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Jegyzőkönyv 
 

 

Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 27-én 

tartott rendes üléséről. 
 

Jelen vannak: Füredi János polgármester 

                           Lehoczkiné Horváth Zsuzsanna alpolgármester 

Ártim János, Bolyki Zoltán, Bornemisszáné Varga Ilona képviselők 

 dr. Fazekas István jegyző 

 Galamb Jánosné gazdálkodási főelőadó 

 Balogh Judit jegyzőkönyvvezető 
 

Ülés helye: Ágasegyháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 

(Ágasegyháza, Szent István tér 1. szám 2. ajtó). 
 

Füredi János polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket, és kérte, hogy egy perces 

néma csenddel adózzanak a súlyos betegség következtében elhunyt Kókai Sándor képviselő 

társuk emlékének.  

 

Ezt követően Polgármester úr tájékoztatta a testületet, hogy Bagóné Ballun Gyöngyi egyéb 

elfoglaltsága miatt igazoltan van távol és megállapította, hogy  5 képviselő jelen van, a 

Testület határozatképes, s így az ülést megnyitotta, majd egyidejűleg javaslatot tett a 

jegyzőkönyv-hitelesítőkre, Bolyki Zoltán és Bornemisszáné Varga Ilona képviselők 

személyében. Ezt követően kérte a jegyzőkönyv-hitelesítők személyére tett javaslatának és a 

napirendnek (1. számú melléklet) az elfogadását. 
 

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat  

nélkül, egyhangúlag a jegyzőkönyv-hitelesítők személyét és a napirendet elfogadta.  
 
 

Napirend 
 

1.)Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.14.)  

     rendelet módosítása 

    Előadó: Polgármester 
 

2.)Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésnek háromnegyedévi  

    végrehajtásáról szóló beszámoló. 
    Előadó: Polgármester 
 

3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2013.évi költségvetési koncepciója 

     Előadó: Polgármester 
 

4.) Ágasegyháza Község Képviselőtestületének  a 9/2012.(VI.26.) számú és 8/2008. (X.07.)  

    számú rendeleteinek hatályon kívül helyezése és  12/2008.(X.07.) számú rendeletének  

    módosítása 

    Előadó: Polgármester 
 

5.)Közös önkormányzati Hivatal létrehozásának előkészítő munkálatai  

       Előadó: Polgármester 
 

6.) Ágasegyháza Pici presszó tető ügye  
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mailto:pmstrh@t-online.hu


 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

     Előadó: Polgármester 
 

7.) Ágasegyháza Község Önkormányzat VÍZKÁR elhárítási terv felülvizsgálatának  

     elfogadása 

     Előadó: Polgármester 
 

8.)A Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulási  

     megállapodás, módosításának, valamint az alapító okirat elfogadása. 

    Előadó: Polgármester 
 

9.) A Kerekegyháza Humán Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának  

     módosítása 

     Előadó: Polgármester  
 

10.) Egyebek 
   

11.) Közmeghallgatás 
 

1. Napirendi pont 
 

Tárgya: Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.14.)  

               rendelet módosítása 

Előadó: Polgármester 
 

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

mindenki időben megkapta e-mailen, illetve papíralapon is, majd kérte a képviselőket, 

mondják el azzal összefüggő véleményeiket, és tegyék fel kapcsolatos kérdéseiket. 
 

Bolyki Zoltán Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy az összevont bizottság ülésén a 

képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában javasolták 

annak elfogadását.  
  

Mivel hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta 

az előterjesztésben meghatározott határozat-tervezetet. 
 

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 5 igen szavazattal az 

alábbi rendeletet alkotta: 
 

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testületének  

11/2012.( XI.27.) számú rendelete  

az önkormányzat 2012.évi költségvetésének módosításáról 
 

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő – testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990.évi LXV.tv. 10. §.(1) bek. d.)pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv. 23-

24.§.,  Magyarország 2012.évi költségvetéséről szóló 2011.évi CLXXXVIII..tv alapján, 

figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 

Korm. rendelet rendelkezéseire, az önkormányzat és intézményei 2012.évi költségvetésének 

módosításáról az alábbi rendeletet alkotja. 
 

A rendelet hatálya 

1.§. 
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A rendelet hatálya kiterjed Ágasegyháza Község Önkormányzatra, az Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatalára, és az Önkormányzat által létrehozott önállóan működő 

intézményére.  

2.§. 

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete azt Önkormányzat 2012. évi 

költségvetésének módosított  

Bevételi főösszegét 203.635,- ezer forintban 

Kiadási főösszegét  203.635,- ezer forintban állapítja meg. 
 

                                          3.§. 
 

(1) A rendelet 1. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 1. sz. melléklete lép. 

(2) A rendelet 2. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 2. sz. melléklete lép. 

(3) A rendelet 3. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 3. sz. melléklete lép. 

(4) A rendelet 3/a. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 3/a. sz. melléklete lép. 

(5) A rendelet 5. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 4. sz. melléklete lép. 

(6) A rendelet 9. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 5. sz. melléklete lép. 
 

Záró rendelkezések 

4.§. 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2012.január 1-től kell 

alkalmazni. 
 

2. Napirendi pont 
 

Tárgya: Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésnek háromnegyedévi  

              végrehajtásáról szóló beszámoló 

Előadó: Polgármester 
 

Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (3. sz. melléklet) írásban 

mindenki időben megkapta e-mailben, illetve papíralapon is, majd kérte a képviselőket, 

mondják el azzal összefüggő véleményeiket, és tegyék fel a kapcsolatos kérdéseiket. 
 

Bolyki Zoltán Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy az összevont bizottság ülésén a 

képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában javasolták 

annak elfogadását.  
  

Mivel hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta 

az előterjesztésben szereplő határozat-tervezetet. 
 

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 5 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta:  
 

65/2012.(XI. 27.) 

Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésnek  

háromnegyedévi végrehajtásáról szóló beszámoló 
 

Határozat 

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta 

az Önkormányzat 2012 háromnegyedévi gazdálkodásáról szóló 
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beszámolót, melyet 143.530 ezer forint bevételi és 129.789 ezer forint 

kiadási főösszeggel elfogad. 
 

Határidő: 2012. november 30. 

Felelős: Polgármester 
 

3. Napirendi pont 
 

Tárgya: Ágasegyháza Község Önkormányzat 2013.évi költségvetési koncepciója 

Előadó:  Polgármester 
 

Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (4. sz. melléklet) írásban 

mindenki időben megkapta e-mailben illetve papíralapon is, majd kérte a képviselőket, 

mondják el azzal összefüggő véleményeiket és tegyék fel a kapcsolatos kérdéseiket. 
 

Bolyki Zoltán Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy az összevont bizottság ülésén a 

képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában javasolták 

annak elfogadását.  
 

 Mivel hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta 

az előterjesztésben meghatározott határozat-tervezetet. 
 

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 5 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 
 

66/2012.(XI. 27.) 

Ágasegyháza Község Önkormányzat 2013.évi költségvetési koncepciója 
 

Határozat 
 

  Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

   megtárgyalta az önkormányzat 2013.évre vonatkozó költségvetési 

   koncepcióját és alábbi tervezési irányelveket határozza meg: 
  

o A kötelező feladatok ellátásának zavartalan biztosítása  

o Minden lehetséges eszközzel törekedni kell az önkormányzat követeléseinek 

beszedésére. 

o Hatékony vagyongazdálkodás 

o A 2013.évi költségvetést érintő önkormányzati rendeletek határidőben történő 

módosítása 

o A szükséges szervezeti változások meghozatala a 2013. évi költségvetés 

elfogadása előtt 

o Az alapító okiratok felülvizsgálata és módosítása 
 

Határidő: 2012. november 30. 

Felelős: Polgármester 
 
 

4. Napirendi pont 
 

Tárgya: Ágasegyháza Község Képviselőtestületének  a 9/2012.(VI.26.) számú és 8/2008. 

              (X.07.) számú rendeleteinek hatályon kívül helyezése és  12/2008.(X.07.) számú  
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              rendeletének módosítása 

Előadó: Polgármester 
 

Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (5. sz. melléklet) írásban 

mindenki időben megkapta e-mailben illetve papíralapon is, majd kérte a képviselőket, 

mondják el azzal összefüggő véleményeiket és tegyék fel a kapcsolatos kérdéseiket. 
 

Bolyki Zoltán Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy az összevont bizottság ülésén a 

képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában javasolták 

annak elfogadását.  
  
Mivel hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta 

az előterjesztésben meghatározott határozat-tervezetet. 
 

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 5 igen szavazattal az 

alábbi rendeletet alkotta:  
 

Ágasegyháza Község Képviselőtestületének  

 12/2012.(XI.27.) számú rendelete  
a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 9/2012.(IV.26.) számú 

rendeletének és az állatok tartásáról és az ebazonosító védjegy bevezetéséről  

szóló 8/2008. (V.27.) számú rendeletének a hatályon kívül helyezéséről és a  

közterület használatáról szóló - többször módosított - 12/2008. (X.07.) számú  

rendelet módosításáról 
 

1. § 
 

Ágasegyháza Község Képviselőtestületének a tiltott, kirívóan közösségellenes 

magatartásokról szóló 9/2012.(IV.26.)  számú rendelete a hatályát veszti. 
 

2. § 
 

Ágasegyháza Község Képviselőtestületének az állatok tartásáról és az ebazonosító védjegy 

bevezetéséről szóló 8/2008. (V.27.) számú rendelete a hatályát veszti. 
 

3. § 
 

Ágasegyháza Község Képviselőtestületének a közterület használatáról szóló - többször 

módosított - 12/2008. (X.07.) számú rendeletének melléklete kiegészül az alábbi 12. ponttal: 

„Közterületen kereskedelmi, vendéglátói, vagy szolgáltatói tevékenység céljából épített, 

felállított 20 m
2 

alatti - ingó vagy ingatlan – áruda, pavilon, egyéb építmény  - függetlenül 

attól, hogy létesítése építési, vagy használatbavételi engedélyköteles-e – teljes területének 

alapul vételével, mely magában foglalja a körülvevő betonozott részt is minden megkezdet m
2 

után 1.000 Ft/ m
2
/hónap.” 

 

4. § 

Jelen Rendelet rendelkezései a kihirdetés napján lépnek hatályba, és másnap a hatályukat 

vesztik. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 
 

5. Napirendi pont 
 

Tárgya: Közös önkormányzati Hivatal létrehozásának előkészítő munkálatai 

Előadó: Polgármester 
 

Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (6. sz. melléklet) írásban 

mindenki időben megkapta e-mailben illetve papíralapon is, majd kérte a képviselőket, 

mondják el azzal összefüggő véleményeiket és tegyék fel a kapcsolatos kérdéseiket. 

 

Bolyki Zoltán Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy az összevont bizottság ülésén a 

képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában javasolták 

annak elfogadását.  
  
Mivel hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta 

az előterjesztésben meghatározott határozat-tervezetet. 
 

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 5 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta:  
 

67/2012.(XI.27.) 

Közös önkormányzati Hivatal létrehozásának előkészítő munkálatai 
 

Határozat 
 

Ágasegyháza Község Képviselőtestülete megtárgyalta a polgármester 

előterjesztését, és úgy határozott, hogy – közös önkormányzati hivatal 

létrehozása érdekében - haladéktalanul fel kell venni a kapcsolatot 

Fülöpháza Község Képviselőtestületével, illetőleg Polgármesterével.  
 

Ennek érdekében haladéktalanul tárgyalásokat kell kezdeményezni, s 

ebből a célból Ágasegyháza Község Képviselőtestülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy jelentse be Ágasegyháza együttműködési szándékát 

Fülöpháza önkormányzata felé a közös önkormányzati hivatal felállítása 

tekintetében.  

Kezdje el a tárgyalásokat és helyezze előtérbe az optimális státusz szám 

kidolgozását mind kettő település vonatkozásában. 
 

Határidő: azonnal. 

Felelős: Polgármester  
 

6. Napirendi pont 
 

Tárgya: Ágasegyháza Pici presszó tető ügye  

Előadó: Polgármester 
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Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (7. sz. melléklet) írásban 

mindenki időben megkapta e-mailben illetve papíralapon is, majd kérte a képviselőket, 

mondják el azzal összefüggő véleményeiket és tegyék fel a kapcsolatos kérdéseiket. 
 

Bolyki Zoltán Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy az összevont bizottság ülésén a 

képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában javasolták 

annak elfogadását.  
  
Mivel hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta 

az előterjesztésben meghatározott határozat-tervezetet. 
 

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül  5 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta:  
 

68/2012.(XI. 27.) 

Ágasegyháza Pici presszó tető ügye  
 

Határozat 
 

Ágasegyháza Község Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 

előterjesztését és úgy határozott, hogy az Ágasegyháza Pici presszó 

tulajdonosaival a kapcsolatot fel kell venni és a tetőre fordított anyag ár 

tekintetében a megtérülés iránti intézkedést azonnal meg kell tenni. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti intézkedések 

megtételére a Pici presszó tetőfelújítása során keletkezett anyag ár 

megtérülésének érdekében. 
 

Határidő: azonnal. 

Felelős: Polgármester 
 

 

7. Napirendi pont 
 

Tárgya: Ágasegyháza Község Önkormányzat VÍZKÁR elhárítási terv felülvizsgálatának  

              elfogadása 

Előadó: Polgármester 
 

Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (8. sz. melléklet) írásban 

mindenki időben megkapta e-mailben illetve papíralapon is. Elmondta továbbá, hogy minden 

évben felül kell vizsgálni a vízkár elhárítási tervet. Ez most is így történt, a szükséges 

intézkedéseket – a vasút és a Rákóczi út kereszteződés melletti területet ki kell tisztítani – 

elvégeztük, melyet jegyzőkönyvben rögzítettünk. A Képviselőtestületnek kell jóváhagyni a 

módosított Vízkár elhárítási tervet, így kérte a képviselőket, mondják el azzal összefüggő 

véleményeiket és tegyék fel a kapcsolatos kérdéseiket. 
  
Mivel hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta 

az előterjesztésben meghatározott határozat-tervezetet. 
 

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 5 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta:  
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69/2012.(XI. 27.) 

Ágasegyháza Község Önkormányzat VÍZKÁR elhárítási terv 

 felülvizsgálatának elfogadása 

 

Határozat 
 

Ágasegyháza Község Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 

61 /2012. számú előterjesztését és úgy döntött, hogy Ágasegyháza 

Község VÍZKÁR elhárítási tervét a 2012 évi felülvizsgálattal 

kiegészítve  jóváhagyja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

 
8. Napirendi pont 

 

Tárgya: A Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulási  

               Megállapodás módosításának, valamint az Alapító Okirat elfogadása. 

 Előadó: Polgármester 
 

Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (9. sz. melléklet) írásban 

mindenki időben megkapta e-mailben illetve papíralapon is, elmondta továbbá, hogy a 

Társulásnál is ellenőrzést tartottak. Kifogásolták a feladatellátás külön pontok szerinti 

felsorolását. Ennek függvénye az Alapító Okirat módosítása is. Ezek a módosítások 

átvezetésre kerültek. Polgármester úr tájékoztatta a képviselőket, hogy kettő határozatot kell 

hozniuk, egyben  javasolja elfogadásra az előterjesztésben szereplő kettő határozat-tervezetet 

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

kapcsolatos kérdéseiket. 

 

 Mivel hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta 

az előterjesztésben meghatározott határozat-tervezetet. 
 

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 5 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta:  
 

70/2012.(XI. 27.) 

A Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulási  

 megállapodás, módosításának, valamint az alapító okirat elfogadása. 
 

Határozat 
  

Ágasegyháza Község Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 

előterjesztését és a határozat 1. sz. mellékletét képező, egységes 

szerkezetbe foglalt Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és 

Szociális Feladatellátó Társulási megállapodást elfogadja. 
 

Felelős: Füredi János polgármester 

Határidő: azonnal 
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71/2012.(XI. 27.) 

Humán Szolgáltató Központ Alapító Okiratának elfogadása 

 

Határozat 

 

Ágasegyháza Község Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 

előterjesztését és az alapító okiratot a 2. számú mellékletnek megfelelő 

tartalommal elfogadja.   

Ágasegyháza, mint társulási tag a társulási megállapodás, valamint az 

alapító okirat jóváhagyásra vonatkozó határozati kivonatot 

haladéktalanul megküldi a gesztor önkormányzat részére.  
 

Felelős: Füredi János polgármester 

Határidő: 2012. november 30. 

 

9. Napirendi pont 
 

Tárgya: A Kerekegyháza Humán Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési 

              Szabályzatának módosítása 

Előadó: Polgármester 
 

Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (10. sz. melléklet) írásban 

mindenki időben megkapta e-mailben illetve papíralapon is, elmondta továbbá, az előzőeket 

tudná csak megismételni, szintén kettő határozattervezetet kell elfogadni, tartalmi változás 

nincsen, ezért javasolta a képviselőknek a beszámoló elfogadását. 
 

Mivel hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta 

az előterjesztésben meghatározott határozat-tervezetet. 
 

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 5 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta:  
 

72/2012.(XI. 27.) 

A Kerekegyháza Humán Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítása 
 

Határozat 
 

Ágasegyháza Község Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 

előterjesztését és annak alapján úgy határozott, az előterjesztés 1. sz. 

mellékletét képező, egységes szerkezetbe foglalt Humán Szolgáltató Központ 

Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja. 

 

Felelős: Füredi János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

73/2012.(XI.27.) 

Jóváhagyás megküldése a gesztor önkormányzat részére 
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Határozat 

 

Ágasegyháza, mint társulási tag a Humán Szolgáltató Központ Szervezeti és 

Működési Szabályzatának jóváhagyását követően a vonatkozó határozati 

kivonatot haladéktalanul megküldik a gesztor önkormányzat részére.  

 

Felelős: Füredi János polgármester 

Határidő: 2012. november 30. 

 

10. Napirendi pont 
 

Tárgya: Egyebek 
 

1/Tárgya: Farkas Péter támogatás kérelme 

Előadó: Polgármester 
 

Füredi János polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy érkezett egy kérelem Farkas 

Péter ágasegyházi lakostól. /11. számú melléklet/ - Polgármester a levelet felolvasta -. 

Elmondta továbbá, hogy az önkormányzatnak nincsen banki tevékenysége, illetve nem is 

látná biztosítottnak, hogy ha támogatást nyújtana az önkormányzat, miből lenne visszafizetve 

a kért összeg. 
 

Dr. Fazekas István jegyző hozzátette, hogy nem is áll módjában az önkormányzatnak ilyen 

jellegű támogatást nyújtani. A képviselőtestület alkothat rendeletet, amely az ilyen jellegű 

támogatásokat szabályozza. 
 

Füredi János polgármester kérte a képviselőket, hogy támogassák abban, mivel egyéb 

hozzászólás, vélemény nincsen, hogy nem kívánunk rendeletet alkotni az ilyen és hasonló 

pénzbeli támogatások tárgyában.  

 

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 5 igen szavazattal 

egyetértett a Polgármester által elmondottakkal. 

 

2./Tárgya: Ágasegyháza Község Önkormányzat által biztosított fogászati alapellátás 

működtetése 

Előadó: Polgármester 
 

Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (12. sz. melléklet) írásban 

mindenki időben megkapta e-mailben illetve papíralapon, elmondta továbbá. hogy nagyon 

sokat dolgoztunk már 2012. júliusa óta ezen az ügyön. Felvettük a kapcsolatot dr. Kellermann 

Péter és Kerényi János Úrral is, de érdemi segítséget ez idáig nem kaptunk. Tárgyaltunk több 

orvossal is, ígéretek voltak, de eredményre nem jutottunk. A lakosságtól fogorvos ügyben 

kaptunk már hideget és meleget is. Igazuk van. Ez így nem mehet, igaz nem kötelező feladat a 

fogorvosi ellátás, de mindenképpen szükség van rá. Ezért gondoltuk, hogy egy négy órás 

közalkalmazotti státuszú fogorvost és egy négy órás státuszú asszisztens alkalmazását. 

Közalkalmazotti állásokat meg kell pályáztatni, illetve a 2013 évi költségvetésbe be kell 

tervezni.  
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Ártim János képviselő elmondta, hogy ő is tapasztalja a lakosság részéről ezt a problémát, 

mindenképpen kell valami megoldás a fogorvosi ellátásra, viszont a kérdése az, mennyibe fog 

ez nekünk kerülni. 

 

Galamb Jánosné gazdálkodási főelőadó elmondta, hogy előzetes számítások alapján a teljes 

működési költség kb.50 % -ába fog kerülni az önkormányzatnak a fogorvosi ellátás, 

természetesen ez még attól is függ, mennyit fog a fogorvos dolgozni. Vagyis a költség felére 

kapunk finanszírozást, de a másik felét az önkormányzatnak kell biztosítani. 

 

Ártim János képviselő elmondta mindenképpen meg kell próbálni, meg kell oldani a fogorvos 

kérdést. 
 

Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra 

bocsátotta az előterjesztésben meghatározott határozat-tervezetet. 
 

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

alábbi határozatot hozta:  
 

74/2012.(XI. 27.) 

Ágasegyháza Község Önkormányzat által biztosított fogászati alapellátás működtetése 
 

Határozat 

 

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta a 

polgármester   64-s számú előterjesztését. Hozzájárul ahhoz, hogy az 

önkormányzat 2013.évi költségvetésében 1 fő részmunkaidős fogorvos és 1 fő 

részmunkaidős asszisztens létszáma tervezésre kerüljön. 

 

Felelős: Polgármester és Jegyző 

Határidő: 2012. december 31. 

 

Bejelentések: 

 

1) Füredi János polgármester tájékozatta a képviselőket, hogy Fenyő Panzió 

Református Egyház által történő megvásárlásával kapcsolatban megkerestem az  

Esperes Urat, tájékoztasson  a helyzetről. Válaszban elmondta, hogy csak kósza 

hírekből tudja, nincsen hivatalos információja erről a kérdésről. Ezt követően levélben 

megkerestem a Főesperes urat, de még választ nem kaptam. Ennek azért láttam 

szükségét, mivel a lakosság részéről többen is megszólítottak ezzel kapcsolatban. 

illetve én személyesen is tárgyaltam a mi Lelkészünkkel, és támogatásomról 

biztosítottam ebben az ügyben, de ez idáig nem történt semmi. 

2) Füredi János polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a sportcsarnok 

gázfűtésrendszerét vasárnap fogják megjavítani. 

3) Dr. Fazekas István jegyző tájékoztatta a képviselőtestületet, hogy Polgármester Úr 

engedélyével Ballószögben helyettesíti a Jegyzőt.  Ez hetente egy napot jelent, amit 

Ballószögön kell eltöltenem. Ballószög Község Önkormányzata a jegyzői pályázatot 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

kiírta, december 20-ig lehet a pályázatokat benyújtani. Elmondta továbbá, hogy 

ígéretet kapott arra, hogy rövid idő alatt fogják elbírálni majd a pályázatokat. 

 

Majd ezt követően Füredi János polgármester, mivel egyéb kérdés, bejelentés nem volt, a 

rendes ülést bezárta, egyúttal bejelentette, hogy a meghívónak megfelelően rövid szünet után 

közmeghallgatás következik.   

 

Kmf. 

 

                               

            

           Füredi János           Dr. Fazekas István  

           Polgármester                                         Jegyző 

 
 

                                                                         

                                   

 

                                     Balogh Judit   

                                 jegyzőkönyvvezető 

 

A jegyzőkönyvet hitelesítik: 

 

 

 

                                    Bolyki Zoltán   Bornemisszáné Varga Ilona 
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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 

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

8/2012. Kt. ülés  

 

M E G H Í V Ó  
 

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.  november    27-én 14 

óra 15 perckor rendes ülést tart, melyre ezúton meghívom. 
 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme 

 

Napirend 
 

1.)Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.14.)  

     rendelet módosítása 

    Előadó: Polgármester 

 

2.)Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésnek háromnegyedévi  

    végrehajtásáról szóló beszámoló. 

    Előadó: Polgármester 

 

3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2013.évi költségvetési koncepciója 

     Előadó: Polgármester 

 

4.) Ágasegyháza Község Képviselőtestületének  a 9/2012.(VI.26.) számú és 8/2008. (X.07.)  

    számú rendeleteinek hatályon kívül helyezése és  12/2008.(X.07.) számú rendeletének  

    módosítása 

    Előadó: Polgármester 

 

5.)Közös önkormányzati Hivatal létrehozásának előkészítő munkálatai  

       Előadó: Polgármester 

 

6.) Ágasegyháza Pici presszó tető ügye  

     Előadó: Polgármester 

 

7.) Ágasegyháza Község Önkormányzat VÍZKÁR elhárítási terv felülvizsgálatának  

     elfogadása 

     Előadó: Polgármester 

 

8.)A Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulási  

     megállapodás, módosításának, valamint az alapító okirat elfogadása. 

    Előadó: Polgármester 

 

http://agasegyhaza.hu/
mailto:pmstrh@t-online.hu
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9.) A Kerekegyháza Humán Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának  

     módosítása 

     Előadó: Polgármester  

 

10.) Egyebek 

   

11.) Közmeghallgatás 
Ágasegyháza, 2012. november 22.           

                                     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 

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

55/2012. 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testületének 

 2012. november 27.-i ülésére 

 
Tárgy: Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.14.) 

rendelet módosítása. 

 

Tisztelt Képviselő- testület! 
 

Önkormányzatunk 2012. évi költségvetésének módosítását az évközben kapott 

pótelőirányzatok, továbbá átcsoportosítások teszik szükségessé. Ennek megfelelően az alábbi 

módosításokat javaslom: 

 

1. 2012. július - november hónapokban 661 ezer forint pótlólagos állami támogatást 

kaptunk időskorúak járadéka jogcímen.  

 

2. 2012. július - november hónapokban 1.555 ezer forint pótlólagos állami támogatást 

kaptunk ápolási díj jogcímen.  

 

3. 2012. július - november hónapokban 1512 ezer forint pótlólagos állami támogatást 

kaptunk normatív lakásfenntartási támogatás jogcímen.  

 

4. 2012. július - november hónapokban 2.879 ezer forint pótlólagos állami támogatást 

kaptunk foglalkoztatatást helyettesítő támogatás jogcímen.  

 

5. 2012. július – november hónapokban 1.446 ezer forint pótlólagos állami támogatást 

kaptunk rendszeres szociális segély  jogcímen.  

 

6. 2012. június hónapban 14 ezer forint pótlólagos állami támogatást kaptunk  

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása  jogcímen.  

 

7. 2012. július - október hónapokban 490 ezer forint pótlólagos állami támogatást 

kaptunk  bérkompenzáció  jogcímen.  

 

A fentiekben részletezettek az Önkormányzat kötött felhasználású központi támogatásai, 

viszont a feladatellátás a Polgármesteri Hivatal intézménynél történik, így 

http://agasegyhaza.hu/
mailto:pmstrh@t-online.hu


 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

intézményfinanszírozásként át kell adni. Ennek megfelelően az önkormányzatnál 

bevételként az állami hozzájárulások bevétele 9.364 ezer forinttal, a támogatásértékű 

működési bevételek 14 ezer forinttal emelkedik.  

 

8. 2012. július - október hónapokban 4.931 ezer forint pótlólagos támogatást kaptunk az 

önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása jogcímen. A 

bevételek között a működési célú támogatásértékű bevételek emelkedik 4.931 ezer 

forinttal,  a kiadások között pedig a közfoglalkoztatás személyi juttatásai 4.344 ezer 

forinttal, a munkaadót terhelő járulékok 587 ezer forinttal emelkedik. 

 

9. Az önkormányzat 2012.évi  - felsorolásban szereplő - bevételi az tervezetthez képest 

kedvezően alakultak, kiadások viszont egyes esetekben már meghaladták, vagy meg 

fogják haladni az eredeti előirányzat mértékét. Ezért szükséges az előirányzatok rendezése 

is: 

Többletbevételek: Egyéb sajátos bevételek ( közter.haszn.)   1.000 ezer forint 

    Bérleti díjbevételek     1.400 ezer forint 

    Kártérítés (villámcsapás)       838 ezer forint 

    Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele  4.000 ezer forint 

    Önkormányzati földterület értékesítés     500 ezer forint 

    Önkormányzati telekértékesítés   2.000 ezer forint. 

 

Mindezek összesen  9.738 ezer forint. 

 

Kiadási oldalon pedig az alábbi előirányzatok emelkednek: 

 

Önkormányzatnál: Dologi kiadások     4.038 ezer forint 

    Működési célú pénzeszköz átadás      600 ezer forint 

    Működési célú támogatásért. Kiadások  2.000 ezer forint 

   Beruházási kiadások     1.433 ezer forint 

   Felújítási kiadások     1.067 ezer forint. 

 

Mohácsy Ferenc Faluház – IKSZT –nél:  

   Szociális étkeztetésnél a személyi juttatások     500 ezer forint 

   Szociális étkeztetésnél munkaadót terh.járulékok    100 ezer forint. 

 

Mindezek összesen  9.738 ezer forint. 

 

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztésemet vitassa meg, a 

mellékelt rendelet-tervezetet emelje rendeletté. 

 

 

Ágasegyháza, 2012. november 8. 

 

           (:Füredi János:)  

       Ágasegyháza Község Polgármestere 
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Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testületének  

/2012.(           ) rendelete  

az önkormányzat 2012.évi költségvetésének módosításáról 

 

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő – testülete a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.tv. 10. §.(1) bek. d.)pontja, az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv. 23-24.§.,  Magyarország 2012.évi 

költségvetéséről szóló 2011.évi CLXXXVIII..tv alapján, figyelemmel az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. 

rendelet rendelkezéseire, az önkormányzat és intézményei 2012.évi 

költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja. 
 

A rendelet hatálya 
 

1.§. 
 

A rendelet hatálya kiterjed Ágasegyháza Község Önkormányzatra, az 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatalára, és az Önkormányzat által létrehozott 

önállóan működő intézményére.  

2.§. 
 

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete azt Önkormányzat 

2012. évi költségvetésének módosított  

Bevételi főösszegét 203.635,- ezer forintban 

Kiadási főösszegét  203.635,- ezer forintban állapítja meg. 
 

                                          3.§. 
 

(7) A rendelet 1. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 1. sz. melléklete lép. 

(8) A rendelet 2. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 2. sz. melléklete lép. 

(9) A rendelet 3. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 3. sz. melléklete lép. 

(10) A rendelet 3/a. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 3/a. sz. melléklete lép. 

(11) A rendelet 5. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 4. sz. melléklete lép. 

(12) A rendelet 9. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 5. sz. melléklete lép. 
 

Záró rendelkezések 

4.§. 
 

(2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2012.január 1-től kell 

alkalmazni. 

 

(:Füredi János sk.:)   (:dr. Fazekas István sk.:) 

  Ágasegyháza Község Polgármestere        Ágasegyháza Község Jegyzője 
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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 

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

56/2012. 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
a Képviselő- testület 2012. november 27.-i ülésére 

 

 

Tárgy: Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésnek háromnegyedévi 

végrehajtásáról szóló beszámoló. 

 

 

Tisztelt Képviselő- testület! 

 

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testülete az 1/2012.(II.14.) rendeletével 

megalkotta az önkormányzat 2012.évi költségvetését.  

Bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 160.213.ezer forint volt, melyet eddig kettő 

alkalommal módosított, így a módosított bevételi és kiadási főösszeg 179.098 ezer forint. 

 

B e v é t e l e k   

 

Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének háromnegyedévi bevételi 

főösszege 143.530 ezer forint, mely a módosított előirányzathoz képest 80,14 %-os 

teljesítésnek felel meg. 

A bevételi főösszegen belül 

    A működési költségvetés bevételei 137.472 ezer forint, 85,07 %-os, 

    Felhalmozási bevételek 7.186 ezer forint, 96,78 %-os, 

  . A függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek egyenlege – 1.128 ezer forint. 

 

A működési költségvetési bevételek az alábbiakat tartalmazzák: 

    intézményi költségvetési bevételek ( térítési díjbevételek, bérleti díjbevételek, áfa –  

      és kamatbevételek), melyek 12.918 ezer forintra, 136,04 %-ra 

    önkormányzatok sajátos működési bevétele (helyi adók, pótlékok, bírság, személyi 

     jövedelemadó, gépjárműadó,), melyek 70.789 ezer forintra, 73,73 %-ra teljesültek. 

   Normatív támogatások, melyek lakosságszámhoz és feladatmutatóhoz kötöttek 

     20.057 ezer forint, 75,70 %, 

   Normatív kötött felhasználású támogatások (szociális feladatok kiegészítő 

     támogatása,) 20.309 ezer forint, 142,47 %- os teljesítést mutatnak a módosított  

    előirányzathoz képest.  

 

 A véglegesen átvett pénzeszközök között szerepel: 

 

http://agasegyhaza.hu/
mailto:pmstrh@t-online.hu


 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

    Az LTP hátralékokra befizetett 183 ezer forint, 

 

 Támogatásértékű bevételeink az alábbiakat tartalmazzák: 

   

  Az Egészségbiztosítási pénztártól a védőnő és a fogorvos működési költségeire  

    biztosított, átvett pénzeszközt 3.958 ezer forintot, 

 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására 179 ezer Ft-ot, 

 Az előző évi normatív támogatások elszámolásából adódó 382 ezer forint 

összegű támogatást,  

 Iskola felújításához KEOP pályázat maradványértéke 1.532 ezer forintot, 

             A közfoglalkoztatás támogatása a munkaügyi központtól 7.165 ezer forintot. 

 

A felhalmozási bevételek az alábbiakat tartalmazzák: 

  

 A lakossági szennyvíz - csatornahálózat közmű hozzájárulásból 44 ezer Ft 

bevételünk realizálódott. 

 Felszabadulás utcai telek értékesítésének összegét 4.840 ezer forintot. 

 Önkormányzati földterület értékesítéséből származó 1.661 ezer forintot. 

 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából 641 ezer Ft gyarapítja a bevételeket. 

 

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek: 

 

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek egyenlege a beszámolási időszakban – 1.128 ezer forint. 

 

K i a d á s o k  

 

Az önkormányzat 2012. évi háromnegyedévi teljesített kiadási főösszege 129.789 ezer forint, 

mely a módosított előirányzathoz képest  72,47  %-os teljesítésnek felel meg. 

 

A kiadási főösszegen belül: 

 

  A személyi jellegű juttatások kiadásai 34.606 ezer forint, 77,59 %-os, 

  Munkaadót terhelő járulékok kiadásai 7.733 ezer forint, 69,32 %-os, 

  Dologi és egyéb folyó kiadások 36.354 ezer forint, 63,81 %-os, 

  Támogatások, pénzeszköz átadások 37.583 ezer forint, 76,33 %-os, 

  Felhalmozási kiadások 14.614 ezer forint, 96,60 %-os,   

 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások egyenlege – 1.101 ezer forint.  

 

A személyi jellegű juttatások intézményenkénti teljesítése az alábbiak szerint alakult: 

 

Megnevezés 

Módosított 

előirányzat 

 ezer Ft. 

Teljesítés 

ezer Ft 

 

Teljesítés 

%-a 

Önkormányzat 11899 11508 96,71 % 

Polgármesteri Hivatal 26745 17738 66,32 % 
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Mohácsy F. Faluház - 

IKSZT 
5958 5360 89,96 % 

Összesen: 44602 34606 77,59 % 

 

A munkaadót terhelő járulékok teljesítése igazodik a személyi jellegű juttatásokhoz, melyet az 

alábbi táblázat mutat: 

 

Megnevezés 

Módosított 

előirányzat 

 ezer Ft. 

Teljesítés 

ezer Ft 

 

Teljesítés 

%-a 

Önkormányzat 2798 2068 73,91 % 

Polgármesteri Hivatal 6658 4285 64,36 % 

Mohácsy F. Faluház - 

IKSZT 

1698 1380 81,27 % 

Összesen: 11154 7733 69,33 % 

 

A dologi kiadások a működtetést szolgálják, több összetevőből álló kiemelt előirányzat, mely 

az alábbiakat tartalmazza: 

ÖNKORMÁNYZAT: 

  Készletbeszerzések (irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat, üzemanyag, szakmai 

   anyag, kis értékű tárgyi eszközök), melyek 2.479 ezer forintra 

 Kommunikációs szolgáltatások (telefon és internet szolgáltatások), melyek 101 ezer  

   forintra, 

 Szolgáltatási kiadások (vásárolt élelmezés, szállítás, közüzemi díjak, karbantartás,  

   egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások), melyek 14.103 ezer forintra 

 Áfa kiadások, melyek 1.877 ezer forintra, 

 Kiküldetés, reprezentációs kiadások, melyek 835 ezer forintra, 

 Kamatkiadások, melyek 939 ezer forintra, 

 Egyéb dologi kiadások melyek 746 ezer forintra, 

 Adók, díjak (pályázati díjak, vagyon – és gépjármű biztosítások), melyek 2.187 ezer  

   forintra teljesültek. 

 Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés 10 ezer Ft 

 

POLGÁRMESTERI HIVATAL: 

 

 Készletbeszerzések (irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat, üzemanyag, szakmai 

   anyag, kis értékű tárgyi eszközök), melyek 879 ezer forintra 

 Kommunikációs szolgáltatások (telefon és internet szolgáltatások), melyek 283 ezer  

   forintra, 

 Szolgáltatási kiadások (vásárolt élelmezés, szállítás, közüzemi díjak, karbantartás,  

   egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások), melyek 1.985 ezer forintra 

 Áfa kiadások, melyek 924 ezer forintra, 

 Kiküldetés, reprezentációs kiadások, melyek 2 ezer forintra, 

 Egyéb dologi kiadások melyek 138 ezer forintra, 

 Adók, díjak (pályázati díjak, vagyon – és gépjármű biztosítások), melyek 249 ezer  
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   forintra teljesültek. 

 Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés 700 ezer Ft 

 

MOHÁCSY FERENC FALUHÁZ – IKSZT: 

 

  Készletbeszerzések (irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat, üzemanyag, szakmai 

   anyag, kis értékű tárgyi eszközök), melyek 372 ezer forintra 

 Kommunikációs szolgáltatások (telefon és internet szolgáltatások), melyek 144 ezer  

   forintra, 

 Szolgáltatási kiadások (vásárolt élelmezés, szállítás, közüzemi díjak, karbantartás,  

   egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások), melyek 5.005 ezer forintra 

 Áfa kiadások, melyek 1.532 ezer forintra, 

 Kiküldetés, reprezentációs kiadások, melyek 96 ezer forintra, 

 Egyéb dologi kiadások melyek 450 ezer forintra, 

 Adók, díjak (pályázati díjak, vagyon – és gépjármű biztosítások), melyek 75 ezer  

   forintra teljesültek. 

 

A dologi kiadások intézményenkénti teljesítését az alábbi táblázat mutatja: 

 

Megnevezés 

Módosított 

előirányzat 

 ezer Ft. 

Teljesítés 

ezer Ft 

 

Teljesítés 

%-a 

Önkormányzat 27942 23221 83,10 % 

Polgármesteri Hivatal 13752 5459 39,70 % 

Mohácsy F. Faluház - 

IKSZT 

13944 7674 55,03 % 

Összesen: 55638 36.354 65,34 % 

 

A személyi jellegű juttatások, a munkaadót terhelő járulékok és dologi kiadások alakulását 

intézményenként és kiemelt előirányzatonként a 3.a. sz. melléklet tartalmazza. 

 

Támogatások, pénzeszköz átadások: 

 

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal által nyújtott szociális célú támogatásokat, 

pénzeszköz átadásokat tartalmazza, melynek főösszege 37.583 ezer forint, melyből  

 Rendszeres és eseti pénzbeli ill. természetbeli ellátások összege 22.944 ezer forint, 

 Többcélú Kistérségi Társulásnak fizetett tagdíjak, feladatellátáshoz történő 

hozzájárulások összege 748 ezer forint. 

 Ágasegyháza – Orgovány Községek intézményfenntartó társulásának a 

működéshez történő hozzájárulás 13.130 ezer forint. 

 A működési célú pénzeszköz teljesítési összege 607 ezer forint. 

 

Felhalmozási kiadásaink teljesítési összege 14.614 ezer forint.   

A felhalmozási kiadások részletezését célonként és feladatonként az 4. számú melléklet 

tartalmazza. 
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Beruházások között szerepel a Rákóczi úti sebességcsökkentő beruházás 4.660 ezer forinttal, 

kerti traktor beszerzés 502 ezer forinttal, telekvásárlás (vákuum gépház) 800 ezer forinttal és 

egy defibrilátor  készülék beszerzése 131 ezer forinttal. 

 

Felújítások teljesítési főösszege 8.521 ezer forint, mely tartalmazza a faluház felújításának 

2010 évről áthúzódó részletét 4.235 ezer forinttal, a faluházban lévő szerver gép felújítását 

356 ezer forinttal, a faluközpont felújítását 3.651 ezer forinttal és önkormányzati ingatlanok 

felújításához igénybe vett pályázati tanácsadást 279 ezer forinttal.  

 

 

Tisztelt Képviselő- testület! 

 

 

A fentiekben leírtak, valamint a mellékletekben bemutatott részletes adatok alapján kérem, 

hogy az önkormányzat 2012. háromnegyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót vitassa meg, 

a mellékelt határozati javaslatot emelje határozattá. 

 

Ágasegyháza, 2012. november 06. 

 

 

 

 

           (:Füredi János:) 

       Ágasegyháza Község Polgármestere   

 

 

 

 

H a t á r o z a t i  j a v a s l a t   

 

  Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta az 

 Önkormányzat 2012 háromnegyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót, melyet 

143.530 ezer forint bevételi és 129.789 ezer forint kiadási főösszeggel elfogad. 

 

Határidő: 2012. november 30. 

Felelős: Polgármester 
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4.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 

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

57/2012. számú előterjesztés 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő- testület 2012. november 27.-i ülésére 

 

Tárgy: Ágasegyháza Község Önkormányzat 2013.évi költségvetési koncepciója 

 

 

Tisztelt Képviselő- testület! 

 

A költségvetési koncepció készítésére vonatkozó előírásokat az Államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. Törvény 24.§. (1) bekezdés valamint a 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet az 

államháztartás működési rendjéről tartalmazza. 

 

A hivatkozott törvény előírja, hogy a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót 

november 30-ig, a helyi önkormányzati képviselő-testületi tagok általános választásának 

évében legkésőbb december 15-ig kell a képviselő-testület elé terjeszteni. 

 

A koncepció tartalmára, formájára nincs szigorú, kötelező érvényű előírás. Elsődleges célja a 

költségvetés végleges kialakításához szükséges alapelvek, főbb célkitűzések meghatározása. 

 

A koncepció elkészítéséhez a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetési törvényjavaslata 

állt rendelkezésre. 

 

A kormányzat gazdaságpolitikája 

 

Az elmúlt időszakban a Kormány egy elhúzódó pénzügyi-gazdasági válsággal terhelt 

külgazdasági környezetben költségvetési trendfordulót hajtott végre, sikeresen csökkentette az 

államadósság mértékét, miközben az államadósság visszaépülését megakadályozó munkaerő-

bővítésen alapuló és növekedésorientált strukturális reformokat hajtott végre. 

 

Az első Széll Kálmán Tervvel a Kormány lerakta a legszükségesebb alapokat ahhoz, hogy a 

reálgazdaság is növekedni tudjon, miközben hosszú távon fenntarthatóvá tette az 

államháztartás egyensúlyát. 

 

Magyarország államadóssága így 2011-ben csökkenő pályára állt, a maastrichti adósság GDP-

arányosan 80,6%-ra csökkent. A tartósan és jelentősen 3% alatt maradó, fokozatosan 

csökkenő mértékű államháztartási hiány és a növekvő GDP biztosítja, hogy az 

adósságállomány csökkenése 2013-ban is folytatódjon. 

 

http://agasegyhaza.hu/
mailto:pmstrh@t-online.hu
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Az elkövetkező periódusban a Kormány célja, hogy a reformok elérjenek az emberekhez, és 

az erőfeszítések a munkahelyek teremtésében, a gazdaság és a bérek növekedésében 

nyilvánuljanak meg. Az új Munka Törvénykönyve, a munkaerőpiacra történő visszalépést a 

közfoglalkoztatáson keresztül segítő Start-munkaprogram és a Széll Kálmán Terv kínálati 

oldali hatásai fokozatosan érzékelhetővé válnak a munkaerőpiacon, 2013-ban a 

versenyszférában folytatódik a foglalkoztatottság növekedése. Nemzetgazdasági szinten a 

foglalkoztatottak száma 2,2%-kal bővülhet 2013-ban.  

 

A Kormány gazdaságpolitikai célja a hosszú távú kilátások alapján egy ambiciózus gazdasági 

növekedés megalapozása, de az euroövezeti válságból való lassú kilábalás számottevő 

kockázatot hordoz magában. A kockázatokat figyelembe véve a költségvetés 2013. évi 

sarokszámainak tervezése egy óvatos, 1,6%-os GDP növekedésen alapul. 

 

A GDP növekedést így 2013-ban még túlnyomórészt a nettó export fogja adni, különös 

tekintettel arra, hogy a jelenleg folyó autóipari beruházások eredményeként létrejövő 

kapacitások 2012-2013-ban kezdik meg a termelést és az exportértékesítést. 

 

A nettó export vezérelte növekedés hatására a feldolgozóipari beruházások szerepe 2013-ban 

is jelentős marad. A nagy autóipari beruházásokból érkező működő-tőke a megelőző évhez 

képest kisebb mértékben még ebben az évben is jelen lesz, és várhatóan más feldolgozóipari 

ágazatok beruházási aktivitása is növekszik. A feldolgozóipari kapacitások bővülése növeli 

Magyarország potenciális kibocsátását, hozzájárulva a hosszabb távú gazdasági 

növekedéshez, makrogazdasági stabilitáshoz. 

 

A gyengén teljesítő építési beruházások csak a háztartások jövedelmi pozíciójának és a 

hitelezési feltételek erőteljesebb javulását követően bővülhetnek ismét, 2013-ban még inkább 

stagnálásra lehet számítani ezen a területen. Az uniós források felhasználása 2013-ban is 

jelentősen hozzájárul a magyar bruttó állóeszköz-felhalmozás növekedéséhez. A korábbi 

évekhez hasonlóan a források döntően infrastrukturális beruházásokat finanszíroznak, illetve 

belőle részesül a mezőgazdasági szektor is. Az állami beruházások szintje így meghaladja a 

2011-es és a korábbi évek átlagát. 

A háztartások reáljövedelme bővül a kedvezőbb munkaerőpiaci kilátások miatt, másrészt a 

végtörlesztés és a késedelembe esett adósok hiteleinek kedvezményes árfolyamon történő 

konvertálása az előző évhez képest már 2013-ban nagyobb javulást eredményez a háztartások 

nettó jövedelmi helyzetében. A belföldi áralakító tényezőket tekintve a tervezett 

adóintézkedések meghatározó szerepet fognak játszani a 2013-as infláció alakulásában. 

 

Adó- és járulékpolitikai célkitűzések 

 
A következő évre vonatkozó szabályozási változásokat két szempont határozza meg. A 

kedvezőtlen makrogazdasági körülményekre való tekintettel az államadósság csökkentésének 

elemi érdekét szem előtt tartva, a kitűzött hiánycélhoz biztosítani kell a megfelelő 
költségvetési bevételeket. Emellett az adópolitikai lépések – az ország jelenlegi nehéz 

gazdasági és költségvetési helyzetének ellenére – továbbra is az arányos és egységes 

adórendszer megteremtésére, a munkát terhelő adók csökkentésére, a vállalkozások terheinek 

mérséklésére, a magyar cégek versenyképességének javítására irányulnak. A Kormány nagy 
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hangsúlyt helyez arra, hogy a jövedelmi adók súlya tovább csökkenjen, és elsősorban a 

közvetett, fogyasztási/forgalmi típusú adók súlya növekedjen. 

 

A személyi jövedelemadó esetén 2013-tól megszűnik az évi 2 millió 424 ezer forintot 

meghaladó, összevont adóalapba tartozó jövedelmeket terhelő adóalap-kiegészítés. A 

jövedelem nagyságtól függetlenül valamennyi összevont adóalapba tartozó jövedelem 

adóterhelése 16% lesz. 

 

Az általános forgalmi adó esetében a mezőgazdaság egyes termékei a fordított áfa 

hatálya alá kerültek 2012. július 1-jétől. 

 

A jövedéki adó területén 2013-ban is szükséges egyes jövedéki termékek adómértékének az 

emelése. Ez a szabályozás előrevetíti, hogy a dohánytermékek adómértékének el kell érnie a 

2018. évre az Európai Unió által meghatározott minimumadó szintjét, továbbá elősegíti, hogy 

az adórendszerben emelkedjen a forgalmi adók aránya. 

 

A pénzügyi tranzakciós illetéket a Kormány által elfogadott Széll Kálmán Terv 2.0  hívta 

életre, a költségvetési egyensúly javítása érdekében. Az új adónem 2013. január 1-jétől lép 

hatályba. A tranzakciós illeték a Magyarország területén végrehajtott – egyes meghatározott – 

fizetési műveletekhez kapcsolódó új közteher. Jellemzője, hogy egyfázisú, forgalmi típusú 

illeték, amely alapvetően a lakossági és vállalati banki tranzakciókra, valamint a postai 

ügyletekre terjed ki. Előnye, hogy rendkívül széles alapot terhel. 

 

A távközlési adó 2012. július 1-jétől kerül bevezetésre. Az új adónem alanya a távközlési 

szolgáltató. Az adóalap az indított hívások időtartama, valamint a küldött üzenetek száma, az 

adó mértéke egységesen 2 forint/megkezdett perc vagy küldött üzenet. 

 

A pénzügyi szervezetek különadója esetében új szabályozás lép életbe, a biztosítótársaságok 

2013. évtől kikerülnek az adónem hatálya alól. Kedvezmény a továbbra is érintett szervezetek 

számára, hogy az adómérték a felére csökken. 

 

Az egyes ágazatokat terhelő különadó (bolti kiskereskedelem, távközlés, energiaellátók) az 

előzetes tervvel összhangban 2013-tól megszűnik. 

 

Az energiaellátók jövedelemadója 2013. évben továbbra is megmarad, az adónem személyi 

köre kiegészül a villamos energia és földgáz törvényben meghatározott egyetemes 

szolgáltatóval, elosztói engedélyessel, a közüzemi vízszolgáltatást nyújtó és települési 

hulladékkezelést végzőkkel. Az adó mértéke 8%-ról 11%-ra változik.  

 

A biztosítási adó 2013. január 1-jével a baleseti adót, a biztosítókat terhelő pénzügyi 

intézmények különadóját és a tűzvédelmi hozzájárulást váltja ki. A biztosítási adó a 

biztosító bruttó díjbevételére kerül kivetésre, mértéke biztosítási ágazatonként eltérő. 

Az adót a biztosító havonta vallja be és fizeti meg. 
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A bányajáradék döntő részét, több mint 97%-át továbbra is a kőolaj- és a földgáztermékek 

utáni befizetések jelentik. Az árát továbbra is az árfolyam, valamint a kőolaj és a földgáz 

világpiaci árának változása határozza meg. 

 

A helyi önkormányzatok támogatása 

 
A 2013. évtől az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is 

alapjaiban változik meg. A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az 

államhoz kerül. Ehhez igazodóan a feladatellátást szolgáló, eddig az önkormányzatoknak 

átengedett források nagyobb része, illetve egyéb, feladathoz szorosan nem kötődő 

támogatások tekintetében is megteremtésre kerül a feladatok és források telepítésének 

egységessége. 

 
A változásokkal párhuzamosan, a megmaradó feladatok tekintetében a forrásszabályozás 

átalakítása sem maradhat el. Új finanszírozási struktúra kerül kialakításra, mely elszakad az 

eddigi jellemzően normatív támogatási rendszertől. E szempontból kiemelkedő szerepe van az 

ágazati feladatok meghatározásának, a kötelező önkormányzati feladatok és helyi közügyek 

szétválasztásának. Jellegükből fakadóan ugyanis az egyes közszolgáltatások eltérő 
finanszírozási technikát igényelnek, így a költségvetési törvényjavaslat az önkormányzati 

támogatásokat a szakmai törvények (illetve az ezek módosítására vonatkozó kormányzati 

döntések) logikáját követve határozza meg. 

 

Alapvető tervezési koncepcióként jelenik meg az az elv, hogy az a finanszírozási modellek 

átstrukturálásával megnyíljon a lehetőség a korábban az államadósságot újratermelő 
alrendszerek fenntartható működtetésére. 

 

A ma még az önkormányzati szervek (jegyző, polgármester, kivételesen ügyintéző) által 

ellátott államigazgatási feladatok mértéke mérséklődik, az ügyek zöme a 2013. január 1-jétől 

létrejövő járási kormányhivatalokhoz kerül. E módosítások célja a mainál korszerűbb és 

hatékonyabb hatósági ügyintézés kialakítása, megszüntetve ezzel a korábban létező túlzottan 

bürokratikus, lassú és töredezett struktúrát. 

 

A változások miatt az eddig az önkormányzatokat megillető gyámügyi és okmányirodai 

normatív hozzájárulások, a körjegyzőségi feladatokhoz kapcsolódó támogatás, valamint az 

általános üzemeltetési normatíva egy része, összesen mintegy 30 milliárd forint a KIM 

fejezetébe kerül át a járási és fővárosi kerületi kormányhivatalok fenntartása céljából. 

 

A közoktatás új alapokra helyezése és az oktatás színvonalának emelése a társadalom évek óta 

jelentkező jogos elvárása. Ennek kívánt megfelelni a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény azzal, hogy a nemzeti köznevelés biztosításában az elsődleges felelősség az 

államot terheli. Az új rendszerben a feladatellátás az eddigi állami-önkormányzati 

feladatmegosztás jelentősen megújuló formáját jelenti, függetlenítve az oktatás színvonalát a 

települések pillanatnyi anyagi helyzetétől. 

 

Az ágazatban az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás lesz, amelyhez a központi 

költségvetés több elemű támogatással járul hozzá.  
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Az iskolai oktatás területén az állam jelentős terhet vesz le az önkormányzatok válláról, 

hiszen a pedagógusok és a szakmai munkát közvetlenül segítők bérének finanszírozását 

átvállalja.  

 

A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben is jelentős változások várhatók, az ezekre 

vonatkozó szaktörvényi módosulásokról ugyanakkor az Országgyűlés még nem döntött.  

 

A pénzbeli ellátások terén fontos változás, hogy a jegyzői hatáskörben levő segélyek a 

jövőben „létalapként” egyesülnek. E kategória egységesebb rendszerként fogja össze a 

jelenlegi jövedelemhez, vagy különböző élethelyzetekhez kapcsolódó támogatásokat 

(megtartva ugyanakkor az egyes élethelyzetek különbözőségéből eredő eltéréseket). A 

szakmai elképzelések szerint a létalap: 

alaptámogatási komponense nyújtana segítséget a kellő jövedelemmel nem rendelkező 
háztartásoknak úgy, hogy jövedelmüket egy meghatározott szintig kiegészíti (azaz ide 

tartozna a mostani foglalkoztatást helyettesítő támogatás, illetve a rendszeres szociális 

segély), 

kiegészítő támogatási komponense foglalná magába a háztartás társadalmilag elismert 

egyéb szükségleteinek biztosításához nyújtott támogatásokat (pl. a lakásfenntartási 

támogatást). 

A létalapként nyújtott ellátásokat önkormányzati szinten (a képviselőtestület hatáskörében) 

már csak egy, ún. krízisellátás egészítheti ki, amely az egyének, háztartások egyedi, átmeneti 

jellegű krízishelyzetének megoldását segíti. 

 

Az önkormányzatok kulturális feladatainak – ezen belül a kulturális javak védelme, a 

muzeális intézmények, a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás – biztosításához a 

központi költségvetés 2013. évben (a korábbi évektől eltérően) önálló előirányzaton biztosít 

támogatást. Ennek célja, hogy a rendelkezésre álló források az eddigieknél célzottabban 

jussanak el e területhez. Változatlanul biztosított a megfelelő forrás a települési 

önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó - művészeti szervezetek 

támogatására is. 

Emellett a központosított előirányzatok között továbbra is lehetőség lesz az önkormányzati 

fenntartású könyvtárak állománygyarapítására, a közművelődési tevékenység 

érdekeltségnövelő támogatására, az „art” mozik fejlesztésére, valamint a múzeumok szakmai 

támogatására is. 

 

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett 

önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi 

adóztatás, stb.) teszik ki. Ezen helyi közügyek ellátását egy - az önkormányzatok 

jövedelemtermelő képességétől függő - általános jellegű támogatás szolgálja 2013-tól. A 

helyi önkormányzatokat megillető, helyben maradó személyi jövedelemadó részesedés 2013-

tól megszűnik, azzal, hogy a helyben maradó személyi jövedelemadó – feladat-

átcsoportosítással nem érintett – összege ezen általános jellegű támogatásba épül be. Szintén 

ide csoportosul át a jelenlegi formájában megszűnő, a települési önkormányzatok közötti 

jövedelemkülönbség mérséklésére fordított forrás is. 
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A 2013. évtől az eddigi jövedelemkülönbség mérséklés helyett az átalakított támogatási 

rendszer egésze, benne pedig elsősorban az általános támogatás segíti hozzá az 

önkormányzatokat az egyenlő esélyű feladatellátáshoz. Az általános támogatás lényege, hogy 

a települési önkormányzatok az új önkormányzati törvényben meghatározott, célzott 

támogatással nem támogatott feladataihoz kapcsolódó elismerhető kiadás csökkentésre kerül a 

helyi bevételekkel (a gépjárműadó önkormányzati része, az iparűzési adó esetében az elvárt 

összeg, valamint az egyéb helyi adók összegének fele), és az ezt követően fennmaradó 

különbözethez biztosít a központi költségvetés támogatást. 

 

A helyi adók - így az iparűzési adó - rendszerét a finanszírozás átalakítása nem érinti. Az 

ebből származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad, 

és helyben járul hozzá a feladatokhoz. 

 

Mindezek mellett az esetleges egyedi működési problémák kezelésére az új önkormányzati 

törvény előírásainak megfelelően kiegészítő támogatást lehetővé tevő tartalék, a közfeladatok 

változásaiból eredő, előre nem tervezhető kiadásokra szerkezetátalakítási tartalék előirányzat 

szolgál. Ez utóbbi biztosít gyors és rugalmas beavatkozási lehetőséget az önkormányzati 

feladatrendszer változása miatt felmerülő esetleges pénzügyi feszültségekre. 

 

Ágasegyháza Község Önkormányzat bevételei a 2013.évi költségvetéshez 

 

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 

 

Mint a fentiekből is kitűnik, az önkormányzatok központi költségvetésből biztosított 

támogatása teljes mértékben átalakul 2013-ban. A korábban megszokott normatív 

támogatásokat felváltja a feladatfinanszírozás. Ez csak a kötelező feladatokra vonatkozik, 

az önként vállalt feladatok tekintetében ugyanis semmilyen támogatásra nem vagyunk 

jogosultak, azt a saját bevételeink terhére vállalhatjuk.  

 

A feladatfinanszírozás egyik fontos tulajdonsága, hogy csak az adott feladatra használható fel, 

az esetleges maradvány összegét vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.  

  

Az alábbi jogcímeken kapunk támogatást 2013-ban: 

 

Települési önkormányzatok működésének támogatása  

 

 Önkormányzati hivatal működésének támogatása ( A támogatás az elismert hivatali 

létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei 

figyelembevételével illeti meg az önálló polgármesteri hivatallal rendelkező 

önkormányzatot, vagy a közös önkormányzati hivatalt.) 

 

 A zöldterület – gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása: (A 

támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó 

építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága 

alapján illeti meg.) 
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 Közvilágítás fenntartásának támogatása: (Az önkormányzatot alaptámogatás illeti 

meg, melynek összege az adott településkategóriába tartozó legkisebb nettó működési 

kiadás 80%-a, de legalább 20 000 forint . Emellett a feladathoz kapcsolódó számított 

támogatás meghatározása településkategóriánként – a  szakfeladatokhoz kapcsolódó 

nettó működési kiadásokra figyelemmel – számított átlagos a teleülésen kiépített 

kisfeszültségű hálózat egy kilométerére jutó kiadási szint figyelembevételével 

történik.) 

 

 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása: (A támogatás 

meghatározása a településkategóriánként — a  szakfeladatokhoz kapcsolódó nettó 

működési kiadásokra figyelemmel — számított átlagos, a településen lévő köztemető 

egy négyzetméterére jutó kiadási szint figyelembevételével történik.) 

 

 Közutak fenntartásának támogatása: (A támogatás meghatározása 

településkategóriánként – a szakfeladatokhoz kapcsolódó nettó működési kiadásokra 

figyelemmel – számított átlagos, a településen lévő belterületi út egy kilométerére jutó 

kiadási szint figyelembevételével történik .) 

 

 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása: (A központi költségvetés 

támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011 . évi CLXXXIX. törvény 13 §.- ban meghatározott, a 

fentiekben nem nevesített feladatok ellátására.) 

 

Az önkormányzatok köznevelési feladatinak támogatása: 

 

 Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 

bértámogatása:  (A központi költségvetés feladathoz kötött támogatást biztosít az 

óvodát fenntartó települési önkormányzat részére az általa foglalkoztatott 

óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 

bérének és az ehhez kapcsolódó, 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási adó 

kifizetéséhez.) 

 Óvodaműködtetési támogatás:  (A kötött felhasználású támogatás megilleti a 

települési önkormányzatot az általa fenntartott óvodában nevelt — a 2012/2013 . 

nevelési évi, nyitó (október 1-iei) tényleges közoktatási statisztikai, és a 2013/2014 . 

nevelési évi, nyitó (október 1-jei) becsült közoktatási statisztikai — tényleges 

gyermeklétszám után, a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, 

az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések 

beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája 

folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz.) 

 

 Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása:  (A feladathoz kötött 

támogatás megilleti a települési önkormányzatot a közigazgatási területén lévő 

óvodában, nappali rendszerű közoktatásban, továbbá a kollégiumi ellátásban részt 

vevő — 2012/2013. tanévi nyitó, illetve a 2013/2014 . tanévi nyitó köznevelési 

statisztikai létszáma alapján figyelembe vehető — [azon gyermekek, tanulók után, 
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akik számára a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény (a továbbiakban : Gyvt.) 151. § (5) bekezdése alapján 50%-os normatív 

étkezési térítési díj-kedvezmény biztosított, illetve azok után a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő óvodások, 1-8. évfolyamos általános iskolai 

tanulók után, akik számára ingyenes étkeztetést biztosítanak.) 

 

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: 

 

 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése: (A központi költségvetésből való 

igénylésre szolgál. Az önkormányzatok által 2013. január hónapban kifizetett 

rendszeres szociális ellátások központi költségvetésre jutó rész.) 

 

 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz:  (Az önkormányzati helyi hatáskörű 

segélyezéshez, a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önrészhez, valamint az 

állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi támogatásához 

járul hozzá.) 

 

 Szociális étkeztetés: (A támogatás a települési önkormányzatot a szociális 

étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti meg.) 

 

 Házi segítségnyújtás: (A támogatás a települési önkormányzatot a házi segítségnyújtás 

keretében ellátott személyek száma szerint illeti meg.) 

 

 Tanyagondnoki szolgáltatás: (A támogatás a települési önkormányzatot az ellátást 

biztosító szolgálat száma alapján illeti meg.) 

 

Önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása: 

 

 Települési önkormányzatok támogatása a közművelődési feladatokhoz: (A települési 

önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg a támogatás az Mötv .-ben, valamint 

a Kult. tv.-ben meghatározott könyvtári és közművelődési feladatainak ellátásához.) 

 

A fentiekben részletezett bevételi források tényleges összegét még nem ismerjük, szinte 

valamennyi jogcím esetében a településre kimutatott KSH adatok lesznek a mérvadóak, ez 

alapján központilag fogják kiszámítani a támogatás összegét.  

 

További fontos változás az önkormányzatok finanszírozási rendszere, ugyanis a korábbi 

években megszokott havi finanszírozás helyett lesznek olyan feladatok, melyekre csak 

negyedévente fogunk támogatást kapni. Ebből következik, hogy a kiadásainkat is majd így 

kell ütemezni. 

 

A központi források terén tehát nagy a bizonytalanság, azonban mindenképpen úgy 

számolunk, hogy az összes központi költségvetési támogatás eléri a 2012.évi szintet. 

 

Önkormányzati saját bevételek: 
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 Helyi adó bevételek: A 2012.évi bevételekhez képest emelkedést nem tervezünk. Ezen 

a bevételi jogcímen nem történik elvonás.  

 

 Átengedett gépjárműadó: A korábbi évek 100 %-os átengedésével ellentétben csak 40 

% maradhat az önkormányzatnál, 60 % a központi költségvetést illeti meg. Az adó 

beszedése, behajtása továbbra is kizárólagos önkormányzati feladat. 

 

 Intézményi működési bevételek: Az étkezési térítési díjak, bérleti díjbevételek, áfa és 

kamatbevételek, hatósági jogkörhöz kapcsolódó bevételek továbbszámlázott 

szolgáltatás bevételeivel számolunk a 2012.évi teljesítés szintjén. 

 

 Átvett pénzeszközök: Elsősorban a Munkaügyi Központ támogatásával számolunk a 

közfoglalkoztatás költségeihez, továbbá az egészségügy működésének OEP 

finanszírozását tervezzük szintén a 2012.év teljesítési szintjén. 

 

 Felhalmozási bevételek: Ezen a bevételi jogcímen csak az önkormányzati 

telekértékesítéssel számolunk, mégpedig 2 – 3 telek esetében. 

 

Ágasegyháza Község Önkormányzat 2013.évi kiadásai:   

 

Az önkormányzati feladatellátás mértéke megváltozik a következő költségvetési évben. Nem 

kis változást okoz az oktatási társulás megszűnése, hiszen az óvodai ellátás visszakerül 

önkormányzatunkhoz, valamint az alapfokú oktatás területén a fenntartási költségeket is 

felvállaltuk. 

 

Az óvodai feladatellátásnál világos, az iskola fenntartásnál viszont egyáltalán nem tudjuk, 

hogy milyen bevételekkel számolhatunk 2013-ban. Mindennek ellenére talán a két 

legfontosabb önkormányzati feladat, amit biztosítani kell esetlegesen más feladatok terhére is. 

 

Az önkormányzati feladatellátásban további lényeges változás, hogy 2013. január 1-től a 

Járási Hivatal vesz át meghatározott hatósági feladatokat a Polgármesteri Hivataltól. Ez 

személyi változással és vagyonátadással is jár.  

 

Szintén a Polgármesteri Hivatalt érintő változás, hogy legkésőbb 2013. február 28-ig közös 

önkormányzati hivatalt kell létrehozni valamelyik környező település Polgármesteri 

Hivatalával. Ez az intézkedés gyökeresen felforgathatja a jelenlegi állapotot, Mindez a 

jövőbeni megállapodás függvénye. 

 

Az eddig részletezett feladatok várható kiadásainak pontos meghatározása lehetetlen, hiszen 

az átalakítással kapcsolatos szervezeti változások kivitelezése, a jövőbeni megállapodások 

számos változást – esetleg meglepetést – okozhatnak. 

Egyéb önkormányzati feladatok tekintetében továbbra is elsődlegesek a kötelező feladatok.  

Mivel hogy minden egyes feladathoz meg kell határozni a feladatellátás forrását is, óriási 

szerepe van annak, hogy az önkormányzatunkat megillető bevételeket a lehető legnagyobb 

hatékonysággal be is szedjük. 2013.évtől ugyanis a működési kiadásaink teljesítéséhez hitelt 

nem vehetünk fel, így a saját bevételeink terhére teljesíthetjük a kiadásokat. Még az sem 
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elképzelhetetlen, hogy egy – egy feladathoz biztosított központi támogatás csak részben 

fedezi majd a kiadási szükségleteket. Ezt is saját bevételből kell kiegészíteni. 

 

A fentiekben részletezettek alapján Ágasegyháza Község Önkormányzat 2013.évi 

költségvetésének összeállításához az alábbi irányelvek meghatározását javaslom a Tisztelt 

Képviselő- testületnek: 

 A kötelező feladatok ellátásának zavartalan biztosítása 

 Minden lehetséges eszközzel törekedni kell az önkormányzat követeléseinek 

beszedésére. 

 Hatékony vagyongazdálkodás 

 A 2013.évi költségvetést érintő önkormányzati rendeletek határidőben történő 

módosítása 

 A szükséges szervezeti változások meghozatala a 2013. évi költségvetés elfogadása 

előtt 

 Az alapító okiratok felülvizsgálata és módosítása 

 

Mindezen tervezési irányelvek betartása elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a 2013.évi 

költségvetésünk egyensúlyban legyen, a tervezett bevételeink és kiadásaink megalapozottak 

és tarthatóak legyenek. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy előterjesztésemet vitassa meg, az alábbi 

határozati javaslatot emelje határozattá. 

 

Ágasegyháza, 2012. november 19, 

 

        (:Füredi János:) 

       Ágasegyháza Község Polgármestere 

H a t á r o z a t i  j a v a s l a t :  

 

   Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

   megtárgyalta az önkormányzat 2013.évre vonatkozó költségvetési 

   koncepcióját és alábbi tervezési irányelveket határozza meg: 

  

o A kötelező feladatok ellátásának zavartalan biztosítása  

o Minden lehetséges eszközzel törekedni kell az önkormányzat követeléseinek 

beszedésére. 

o Hatékony vagyongazdálkodás 

o A 2013.évi költségvetést érintő önkormányzati rendeletek határidőben történő 

módosítása 

o A szükséges szervezeti változások meghozatala a 2013. évi költségvetés 

elfogadása előtt 

o Az alapító okiratok felülvizsgálata és módosítása 
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5.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 

═══════════════════════════════════════════════════ 
58/2012.  Tárgy: Ágasegyháza Község Képviselőtestületének  a 

9/2012.(VI.26.) számú és 8/2008. (X.07.) számú 

rendeleteinek hatályon kívül helyezése és  

12/2008.(X.07.) számú rendeletének módosítása 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2012. november 27. napi ülésére 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 
 

I. 
 

Képviselőtestületünk a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény [továbbiakban:MhÖtv.] 51.§ (4) bekezdésében és 143. § (4) bekezdésében, valamint a 

szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. 

törvény 254. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – más önkormányzatokhoz 

hasonlóan – megalkotta 2012. júniusában a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról 

szóló 9/2012.(VI.26.) számú önkormányzati rendeletét.  

A rendelet hatályba lépését követően az alapvető jogok biztosa az Alkotmánybíróságnál 

kezdeményezte az MhÖtv.-nek az önkormányzatok számára rendeletalkotási felhatalmazást 

adó 51.§ (4) bekezdésének és 143. § (4) bekezdés e) pontjának a megsemmisítését. Az e 

kezdeményezés alapján indult eljárását az Alkotmánybíróság – II/1477/2012. számon – 2012. 

november 12-én zárta le oly módon, hogy a hivatkozott jogszabályhelyeket a Magyar 

Közlönyben való megjelenést követő nappal megsemmisítette.  

A fentiekre tekintettel tehát a megsemmisített jogszabályhelyekre hivatkozással megalkotott  

tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokat szabályozó önkormányzati rendeleteket és 

egyéb rendelkezéseket a legrövidebb időn belül hatályon kívül kell helyezni. 

Mindezek alapján arra kérem a Képviselőtestületet, hogy 9/2012.(VI.26.) számú rendeletét 

most helyezze hatályon kívül, és a jelen előterjesztés mellékletében foglalt rendelet-tervezet 1. 

§-ában meghatározottak szerint  szíveskedjen rendelkezni. 
 

II. 
 

Képviselőtestületünk 2008. májusában alkotta meg az állatok tartásáról és az ebazonosító 

védjegy bevezetéséről szóló 8/2008. (V.27.) számú rendeletét, mely a haszonállatok, illetőleg 

a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályait, az állattartók kötelességét határozta meg.  

 A rendelet elfogadása után született meg a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és 

forgalmazásáról szóló 41/2010.(II.26.) Kormány  rendelet, amely szoros kapcsolatban áll az 

élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról szóló 

2012. évi XVIII. törvénnyel. Ezen magasabb szintű jogszabályok megalkotásával a tárgykörre 

vonatkozó jogi helyzet is alapvetően megváltozott, mivel eddig nem volt a kedvtelésből tartott 

http://agasegyhaza.hu/
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állatok tartásáról országos szintű szabályozás, amelyhez az önkormányzatoknak 

alkalmazkodni kellett volna.  

 A kormányrendelet elfogadása kapcsán az Alkotmány Bíróság a 146/2011.(XII.2.) ÁB. 

határozatában rámutatott arra, hogy:  „a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályozása 

nem lehet a helyi önkormányzatok képviselő-testületének biztosított jogalkotási tárgy.”  

 Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosítását 

tartalmazó 2012. évi XVIII. törvény 5. § - a a módosított törvény 6. § - át kiegészíti a (6) 

bekezdéssel, mely szerint „mezőgazdasági haszonállat tartása önkormányzati rendeletben nem 

korlátozható.” (A „tartás” nemcsak a tartott állatok számszerűségét jelenti, hanem a tartás 

körülményeit és módját.)  

 Fentiekre tekintettel tehát a jelenleg irányadó magasabb szintű jogi szabályozás szerint mind 

a kedvtelésből tartott állatokat, mind pedig a haszonállatokat úgy kell tartani, hogy a tartás 

körülményei és módja megfeleljen a korábban említett tárgykörben született, magasabb szintű 

jogszabályok rendelkezéseinek, illetve a közegészségügyi, járványügyi és építésügyi 

előírásoknak.   

Ha kedvtelésből tartott állat, illetve haszonállat tartása sérti  a vonatkozó előírásokat, akkor 

annak megszüntetésére az állattartó egyéb anyagi jogszabály alapján kötelezhető, illetve ha az 

állattartás módja sérti a környezetben élők nyugalmát veszélyezteti mások egészségét, testi 

épségét, sérti a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényben (továbbiakban: Ptk.) 

írt szomszédjogokat, vagy szennyezi a környezetet, anyagi kárt okoz a Ptk. 191. § - a alapján 

birtokvédelmi eljárás indítható.  

 A fent leírtakból következik, hogy az időközben megjelent jogszabályok tartalmának 

figyelembe vételével hatályon kívül kell helyezni az állatok tartásáról és az ebazonosító 

védjegy bevezetéséről szóló 8/2008. (V.27.) számú önkormányzati rendeletet is, s így arra 

kérem a Testületet, hogy  a jelen előterjesztés mellékletében foglalt rendelet-tervezet 2. §-

ában meghatározottak szerint  szíveskedjen rendelkezni. 
 

III. 
 

Képviselőtestületünk 2008. december 7-én alkotta meg a közterület használatáról szóló - 

többször módosított - 12/2008. (X.07.) számú rendeletét, amelynek melléklete szabályozza a 

közterület használati díj mértékét attól függően, hogy milyen formában, illetőleg módon 

történik ténylegesen a közterület igénybevétele.  

A mellékletbéli szabályozás azonban nem teljes körű, mert nincs tekintettel a közterületen 

elhelyezhető építményfajták rendkívül változatos típusaira és ingatlan-nyilvántartás szerinti 

minősítésére. Ezért kezdeményezem, hogy a Testület módosítsa 12/2008. (X.07.) számú 

rendeletét oly módon, hogy annak mellékletét az alábbi 12. ponttal egészíti ki:  

„Közterületen kereskedelmi, vendéglátói, vagy szolgáltatói tevékenység céljából épített, 

felállított 20 m
2 

alatti - ingó vagy ingatlan – áruda, pavilon, egyéb építmény  - függetlenül 

attól, hogy létesítése építési, vagy használatbavételi engedélyköteles-e – teljes területének 

alapul vételével, mely magában foglalja a körülvevő betonozott részt is ………… minden 

megkezdet m
2 

után 1.000 Ft/ m
2
/hónap.” 

Fenti okokra történő hivatkozással kérem a T. Képviselőtestületet a rendeletmódosítás 

megtárgyalására és döntésének meghozatalára. 
 

Ágasegyháza, 2012. november 22. 

                                                                                             Füredi János 

                                                                              Ágasegyháza Község Polgármestere 
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Rendelettervezet: 
 

Ágasegyháza Község Képviselőtestületének  

  /2012.(XI.27.) sz. rendelete  
a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 9/2012.(IV.26.) számú 

rendeletének és az állatok tartásáról és az ebazonosító védjegy bevezetéséről szóló 

8/2008. (V.27.) számú rendeletének a hatályn kívül helyezéséről és a közterület 

használatáról szóló - többször módosított - 12/2008. (X.07.) számú rendelet 

módosításáról 

 
 

1. § 
 

Ágasegyháza Község Képviselőtestületének a tiltott, kirívóan közösségellenes 

magatartásokról szóló 9/2012.(IV.26.)  számú rendelete a hatályát veszti. 

 

 
 

2. § 
 

 

 

Ágasegyháza Község Képviselőtestületének az állatok tartásáról és az ebazonosító védjegy 

bevezetéséről szóló 8/2008. (V.27.) számú rendelete a hatályát veszti. 

 

 

 

3. § 
 

 

Ágasegyháza Község Képviselőtestületének a közterület használatáról szóló - többször 

módosított - 12/2008. (X.07.) számú rendeletének melléklete kiegészül az alábbi 12. ponttal: 

„Közterületen kereskedelmi, vendéglátói, vagy szolgáltatói tevékenység céljából épített, 

felállított 20 m
2 

alatti - ingó vagy ingatlan – áruda, pavilon, egyéb építmény  - függetlenül 

attól, hogy létesítése építési, vagy használatbavételi engedélyköteles-e – teljes területének 

alapul vételével, mely magában foglalja a körülvevő betonozott részt is ………… minden 

megkezdet m
2 

után 1.000 Ft/ m
2
/hónap.” 

 

 

4. § 

 

Jelen Rendelet rendelkezései a kihirdetés napján lépnek hatályba, és másnap a hatályukat 

vesztik. 

 

 

 
 

                  Füredi János      dr. Fazekas István 

Ágasegyháza Község Polgármestere      Ágasegyháza Község Jegyzője 
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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 száma: 59/2012.   
 

Előterjesztés  
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2012. november 27-i ülésére 
 

Tárgy: Közös önkormányzati Hivatal létrehozásának előkészítő munkálatai 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 
 

Mint ismeretes a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 

85.§. értelmében: 

Közös önkormányzati hivatalt hoznak létre azok a járáson belüli községi önkormányzatok, 

amelyek közigazgatási területét legfeljebb egy település közigazgatási területe választja el 

egymástól, és a községek lakosságszáma nem haladja meg a kétezer főt. A kétezer fő 

lakosságszámot meghaladó település is tartozhat közös önkormányzati hivatalhoz. 

Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról vagy megszüntetéséről az érintett települési 

önkormányzatok képviselő-testületei az általános önkormányzati választások napját követő 

hatvan napon belül állapodnak meg. Amennyiben a határidőn belül nem kerül sor a közös 

önkormányzati hivatal létrehozására, vagy ahhoz valamely település nem tud csatlakozni, 

akkor a kormányhivatal vezetője a határidő lejártát követő hónap első napjával kijelöli a 

közös önkormányzati hivatalhoz tartozó településeket. A kijelölés esetén is teljesülnie kell 

az e § alapján meghatározott feltételeknek. A kijelölésről szóló döntés ellen az érintett 

önkormányzat képviselő-testülete – jogszabálysértésre hivatkozással – a törvényszékhez 

fordulhat. 

Abban az esetben, ha a közös önkormányzati hivatalt működtető települések egyike város, 

akkor a város a székhelytelepülés. Egyéb esetekben a székhelytelepülést a közös 

önkormányzati hivatalhoz tartozó önkormányzatok képviselő-testületei határozzák meg. 

Amennyiben a közös önkormányzati hivatalt város működteti, úgy a hivatal létszámát az 

érintett települések képviselő-testületeinek megállapodásával határozzák meg. Megállapodás 

hiányában a városi önkormányzat képviselő-testülete állapítja meg.  

A községi önkormányzatok által létrehozott közös önkormányzati hivatal létszámát az érintett 

képviselő-testületek a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodásban 

határozzák meg.  

A közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodásban meghatározottak szerint 

minden érintett településen biztosítani kell az igazgatási munka folyamatos, vagy időszakos 

ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket. 

A közös önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei 

megállapodhatnak abban, hogy a nem hivatali székhely településeken az ügyfélfogadás a 

közös önkormányzati hivatal által létrehozott, állandó vagy ideiglenes jelleggel működő 

http://agasegyhaza.hu/
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kirendeltség vagy ügyfélszolgálati megbízott személyén keresztül, informatikai hálózat 

alkalmazásával történjen. 

Ágasegyháza lakosság száma sajnos a 2000 főt nem éri el a bázis időszakban, ugyanis a 2010 

évi lakosságszámot kell figyelembe venni. 

A fentiek alapján a legoptimálisabb lenne, ha Ágasegyháza és Fülöpháza együtt alakítanának 

ki Közös Önkormányzati Hivatalt. Alaphelyzetben ez azt jelentené, hogy a Hivatal központja 

településünk lenne, amely előreláthatóan nem járna létszámleépítéssel. Fülöpháza viszont 

azokat a feladatokat látná el, amit a jogszabály hatáskörébe utal, mely alapján 2-3 státusz 

maradhatna Fülöpháza településén a tárgyalások függvényében. 

Sajnos lehetőségeink korlátozottak, így a legjobb megoldás-ként Ágasegyháza-Fülöpháza 

Közös Önkormányzati Hivatal létrehozását diktálná a józan gondolkodás. 

Bármely más szomszédos település nagyobb létszámmal bír, mint Ágasegyháza, ahol a 

lehetőségeink szintén korlátozottak.  

Amennyiben egy nagyobb település Ágasegyházával hozna létre Közös Önkormányzati 

Hivatalt, úgy számolnunk kell azzal, hogy Ágasegyháza tekintetében Hivatali státusz leépítést 

kell végrehajtani, mert a nagyobb település fogja adni a Hivatalt, s Ágasegyháza bőven 

háttérbe szorulhat. 

Amennyiben nem tudunk megállapodni egyetlen településsel sem, ami nem múlhat 

Ágasegyházán, akkor a Kormányhivatal jelöli ki a további hovatartozásunkat, ami a 

legrosszabb lehet. 
 

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy előterjesztésemet szíveskedjen megvitatni és a 

mellékelt határozat - tervezetet emelje határozattá. 
 

Ágasegyháza, 2012. november. 18. 
 

       (:Füredi János:)    

Ágasegyháza Község Polgármestere  
 

Határozattervezet: 
 

Tárgy: Közös önkormányzati Hivatal létrehozásának előkészítő munkálatai 

 

                       Ágasegyháza Község Képviselőtestülete megtárgyalta a polgármester előterjesztését, és úgy 

határozott, hogy – közös önkormányzati hivatal 

létrehozása érdekében - haladéktalanul fel kell venni a 

kapcsolatot Fülöpháza Község Képviselőtestületével, 

illetőleg Polgármesterével.  

Ennek érdekében haladéktalanul tárgyalásokat kell kezdeményezni, s ebből a célból 

Ágasegyháza Község Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy jelentse be 

Ágasegyháza együttműködési szándékát Fülöpháza önkormányzata felé a közös 

önkormányzati hivatal felállítása tekintetében.  

Kezdje el a tárgyalásokat és helyezze előtérbe az optimális státusz szám kidolgozását mind 

kettő település vonatkozásában. 
 

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:60/2012.    

ELŐTERJESZTÉS 
 

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 2012. november 27-i ülésére  
 

Tárgy: Ágasegyháza Pici presszó tető ügye 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

2010 nyarán a faluházra nyert pályázati forrásból a faluház felújítása kezdődött el, melynek az 

ünnepélyes átadása 2010. december 18. napjára esett. A felújításra nyert pályázati összeg nem 

tartalmazott olyan tételt, amely a faluház déli oldalán lévő presszó tető felújítására 

vonatkozott volna. A 2010 évi választások előtt a presszó tetőfelújítása is megtörtént, 

amelyhez az Ágasegyháza Község Önkormányzata biztosította a normál a kúp cserepeket és a 

kiegészítő elemeket. A presszó tetőfelújítása vonatkozásában nem lelhető fel megállapodás, 

szerződés az Önkormányzat és a tulajdonosok között. A tető elkészült és a már említett 

anyagok árai tekintetében elszámolás nem valósult meg. A felújítást megelőzően a tetőt 

beázás rongálta, és a folyamat megállítása miatt feltehetően jóhiszeműen kerülhetett a 

szomszéd tető megjavítására sor, amiből egy jogalap nélküli gazdagodásra lehet 

következtetni. 

Javaslom, hogy a tető anyag árának ügyében kezdeményezzük a tulajdonosok irányában, 

legalább a 2010 évben beszerzett és annak megfelelő árak vonatkozásában számla kibocsátása 

mellett az ellenérték megtérülését. 
 

Kérem a képviselő-testületet, hogy előterjesztésemet vitassa meg és a mellékelt határozat - 

tervezetet szíveskedjen határozattá emelni. 
 

Ágasegyháza, 2012-11-17.  

Füredi János 

                                                                           Ágasegyháza Község polgármestere 
  

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Tárgy: Ágasegyháza Pici presszó tető ügye 
 

Ágasegyháza Község Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester előterjesztését és úgy 

határozott, hogy az Ágasegyháza Pici presszó tulajdonosaival a kapcsolatot fel kell venni és a 

tetőre fordított anyag ár tekintetében a megtérülés iránti intézkedést azonnal meg kell tenni. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti intézkedések megtételére a Pici 

presszó tetőfelújítása során keletkezett anyag ár megtérülésének érdekében. 
 

Határidő: azonnal. 

Felelős: polgármester 

http://agasegyhaza.hu/
mailto:pmstrh@t-online.hu
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8.számú melléklet 

Ágasegyháza Község Polgármestere 

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

Tel.76/571-009      mobil:. 06-20-957-26-92       E-mail: pmstrh@t-online.hu 

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

61/2012. 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 27-i 

ülésére. 

 
 

Tárgy: Ágasegyháza Község Önkormányzat VÍZKÁR elhárítási terv felülvizsgálatának 

elfogadása 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Mint ismeretes Ágasegyháza Község Önkormányzatának is rendelkezni kell VÍZKÁR 

elhárítási tervvel. A tervet évente felül kell vizsgálni december 10. napjáig. A felülvizsgálat 

megtörtént 2012. november 19. napján, melyről jegyzőkönyv készült, az 1. számú melléklet 

szerint. A szükséges intézkedések megtételéről gondoskodtunk. A tervben a megfelelő módon 

javítottuk a javításra szoruló elemeket a felvett jegyzőkönyvnek megfelelően. A tervet az 

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületével jóvá kell hagyatni.  

A VÍZKÁR elhárítási terv felülvizsgált változatát a 2. számú melléklet tartalmazza. 

A 3. számú melléklet tartalmazza a Katasztrófavédelmi Igazgatóság ez irányú 

figyelemfelhívó levelét. 
 

A fentiek alapján kérem a képviselőtestületet, hogy előterjesztésemet megvitatni, valamint az 

alábbi határozattervezetet támogatni szíveskedjen. 

 

Ágasegyháza, 2012-11-19 

 

Füredi János 

Ágasegyháza Község polgármestere 

 

HATÁROZATTERVEZET 

 

……/2012. (11.27.) Kt. Számú határozata      

 

Ágasegyháza Község Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 61 /2012. számú 

előterjesztését és úgy döntött, hogy Ágasegyháza Község VÍZKÁR elhárítási tervét a 2012 évi 

felülvizsgálattal kiegészítve  jóváhagyja. 

 

     Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

mailto:pmstrh@t-online.hu
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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 

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

Előterjesztés szám:62/2012.    

 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testület 

 2012. november 27-i ülésére  
 

 

Tárgy: A Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulási 

megállapodás, módosításának, valamint az alapító okirat elfogadása. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulás társulási 

megállapodása legutóbb 2012. április 17. napján került módosításra, amelyet a társult 

települések képviselő-testületeinek jóváhagyását követően a gesztor önkormányzat 

törvényességi ellenőrzésre felterjesztett a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal (a 

továbbiakban: Kormányhivatal) részére. A Kormányhivatal a társulási megállapodás 

törvényességi vizsgálatával összefüggésben a Humán Szolgáltató Központ Alapító Okiratának 

megküldését kérte. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális- és Gyámhivatala 

lefolytatta a Humán Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálata és területi irodái 2012. évi 

hatósági ellenőrzését.  

 

A Kormányhivatal a törvényességi felügyeleti eljárás vizsgálati szakaszában valamint a 

működési engedély felülvizsgálatával összefüggésben a fenntartót szakmai konzultációra 

hívta, amelynek során a I-B-001/4444-6/2012. számú emlékeztetőben megállapításra került, 

hogy a társulási megállapodást 2012. október 31-ig módosítani szükséges. Alapvető cél, hogy 

a Humán Szolgáltató Központ 2012. december 31-én jogszerű működési engedéllyel 

rendelkezzen, és működni tudjon, függetlenül a társulásokat szabályozó jogszabályi háttér 

várható változásaitól. 

 

A működési engedély felülvizsgálatához kapcsolódó hatósági ellenőrzés megállapításait és az 

ellenőrzés során feltárt hiányosságokat a I-C-001/1597-4/2012. számú végzés tartalmazza. A 

hiányosságok megszüntetéséről a fenntartónak haladéktalanul, de legkésőbb 2012. november 

15. napjáig gondoskodnia kell. A végzés egyebek mellett a társulási megállapodás 

módosítására is felhívja a fenntartót, mely szerint a tagönkormányzatok számára szélesebb 

véleményezési jogot indokolt biztosítani annak érdekében, hogy a Társulás megfeleljen a 

jelenleg hatályos szabályoknak. Emellett arra is felhívta a fenntartó figyelmét, hogy a 

http://agasegyhaza.hu/
mailto:pmstrh@t-online.hu
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Humán Szolgáltató Központ Alapító Okiratát a társult települések képviselő-

testületeinek is határozatukkal el kell fogadniuk annak hatálybalépését megelőzően, nem 

elegendő, ha azt a fenntartó jóváhagyja és tájékoztatásul megküldi a társult településeknek. 

 

Fentiekre tekintettel a társulási megállapodást az alábbiak szerint javaslom módosítani, illetve 

kiegészíteni. 

 

A társulási megállapodás II. fejezete az alábbi új 3.) ponttal egészül ki, egyúttal a korábbi 3.) 

pont számozása 4.) pontra módosul: 

3.) A társulás által ellátott feladat(ok) átszervezéséhez, megszüntetéséhez illetve új feladat(ok) 

felvételéhez/bevezetéséhez, illetve a feladatellátás módosításához a társulás döntése 

szükséges. 

 

A társulási megállapodás III. fejezete 2.) pontjában a felsorolás utolsó pontja az alábbiak 

szerint módosul:  

- véleményezi a feladatellátó intézmény vezetőjének kinevezését és felmentését, egyetértési 

jogot gyakorol a feladatellátó intézmény vezetőjére vonatkozó alapvető munkáltatói jogokat 

illetően, 

valamint ugyanezen pontban a felsorolás az alábbi ponttal egészül ki: 

- véleményezi a feladatellátó intézmény alapító okirata, szakmai programja valamint 

szervezeti és működési szabályzata módosításának tervezetét. 

A Társulási megállapodás módosítását, valamint a HSZK Alapító okiratát, és az SZMSZ-t is a 

társult települések képviselő-testületeinek a soron következő ülésen, de legkésőbb 2012. 

november 30-ig jóvá kell hagyniuk, és az erről szóló határozati kivonatot a gesztor 

önkormányzat polgármesteri hivatala részére haladéktalanul meg kell küldeniük. A 

napirenden szerepel továbbá a Humánszolgáltató Központ SZMSZ-ének módosítása is, így a 

Kormányhivatal által előírtakat maradéktalanul tudja teljesíteni a T. Társulás. 

 

A megállapodás módosítása az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező Társulási 

megállapodásban dőlt betűvel került beépítésre. 

 

Jelen társulási megállapodás módosítás a jelenleg hatályos jogszabályi előírásoknak való 

megfeleltetést biztosítja.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Társulási megállapodás módosítását, 

valamint a Humán Szolgáltató Központ Alapító Okiratát megtárgyalni és elfogadni 

szíveskedjen. 

 

Ágasegyháza, 2012. november.15.      

 

 

 

Füredi János 

polgármester 
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Határozati javaslat 
…………….hat: 

Tárgy:A Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó  

Társulási megállapodás módosításának elfogadása  

 

Határozat 
 

Ágasegyháza Község Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester előterjesztését és a 

határozat 1. sz. mellékletét képező, egységes szerkezetbe foglalt Kerekegyháza és Térsége 

Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulási megállapodást elfogadja. 

 

Felelős: Füredi János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Határozat 
………………hat. 

 

Tárgy:Humán Szolgáltató Központ Alapító Okiratának elfogadása 

 

Ágasegyháza Község Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester előterjesztését és az 

alapító okiratot a 2. számú mellékletnek megfelelő tartalommal elfogadja.   

Ágasegyháza, mint társulási tag a társulási megállapodás, valamint az alapító okirat 

jóváhagyásra vonatkozó határozati kivonatot haladéktalanul megküldi a gesztor 

önkormányzat részére.  

 

Felelős: Füredi János polgármester 

Határidő: 2012. november 30. 
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10.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:63/2012.    
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testület 

 2012. november 27-i ülésére  
 

Tárgy: A Kerekegyháza Humán Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kerekegyháza Város Önkormányzat Humán Szolgáltató Központja működési engedélyének 

felülvizsgálata során a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 

SZMSZ-ünk felülvizsgálatát kérte az alábbiak szerint. 
 

Az SZMSZ összességében megfelel a vele szemben támasztott jogszabályi kritériumoknak, de 

kisebb volumenű módosításokra van szükség. 
 

Az SZMSZ szerkezeti tagolása tekintetében javasoljuk, hogy a jobb áttekinthetőség végett a 

legközelebbi módosítás során, külön-külön fejezetekbe az intézmény szervezeti egységeit 

tagolja, ne pedig a „Feladatok” címszó alatt az egyes szervezeti egységek feladatait 

alpontokban sorolja fel.  

Szükséges úgy kiegészíteni, hogy az részleteiben tartalmazza, hogy a fenntartó a szakmai 

önállóságot hogyan biztosítja az egyes szervezeti egységeknek, ezen belül a gyermekjóléti 

szolgálatnak, ki gyakorolja a munkáltatói jogokat, kiadmányozás rendjét, jogi szabályozását. 

Derüljön ki, hogy a családgondozók rendelkeznek-e aláírási joggal. Legyenek 

megállapíthatóak munkakörük fő feladatai, az értekezletek gyakoriságának részletezése, 

szociális intézményegységgel való kapcsolattartás szabályai, a helyettesítés rendje és az 

alkalmazott jogszabályok.” 
 

A fent jelzett módosításokat egységes szerkezetbe foglalva az előterjesztés 1. sz. mellékletét 

képező szervezeti és működési szabályzat tartalmazza. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni 

szíveskedjen és a határozati javaslatot, emelje határozattá. 
 

Ágasegyháza, 2012. november 15. 

 

                                                                                   Füredi János 

   polgármester 

 

http://agasegyhaza.hu/
mailto:pmstrh@t-online.hu
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Határozati javaslat 
………………….. hat: 

 

Tárgy: A Humán Szolgáltató Központ Szervezeti 

és Működési Szabályzatának módosítása 

 

                                                                      

1. Ágasegyháza Község Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 

előterjesztését és annak alapján úgy határozott, az előterjesztés 1. sz. 

mellékletét képező, egységes szerkezetbe foglalt Humán Szolgáltató Központ 

Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja. 

 

Felelős: Füredi János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

………………….hat. 

 

Tárgy: Jóváhagyás megküldése a gesztor önkormányzat részére 

 

2, Ágasegyháza, mint társulási tag a Humán Szolgáltató Központ Szervezeti és 

Működési Szabályzatának jóváhagyását követően a vonatkozó határozati 

kivonatot haladéktalanul megküldik a gesztor önkormányzat részére.  

 

Felelős: Füredi János polgármester 

Határidő: 2012. november 30. 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 

 

12.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 

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

64/2012. 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő – testület 2012. november 27.-i ülésére 

 

 

Tárgy: Ágasegyháza Község Önkormányzat által biztosított fogászati alapellátás működtetése. 

 

Tisztelt Képviselő- testület! 

 

Ágasegyháza Község Önkormányzata a korábbi években vállalkozó fogorvos megbízásával 

biztosította a fogászati alapellátást a településen. 

 

Az A – Z Dent Kft képviselőjeként Dr. Dinka Tibor fogorvos működtette a praxist úgy, hogy 

az önkormányzat havi 100 ezer forinttal hozzájárult a működés költségeihez. Ennek ellenére a 

fogorvos 2011. augusztus 31.-ével a szerződést felmondta, „gazdaságtalan üzemeltetésre” 

hivatkozva. 

 

Ezt követően hosszas tárgyalások eredményeképpen sikerült újabb fogorvost megbízni Dr. 

Kun Éva személyében. Sajnos rövid időn belül kiderült, hogy Ő sem tudja a szerződéses időt 

kitölteni, 2012. június 30. - án a szerződést felmondta. 

 

A szerződés felmondása óta folyamatosan keressük a megoldást. Tárgyalásokat folytattunk 

fogorvosokkal, de a rendelő helyszíni megtekintését követően elzárkóztak az esetleges 

működtetéstől. Felmerült az Izsák Város Önkormányzatával történő társulás gondolata is, de 

sajnos ez sem vezetett eredményre.  

 

Jelenleg tárgyalásokat folytatunk a kecskeméti Egészségügyi és Szociális Intézmények 

Igazgatóságának (ESZII) vezetőjével arról, hogy az ágasegyházi fogorvosi alapellátás 

Kecskeméten a Piaristák terén működhessen. 

 

Mivel a jelenlegi tárgyalások kedvező kimenetele kétséges, mindenképpen gondolkodni kell 

más megoldáson is.  

Ilyen megoldás lehet, ha a szolgáltatást részmunkaidős fogorvossal és asszisztenssel látjuk el. 

 

Tudom, hogy korábban is voltak ilyen törekvések, kisebb sikerrel működött is, de a jelenleg 

kialakult helyzetben nem látok más lehetőséget. A lakosság részéről megfogalmazott kritikák 

megalapozottak, hiszen nekik az a fontos, hogy legyen fogászati ellátás. Az önkormányzat 

hónapok óta tartó törekvéseit nem ismerik, a sok eredménytelen tárgyalásról nem értesülnek. 

http://agasegyhaza.hu/
mailto:pmstrh@t-online.hu
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A közalkalmazottként történő foglalkoztatás esetén az álláshelyeket meg kell pályáztatni, 

majd ezt követően működési engedélyt kérni. 

Úgy gondolom, hogy a jelenlegi tárgyalások eredményétől függetlenül is szükséges, hogy a 

Képviselő- testület engedélyezze a 2013.évi költségvetésben az 1 fő részmunkaidős fogorvos 

és 1 fő részmunkaidős asszisztens létszámát. Ezzel a döntéssel elérhetjük azt, hogy amikor 

szükséges azonnal meg lehet hirdetni az álláshelyet. Így nem érheti önkormányzatunkat az a 

vád, hogy nem tesz meg mindent a fogorvosi szolgálat működtetéséért. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy előterjesztésemet vitassa meg, az alábbi 

határozati javaslatot emelje határozattá. 

 

 

Ágasegyháza, 2012. november 22, 

 

 

 

        (:Füredi János:) 

       Ágasegyháza Község Polgármestere 

 

 

H a t á r o z a t i  j a v a s l a t :  

 

   Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

megtárgyalta a polgármester    számú előterjesztését. Hozzájárul ahhoz, hogy 

az önkormányzat 2013.évi költségvetésében 1 fő részmunkaidős fogorvos és 1 

fő részmunkaidős asszisztens létszáma tervezésre kerüljön. 

 

Felelős: Polgármester és Jegyző 

Határidő: 2012. december 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


