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Jegyzőkönyv 
 
 
Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 

tartott rendes üléséről. 
 
Jelen vannak: Füredi János polgármester  
 Lehoczkiné Horváth Zsuzsanna alpolgármester 
 Ártim János, Bagóné Ballun Gyöngyi, Bolyki Zoltán, 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. Mivel mindenképviselő 
jelen van, megállapította, hogy a Testület határozatképes és az ülést megnyitotta, majd 
egyidejűleg javaslatot tett a napirendre (1. számú melléklet).  
 
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat  
nélkül, egyhangúlag a napirendet elfogadta.  

 
 

 
Napirend 

 
1.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 

beszámoló 
      Előadó: Polgármester 
 

2.) Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 2013. évről 
      Előadó: Polgármester 
 
3.) Pályázat benyújtása térfigyelő kamerarendszer kiépítésére 

Előadó: Polgármester 
 
4.)  Tanyagondnoki állás betöltésére érkezett pályázatok elbírálása 
      Előadó: Polgármester 
 
5.) A 4. osztály kirándulásának támogatása 
     Előadó: Polgármester 
 
6.) Ballószög Község településrendezési tervének részleges módosítása 



2 
 

     Előadó: Polgármester 
 
7.) Helvécia Község településrendezési tervének módosítása 
     Előadó: Polgármester 
 
8)  Virágh Katalin vételi ajánlata az ágasegyházi 087/43; 087/18,087/19.,087/39. hrsz.-ú  
      legelő megnevezésű ingatlanokra        

Előadó: Polgármester 
 
9.) Óvodai csoportlétszámmal kapcsolatos tájékoztató 
      Előadó: Polgármester 
 
10.) Kerekegyháza Város Önkormányzat az egyes személyes gondoskodást nyújtó szociális    
     ellátások igénybevételéről és az alkalmazandó személyi térítési díjakról szóló 3/2011. (III.  
     31.) sz. önkormányzati rendelet felülvizsgálatának véleményezése 
     Előadó: Polgármester 
 
11.)Bóbita Óvoda óvodai étkeztetés intézményi térítési díj megállapításának véleményezése 
      Előadó: Polgármester 
 
12.) A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2013. évi költségvetésének  
       módosítása 
       Előadó: Polgármester 
  
13.) Egyebek 

 
 

1. Napirendi pont 

 
Tárgya: Ágasegyháza Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról  

szóló beszámoló 
Előadó: Polgármester 
 
Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (2. sz. melléklet) – írásban – 
mindenki megkapta e-mailben, illetve papíralapon is. Ezt követően kérte a képviselőket, 
mondják el azzal összefüggő véleményeiket és tegyék fel a kapcsolatos kérdéseiket. 
 
Bolyki Zoltán képviselő az Ügyrendi Bizottság Elnöke elmondta, hogy az összevont bizottság 
ülésén a képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában 
javasolták az abban szereplő rendelettervezet elfogadását.  
 
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra 
bocsátotta a tájékoztatóban foglaltakat:  
 

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül, 7 igen szavazattal az 
alábbiak szerint döntött:  
 
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal 
elfogadta Ágasegyháza Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 
végrehajtásáról  szóló  beszámolót. 
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(A Képviselő-testület az Ágasegyháza Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 
végrehajtásáról  szóló  beszámoló 3/2014. (IV.30.) számú rendeletét a jegyzőkönyv 3. számú 
melléklete tartalmazza.) 

 
            2. Napirendi pont 
 

Tárgya: Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 2013. évről 
Előadó: Polgármester 
 

Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (3. sz. melléklet) – írásban – 
mindenki megkapta e-mailben, illetve papíralapon is. Ezt követően kérte a képviselőket, 
mondják el azzal összefüggő véleményeiket és tegyék fel a kapcsolatos kérdéseiket. 
 

Bolyki Zoltán képviselő az Ügyrendi Bizottság Elnöke elmondta, hogy az összevont bizottság 
ülésén a képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában 
javasolták az abban szereplő határozat-tervezet elfogadását.  
 

Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra 
bocsátotta a tájékoztatóban foglaltakat:  
 

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül, 7 igen szavazattal az 
alábbiak szerint döntött:  

 
13/2014.(IV.29.) Tárgya: 2013. évi összefoglaló belső ellenőrzési 

jelentés 
 

Határozat 
 

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
és változtatás nélkül elfogadja a 2013. évi összefoglaló ellenőrzési 
jelentést. 

 

Felelős: Jegyző, Polgármester 
Határidő: 2014. április 30. 

 
3. Napirendi pont 
 

Tárgya: Pályázat benyújtása térfigyelő kamerarendszer kiépítésére 
Előadó: Polgármester 
 
Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (4. sz. melléklet) – írásban – 
mindenki megkapta e-mailben, illetve papíralapon is. Ezt követően kérte a képviselőket, 
mondják el azzal összefüggő véleményeiket és tegyék fel a kapcsolatos kérdéseiket. 
 
Bolyki Zoltán képviselő az Ügyrendi Bizottság Elnöke elmondta, hogy az összevont bizottság 
ülésén a képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában 
javasolták az abban szereplő határozat-tervezet elfogadását.  
 
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra 
bocsátotta a tájékoztatóban foglaltakat:  
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Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül, 7 igen szavazattal az 
alábbiak szerint döntött:  

 
14/2014.(IV.29.)  Tárgya: Pályázat benyújtása térfigyelő 

kamerarendszer kiépítésére 
 

Határozat 
 

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
polgármester térfigyelő kamerarendszer kiépítéséről szóló pályázat 
benyújtásáról szóló előterjesztést és változtatás nélkül támogatja. 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

4. Napirendi pont 
 

Tárgya: Tanyagondnoki állás betöltésére érkezett pályázatok elbírálása 
Előadó: Polgármester 
 
Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (5. sz. melléklet) – írásban – 
mindenki megkapta e-mailben, illetve papíralapon is. Ezt követően kérte a képviselőket, 
mondják el azzal összefüggő véleményeiket és tegyék fel a kapcsolatos kérdéseiket. 
 
Bolyki Zoltán képviselő az Ügyrendi Bizottság Elnöke elmondta, hogy az összevont bizottság 
ülésén a képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában 
javasolták az abban szereplő határozat-tervezet elfogadását.  
 
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra 
bocsátotta a tájékoztatóban foglaltakat:  
 

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül, 7 igen szavazattal az 
alábbiak szerint döntött:  

 
15/2014.(IV.29.)  Tárgya: Tanyagondnoki állás betöltésére érkezett 

pályázatok elbírálása 
 

Határozat 
 

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a I. számú 
Ellátási Körzet tanyagondnoki feladatainak ellátásával kapcsolatban 
beérkezett Sipos Krisztina pályázatát elfogadta és a pályázóval a 
tanyagondnoki feladatok ellátása céljából közalkalmazotti jogviszonyt 
létesít 2014. május 01 napjától, három hónap próbaidő kikötéssel. 
 
Határidő: 2014. április 28. 

 Felelős: Polgármester 
 
5. Napirendi pont 
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Tárgya: A 4. osztály kirándulásának támogatása 
Előadó: Polgármester 
 
Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (6. sz. melléklet) – írásban – 
mindenki megkapta e-mailben, illetve papíralapon is. Ezt követően kérte a képviselőket, 
mondják el azzal összefüggő véleményeiket és tegyék fel a kapcsolatos kérdéseiket. 
 
Bolyki Zoltán képviselő az Ügyrendi Bizottság Elnöke elmondta, hogy az összevont bizottság 
ülésén a képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában 
javasolták az abban szereplő határozat-tervezet elfogadását.  
 
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra 
bocsátotta a tájékoztatóban foglaltakat:  
 

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül, 7 igen szavazattal az 
alábbiak szerint döntött:  

 
16/2014.(IV.29.)    Tárgya: A 4. osztály kirándulásának támogatása 
 

Határozat 
 

 Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta a 
polgármester előterjesztését és úgy döntött, hogy Vízhányóné Kócsó Gyöngyi 
osztályfőnök kérelmét harmincezer Ft összeggel támogatja melyet a 4. osztály 
kirándulására kell, hogy fordítson.  

 
  Határidő: azonnal 
   Felelős: Polgármester 
 
 

6. Napirendi pont 
 

Tárgya: Ballószög Község településrendezési tervének részleges módosítása 
Előadó: Polgármester 
 
Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (7. sz. melléklet) – írásban – 
mindenki megkapta e-mailben, illetve papíralapon is. Ezt követően kérte a képviselőket, 
mondják el azzal összefüggő véleményeiket és tegyék fel a kapcsolatos kérdéseiket. 
 
Bolyki Zoltán képviselő az Ügyrendi Bizottság Elnöke elmondta, hogy az összevont bizottság 
ülésén a képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában 
javasolták az abban szereplő határozat-tervezet elfogadását.  
 
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra 
bocsátotta a tájékoztatóban foglaltakat:  
 

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül, 7 igen szavazattal az 
alábbiak szerint döntött:  

 

17/2014.(IV.29.)  Tárgya: Ballószög Község településrendezési 
tervének részleges módosítása 
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Határozat 

 

Ágasegyháza Község Képviselő-testülete egyetért a Ballószög Község 
Képviselő-testülete által – hatályos településrendezési tervének módosítása 
céljából – tervezett, s a http:/www.balloszog.hu/site/tr2014.zip WEB-helyen 
letölthető tartalommal megvalósuló változtatással, s úgy döntött, hogy a 
véleményezési eljárás további szakaszaiban nem kíván részt venni. 
 

Felelős: Polgármester. 
Határidő: Értelemszerűen  

 
7. Napirendi pont 

 

Tárgya: Helvécia Község településrendezési tervének módosítása 
Előadó: Polgármester 
 
Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (8. sz. melléklet) – írásban – 
mindenki megkapta e-mailben, illetve papíralapon is. Ezt követően kérte a képviselőket, 
mondják el azzal összefüggő véleményeiket és tegyék fel a kapcsolatos kérdéseiket. 
 
Bolyki Zoltán képviselő az Ügyrendi Bizottság Elnöke elmondta, hogy az összevont bizottság 
ülésén a képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában 
javasolták az abban szereplő határozat-tervezet elfogadását.  
 
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra 
bocsátotta a tájékoztatóban foglaltakat:  
 

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül, 7 igen szavazattal az 
alábbiak szerint döntött:  

 
18/2014.(IV.29.)  Tárgya: Helvécia Község településrendezési 

tervének módosítása 
 

Határozat 
 

Ágasegyháza Község Képviselő-testülete egyetért a Helvécia Község 
Képviselő-testülete által – hatályos településrendezési tervének módosítása 
céljából – tervezett, s a jelen előterjesztésem mellékletében szereplő 
tartalommal megvalósuló változtatással, s úgy döntött, hogy a véleményezési 
eljárás további szakaszaiban nem kíván részt venni. 
 

Felelős: Polgármester. 
Határidő: Értelemszerűen  

8. Napirendi pont 
 

Tárgya: Virágh Katalin ingatlanvásárlása 
Előadó: Polgármester 
 
Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (9. sz. melléklet) – írásban – 
mindenki megkapta e-mailben, illetve papíralapon is. Ezt követően kérte a képviselőket, 
mondják el azzal összefüggő véleményeiket és tegyék fel a kapcsolatos kérdéseiket. 
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Bolyki Zoltán képviselő az Ügyrendi Bizottság Elnöke elmondta, hogy az összevont bizottság 
ülésén a képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában 
javasolták az abban szereplő határozat-tervezet elfogadását.  
 
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra 
bocsátotta a tájékoztatóban foglaltakat:  
 

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül, 7 igen szavazattal az 
alábbiak szerint döntött:  
 
19/2014.(IV.29.)  Tárgya: Virágh Katalin vételi ajánlata az 

ágasegyházi 087/43., 087/18, 087/19. és 087/39. 
hrsz-ú  ingatlanok megvásárlására  

 
Határozat 

 

Ágasegyháza Község Képviselő-testülete e úgy döntött, hogy az ágasegyházi 
087/43. helyrajzi számon nyilvántartott 6441 m2 nagyságú 0,45 AK értékű, 
legelő megnevezésű; az ágasegyházi 087/18. helyrajzi számon nyilvántartott 
9057 m2 nagyságú 0,63 AK értékű, legelő, út megnevezésű; az ágasegyházi 
087/19. helyrajzi számon nyilvántartott 1745 m2 nagyságú 0,12 AK értékű, 
legelő megnevezésű, valamint az ágasegyházi 087/39. helyrajzi számon 
nyilvántartott 1410 m2 nagyságú 0,10 AK értékű, legelő megnevezésű, 
ingatlanokat  50.000 forint/hektár vételáron értékesíti Virágh Katalin 
számára. A Képviselő-testület jelen határozatának végrehajtása céljából 
felhatalmazza Ágasegyháza Község Polgármesterét a szükséges tárgyalások 
lefolytatására és – eredményes tárgyalások esetén – az adásvételi 
szerződések megkötésére. 
  

Határidő: 2014. július 31. 
Felelős: Polgármester. 
     

 

9. Napirendi pont 
 

Tárgya: Óvodai csoportlétszámmal kapcsolatos tájékoztató 
Előadó: Polgármester 
 
Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (10. sz. melléklet) – írásban – 
mindenki megkapta e-mailben, illetve papíralapon is. Ezt követően kérte a képviselőket, 
mondják el azzal összefüggő véleményeiket és tegyék fel a kapcsolatos kérdéseiket. 
 

Dr. Fazekas István jegyző kérte a képviselőtestületet, hogy a napirendi pontot vegyék le a 
napirendről, mivel még nincsen elég adat, ami alapján a teljesség igényével dönteni lehessen. 
Most vannak az óvodai beiratkozások, így pontos létszámadatokat sem tudunk még. Viszont 
Szaszkó Tiborné kérése, hogy terjesszem a testület elé levelét, amit mindenki megkapott. 
 

Bolyki Zoltán képviselő az Ügyrendi Bizottság Elnöke elmondta, hogy az összevont bizottság 
ülésén a képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést és egyetért a Jegyző Úr 
javaslatával, hogy lekerüljön a napirendről az óvodai csoportlétszámmal kapcsolatos 
előterjesztés.  
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10. Napirendi pont 
 

Tárgya: Kerekegyháza Város Önkormányzat az egyes személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátások igénybevételéről és az alkalmazandó személyi térítési díjakról szóló 
3/2011. (III. 31.) sz. önkormányzati rendelet felülvizsgálatának véleményezése 
Előadó: Polgármester 
 

Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (11. sz. melléklet) – írásban – 
mindenki megkapta e-mailben, illetve papíralapon is. Ezt követően kérte a képviselőket, 
mondják el azzal összefüggő véleményeiket és tegyék fel a kapcsolatos kérdéseiket. 
 

Bolyki Zoltán képviselő az Ügyrendi Bizottság Elnöke elmondta, hogy az összevont bizottság 
ülésén a képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában 
javasolták az abban szereplő rendelettervezet elfogadását.  
 

Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra 
bocsátotta a tájékoztatóban foglaltakat:  
 

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül, 7 igen szavazattal az 
alábbiak szerint döntött:  

 

20/2014.(IV.29.) Tárgya: Kerekegyháza Város Önkormányzat az egyes 
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
igénybevételéről és az alkalmazandó személyi térítési 
díjakról szóló 3/2011. (III. 31.) sz. önkormányzati 
rendelet felülvizsgálatának véleményezése 

 

Határozat 
 

Ágasegyháza Község Önkormányzat Kerekegyháza és Térsége 
Feladatellátó Társulás társult tagja megtárgyalta az előterjesztés 1. számú 
mellékletét képező, az egyes személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátások igénybevételekor 2014. április 1. napjától alkalmazandó 
intézményi térítési díjtételeket és jóváhagyja azt.  

 

Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 

11. Napirendi pont 
 
Tárgya: Bóbita Óvoda óvodai étkeztetés intézményi térítési díj megállapításának   

véleményezése  
Előadó: Polgármester 
 
Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (12. sz. melléklet) – írásban – 
mindenki megkapta e-mailben, illetve papíralapon is. Ezt követően kérte a képviselőket, 
mondják el azzal összefüggő véleményeiket és tegyék fel a kapcsolatos kérdéseiket. 
 
Bolyki Zoltán képviselő az Ügyrendi Bizottság Elnöke elmondta, hogy az összevont bizottság 
ülésén a képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában 
javasolták az abban szereplő rendelettervezet elfogadását.  
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Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra 
bocsátotta a tájékoztatóban foglaltakat:  
 

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül, 7 igen szavazattal az 
alábbiak szerint döntött:  

 
21/2014.(IV.29.)  Tárgya: Óvodai étkeztetés intézményi térítési díj megállapítása 
 

Határozat 
 

Ágasegyháza Község Önkormányzata, mint a Kerekegyháza és Térsége 
Feladatellátó Társulás társult tagja megtárgyalta és jóváhagyja a 2014. április 1-től 
a társulás által fenntartott Kerekegyházi Bóbita Óvodában a megállapított étkeztetés 
intézményi térítési díját az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontjában, a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény a 
104.§ (1) bekezdés b) pontjában, a 147. §-ában és a 151. §-ában kapott 
felhatalmazás alapján, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 
felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Kormányrendelet 
figyelembe vételével – egységesen telephelyekre és tagintézményre tekintettel – 
mely bruttó 335 Ft/nap. 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2014. április 1. 
 

 
12. Napirendi pont 

 

Tárgya: A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2013. évi költségvetésének  
 módosítása 
Előadó: Polgármester 
 
Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (13. sz. melléklet) – írásban – 
mindenki megkapta e-mailben, illetve papíralapon is. Ezt követően kérte a képviselőket, 
mondják el azzal összefüggő véleményeiket és tegyék fel a kapcsolatos kérdéseiket. 
Bolyki Zoltán képviselő az Ügyrendi Bizottság Elnöke elmondta, hogy az összevont bizottság 
ülésén a képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában 
javasolták az abban szereplő rendelettervezet elfogadását.  
 
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra 
bocsátotta a tájékoztatóban foglaltakat:  
 

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül, 7 igen szavazattal az 
alábbiak szerint döntött:  

 
22/2014.(IV.29.) Tárgya: A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó 

Társulás 2013. évi költségvetésének  módosítása 
 

Határozat 
 

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete Kerekegyháza és Térsége 
Feladatellátó Társulás társult tagja megtárgyalta és jóváhagyja a Kerekegyháza és 
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Térsége Feladatellátó Társulás 2014. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 5/2014. 
(II. 14.) sz. KTFT határozatát kiegészítését egy új 12. ponttal az alábbiak szerint:  
 

„12./ A Társulás az Áht. 29. § (3) bekezdése alapján nem tervez, és nem 
rendelkezik helyi adóbevételekkel, egyéb közhatalmi bevételekkel, a 
működését szolgáló tárgyi eszközöket nem kívánja értékesíteni.” 

 
A határozat egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2014. december 31. 

 
13. Napirendi pont 
 
          Egyebek 

 
1.) Tárgya: Ágasegyházi Sportegyesület kérelme 
Előadó: Polgármester 
 

Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (14. sz. melléklet) – írásban – 
mindenki megkapta e-mailben, illetve papíralapon is. Egyben tájékoztatta a testületet, hogy 
170 ezer forinttal támogatják az egyesületet, mely összeggel el kell számolnia. Ezt követően 
kérte a képviselőket, mondják el azzal összefüggő véleményeiket és tegyék fel a kapcsolatos 
kérdéseiket. 
  
A Képviselő-testület egyetértett a polgármester által elmondottakkal és mivel egyéb 
hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta a 
tájékoztatóban foglaltakat:  
 

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül, 7 igen szavazattal az 
alábbiak szerint döntött:  

 
23/2014.(IV.29.)    Tárgya: Ágasegyházi Sportegyesület támogatása 
 

Határozat  
 

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az Ágasegyházi Sportegyesület kérelmét és 170 
ezer forinttal támogatja az egyesület működését. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

 
2.) Tárgya: Kánisz Józsefné kérelme 
Előadó: Polgármester 

 
Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (15. sz. melléklet) – írásban – 
mindenki megkapta e-mailben, illetve papíralapon is. Egyben tájékoztatta a testületet, hogy 
Kánisz Józsefné 200 ezer forint kölcsönt kér egyéb költségei finanszírozásához. Korábban is 
előfordult már, hogy kértek az önkormányzattól kölcsönt, amit meg is kaptak, de sajnos nem 



11 
 

fizették vissza. Így nem támogatja Kánisz Józsefné kérelmét. Ezt követően kérte a 
képviselőket, mondják el azzal összefüggő véleményeiket és tegyék fel a kapcsolatos 
kérdéseiket. 
 

Ártim János képviselő elmondta, hogy vannak rosszabb helyzetben levő lakosaink is. 
Elmondta továbbá, hogy ő sem javasolja a kölcsönt. 
 

A Képviselő-testület egyetértett a polgármester által elmondottakkal és mivel egyéb 
hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta a 
tájékoztatóban foglaltakat:  
 

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül, 7 igen szavazattal az 
alábbiak szerint döntött:  

 

24/2014.(IV.29.)      Tárgya: Kánisz Józsefné kérelme 
 

Határozat 
 

   Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta Kánisz Józsefné kérelmét és nem támogatják azt. 

 

       Felelős: Polgármester 
       Határidő: azonnal 

 
3.) Tárgya: Baráth István levele 
Előadó: Jegyző 

 

Dr. Fazekas István  jegyző tájékoztatta a testületet, mint az előterjesztésben is olvasható (16. 
sz. melléklet), hogy Barát István fellebbezésnek minősítendő, de valójába önmaga számára 
adómentességet igénylő beadványával kapcsolatosan. Baráth István üldözöttnek és a település 
legnyomorúságosabb helyzetben lévő emberének állítja be magát. A valóság azonban messze 
nem ez. Nevezett anyagi haszonszerzés céljából, vagyoni helyzetének eltitkolásával valótlan 
tartalmú nyilatkozatokat tesz. Egészségi állapota – melyről egyébként el kell mondani, hogy 
annak súlyosságát a szakvélemények egyre kevésbé támasztják alá – nem alapozza meg sem 
igényjogosultságát, sem pedig tanúsított magatartását. 
 

A képviselő-testület tudomásul vette jegyző tájékoztatóját. 
 
 

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 

═════════════════════════════════════════════════════ 
3/2014. Kt. ülés  

M E G H Í V Ó  
 

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 29-én 15 óra 15 
perckor rendes ülést tart, melyre ezúton meghívom. 
 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme 

Napirend 
 

1.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
beszámoló 

      Előadó: Polgármester 
 

2.) Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 2013. évről 
      Előadó: Polgármester 
 
3.) Pályázat benyújtása térfigyelő kamerarendszer kiépítésére 

Előadó: Polgármester 
 
4.)  Tanyagondnoki állás betöltésére érkezett pályázatok elbírálása 
      Előadó: Polgármester 
 
5.) A 4. osztály kirándulásának támogatása 
     Előadó: Polgármester 
 
6.) Ballószög Község településrendezési tervének részleges módosítása 
     Előadó: Polgármester 
 
7.) Helvécia Község településrendezési tervének módosítása 
     Előadó: Polgármester 
 
8)  Virágh Katalin vételi ajánlata az ágasegyházi 087/43; 087/18,087/19.,087/39. hrsz.-ú  
      legelő megnevezésű ingatlanokra        

Előadó: Polgármester 
 

9.) Óvodai csoportlétszámmal kapcsolatos tájékoztató 
      Előadó: Polgármester 
 

10.) Kerekegyháza Város Önkormányzat az egyes személyes gondoskodást nyújtó szociális    
     ellátások igénybevételéről és az alkalmazandó személyi térítési díjakról szóló 3/2011. (III.  
     31.) sz. önkormányzati rendelet felülvizsgálatának véleményezése 
     Előadó: Polgármester 
 
11.)Bóbita Óvoda óvodai étkeztetés intézményi térítési díj megállapításának véleményezése 
      Előadó: Polgármester 
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12.) A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2013. évi költségvetésének  
       módosítása 
       Előadó: Polgármester 
  
13.) Egyebek 

 
 
 
 

Ágasegyháza, 2013. április 24.     
           
                                    Füredi János   

                polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

 
 



15 
 

 
 



16 
 

 
 



17 
 

 
 



18 
 

 
 



19 
 

 
 



20 
 

 
 



21 
 

 
 



22 
 

 
 



23 
 

 
 



24 
 

 
 



25 
 

 
 



26 
 

 
 



27 
 

 
 



28 
 

 
 



29 
 

 
 



30 
 

 
 



31 
 

 
 



32 
 

 
 



33 
 

 
 



34 
 

 
 



35 
 

 
 



36 
 

 
 



37 
 

 
 

 
 



38 
 

Ágasegyháza Község Önkormányzat …/2014.(IV.30.) rendelete 
Az önkormányzat 2013.évi költségvetésének végrehajtásáról. 

 
Ágasegyháza Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi 
CLXXXIX tv. 111. §. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23-24.§. alapján, 
figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 
Korm. rendelet rendelkezéseire, az önkormányzat Ügyrendi, valamint a Pénzügyi – 
Gazdálkodási Bizottságok véleményének kikérésével az önkormányzat 2013. évi 
zárszámadásáról az alábbiakat rendeli el: 
 

I. Általános rendelkezések 
 

1.§. 
 

A rendelet hatálya kiterjed Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testületére, 
(továbbiakban képviselő-testület) Ágasegyháza Község Önkormányzat Bizottságaira, 
Ágasegyháza Község Polgármesteri Hivatalára és a Képviselő- testület által alapított és 
irányított költségvetési szervekre. 
 

II. Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetésének teljesítése  
 

2.§. 
 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013.évi költségvetésének 
 

 Teljesített bevételi főösszegét    195.697 ezer forintban, 
 

ezen belül:  
- Költségvetési bevételi főösszegét  185.364 ezer forintban, 

ebből: működési bevételek összegét  182.801 ezer forintban, 
      felhalmozási bevételek összegét      2.563 ezer forintban, 

- Előző évi pénzmaradvány igénybevételét   10.362 ezer forintban, 
- Finanszírozási bevételek összegét             0 ezer forintban, 

fejlesztési célú hitel összegét              0 ezer forintban, 
működési célú hitel összegét              0 ezer forintban, 

- függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összegét -       29 ezer forintban 
 

 Teljesített kiadási főösszegét                 192.758 ezer forintban, 
 

ezen belül:  
- Költségvetési kiadások főösszegét  194.121 ezer forintban, 

ebből: működési kiadások összegét  172.435 ezer forintban, 
           felhalmozási kiadások összegét    21.686 ezer forintban, 

- Finanszírozási kiadások összegét                0 ezer forintban, 
fejlesztési célú hiteltörlesztés összegét             0 ezer forintban, 
működési célú hiteltörlesztés összegét             0 ezer forintban, 

- függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összegét -   1.363 ezer forintban állapítja meg. 
 

(2) A Képviselő- testület az önkormányzat és költségvetési szervei teljesített bevételeit és 
kiadásait   intézményenként, ezen belül kiemelt előirányzatonként az 1.- 4 sz. 
mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. 
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(3) A Képviselő- testület az önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesítési adatait a 5. 

valamint az 5/a.sz. mellékletek mellékletekben foglaltak alapján hagyja jóvá. 
 

(4) A Képviselő- testület az önkormányzat létszámának alakulását a 6.sz. melléklet 
szerinti formában és tartalommal, a közfoglalkoztatás engedélyezett és teljesített 
létszámát a 6/a. sz. melléklet szerint fogadja el. 
 

(5) A Képviselő- testület az önkormányzat egyszerűsített mérlegének főösszegét 647.054 
ezer forintban  

      állapítja meg, melyről a kimutatást a 7.sz. melléklet tartalmazza. 
 

(6) A Képviselő- testület az önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 8.sz. 
melléklet szerint  
elfogadja.  

 

(7) A Képviselő- testület az önkormányzat 2013.évi gazdálkodásából származó  
módosított pénzmaradvány összegét 1.607 ezer forintban állapítja meg. Részletezése a 
9.sz.mellékletben. 
 

(8) A Képviselő- testület az önkormányzat 2013.évi központi költségvetési 
támogatásokkal való elszámolását a 10. sz. mellékletben, a kötött felhasználású 
támogatásokkal történő elszámolását a 11. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja 
jóvá. 

 

(9) A Képviselő-testülete 2013. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célokról nem 
döntött. 
 

(10) Az önkormányzat 2013. évben adósság – és garanciavállalással kapcsolatos 
kötelezettséggel nem rendelkezett. 
 

(11) Az önkormányzat 2013.évi fejlesztési feladataihoz Európai Uniós forrást nem vett 
igénybe. 
 

Záró rendelkezések 
 

3.§. 
 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

 
Á g a s e g y h á z a, 2014. április  15. 
 
    

 Füredi János sk.        dr. Fazekas István sk.                                       
polgármester       jegyző 
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3.számú melléklet 

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

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

Előterjesztés 
a Képviselő- testület 2014. április 29. – ei ülésére 

 
 
Tárgy: Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2013. évről 
 
 
Tisztelt Képviselő- testület! 
 
 
A Helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CVXXXIX. Tv. 119.§. (4) bekezdése értelmében 
a jegyző köteles gondoskodni – a belső kontrollrendszeren belül – a belső ellenőrzés 
működtetéséről, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók, 
és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. 
A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési 
szervek ellenőrzéséről is.  
 
A polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, a tárgyévet követően, a 
zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg a képviselő- testület elé terjeszti jóváhagyásra. 

 
 
Mindezen jogszabályi kötelezettségeimnek eleget téve ezúton tájékoztatom a Tisztelt 
Képviselő- testületet az alábbiakról: 
 
Külső - Állami Számvevőszék, Magyar Államkincstár általi - pénzügyi ellenőrzés 2013. 
évben nem volt. 
 
Belső ellenőrzés 
Önkormányzatunk éves ellenőrzési terve alapján a Mohácsy Ferenc Faluház –IKSZT 
Szociális Gondozási és Sportolási Központ intézménynél a szociális étkeztetéssel kapcsolatos 
feladatok ellátását kellett ellenőriztetnünk. 
 
E feladat elvégzésére külsős belső ellenőr megbízására került sor. Az ellenőrzés részletes 
megállapításait az előterjesztésem 1. sz. melléklete tartalmazza. A feltárt hiányosságok 
megszüntetésére az intézményvezető intézkedési tervet készített, mely előterjesztésem 2. sz. 
melléklete. 
 
Belső ellenőrzés keretében a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés a 
szervezeten belül a gazdálkodásért felelős szervezeti egység által folytatott első szintű 
pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer, amelynek létrehozásáért, működtetéséért és 
fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője felelős az államháztartásért felelős miniszter által 
közzétett irányelvek figyelembevételével. 
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A jegyző és a polgármester folyamatosan figyelemmel kísérte a vezetése alatt álló szerv az 
önkormányzati hivatal és a hozzátartozó részben önállón gazdálkodó költségvetési szervek 
egész tevékenységét, meggyőződött a munkavégzés színvonaláról, informálódott a feladatok 
végrehajtásának állásáról, a jelentkező problémákról.  
 
A fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő- testületet, hogy előterjesztésemet vitassa meg a 
mellékelt határozati javaslatot emelje határozattá. 
 
Ágasegyháza, 2014. április 15. 
 
 
 
 
         (:Füredi János:) 
     Ágasegyháza Község Polgármestere 
 
 
H a t á r o z a t i  j a v a s l a t :  
2013. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés  
 
 
  Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta 

és változtatás nélkül elfogadja a 2013. évi összefoglaló ellenőrzési jelentést.    
 
  
 Felelős: jegyző, polgármester 
 Határidő: 2014.április 30.  
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4. számú melléklet 
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5. számú melléklet 

Ágasegyháza Község Polgármestere 

6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1.    Fax: 76/388-387   Web:http://agasegyhaza.hu 

 Telefon: 76/388-211   76/388-387     76/571-060                E-mail: pmstrh@t-online.hu 

═════════════════════════════════════════════════════ 
Előterjesztés szám: 14/2014                                      Tárgy:Tanyagondnoki pályázat elbírálása 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testület 
2014. április 29-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 
2014. január 01-től a tanyagondnoki szolgálatot az I. számú ellátási körzet tekintetében Iványi 
László látta el településünkön. 
Próbaidőn belül úgy döntött, hogy 2014. március 31. napjától ezt a feladatot, annak ellenére, 
hogy munkájával meg voltunk elégedve, nem tudja vállalni. 
A fentiek alapján újabb tanyagondnoki pályázat kiírására került sor, melyre vonatkozóan egy 
pályázat érkezett. 
A pályázat a kiírásnak megfelelően, figyelembe véve a csatolt dokumentációkat is, érvényes. 
A pályázó Sipos Krisztina 6076 Ágasegyháza Rákóczi út 62/1. sz. alatti lakos, aki rendelkezik 
falu és tanyagondnoki képzettséggel, melyre vonatkozóan a tanúsítványt csatolta. 
 

A pályázó a települést kellően ismeri, településünkön korábban ezen a területen 
tevékenykedett a lakosság és az Önkormányzat megelégedésére. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjenek megvitatni, 
javaslatomat támogatni és az alábbi Határozat-tervezetet Határozattá emelni. 
 
Ágasegyháza, 2014-04-16 
 

                                                                               Füredi János 
                                                                     Ágasegyháza Község Polgármestere  
 
……./2014.(IV.29.)  Tárgya: Tanyagondnoki állás betöltésére 

érkezett pályázatok elbírálása 
Határozat 

 

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a I. számú 
Ellátási Körzet tanyagondnoki feladatainak ellátásával kapcsolatban 
beérkezett Sipos Krisztina pályázatát elfogadta és a pályázóval a 
tanyagondnoki feladatok ellátása céljából közalkalmazotti jogviszonyt 
létesít 2014. május 01 napjától, három hónap próbaidő kikötéssel. 
 

Határidő: 2014. április 28. 
 Felelős: Polgármester 
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6. számú melléklet 

Ágasegyháza Község Polgármestere 

6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1.    Fax: 76/388-387   Web:http://agasegyhaza.hu 

 Telefon: 76/388-211   76/388-387     76/571-060                E-mail: pmstrh@t-online.hu 

═════════════════════════════════════════════════════ 
Előterjesztés szám: 15/2014       Tárgy:4. osztály kirándulásának támogatása 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testület 
 2014. április 29-i ülésére  

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 Vízhányóné Kócsó Gyöngyi a helyi Széchenyi István Általános Iskola 4. osztályának 
osztályfőnöke kérelmet nyújtott be osztálykirándulás támogatása tárgyában. 
Az osztálykirándulás a már ismert Vackor Várban lesz május hónapban három napon át. 
A kérelem tartalmazza többek között azt is, hogy az osztály meghatározó része hátrányos 
helyzetű családokból származik, akik nem tudják finanszírozni a kiránduláshoz való 
hozzájárulás összegét. 
Véleményem szerint Önkormányzatunk a gyerekek érdekében 30.000 Ft összeget 
költségvetéséből biztosítani tud, amivel 15 iskolásnak nagy örömet sikerül majd szereznünk, 
így az összegre vonatkozóan javaslom a támogatás irányú döntést. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy gyermekeink érdekeinek figyelembe vétele 
mellett, javaslatomat szíveskedjenek támogatni és az alábbi Határozat-tervezetet Határozattá 
emelni. 
 
Ágasegyháza, 2014-20. 
 
                                                                               Füredi János 
                                                                     Ágasegyháza Község Polgármestere  
 
 

HATÁROZAT-TERVEZET 
 
Szám:……./2014.  Tárgy: 4. osztály kirándulásának támogatása  
 
 

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta a 
polgármester előterjesztését és úgy döntött, hogy Vízhányóné Kócsó Gyöngyi 
osztályfőnök kérelmét harmincezer Ft összeggel támogatja melyet a 4. osztály 
kirándulására kell, hogy fordítson.  

 
  Határidő: azonnal 
  Felelős: Polgármester 
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7. számú melléklet 

Ágasegyháza Község Polgármestere 

6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1.    Fax: 76/388-387    Web:http://agasegyhaza.hu 

Telefon: 76/388-211    76/388-387      76/571-060               E-mail: pmstrh@t-online.hu 

═════════════════════════════════════════════════════ 
Előterjesztés szám:   16/2014.(IV.29.) Kt. Tárgy: Ballószög Község településrendezési 

tervének részleges módosítása 
 

ELŐTERJESZTÉS 
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2014. április 29.-i ülésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Ballószög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete turisztikai célok megvalósítása, 
valamint termék-előállítást bemutató centrum létrehozása érdekében módosítani kívánja a 
jelenleg hatályos településrendezési tervét, amelyet így véleményezés céljából megküldött 
önkormányzatunkhoz is. 
 

Mivel Ballószög Község Polgármestere a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. §-ában 
meghatározott véleményezési eljárás keretében azzal kereste meg önkormányzatunkat, hogy a 
Testület – amennyiben jogszabályban meghatározott jogával élni kíván – ezt megtehesse, 
tanulmányoztam a szomszéd település által tervezett változásokat. Ennek során 
meggyőződtem arról, hogy azok Ágasegyháza Község Önkormányzatának érdekeit nem 
érintik, illetve befolyásolják, s ezért az alábbi határozattervezet elfogadását javaslom. 
 
Ágasegyháza, 2014. április 6. 
 
    Füredi János  
 Ágasegyháza Község Polgármestere 

 
 

HATÁROZATTERVEZET 
 

Előterjesztés szám:  /2014.(IV.29) Kt. Tárgy: Ballószög Község településrendezési 
tervének részleges módosítása 

 
Ágasegyháza Község Képviselő-testülete egyetért a Ballószög Község 
Képviselő-testülete által – hatályos településrendezési tervének módosítása 
céljából – tervezett, s a http:/www.balloszog.hu/site/tr2014.zip WEB-helyen 
letölthető tartalommal megvalósuló változtatással, s úgy döntött, hogy a 
véleményezési eljárás további szakaszaiban nem kíván részt venni. 

 
Felelős: Polgármester. 
Határidő: Értelemszerűen 
  

 
 
 



76 
 

8. számú melléklet 
 

Ágasegyháza Község Polgármestere 

6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1.    Fax: 76/388-387    Web:http://agasegyhaza.hu 

Telefon: 76/388-211    76/388-387      76/571-060               E-mail: pmstrh@t-online.hu 

═════════════════════════════════════════════════════ 
Előterjesztés szám:   17/2014.(IV.29.) Kt. Tárgy: Helvécia Község településrendezési 

tervének módosítása 

 
ELŐTERJESZTÉS 

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
2014. április 29.-i ülésére 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Helvécia Község Önkormányzatának Képviselő-testülete aktuális célok megvalósítása 
érdekében módosítani kívánja a jelenleg hatályos településrendezési tervét, amelyet így 
véleményezés céljából megküldött önkormányzatunkhoz is. 
 

Mivel Helvécia Község Polgármestere a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § 1/a) pontjában  
meghatározott véleményezési eljárás keretében azzal kereste meg önkormányzatunkat, hogy a 
Testület – amennyiben jogszabályban meghatározott jogával élni kíván – ezt megtehesse, 
tanulmányoztam a szomszéd település által tervezett változásokat. Ennek során 
meggyőződtem arról, hogy azok Ágasegyháza Község Önkormányzatának érdekeit nem 
érintik, illetve befolyásolják, s ezért az alábbi határozattervezet elfogadását javaslom. 
 
Ágasegyháza, 2014. április 12. 
 
    Füredi János  
 Ágasegyháza Község Polgármestere 

 
HATÁROZATTERVEZET 

 
Előterjesztés szám:  /2014.(IV.29) Kt. Tárgy: Helvécia Község településrendezési 

tervének módosítása 
 

Ágasegyháza Község Képviselő-testülete egyetért a Helvécia Község 
Képviselő-testülete által – hatályos településrendezési tervének módosítása 
céljából – tervezett, s a jelen előterjesztésem mellékletében szereplő 
tartalommal megvalósuló változtatással, s úgy döntött, hogy a véleményezési 
eljárás további szakaszaiban nem kíván részt venni. 
 

Felelős: Polgármester. 
Határidő: Értelemszerűen  
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9. számú melléklet 

          Ágasegyháza Község Polgármestere  

6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1.    Fax: 76/388-387    Web:http://agasegyhaza.hu 

Telefon: 76/388-211    76/388-387      76/571-060               E-mail: pmstrh@t-online.hu 

═════════════════════════════════════════════════════ 
Szám: 21/2014.(IV.29) Kt. Tárgy: Virágh Katalin vételi ajánlata az 

ágasegyházi 087/43., 087/18, 087/19. és 087/39. 
hrsz-ú  ingatlanok megvásárlására 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
Ágasegyháza Község Képviselőtestületének 2014. április 29-i ülésére 

 
Virágh Katalin 6077 Orgovány, Nyakvágó  82. szám alatti lakos az 1. számú melléklet szerinti 
írásbeli vételi ajánlatott juttatott el hivatalunkhoz, amelyben kifejezte azt a szándékát, hogy 
szeretné önkormányzatunktól vásárolni  

- az ágasegyházi 087/43. helyrajzi számon nyilvántartott 6441 m2 nagyságú 0,45 AK 
értékű, legelő megnevezésű, 

- az ágasegyházi 087/18. helyrajzi számon nyilvántartott 9057 m2 nagyságú 0,63 AK 
értékű, legelő, út (szolgalmi) megnevezésű, 

- az ágasegyházi 087/19. helyrajzi számon nyilvántartott 1745 m2 nagyságú 0,12 AK 
értékű, legelő megnevezésű, valamint  

- az ágasegyházi 087/39. helyrajzi számon nyilvántartott 1410 m2 nagyságú 0,10 AK 
értékű, legelő megnevezésű, ingatlanokat (2. számú mellékletek).  
 
Nevezett az ingatlanok vonatkozásában összességében 50.000 forint/ hektár nagyságú 
vételárat kínált. 
 
A vételi ajánlatot megvizsgáltam és megállapítottam azt, hogy az érintett ingatlanok az 
önkormányzat forgalomképes vagyontárgyainak körébe tartoznak, valamint azt is, hogy az 
önkormányzatunknak nincsenek tervei azok más célú  hasznosítására. Az adásvételi szerződés 
megkötésének – a Képviselőtestület megfelelő döntése és a vonatkozó jogszabályi előírások 
megtartása esetén –  ezért jogi akadálya nincsen, és kijelenthető az is, hogy  az értékesítés 
ténye – önmagában – önkormányzati érdeket nem sért. Az összehasonlító értékadatok alapján 
tisztázható, hogy az érintett ingatlanok az ajánlatban foglalt vételárnak megfelelő értéket 
képviselnek.  

 
A fentiekben leírtak figyelembe vételével ezért arra kérem a T. Testületet, hogy az 
önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
rendeletének vonatkozó szabályozása szerinti előterjesztésemet megvitatni és s az alábbi 
határozattervezetet pedig elfogadni  szíveskedjék.   
 
Ágasegyháza, 2014.  április 26. 
 

Füredi János 
     Ágasegyháza Község Polgármestere             
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HATÁROZAT‐TERVEZET 

 
 
Szám: .. /2014.(IV.29) Kt. Tárgy: Virágh Katalin vételi ajánlata az 

ágasegyházi 087/43., 087/18, 087/19. és 087/39. 
hrsz-ú  ingatlanok megvásárlására 

 
 

Ágasegyháza Község Képviselő-testülete e úgy döntött, hogy az ágasegyházi 
087/43. helyrajzi számon nyilvántartott 6441 m2 nagyságú 0,45 AK értékű, 
legelő megnevezésű; az ágasegyházi 087/18. helyrajzi számon nyilvántartott 
9057 m2 nagyságú 0,63 AK értékű, legelő, út megnevezésű; az ágasegyházi 
087/19. helyrajzi számon nyilvántartott 1745 m2 nagyságú 0,12 AK értékű, 
legelő megnevezésű, valamint az ágasegyházi 087/39. helyrajzi számon 
nyilvántartott 1410 m2 nagyságú 0,10 AK értékű, legelő megnevezésű, 
ingatlanokat  50.000 forint/hektár vételáron értékesíti Virágh Katalin 
számára. A Képviselő-testület jelen határozatának végrehajtása céljából 
felhatalmazza Ágasegyháza Község Polgármesterét a szükséges tárgyalások 
lefolytatására és – eredményes tárgyalások esetén – az adásvételi 
szerződések megkötésére. 

 
Határidő: 2014. július 31. 
Felelős: Polgármester. 
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11. számú melléklet 

 Ágasegyháza Község Polgármestere  

6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1.   Fax: 76/388-387    Web:http://agasegyhaza.hu 

Telefon: 76/388-211    76/388-387      76/571-060               E-mail: pmstrh@t-online.hu 

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

Előterjesztés szám:   18/2014.(IV.29.) Kt.  
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testület 
2014. április 29-i ülésére 

 
Tárgy: Az egyes személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és az 
alkalmazandó személyi térítési díjakról szóló 3/2011. (III. 31.) sz. önkormányzati rendelet 
felülvizsgálata  
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
Kerekegyháza Város Önkormányzata a gesztora a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó 
Társulásnak. A Szociális törvény vonatkozó rendelkezései alapján a Társulási Megállapodás 
értelmében a gesztor önkormányzat rendeletalkotásra kijelölt település. A Kerekegyháza 
Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 30-i ülésén megalkotta az egyes 
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és az alkalmazandó 
személyi térítési díjakról szóló 3/2011. (III. 31.) sz. önkormányzati rendeletet, amelyet a 
Társulási Tanács is jóváhagyott. 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 
Szt.) 115. § (1) bekezdése alapján a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális 
ellátások térítési díja (a továbbiakban: intézményi térítési díj) a szolgáltatási önköltség és a 
normatív állami hozzájárulás, illetve a feladatfinanszírozás egy főre jutó összegének, 
támogató szolgáltatás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a szolgáltatási 
önköltség és a szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési támogatásának 
különbözete. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként 
kell meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti közvetlen költségeinek 
arányában történő megosztásával.  
 
Az Szt. 115. § (9) bekezdése alapján a szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett 
adatok alapján, a tárgyév április 1-jéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év 
közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják. 
Az Szt. 115. § (10) bekezdése alapján a fenntartó az intézményi térítési díjat az (1) bekezdés 
szerint kiszámított és külön jogszabály szerint dokumentált térítési díjnál alacsonyabb 
összegben is meghatározhatja. 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 1. § (2) bekezdés a) pontja szerint e 
rendelet hatálya nem terjed ki jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és támogató szolgáltatás 
esetében a szociálisan nem rászorult személyek térítési díjára, a térítési díj összegét a 
fenntartó szabadon állapítja meg. A Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerint a fenntartó 
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a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásért térítési díjat (intézményi térítési 
díjat) állapít meg, melyet az Szt-ben, e rendeletben, a fenntartó önkormányzat rendeletében 
foglaltak szerint kell megfizetni. Az Szt. 115. § (9) bekezdése szerinti szolgáltatási önköltség 
és a tárgyévi normatív állami hozzájárulás, illetve a szolgáltatás külön jogszabály szerinti 
költségvetési támogatásának különbözeteként számított térítési díjat akkor is dokumentálni 
kell, ha az ellátáshoz nyújtott saját hozzájárulás révén a fenntartó alacsonyabb intézményi 
térítési díjat alkalmaz. 
A Kormányrendelet 3. § (1) bekezdése alapján az intézményi térítési díjat és a személyi 
térítési díjat: 
a) étkeztetés esetén ellátási napra, 
b) házi segítségnyújtás esetén gondozási órára, 
c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén ellátási napra, 
d) támogató szolgáltatás esetén szolgálati órára és szállítási kilométerre, 
e) nappali ellátás esetén ellátási napra, 
f) bentlakásos intézményi ellátás esetén ellátási napra és hónapra 
vetítve kell meghatározni. 
 
A Kormányrendelet 3. § (4) bekezdése alapján az intézményi térítési díjat és a személyi 
térítési díjat az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés 
szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2. §-ának megfelelő módon kerekítve kell 
meghatározni. 
 
A támogató szolgálat esetén  nem szociálisan rászorult ellátott esetén méltányossági alapon 
50%-os mértékű kedvezményt javasolok meghatározni. A szolgáltatást napi 
rendszerességgel igénybe vevő rászorultaknak /fogyatékos személyek/ a szállítási díjat az 
OEP visszatéríti, míg a nem rászorult személyeknek erre nincs lehetőségük. Ezen költségek 
nagy terhet jelentenek a számukra. 
 
 
A térítési díjak változását az alábbiak szerint mutatom be, kiemelve a módosuló díjakat: 
 
 
Megnevezés Megállapított intézményi 

térítési díj 2013. évben 
Megállapított intézményi térítési díj 

2014. évben 
  (Nettó értéken) (Nettó értéken) 

Szociális étkeztetés kiosztó 
helyen 
 
Lakáson történő étkeztetés 

225 Ft/nap

315 Ft/nap/háztartás

320 Ft/nap

410 Ft/nap/háztartás
 

Házi segítségnyújtás  400 Ft/óra  400 Ft/óra

Időskorúak nappali ellátása 0 Ft/nap 0 Ft/nap

Jelzőrendsz. házi 
segítségnyújtás 

25 Ft/nap 25 Ft/nap

Támogató szolgálat   

Szociálisan rászorult személyi 
segítése 

100 Ft/óra 100 Ft/óra 

 Szociálisan nem rászorult 
segítése 

1 000 Ft/óra 1 000 Ft/óra

    

Szállítás igénybevétele 
szociálisan rászorultság esetén 60 Ft/km 60 Ft/km
Szociálisan nem rászorult esetén 100 Ft/km 100 Ft/km
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A fentiek alapján megállapítható, hogy a javaslat kizárólag az étkeztetés esetében tartalmaz 
emelési javaslatot. Az emelést a vásárolt élelmezés nyersanyagköltségeinek növekedése 
indokolja. A házhoz szállítás költsége változatlanul 90 Ft-ban került meghatározásra, amely 
összeget tartalmazza a lakáson történő étkeztetés díja. A 2014. évi költségvetés 
tervezésekor jelen bevétel növekedést már figyelembe vettük. A költségvetési határozatot 
megalapozó előterjesztésemben már részletesen bemutattam a 3 éves tervezési 
kötelezésből fakadó következményeket. Így a tervszámoktól eltérni csak külső gazdasági 
hatásokra hivatkozva lehet. Tájékoztatom a T. Társulási Tanácsot, hogy Kecskemét 
esetében a nettó térítési díj mértéke 410 Ft-ban, Ágasegyházán 583 Ft-ban, míg 
Helvécián 530 Ft-ban került meghatározásra. A Szt. értelmében alkalmazni kell azon 
szabályt, hogy a személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott jövedelmének a 30%-át, 
így a szociálisan rászorult ellátotti kört nem terheli az emelés mértéke. 
 
A rendelet-tervezet részletes indokolása: 
 
ad. 1. § 
Az étkeztetés, intézményi térítési díja került meghatározásra. A támogató szolgáltatás 
esetén a nem szociálisan rászorult igénybe vevő részére biztosítandó kedvezmény mértékét 
határozza meg.  
 
ad. 2. § 
A módosításra kerülő rendelet 1. sz. melléklete helyébe lépő 1. sz. mellékletre hivatkozást 
tartalmazza. A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza. A technikai deregulációt szolgáló 
hatályon kívül helyezési rendelkezést tartalmazza. 
 
Javaslom az előterjesztésem elfogadását. 
 
 
Ágasegyháza, 2014. február 21. 
 
 
        Füredi János 
        polgármester 
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1. számú melléklet 
 

Egyszerűsített hatásvizsgálat lap 

Hatásvizsgálat 
típusa*  

előzetes / utólagos 

Vizsgálat ideje 2014.02.18. 

Vizsgált rendelet 
megnevezése 

Az egyes személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és 
az alkalmazandó személyi térítési díjakról szóló 3/2011. (III. 31.) önkormányzati 

rendelet 

1. lépés: Stakeholder elemzés - az egyszerűsített módszertan alapján 

  Érintett 1 Érintett 2 Érintett 3 Érintett 4 Érintett 5 

Azonosított 
Stakeholderek 

(érintetti 
csoportok) 

megnevezése: 

szociálisan 
rászorultak 

szociálisan 
nem 

rászorultak 
      

Céljaik 
azonosítása 
(pénzügyi, 
szakmai, 

kényelmi): 

szolgáltatás 
könnyebb 

elérhetősége 

szolgáltatás 
könnyebb 

elérhetősége 
      

Viselkedésük 
(semleges vagy 

blokkoló): 

gyakoribb 
igénybevétel 

semleges       

2. lépés: Vizsgálandó hatások azonosítása 

Vizsgálandó hatás  
Ügyfelekre 

gyakorolt hatás 

Foglalkoztatásra, 
szociális 
helyzetre 

gyakorolt hatás 

Környezetre 
gyakorolt 

hatás 

Gazdaságra, 
költségvetésre 

gyakorolt 
hatás 

Egészségre 
gyakorolt 

hatás 

Hatás (probléma) 
leírása 

tájékozottság 
hiánya, 

szolgáltatások 
nem ismerése,  

rossz szociális 
körülmények 

család 
terhelése 

drágább 
szolgáltatás 

nem jut 
ellátáshoz 

Melyik 
Stakeholder 
csoporttal 

kapcsolatos? 

mindegyiket érinti
mindegyiket 

érinti 
mindegyiket 

érinti 
mindegyiket 

érinti 
mindegyiket 

érinti 

Hatása a 
Stakeholder 
csoportra: 

pontos tájékozódás, szolgáltatások megismertetése, szolgáltatások könnyebb 
gyorsabb elérhetősége 

Érintett 
jogszabályi 

rendelkezés/ek 
(§) 
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3. lépés: Hatások számszerűsítése (egyszerűsített CBA elemzés) 

Költségbecslés 

Számszerűsíthető 
költség tétel** 

 

Számszerűsíthető 
költség mértéke 

lakáson történő étkeztetés 410 Ft/nap/háztartás  

Egyéb 
költségek*** 

megnevezése 
  

Egyéb költség 
számszerűsített 

mértéke****  
(pl.: esetleges 

kártérítés) 

  

Költség 
mennyisége 

érintettek száma x előfordulás gyakorisága = 

Számítás 
eredménye 

  

Költség várható 
mértéke  

 

Számítás 
eredménye 

  

Várható haszon 
mértéke 

  

Várható költség 
mértéke a várható 
haszonhoz képest 

alacsony / közepes / magas 

Szabálymódosítás 
szükséges* 

igen / nem igen / nem igen / nem igen / nem igen / nem 

Módosítási 
javaslat 

A hatályos 
rendelet 
módosítása 
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Határozati-javaslat 
 
 
…/2014. (IV.29.) sz KT hat: 
Az egyes személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és az 
alkalmazandó személyi térítési díjakról szóló 3/2011. (III. 31.) sz. önkormányzati rendelet 
felülvizsgálata 
 

Határozat 
 
 

Ágasegyháza Község Önkormányzat Kerekegyháza és Térsége 
Feladatellátó Társulás társult tagja megtárgyalta az előterjesztés 1. számú 
mellékletét képező, az egyes személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátások igénybevételekor 2014. április 1. napjától alkalmazandó 
intézményi térítési díjtételeket és jóváhagyja azt.  

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…./2014. (II…...) önkormányzati rendelete 

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

az egyes személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és az 
alkalmazandó személyi térítési díjakról szóló  
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3/2011. (III.31.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
 

Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a), f) pontjaiban, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 62 § (2) bekezdésében, 92. § (1) bekezdés b) pontjában és a (2) bekezdésében, valamint 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló a 29/1993. (II. 17.) 
Kormányrendelet 2. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel – Kerekegyháza Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 35/2012. 
(XII. 13.) önkormányzati rendelete 31. § (1) bekezdés a) pontja alapján az Ügyrendi, Ifjúsági és 
Kulturális Bizottság véleményének kikérésével – Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének az egyes személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és az 
alkalmazandó személyi térítési díjakról szóló 3/2011. (III.31.) önkormányzati rendeletének 
módosításával kapcsolatban következőket rendeli el:   
 
1. § (1) Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyes személyes 

gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és az alkalmazandó személyi 
térítési díjakról szóló 3/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) 2. § (2) 
bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
„a) Az ételt a kiosztó helyen fogyasztják el, vagy az ellátott viszi el a kiosztó helyről: 320,- 

Ft/nap” 
 
(2) A R. 2. (2) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„b) Lakáson történő étkeztetés esetén: 410,- Ft/nap/háztartás.” 
 
(3) A R. 5. §-a kiegészül egy új (3) bekezdéssel: 
 

„(3) Támogató szolgáltatás esetén a nem szociálisan rászorult igénybe vevő az általa 
fizetendő személyi térítési díjból az intézményvezetőhöz benyújtott kérelmére 50 %-os 
kedvezményben részesül, amennyiben az egy főre jutó jövedelme a nyugdíjminimum 
150%-át nem haladja meg.” 

 
2. § (1) Jelen rendelet 2014. április 1. napján lép hatályba. 
 
(2) Jelen rendelet 2014. április 2. napján hatályát veszti.  

 
(3) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. 

melléklete lép. 
 

                   Dr. Kelemen Márk                                 Vincze Miklós  
                           polgármester                                    jegyző 

 
Záradék: 
Ezen rendelet 2014. február …. napján kihirdetésre került. 
 
Kerekegyháza, 2014. február ….. 
        Vincze Miklós 
             jegyző 
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1. melléklet a …/2014. (II. ….) önkormányzati rendelethez 
„1.. melléklet a 3/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelethez 

 

   
Megnevezés Számított intézményi 

térítési díj 2014. évben 
Megállapított intézményi térítési 

díj 2014. évben 
  (Nettó értéken) (Nettó értéken) 

Szociális étkeztetés  
kiosztó helyen 
 
Lakáson történő étkeztetés 

321  Ft/nap

536  Ft/nap

320 Ft/nap

410 Ft/nap
 

Házi segítségnyújtás 553 Ft/óra  400 Ft/óra

Időskorúak nappali ellátása 0 Ft/nap 0 Ft/nap

Jelzőrendsz.házi 
segítségnyújtás 

32 Ft/nap 25 Ft/nap

Támogató szolgálat   

Szociálisan rászorult személyi 
segítése 

781 Ft/óra 100 Ft/óra 

 Szociálisan nem rászorult 
segítése 

 1 000 Ft/óra

    

Szállítás igénybevétele 
szociálisan rászorultság esetén 156 Ft/km 60 Ft/km
Szociálisan nem rászorult 
esetén 

 100 Ft/km

„ 
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12. számú melléklet 

          Ágasegyháza Község Polgármestere  

6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1.    Fax: 76/388-387    Web:http://agasegyhaza.hu 

Telefon: 76/388-211    76/388-387      76/571-060               E-mail: pmstrh@t-online.hu 

═════════════════════════════════════════════════════ 
Előterjesztés szám:   19/2014.(IV.29.) Kt.  

 
ELŐTERJESZTÉS 

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testület 
2014. április 29-i ülésére 

 
Tárgy: Óvodai étkeztetés intézményi térítési díj megállapítása 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 

A T. Társulási Tanács 11/2013. (V. 29.) sz. KTSZT határozatának értelmében a Társulás lesz a 
fenntartója 2013. szeptember 1. napjától a Kerekegyházi Bóbita Óvodának. Az óvoda 
tagintézménye lesz a Fülöpházi Óvoda is. A Fenntartó határozza meg az intézményi térítési díjat. 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(továbbiakban: Gyvt.) szabályozza a gyermekétkeztetés intézményi térítési díj megállapításával 
kapcsolatos kérdéseket. A Gyvt. 147. §-a alapján a szolgáltatási önköltség év közben egy 
alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják.  
 

A 151. § szerint a gyermekétkeztetés szabályait kell alkalmazni a bölcsődében, az óvodában, az 
iskolai étkeztetés, és a szociális nyári gyermekétkeztetés keretében.  
 

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy 
ellátottra jutó napi összege. A gyermekétkeztetés személyi térítési díját az intézményvezető napi 
összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának, 
valamint a normatív kedvezményeknek a figyelembevételével állapítja meg. 
 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások 
térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) 
Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat 
az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 
2008. évi III. törvény 2. §-ának megfelelő módon kerekítve kell meghatározni. 
 

Az óvodai étkeztetés térítési díja egységesen bruttó 335 Ft/nap (nettó: 265 Ft/nap) összegre 
csökken a Kerekegyházi Bóbita Óvoda telephelyein és tagintézményében, mivel az elmúlt 
időszakot vizsgálva a Fülöpháza Óvoda esetén a nyersanyag költség nettó 269 Ft, azaz bruttó 
341 Ft-ra, míg Kerekegyháza esetében ez az összeg nettó 266 Ft, azaz bruttó 337 Ft-ra 
csökkent. A térítési díjat javasolt egységesen meghatározni az intézmény esetében. 
 

Jelenleg a napi háromszori étkezés bruttó 350 .- Ft 
 

Az óvodában jelentős az étkeztetést igénylők száma, az igénybevevők 40%-a kedvezményesen, 
vagy ingyenesen étkezik. 
 

Az új térítési díj 2014. április 1. napján lép hatályba.  
 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést, valamint a határozat-tervezet szerinti 
intézményi térítési díjakra tett javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
Ágasegyháza, 2014. február  21. 
 
                                                                                                              Füredi János 
                                                                                                              polgármester  



 
 

 
Határozati javaslat 

 
……/2014. (IV.29.) sz. KT  NORMATÍV hat.: 
Óvodai étkeztetés intézményi térítési díj megállapítása 

Normatív Határozat 

 
Ágasegyháza Község Önkormányzata, mint a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó 
Társulás társult tagja megtárgyalta és jóváhagyja a 2014. április 1-től a társulás által 
fenntartott Kerekegyházi Bóbita Óvodában a megállapított étkeztetés intézményi 
térítési díját az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontjában, a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény a 104.§ (1) 
bekezdés b) pontjában, a 147. §-ában és a 151. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a 
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról 
szóló 328/2011. (XII. 29.) Kormányrendelet figyelembe vételével – egységesen 
telephelyekre és tagintézményre tekintettel – mely bruttó 335 Ft/nap. 

 

Felelős: Polgármester 
Határidő: 2014. április 1. 
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13. számú melléklet 

Ágasegyháza Község Polgármestere 

6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1.    Fax: 76/388-387    Web:http://agasegyhaza.hu 

Telefon: 76/388-211    76/388-387      76/571-060               E-mail: pmstrh@t-online.hu 

═════════════════════════════════════════════════════ 
Előterjesztés szám:   20/2014.(IV.29.) Kt.  

 
ELŐTERJESZTÉS 

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testület  
2014. április 29-i ülésére 

 
Tárgy: A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2013. évi költségvetésének módosítása 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. számú törvény 34. § (5) bekezdése alapján 
költségvetésünket módosítani kell a bekövetkezett változások függvényében.  
 

A Társulás költségvetésében 16.000 Ft bankköltségre képeztünk előirányzatot a dologi kiadások 
között. A Humánszolgáltató Központ esetében a vásárolt élelmezés előirányzatát emeltük meg 
5 000 000 Ft-tal a szociális étkeztetés feladaton.  
 

Humánszolgáltató Központnál a szociális étkeztetés térítési díj bevétel előirányzatát 2 800 000 Ft-
tal növeltük.  
 

A Társulás működési célú bevételeit államháztartáson belülről 2 216 000 Ft-tal emeltük.  
 

Módosított előirányzatként terveztük az intézményi finanszírozást mind a HSZK, és mind a 
Kerekegyházi Bóbita Óvoda költségvetésében. A központi költségvetési nyilvántartó rendszer 
(KGR11) évközben sorolta át a Társulás, mint fenntartó szervezet alá a működtetett intézményeket. 
Így az eredetileg tervezett pénzeszköz átadás-átvétel, intézményi finanszírozási bevétel-kiadásként 
jelenik meg a szervezeteknél.  
 

A határozat 1. sz. melléklete a Kerekegyházi Bóbita Óvoda kiadási és bevételi előirányzatait 
tartalmazza 2013. szeptember 1-től december 31-ig. A 2. sz. melléklet a Társulás bevételeit és 
kiadásait tartalmazza, 3. számú melléklete a Humánszolgáltató Központ költségvetési bevételeit és 
kiadásait tartalmazza. A 4. számú melléklet az ellátott feladatok esetében a bevételek és kiadások 
alakulását mutatja kötelező, önként vállalt megosztásban. 
 

A fent leírtak alapján az alábbiak szerint módosul Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 
2013. évi költségvetésének hiánya, illetve a települési hozzájárulások összege: 
 

1. Kerekegyháza: 19 514 000 Ft 
2. Ágasegyháza:     998 000 Ft 
3. Ladánybene:   1 253 000 Ft 
4. Fülöpháza:   3 464 000 Ft 
5. Kunbaracs:   1 299 000 Ft 
Összesen:  26 528 000 Ft 
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Az előterjesztés 1. sz. melléklete a HSZK bevételeit és kiadásait feladatonként, településre 
lebontva, lakosság, ill. ellátotti szám alapján, 2. sz. melléklete a Társulás összevont költségvetési 
mérlegét mutatja be. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a Társulás költségvetését elfogadni szíveskedjen. 
 
 
Ágasegyháza, 2014. február 21. 
      
 
 

      Füredi János 
polgármester



 98

melléklet 
 

Kerekegyházi Szociális Társulás bevételei és kiadásai 
Humánszolgáltató Központ  2013.évi költségvetése 

ezer Ft 

Id.nappali ellátása 

      Ellátott             

   2013  Ágasegyháza  Fülöpháza  Kerekegyháza  Kunbaracs  Ladánybene 

   terv     29 1   

mutató     0,9667 0,0333   

személyi  1680        1624 56   

járulék  447        432 15   

dologi  4176        4037 139   

egyéb                   

összesen  6303  0 0 6093 210 0 

műk.bev.  935        904 31   

normatív  4905        4742 163   

társulási           0 0   

egyéb                   

összesen  5840  0 0 5646 194 0 

finanszírozás  463  0 0 463 0 0 

Gyermekjólét

   2013  Ágasegyháza  Fülöpháza  Kerekegyháza  Kunbaracs  Ladánybene 

   terv  2034 894 6469 649 1722 

mutató     0,1728 0,076 0,5497 0,0552 0,1463 

személyi  7561  1307 575 4156 417 1106 

járulék  2233  386 170 1227 123 327 

dologi  925  160 70 508 51 135 

egyéb                   

összesen  10719  1852 815 5892 592 1568 

műk.bev.     0 0 0 0 0 

normatív  8179  1413 622 4496 451 1197 

társulási     0 0 0 0 0 

egyéb  434                

összesen  8613  1413 622 4496 451 1197 

finanszírozás  2106  364 160 1158 116 308 

Szociális étkezés 

   2013  Ágasegyháza  Fülöpháza  Kerekegyháza  Kunbaracs  Ladánybene 

   terv     167 23   

mutató           0,8789 0,1211   

személyi  4792        4212 580   

járulék  1002        881 121   
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dologi  26259        23079 3180   

egyéb                   

összesen  32053  0 0 28171 3882 0 

műk.bev.  13636        11985 1651   

normatív  11570        10169 1401   

társulási           0 0   

egyéb  2361                

összesen  27567  0 0 22154 3052 0 

finanszírozás  4486        3943 543   

Házi segíts. Nyújtás 

   2013  Ágasegyháza  Fülöpháza  Kerekegyháza  Kunbaracs  Ladánybene 

   terv     9 24 5 6 

mutató        0,2045 0,5455 0,1136 0,1364 

személyi  10928  0 2235 5961 1241 1491 

járulék  2860  0 585 1560 325 390 

dologi  369  0 75 201 42 50 

egyéb                   

összesen  14157  0 2895 7723 1608 1931 

műk.bev.  1315  0 269 717 149 179 

normatív  8294  0 1696 4524 942 1131 

társulási     0 0 0 0 0 

egyéb                   

összesen  9609  0 1965 5242 1092 1311 

finanszírozás  4548  0 930 2481 517 620 

Jelzőrendszer 

   2013  Ágasegyháza  Fülöpháza  Kerekegyháza  Kunbaracs  Ladánybene 

   terv       

mutató                   

személyi  1335  0 0 1335 0 0 

járulék  97  0 0 97 0 0 

dologi  1166  0 0 1166 0 0 

egyéb     0 0 0 0 0 

összesen  2598  0 0 2598 0 0 

műk.bev.  501  0 0 501 0 0 

normatív           0      

társulási           0      

egyéb  1818  0 0 1818 0 0 

összesen  2319  0 0 2319 0 0 

finanszírozás  279  0 0 279 0 0 

Családsegítés 

   2013  Ágasegyháza  Fülöpháza  Kerekegyháza  Kunbaracs  Ladánybene 

   terv  2034 6469
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mutató     0,2392    0,7608      

személyi  4799  1148 0 3651 0 0 

járulék  1260  301 0 959 0 0 

dologi  904  216 0 688 0 0 

egyéb                   

összesen  6963  1666 0 5297 0 0 

műk.bev.  4                

normatív  5909  1413 0 4496 0 0 

társulási     0 0 0 0 0 

egyéb     0 0 0 0 0 

összesen  5913  1413 0 4496 0 0 

finanszírozás  1050  251 0 799 0 0 

Támogató szolgálat 

   2013  Ágasegyháza  Fülöpháza  Kerekegyháza  Kunbaracs  Ladánybene 

   terv    

mutató       

személyi  4608  0 0 4608 0 0 

járulék  1228  0 0 1228 0 0 

dologi  4100  0 0 4100 0 0 

egyéb           0      

összesen  9936  0 0 9936 0 0 

műk.bev.  576  0 0 576 0 0 

normatív           0      

társulási           0      

egyéb  8625  0 0 8625 0 0 

összesen  9201  0 0 9201 0 0 

finanszírozás  735  0 0 735 0 0 

Pü.ig. 

   2013  Ágasegyháza  Fülöpháza  Kerekegyháza  Kunbaracs  Ladánybene 

   terv  2034 894 6469 649 1722 

mutató     0,1728 0,076 0,5497 0,0552 0,1463 

személyi  1745  302 133 959 96 255 

járulék  446  77 34 245 25 65 

dologi  26  4 2 14 1 4 

egyéb                   

összesen  2217  383 168 1219 122 324 

finanszírozás  2217  383 168 1219 122 324 

összesen 

   2013  Ágasegyháza  Fülöpháza  Kerekegyháza  Kunbaracs  Ladánybene 

   terv       

mutató                   

személyi  37448  2756 2942 26507 2391 2852 
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járulék  9573  764 788 6629 609 782 

dologi  37925  381 148 33794 3413 189 

egyéb  0  0 0 0 0 0 

összesen  84946  3901 3878 66930 6414 3824 

műk.bev.  16967  0 269 14683 1832 179 

normatív  38857  2827 2318 28426 2958 2328 

társulási  0  0 0 0 0 0 

egyéb  13238  0 0 10443 0 0 

összesen  69062  2827 2587 53552 4790 2507 

finanszírozás  15884  998 1259 11076 1299 1253 
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1. melléklet 
Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás összevont költségvetési mérlege 

ezer Ft 

BEVÉTELEK     KIADÁSOK     

Megnevezés    2013.12.31 Megnevezés    2013.12.31

  
2013. 

eredeti 
2013. 
mód. mód   

2013. 
eredeti mód  

Költségvetési 
bevételek 79436 141379 146395

Költségvetési 
kiadások 79436 141379 146395

I. Működési célú 79436 141379 146395
I.  Működési 
célú 79436 141379 146395

1. Intézményi 
működési 
bevételek 14167 19347 22147

1. Személyi 
juttatások 37046 73336 73336

2. Helyi adók     

2. Szociális 
hozzájárulási 
adó 
(m.adót.t.jár.) 9465 19451 19451

3. Átengedett 
központi adók     

3. Dologi 
kiadások 32925 48592 53608

4. Bírságok, 
pótlékok     

4. Ellátottak 
pénzbeli 
juttatása     

5. más fiz. 
Köt.bevételei 
(vagyon 
hasznosítás)     

5. Egyéb 
működési célú 
kiadások     

6. költségvetési 
támogatások     6.Tartalék     

7. Központosított 
támogatások           

8. Normatív kötött 
támogatás           

9. Műk.c. 
támog.ért.bevétel 65269 122032 124248       

10. Áht.kív.kapott 
műk.c.pénzeszk.              

II. Felhalmozási 
célú    0 0 0

II. 
Felhalmozási 
célú 0 0 0

Előző évi 
maradvány 0 0 0 Működési     

Költségvetési 
többlet     

Költségvetési 
hiány 0 0 0

Működési többlet   0 0
Működési 
hiány 0 0 0

Felhalmozási 
többlet     

Felhalmozási 
hiány 0 0 0
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Költségvetési 
hiány 

finanszírozása     
Finanszírozási 
célú kiadások 0 0 0

A. Belső 
forrásból     

I. Működési 
célú 0 0 0

    Előző évi 
pénzmaradvány     

1.  Hitelek 
tőketörlesztése     

    Betét (tartós) 
visszavonása     

1.  Hitelek 
tőketörlesztése     

     I. Működési 
célú         

2.  Kötvény 
visszafizetés – 
tőke -     

     II. 
Felhalmozási célú           

      

Költségvetés 
összesített 
hiány 0 0 0

      
Működési 
hiány     

      
Felhalmozási 
hiány   

B. Külső 
forrásból 

(Finanszírozási 
célú bevételek)     

Költségvetési 
többlet 

felhasználása     

 I. Működési célú 0  0
1. Értékpapír-
vásárlás     

1.  
Hitelfelvétel(ek) 0   

    (befektetési 
célú)    

 2.  
Kötvénykibocsátás            
3. Értékpapír-
értékesítés            

II. Felhalmozási 
célú     

2. Tartós 
betétben való   
elhelyezés     

1.  
Hitelfelvétel(ek)          
2.  
Kötvénykibocsátás           
 3. Értékpapír-
értékesítés           

Bevételek 
összesen 79436 141379 146395

Kiadások 
összesen 79436 141379 146395

Működési célú 
bevételek összesen 79436 141379 146395

Működési célú 
kiadások 
összesen 79436 141379 146395

Felhalmozási célú 
bevételek összesen 0 0 0

Felhalmozási 
célú kiadások 
összesen  0 0
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Határozati javaslat 
 
……/2014. (IV. 26.) sz. KT hat.: 
Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2013. évi költségvetésének 
elfogadásáról szóló 2/2013. (II. 13.) sz. KTSZT. határozat módosítása  

 
Költségvetési határozat 

 
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadja a 
Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2013. évi költségvetésének 
elfogadásáról szóló 2/2013. (II. 13.) sz. KTSZT. határozat módosítását az alábbiak 
szerint:  

 
 
1. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. számú törvény 34. § (5) bekezdése alapján a Társulás 2013. évi költségvetés bevételi és 
kiadási főösszegét – az 1.2. számú mellékletben foglaltak szerint – 128 766 000 Ft-ban, az 
engedélyezett létszámot 40 főben határozza meg. 

 
2. A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás társult önkormányzatai a költségvetés 

egyensúlyának  biztosítása érdekében hozzájárulást fizetnek 2013. évben, az alábbiak szerint: 
1. Kerekegyháza: 19 514 000 Ft 
2. Ágasegyháza:      998 000 Ft 
3. Ladánybene:    1 253 000 Ft 
4. Fülöpháza:    3 464 000 Ft 
5. Kunbaracs:    1 299 000 Ft 
Összesen:  26 528 000 Ft 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2013. december 31. 
 
3. A 2/2013. (II. 13.) sz. KTSZT. határozat 

 1.pontjába jelen határozat 1. pontja,  
 6. pontjába jelen határozat 2. pontja,  
 2. számú melléklet helyébe jelen határozat 4. számú melléklete lép,  
 a határozat 1.1. sz. melléklet helyébe, jelen határozat 1. számú melléklete lép,  
 a határozat 1.2. sz. melléklet helyébe, jelen határozat 2. számú melléklete lép, 
 a határozat 1. sz. melléklet helyébe, jelen határozat 3. számú melléklete lép. 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2013. december 31. 
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1.melléklet .../2014.(II.26.) számú költségvetési határozathoz 

„1.1. melléklet 2/2013.(II.13) számú költségvetési határozathoz

Bóbita Óvoda költségvetési bevételei kiadásai 

eFt

Bevételek 2013.évi 
2013. 9. 

25. Változás 
2013. 12. 

31. 
  eredeti ei. mód.ei.   mód.ei. 

Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev. 0 56253 -56253 0 

Működési 0 56253 -56253 0 

hazai forrásból   56253 -56253 0 

EU forrásból         

Felhalmozási 0 0 0 0 

hazai forrásból         

EU forrásból         

Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 

adók         

illetékek         

járulékok         

hozzájárulások         

bírságok         

díjak         

más fizetési kötelezettség bevételei         

Intézményi működési bevétel 0 5180 0 5180 

áru és készletértékesítés         

nyújtott szolgáltatások ellenértéke 0 0 0 0 

bérletidíj bevétel         

intézményi ellátási díjak   5180   5180 

alkalmazottak térítése         

áfa bevételek         

hozam és kamatbevétel 0 0 0 0 

Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 
Működési és felhalmozási célú átvett 
pénzeszköz 0 0 0 0 

Finanszírozási műveletek         

Előző évi maradvány átvétele 0 0 0 0 

működési         

felhalmozási         

Előző évi maradvány 0 0 0 0 

pénzmaradvány         

vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel         

Intézményi finanszírozás     56253 56253 

Összesen 0 61433 0 61433 

Kiadások 2013.évi 
2013. 9. 

25. Változás 
2013. 12. 

31. 

  eredeti ei. mód.ei.   mód.ei. 

Működési költségvetés 0 61433 0 61433 
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személyi juttatás 0 35888 0 35888 

munkaadót terheló járulék, szoc. hoz. Adó 0 9878 0 9878 

dologi kiadások 0 15667 0 15667 

ellátottak pénzbebeli juttatása         

egyéb működési célú kiadások         

tartalék         

Felhalmozási költségvetés 0 0 0 0 

intézményi beruházások         

felújítások         

egyéb felhalmozási célú kiadások         

tartalék         

Összesen 0 61433 0 61433 

Engedélyezett létszám(fő) 0,00 18,25 0,00 18,25 

 - ebből alapfeladat   17,25   17,25 

 - ebből közfoglalkoztatott   1,00   1,00 

 
„ 
 



 107

2.melléklet .../2014.(II.26.)  számú költségvetési határozathoz 
„1.2. melléklet 2/2013.(II.13) számú költségvetési határozathoz

Kerekegyháza és térsége Feladatellátó Társulás költségvetési bevételei, kiadásai

eFt

 

Bevételek 2013.évi 
2013. 9. 

25. Változás 2013. 12. 31. 

  eredeti ei. mód.ei.   mód.ei. 

Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev. 62955 122032   128766 

Működési 62955 122032   128766 

hazai forrásból 62955 122032 6734 128766 

EU forrásból 0       

Felhalmozási 0 0   0 

hazai forrásból 0       

EU forrásból 0       

Közhatalmi bevételek 0 0   0 

adók 0       

illetékek 0       

járulékok 0       

hozzájárulások 0       

bírságok 0       

díjak 0       

más fizetési kötelezettség bevételei 0       

Intézményi működési bevétel 14167 19347 -19347 0 

áru és készletértékesítés 0 0 0   

nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1273 1273 -1273 0 

bérletidíj bevétel 0 0 0   

intézményi ellátási díjak 10629 15809 -15809   

alkalmazottak térítése 0 0 0   

áfa bevételek 2248 2248 -2248   

hozam és kamatbevétel 17 17 -17 0 

Felhalmozási bevételek 0 0   0 
Működési és felhalmozási célú átvett 
pénzeszköz 0 0   0 

Finanszírozási műveletek 0       

Előző évi maradvány átvétele 0 0   0 

működési 0       

felhalmozási 0       

Előző évi maradvány 0 0   0 

pénzmaradvány 0       

vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel 0       

          

Összesen 77122 141379 0 128766 

Kiadások 2013.évi 
2013. 9. 

25. Változás 2013. 12. 31. 

  eredeti ei. mód.ei.   mód.ei. 
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Működési költségvetés 77122 141379 -141363 128766 

személyi juttatás 35008 73336 -73336 0 

szoc. hoz. Adó 9189 19451 -19451 0 

dologi kiadások 32925 48592 -48576 16 

ellátottak pénzbebeli juttatása 0       

egyéb működési célú kiadások 0     128750 

tartalék 0       

Felhalmozási költségvetés 0 0 0 0 

intézményi beruházások 0       

felújítások 0       

egyéb felhalmozási célú kiadások 0       

tartalék 0       

Összesen 77122 141379 -141363 128766 

Engedélyezett létszám(fő) 25,00 40,00 0,00 40,00 

 - ebből alapfeladat  22  36    36 

 - ebből közfoglalkoztatott  3  4    4 

 
„ 
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3. melléklet .../2014.(II.26.) számú költségvetési határozathoz 

„1. melléklet 2/2013.(II.13) számú költségvetési határozathoz

Humánszolgáltató Központ költségvetési bevételei kiadásai 

eFt            

 
Bevételek 2013.évi 2013.09.25 Változás 2013.12.31 

  eredeti ei. módosított ei.   
módosított 

ei. 

Működési és felhalmozási célú 
támogatás áht. Belülről 62955 65779   2226 

Működési 62955 65779   2226 

hazai forrásból 62955 65779 -63553 2226 

EU forrásból            

Felhalmozási 0 0   0 

hazai forrásból            

EU forrásból            

Közhatalmi bevételek 0 0   0 

Intézményi működési bevétel 14167 14167 2800 16967 

áru és készletértékesítés            

nyújtott szolgáltatások 
ellenértéke 1273 1273   1273 

bérletidíj bevétel 0 0   0 

intézményi ellátási díjak 10629 10629 2205 12834 

alkalmazottak térítése         

áfa bevételek 2248 2248 595 2843 

hozam és kamatbevétel 17 17   17 

Felhalmozási bevételek 0 0   0 

Működési és felhalmozási célú 
átvett pénzeszköz áht. 
Kívülről 0 0   0 

Előző évi maradvány 0 0   0 

költségvetési maradvány 0 0    0 

vállalkozási maradvány 
alaptev.-re igénybevétel 0 0    0 

Intézményi finanszírozás       65753 65753 

Összesen 77122 79946 68553 84946 

Kiadások 2013.évi 2013.09.25 Változás 2013.12.31 

  eredeti ei. módosított ei.   
módosított 

ei. 

Működési költségvetés 77122 79946 5000 84946 

személyi juttatás 35008 37448   37448 

munkaadót terheló járulék, szoc. 
hoz. Adó 9189 9573   9573 

dologi kiadások 32925 32925 5000 37925 

ellátottak pénzbebeli juttatása 0 0   0 

egyéb működési célú kiadások 0 0   0 

tartalék 0 0   0 
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Felhalmozási költségvetés 0 0   0 

intézményi beruházások 0 0   0 

felújítások 0 0   0 

egyéb felhalmozási célú 
kiadások 0 0   0 

tartalék 0 0   0 

Összesen 77122 79946   84946 

Engedélyezett létszám(fő) 22 25   25 

 - ebből alapfeladat 22 22   22 

 - ebből közfoglalkoztatott 0 3   3 

 
 
 
 
 
 



4.melléklet .../2014.(II.26.)  számú költségvetési határozathoz 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„2. melléklet 2/2013.(II.13) számú költségvetési határozathoz 
Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2013. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt, 
államigazgatási feladatok bontásban, költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban 

ezer Ft 

Megnevezés 

Működési 
kiadások 

Működési 
bevételek 

Működési 
költségvetés 
egyenlege 

Felhalmozási 
kiadások 

Felhalmozási 
bevételek 

Felhalmozási 
költségvetés 
egyenlege 

Kötelező feladat 131514 131514 0 0 0 0

Gyermekjóléti szolgálat 10887 10887 0 0 0 0

Családsegítés 7020 7020 0 0 0 0

Szociális étkeztetés 31543 31543 0 0 0 0

Házi segítségnyújtás 14275 14275 0 0 0 0

Idősek nappali ellátása 6340 6340 0 0 0 0

Óvodai nevelés 61433 61433 0       

Társulás igazgatási feladat 16 16         

Önként vállalt feladatok 12664 12664 0 0 0 0
Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 2598 2598 0 0 0 0

Támogató szolgálat 10066 10066 0 0 0 0

Pénzügyi igazgatás 2217 2217 0 0 0 0

Összesen: 146395 146395 0 0 0 0
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Határozati javaslat 
 
……/2014. (IV. 29.) sz. KT hat.: 
Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2014. évi 
költségvetésének elfogadásáról szóló 5/2014. (II. 14.) sz. KTFT 
határozat módosítása 

 

Költségvetési határozat 
 

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta és 
elfogadja a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2014. évi 
költségvetésének elfogadásáról szóló 5/2014. (II. 14.) sz. KTFT határozat 
módosítását az alábbiak szerint: 

 
 
1./ Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács Kerekegyháza és Térsége 
Feladatellátó Társulás 2014. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 5/2014. (II. 14.) 
sz. KTFT határozatát kiegészíti egy új 12. ponttal az alábbiak szerint:  
 

„12./ A Társulás az Áht. 29. § (3) bekezdése alapján nem tervez, és nem 
rendelkezik helyi adóbevételekkel, egyéb közhatalmi bevételekkel, a 
működését szolgáló tárgyi eszközöket nem kívánja értékesíteni.” 

 
A határozat egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2014. december 31. 
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14. számú melléklet 
 
 
Ágasegyháza Sportegyesület 
Ágasegyháza 
Kossuth tér 4 
6076 
 
Tárgy : támogatási kérelem a 2014 évi költségeinkhez. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Ágasegyháza Sportegyesületnek a 2014 évi működéséhez szíveskedjenek biztosítani az 
alábbi összeget, melyet részletezünk. 
 
 
Pályahitelesítés:                            1652 Ft 
Nevezési díjak:                             7000 Ft 
Bírói díjak:                                  37200 Ft 
Játékos engedélyek:                      7225 Ft 
Orvosi engedélyek:                       3303 Ft 
Átigazolások:                                4331 Ft 
Labda 6 db:                                 45000 Ft 
Öltöző meszelés:                        20000 Ft 
Egyéb tisztító, mosószer:           12000 Ft 
Összesen:                                 133.380 Ft 
 
 
 
 
Ágasegyháza,2014-04-20 
       
 
 
 
Tisztelettel:  
 

Ágasegyháza 
SE. 
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