 

 

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta és  

változatlan formában elfogadja az önkormányzat 2014.évi éves összesített  

közbeszerzési tervét. 

 

Határidő: 2014. április 15. 

Felelős: Füredi János polgármester  

 

 

 

Az ülés bezárása 
 

Füredi János - mivel kérdés, bejelentés nem érkezett – az ülést bezárta. 

 

 

 

 

           Füredi János           Dr. Fazekas István  

           Polgármester                                         Jegyző 

 

 

 
                                  
                                     Balogh Judit   

                                 jegyzőkönyvvezető 
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1. számú melléklet 

 Ágasegyháza Község Polgármestere 
      6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1.                             Web:http://agasegyhaza.hu 

      Tel.:76/571-009                 Fax: 76/388-387                  E-mail: pmstrh@t-online.hu 

═════════════════════════════════════════════════════ 

2/2014. Kt. ülés  

 
M E G H Í V Ó  

 

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 31-én 16 órakor 

rendkívüli ülést tart, melyre ezúton meghívom. 

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme 
 

 

 

Napirend 
 

 

 

1.) Az 1. számú tanyagondnoki körzet feladatainak ellátása céljából történő pályázat kiírása. 

     Előadó: Polgármester 
 

 

 

2.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2014.évi közbeszerzési terve 

     Előadó: Polgármester 

 

 

 
  

Ágasegyháza, 2014. március 31.     

 

 

 

           

                                    Füredi János   

                polgármester 
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2. számú melléklet 

Ágasegyháza Község Polgármestere 

6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1.                             Web:http://agasegyhaza.hu 

Tel.:76/571-009                  Fax: 76/388-387                  E-mail: pmstrh@t-online.hu 

═══════════════════════════════════════════════════ 
Szám: 9/2014. (III. 31.) Tárgy: Az 1. számú tanyagondnoki körzet 

feladatainak ellátása céljából történő pályázat 

kiírása. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2014. március 31. napi rendkívüli ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az 1. tanyagondnoki körzet feladatait ellátó Iványi László István (6076. Ágasegyháza, Rákóczi út. 58. 

szám alatti lakos) 2014. március 27-én kelt kérelmet juttatott el hozzám, amelyben kérte a Képviselő-

testülettől közalkalmazotti jogviszonyának a próbaidő lejártával (2014. március 31. napi hatállyal) 

történő megszüntetésére. Mivel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25. § 

(2) bekezdés fa) pontja ezt lehetővé teszi, így javaslom, hogy a Testület Iványi László István 

közalkalmazotti jogviszonyát a próbaidő lejártával szüntesse meg. 

 

Az így kialakult helyzet gyors megoldása céljából pedig az alábbi javaslatokkal élek:  

 

A tanyagondnoki szolgálat szakmai létszámnormáit és képesítési előírásai is tartalmazó 1/2000. (I. 7.) 

SzCsM rendelet értelmében tanyagondnokként olyan személyt kell foglalkoztatni, akinek kinevezését 

az ágazati jogszabály általános iskolai végzettséggel már lehetővé teszi. Tanyagondnoki munkakörben 

ezért csak olyan személy foglalkoztatható, akit a foglalkoztatás kezdő időpontjában a munkáltató 

bejelentett a munkakör betöltéséhez szükséges tanyagondnoki alapképzésre, és azt a munkakör 

betöltője a foglalkoztatás kezdő időpontjától számított két éven belül elvégzi. A munkakör a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §-a alapján pályázat útján 

tölthető be, melynek kiírása szükséges. 

 

A fentiek alapján tehát a Testületnek a tanyagondnoki munkakör betöltése céljából haladéktalanul 

pályázatot kell kiírnia. Ennek tervezetét előterjesztésem 1. számú melléklet tartalmazza. Mivel 

pedig arra az átmeneti időszakra is, amíg az 1. számú körzetnek nincs gondnoka, ezt a feladatot más 

erre alkalmas személynek el kell látnia, hiszen a két működő körzet ideiglenes összevonásának 

nemcsak gyakorlati, hanem jogi akadályai is vannak. Erre nézve azt javaslom, hogy a feladat 

ellátásáról az Önkormányzat - a pályázatok elbírálásának időpontjáig – kössön megbízási 

szerződést Sípos Krisztina 6076. Ágasegyháza, Rákóczi u. 62/1. szám alatti lakossal, aki korábban ezt 

a feladatot ellátta, és tanyagondnoki végzettséggel is rendelkezik. 

 

Mindezekre tekintettel, tisztelettel kérem a Képviselő-testületet, hogy a túloldalon található 

határozattervezetet szíveskedjen elfogadni. 
 

Ágasegyháza, 2014. március 31. 

                                                                                              Füredi János 

                                                                            Ágasegyháza Község Polgármestere 
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Határozat-tervezet: 
 

Szám:    /2014. (III. 31.) Tárgy: Az 1. számú tanyagondnoki körzet 

feladatainak ellátása céljából történő pályázat 

kiírása. 
 

 

Ágasegyháza Község Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 63/2013. (XI. 27.) 

számú előterjesztését és az alábbiak szerint határozott: 

 

1. A Képviselő-testület a Iványi László az Ágasegyháza Község 

Önkormányzatával tanyagondnoki feladatok ellátása céljából fennálló 

próbaidős közalkalmazotti jogviszonyt 2014. március 31-i hatállyal a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25. § 

(2) bekezdés a) pontja szerinti közös megegyezéssel szüntesse meg. 

 

2. Ágasegyháza Község Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésének 1. számú mellékletében foglalt pályázati felhívást 

teszi haladéktalanul közzé, és felhívja a polgármestert, hogy a pályázati 

határidő lejártát követő 2 munkanapon belül készítsen előterjesztést 

azok elbírálása céljából. 

 

3. A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy  a 1. számú 

körzet tanyagondnoki feladatainak ellátása céljából kössön megbízási 

szerződést Sípos Krisztinával. A megbízás ellátásának időtartama 

határozott idejű lehet, és nem terjedhet túl a pályázati eljárásban 

kiválasztott új tanyagondnok munkába lépésének időpontján. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerűen  
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3. számú melléklet 

      Ágasegyháza Község Polgármestere 

      6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1.                             Web:http://agasegyhaza.hu 

       Tel.:76/571-009                 Fax: 76/388-387                  E-mail: pmstrh@t-online.hu 

═════════════════════════════════════════════════════ 

 

ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő- testület 2014. március 31.-i ülésére 

 

 

Tárgy: Ágasegyháza Község Önkormányzat 2014.évi közbeszerzési terve 

 

 

Tisztelt Képviselő- testület! 

 

A közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény  rendelkezései szerint az 

önkormányzatoknak közbeszerzési tervet kell készíteniük és azt a tárgyév április 15.-éig a 

képviselő- testületnek el kell fogadnia. 

 

Ezen jogszabályi kötelezettségnek eleget téve terjesztem a Tisztelt Képviselő- testület elé 

Ágasegyháza Község Önkormányzat 2014.évi összesített közbeszerzési tervét. 

 

A mellékletben szereplő tervezet év közben bármikor módosítható az éppen aktuális 

feladatoknak megfelelően, azonban már az év elején igyekeztünk minden feladatot felmérni, a 

már benyújtott és a jövőben benyújtandó pályázatinkat is figyelembe venni. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy előterjesztésemet vitassa meg, a mellékelt 

közbeszerzési tervet elfogadni szíveskedjen. 

 

Ágasegyháza, 2014.március 28. 

 

     Tisztelettel 

 

             (:Füredi János:) 

       Ágasegyháza Község Polgármestere 

 

 

Határozati javaslat 
 

  Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta és  

változatlan formában elfogadja az önkormányzat 2014.évi éves összesített  

közbeszerzési tervét. 

 

Határidő: 2014. április 15. 

Felelős: Füredi János polgármester  
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