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Jegyzőkönyv
Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 12-én
tartott rendes üléséről.
Jelen vannak: Füredi János polgármester
Lehoczkiné Horváth Zsuzsanna alpolgármester
Ártim János, Bagóné Ballun Gyöngyi, Bornemisszáné Varga Ilona, Bolyki
Zoltán, Tóthné Fekete Ilona képviselők
Dr. Fazekas István jegyző
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. Gratulált Tóthné Fekete
Ilona képviselő asszonynak kisbabájához, kívánt mindkettőjüknek jó egészséget. Ezt
követően megállapította, hogy minden képviselő jelen van, a Testület határozatképes, s így az
ülést megnyitotta, majd egyidejűleg javaslatot tett a napirendre (1. számú melléklet).
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül, egyhangúlag a napirendet elfogadta.
Napirend
1.) Ágasegyháza Község Képviselőtestületének az avar és kerti hulladék égetéséről szóló
rendeletének megalkotása
Előadó: Polgármester
2.) Önkormányzat vagyongazdálkodási terve
Előadó: Polgármester
3.) ARKÁNUM X Bt. megbízása közbeszerzési eljárás lefolytatására KEOP-4.9.0/11-20120030 számú pályázati kiírás alapján
Előadó: Polgármester
4.) Ajánlattételre történő felhívások, valamint a Bíráló Bizottsági tagok jóváhagyása
Előadó: Polgármester
5.) Az Ágasegyházi Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetői állására vonatkozó pályázati
felhívás
Előadó: Polgármester
6.) Ágasegyháza község
felderítése
Előadó: Polgármester

területén

bekövetkezett

bűncselekmények,

7.) Ballószög településszerkezeti terv módosításának véleményezése
Előadó: Polgármester

szabálysértések
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8.) Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályának módosítása
Előadó: Polgármester
9.) A kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának és a Kerekegyháza és Térsége
Feladatellátó Társulási Megállapodás módosítása
Előadó: Polgármester
10.) Egyebek

I. Napirendi pont
Tárgya: Ágasegyháza Község Képviselőtestületének az avar és kerti hulladék égetéséről
szóló rendeletének megalkotása
Előadó: Polgármester
Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (2. sz. melléklet) – írásban –
mindenki megkapta e-mailben, illetve papíralapon is. Ezt követően kérte a képviselőket,
mondják el azzal összefüggő véleményeiket és tegyék fel a kapcsolatos kérdéseiket.
Bolyki Zoltán képviselő az Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy az összevont bizottság
ülésén a képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában
javasolták annak elfogadását.
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra
bocsátotta az előterjesztésben meghatározott rendelet-tervezetet.
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal az
megalkotta Ágasegyháza Község Önkormányzat 12/2013.(IV.13) számú rendeletét az avar
és kerti hulladék égetéséről.
(A Képviselő-testület 12/2013.(VI.13) számú rendeletét az avar és kerti hulladék égetéséről
jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza.)

a

II. Napirendi pont
Tárgya: Önkormányzat vagyongazdálkodási terve
Előadó: Polgármester
Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (3. sz. melléklet) – írásban –
mindenki megkapta e-mailben, illetve papíralapon is. Ezt követően kérte a képviselőket,
mondják el azzal összefüggő véleményeiket és tegyék fel a kapcsolatos kérdéseiket.
Bolyki Zoltán képviselő az Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy az összevont bizottság
ülésén a képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában
javasolták annak elfogadását.
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra
bocsátotta az előterjesztésben meghatározott határozat-tervezetet.
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:

3

Szám: 23/2013. (VI.12.)

Tárgy
Önkormányzat
vagyongazdálkodási terve
Határozat

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9.§ (1) bekezdésében
foglaltak alapján az előterjesztés mellékletét képező Ágasegyháza
Község Önkormányzata Közép-és hosszú távú vagyongazdálkodási
tervét változtatás nélkül elfogadja.
Felelős: Füredi János polgármester
Határidő: 2013.június 15.

III. Napirendi pont
Tárgya: ARKÁNUM X Bt. megbízása közbeszerzési eljárás lefolytatására KEOP-4.9.0/112012- 0030 számú pályázati kiírás alapján
Előadó: Polgármester
Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (4. sz. melléklet) – írásban –
mindenki megkapta e-mailben, illetve papíralapon is. Ezt követően kérte a képviselőket,
mondják el azzal összefüggő véleményeiket és tegyék fel a kapcsolatos kérdéseiket.
Bolyki Zoltán képviselő az Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy az összevont bizottság
ülésén a képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában
javasolták annak elfogadását.
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra
bocsátotta az előterjesztésben meghatározott határozat-tervezetet.
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Szám: 24/2013. (VI.12.)

Tárgy ARKÁNUM X Bt. megbízása
közbeszerzési eljárás lefolytatására KEOP4.9.0/11-2012-0030 számú pályázati kiírás
alapján
Határozat

Ágasegyháza Község Önkormányzata Képviselő testülete megtárgyalta az
előterjesztést és mellékelt megbízási szerződés tervezetet és úgy határoz, hogy
az ARKÁNUM X Bt. 1165 Budapest, Hangulat u.14 vállalkozást megbízza a
KEOP-4.9.0/11-2012-0030 számú pályázat alapján a közbeszerzési eljárás
lebonyolításával.
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Füredi János polgármester
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IV. Napirendi pont
Tárgya: Ajánlattételre történő felhívások, valamint a Bíráló Bizottsági tagok jóváhagyása
Előadó: Polgármester
Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (5. sz. melléklet) – írásban –
mindenki megkapta e-mailben, illetve papíralapon is. Ezt követően kérte a képviselőket,
mondják el azzal összefüggő véleményeiket és tegyék fel a kapcsolatos kérdéseiket.
Bolyki Zoltán képviselő az Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy az összevont bizottság
ülésén a képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában
javasolták annak elfogadását.
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra
bocsátotta az előterjesztésben meghatározott határozat-tervezetet.
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Szám: 25/2013. (VI.12.)

Tárgy Ajánlattételre történő felhívások,
valamint a Bíráló Bizottsági tagok jóváhagyása
Határozat

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete jóváhagyta, hogy az
Új Széchenyi Terv keretében kiírásra került KEOP-2011-4.9.10 számú
„Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással
kombinálva” című pályázati konstrukció felhívására benyújtott pályázat
megvalósításához,
Ágasegyháza
Önkormányzata,
mint
ajánlatkérő
közbeszerzési eljárást folytat le.
A Képviselő-testület akként határozott, hogy a közbeszerzési eljárás
felfolytatásával megbízza az Arkánum X Bt-t (Cg.: 01-06-516619; székhely:
1165 Budapest, Hangulat u. 14.).
A Képviselő-testület az Arkánum X Bt. által elkészített eljárást
megindító felhívás és dokumentáció tartalmát megismerte és ezen
dokumentumokat jelen határozattal elfogadja, és felkéri az Arkánum X Bt-t
alábbi három ajánlattevőt hívja fel ajánlattételre:
1. Pixelmatrix 2000 Hungary Kft.
 székhely: 7130 Tolna, Damjanich u. 29/a.
 képviselő neve: Ványi László
2. Goodwill Energy Kft.
 székhely: 1162 Budapest, Timur u. 74.
 képviselő neve: Szanati Marcell
3. Calbuild Kft.
 székhely: 1131 Budapest, Jász u. 179.
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Urbancsok Attila

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kbt. 22.§ (1)
bekezdésére figyelemmel a következő személyeket, mint bíráló bizottsági
tagokat jelöli ki:
 Füredi János
 Bolyki Zoltán
 dr. Czeglédi Eszter
Határidő: azonnal
Felelős: Füredi János polgármester
V. Napirendi pont
Tárgya: Az Ágasegyházi Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetői állására vonatkozó
pályázati felhívás
Előadó: Polgármester
Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (6. sz. melléklet) – írásban –
mindenki megkapta e-mailben, illetve papíralapon is. Ezt követően kérte a képviselőket,
mondják el azzal összefüggő véleményeiket és tegyék fel a kapcsolatos kérdéseiket.
Bolyki Zoltán képviselő az Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy az összevont bizottság
ülésén a képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában
javasolták annak elfogadását.
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra
bocsátotta az előterjesztésben meghatározott határozat-tervezetet.
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Szám: 26/2013. (VI.12.)

Tárgy: Az Ágasegyházi Napközi Otthonos
Óvoda intézményvezetői állására vonatkozó
pályázati felhívás
Határozat

Ágasegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester
32/2013. (VI.12.) számú előterjesztésében foglaltak alapján az Ágasegyháza
Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői megbízás pályázati kiírása tárgyában
az alábbi határozatokat hozza.

I.
Ágasegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot
Ágasegyháza Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására.

hirdet

az

A munkavégzés helye: Ágasegyháza, Óvoda utca 2.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
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Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év
Kezdő napja: 2013. július 15.
Megszűnésének időpontja: 2018. július 15.
Pályázati feltételek:






Az adott nevelési-, oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez
szükséges – a köznevelési törvény 3. sz. mellékletében felsorolt – felsőfokú iskolai
végzettség és szakképzettség,
pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
a nevelési-, oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan
időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógiai
munkakörben történő határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
a vezetői megbízásnál előnyt jelent a vezetői gyakorlat, pedagógia szakirányú
végzettség, vagy közoktatás vezető szakképzettség.

Illetmény és egyéb juttatások:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és a közoktatási
intézményekben a végrehajtásáról szóló 138/1992. (X.8.) Kormányrendeletben
meghatározottak az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
 a pályázó szakmai életrajzát,
 az intézmény vezetésére vonatkozó programot, a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléseket.
A pályázathoz csatolni kell:
 iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló bizonyítványok másolatát,
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul, továbbá nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy
beleegyezik abba, hogy pályázatának tartalma közölhető harmadik személlyel.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. június 28.
A pályázat elbírálásának módja: a Képviselő-testület a véleményezési határidő lejártát
követő ülésén bírálja el a pályázatokat.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. július 15.
A pályázat elkészítéséhez tájékoztatást ad: Füredi János polgármester, a 06-76/388-211
telefonszámon
A pályázat benyújtásának módja: zárt borítékban, a borítékra kérjük ráírni „Ágasegyháza
Napközi Otthonos Óvoda Óvodavezetői pályázat”, és a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítási számot: ……………/2013. Postai cím: Ágasegyháza Község Önkormányzata
6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1.
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II.
A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy gondoskodjon az előterjesztés mellékletét
képező pályázati felhívás megjelentetéséről
-

a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldalán 2013. június 15-ig,
Ágasegyháza Község Önkormányzatának hivatalos honlapján 2013. június 15ig,
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Polgármester, Jegyző
VI. Napirendi pont

Tárgya: Ágasegyháza község területén bekövetkezett bűncselekmények, szabálysértések
felderítése
Előadó: Polgármester
Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (7. sz. melléklet) írásban
mindenki megkapta. Ezt követően kérte a képviselőket, mondják el azzal összefüggő
véleményeiket és tegyék fel a kapcsolatos kérdéseiket.
Bolyki Zoltán képviselő az Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy az összevont bizottság
ülésén a képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában
javasolták annak elfogadását.
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra
bocsátotta az előterjesztésben meghatározott határozat-tervezetet.
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Szám: 27/2013. (VI.12.)

Tárgy: Ágasegyháza község területén
bekövetkezett bűncselekmények,
szabálysértések felderítése
Határozat

Ágasegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester
36/2013. (VI.12.) számú előterjesztésében foglaltak alapján úgy döntött,
hogy költségvetéséből évi 100.000 forintot elkülönít az Ágasegyháza község
területén megvalósuló bűncselekmények felderítése és tisztázása, melynek a
most meghatározott célra történő felhasználásával a polgármestert bízza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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VII. Napirendi pont
Tárgya: Ballószög településszerkezeti terv módosításának véleményezése
Előadó: Polgármester
Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (8. sz. melléklet) – írásban –
mindenki megkapta e-mailben, illetve papíralapon is. Elmondta továbbá, hogy Ballószög
Község Polgármestere levélben megkeresett Ballószög településszerkezeti tervének
módosításának véleményezése tárgyában. A megkeresésé mellékletét képező szereplő
tervezett módosítások településünk fejlődése és építési rendje szempontjából terveink,
fejlesztési elképzeléseink lefolyását nem befolyásolják. Ballószög Község településszerkezeti
tervének módosítása ellen kifogást nem emelünk.
Ezt követően 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 7 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Szám: 28/2013. (VI.12.)

Tárgy Ballószög településszerkezeti
módosításának véleményezése

terv

Határozat
Ágasegyháza Község Képviselő-testülete egyetért a Ballószög Község
Képviselő-testülete által – hatályos településrendezési tervének módosítása
céljából – tervezett, s a http:/www.balloszog.hu/site/tr2013.zip WEB-helyen
letölthető tartalommal megvalósuló változtatással, s úgy döntött, hogy a
véleményezési eljárás további szakaszaiban nem kíván részt venni.
Felelős: Polgármester.
Határidő: Értelemszerűen
VIII. Napirendi pont
Tárgya: Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályának módosítása
Előadó: Polgármester
Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (9. sz. melléklet) – írásban –
mindenki megkapta e-mailben, illetve papíralapon is. Elmondta továbbá, hogy az előző ülésen
módisítottuk az alapszabályt, mist ismét szükséges, de ez csak formai módosítása. Ezt
követően 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 7 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
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Szám: 29/2013. (VI.12.)

Tárgy Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési
Egyesület Alapszabályának módosítása
Határozat

Ágasegyháza Község Képviselő-testülete megtárgyalta Füredi János polgármester 34/2013.
sz. előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület az Aranyhomok Kistérség fejlesztési Egyesület
alapszabályát – a határozat 1. számú mellékletében jelzett
módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltak szerint - a mai napon
megtárgyalta és elfogadta.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Füredi János polgármestert a
módosításokkal egybeszerkesztett alapszabály aláírására.
Felelős:
Füredi János polgármester
Határidő: azonnal
(A határozat mellékletét a jegyzőkönyv 9. számú melléklete tartalmazza.)
IX. Napirendi pont
Tárgya: A kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának és a Kerekegyháza és Térsége
Feladatellátó Társulási Megállapodás módosítása
Előadó: Polgármester
Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (10. sz. melléklet) – írásban –
mindenki megkapta e-mailben, illetve papíralapon is. Elmondta továbbá, hogy a Fülöpházi
Óvodát átvette a kerekegyházi Bóbita Óvoda, és mivel mi is társult tagok vagyunk, így a
testületnek is jóvá kell hagyni a társulást. Ezt követően 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 7 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Szám: 30/2013. (VI.12.)

Tárgy: A kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító
Okiratának és a Kerekegyháza és Térsége
Feladatellátó Társulási Megállapodás módosítása
Határozat

A Képviselő-testület megtárgyalta a polgármester 35/2013.(VI.12.) számú előterjesztését, és
az alábbi határozatot hozta:
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A Képviselő-testület elfogadja a Kerekegyházi Bóbita Óvoda alapító okiratának
és – ezzel összefüggésben - a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási
Megállapodásának a módosítását a polgármester előterjesztésének 1. számú és 2.
számú mellékletében foglaltak szerint, és felkéri Füredi János polgármestert a
módosított Társulási Megállapodás aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Füredi János polgármester

(A határozat mellékletét a jegyzőkönyv 10. számú melléklete tartalmazza.)
X. Napirendi pont
Tárgya: Egyebek
1)Esélyegyenlőségi és veszélyelhárítási terv készítése
Előadó: Polgármester
Füredi János polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy folyamatban van a település
esélyegyenlőségi és veszélyelhárítási tervének elkészítése. Elkészítésük kötelező, 2013. június
30-ig készen kell lenniük.
2.) LEADER 4. tengely pályázatok
Előadó: Polgármester
Füredi János polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy megjelent a LEADER 4. tengely
pályázat. Pályázni szeretnénk a fő tér teljes kialakítására, ha bele tudjuk venni, akkor egy
automata öntöző rendszerre szintén a főtérre, illetve nincs kizárva a játszótér teljes felújítása
sem, amennyiben belefér a pályázatba. A támogatás mértéke 100 %, nem kell hozzá önerő.
Ezt követően kérte a képviselőket, mondják el azzal összefüggő véleményeiket és tegyék fel a
kapcsolatos kérdéseiket.
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra
bocsátotta az előterjesztésben meghatározott határozat-tervezetet.
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Szám: 31/2013. (VI.12.)

Tárgy: LEADER Pályázat benyújtása
Határozat
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Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete támogatja a
Polgármester szóbeli előterjesztését, és úgy határoz, hogy a főtér
fejlesztésére kiírt LEADER pályázatot benyújtja.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
3.)Szöllősi Adrienn kérelme
Előadó: Polgármester
Füredi János polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy megkereste Szöllősi Adrienn
azzal a kéréssel, hogy Karolina nevű sajátos nevelési igényű gyermekének utaztatásában
segítséget kérjen. Ez azt jelentené, hogy reggel és este kellene a kislányt szállítani Kecskemét
vonatkozásában. Igaz, hogy kettő tanyagondnoki gépjárművünk van, de ez nem az ő
feladatuk. A közeljövőben megvizsgáljuk az egyéb lehetőségeket, esetleges utazási támogatás
formában próbálunk segíteni a négy gyermekét egye dűl nevelő anyukának.
4.) Trianoni emlékmű
Előadó: Polgármester
Füredi János polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy mint ismeret a Szent István téren
évekkel ezelőtt fából készült Trianoni emlékmű eltört, tönkre ment. Készítettünk egy ujjat
kőből, ami reméljük sokkal időállóbb. Az emlékmű költsége 160 ezer forint volt. Ennek az
emlékműnek a felállítását a főtéren gondoltuk, mivel itt a Szent István téren igazából senki
nem látja. Ebben kérem a testület véleményét.
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületet egyetértett a Polgármester
javaslatával, miszerint a Trianoni Emlékmű a főtéren legyen elhelyezve.
5.)Kiskörösi Rendőrkapitányság Vezetőjének kinevezése
Előadó: Polgármester
Füredi János polgármester elmondta, hogy a Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitány Úr
tájékozatta a Kiskörösi Rendőrkapitányság új vezetőjének kinevezéséről, aki Csizovszki
László rendőr alezredes, illetve az Izsáki Rendőrőrs vezetője Várbogyai József százados lett.
A tájékoztatást a Képviselőtestület tudomásul vette.
6.) Gyerekek Bulgáriai utazása
Előadó: Polgármester
Füredi János polgármester elmondta, hogy a Bulgáriába kiutazó gyerekeket személyenként 20
ezer Ft-al kívánja az önkormányzat támogatni. Ez 280 ezer forint támogatást jelen. Kérte a
Képviselőket szavazzanak, hogy jóváhagyják-e a támogatást.
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
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Szám: 32/2013. (VI.12.)

Tárgy: Bulgáriába utazó gyermekek támogatása
Határozat

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete támogatja és
jóváhagyja a Polgármester javaslatát a Bulgáriába kiutazó általános
iskolások személyenkénti 20.000.-Ft útiköltség támogatását.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Polgármester

Majd ezt követően Füredi János polgármester, mivel egyéb kérdés, bejelentés nem volt, az
ülést bezárta.
Kmf.

Füredi János
Polgármester

Dr. Fazekas István
Jegyző

Balogh Judit
jegyzőkönyvvezető
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1. számú melléklet

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

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

═════════════════════════════════════════════════════
5/2013. Kt. ülés
MEGHÍVÓ
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 12-én 14 órakor rendes ülést
tart, melyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Napirend
1.)Ágasegyháza Község Képviselőtestületének az avar és kerti hulladék égetéséről szóló
rendeletének megalkotása
Előadó: Polgármester
2.)Önkormányzat vagyongazdálkodási terve
Előadó: Polgármester
3.) ARKÁNUM X Bt. megbízása közbeszerzési eljárás lefolytatására KEOP-4.9.0/11-20120030 számú pályázati kiírás alapján
Előadó: Polgármester
4.) Ajánlattételre történő felhívások, valamint a Bíráló Bizottsági tagok jóváhagyása
Előadó: Polgármester
5.) Az Ágasegyházi Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetői állására vonatkozó pályázati
felhívás
Előadó: Polgármester
6.) Ágasegyháza község területén bekövetkezett bűncselekmények, szabálysértések felderítése
Előadó: Polgármester
7.)Ballószög településszerkezeti terv módosításának véleményezése
Előadó: Polgármester
8.) Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályának módosítása
Előadó: Polgármester
9.) A kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának és a Kerekegyháza és Térsége
Feladatellátó Társulási Megállapodás módosítása
Előadó: Polgármester
10.) Egyebek
Ágasegyháza, 2013. június 7.
Füredi János
polgármester
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2. számú melléklet

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

Fax: 76/388-387

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

═══════════════════════════════════════════════════
Szám: 28/2013. (VI.12.)

Tárgy:
Ágasegyháza
Község
Képviselőtestületének az avar és kerti hulladék égetéséről

szóló rendeletének megalkotása

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2013. június 12. napi ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!
Mint ismeretes a tűzgyújtással kapcsolatos jogi szabályozás körében a közelmúltban
bekövetkezett két lényeges változás. Az egyik az, hogy az ezzel kapcsolatos
magatartások egy részét törvény a saját hatálya alá vonta, a másik pedig az, hogy –
ugyancsak magasabb szintű jogszabály rendelkezése folytán – hatályon kívül kellett
helyezni a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati
rendeletet is, mely számos tűzgyújtással kapcsolatos tényállást is meghatározott. A
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (4)
bekezdés b) pontja ugyanakkor felhatalmazást ad és a települési önkormányzat
hatáskörébe utalja azt, hogy az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó helyi
szabályokat rendeletben állapítsa meg.
Az általános tapasztalat az, hogy a kerti hulladéktól a tulajdonosok hagyományosan
égetéssel szabadulnak meg, mivel ez a legegyszerűbbnek tűnő és a leginkább
kézenfekvőnek tűnő megoldás. A kerti hulladék égetése a hatályos jogi szabályozás
alapján azonban tilos. Ez alól a tiltás alól abban az esetben van kivétel, ha az
önkormányzat helyi rendeletben szabályozza az égetés feltételeit. Azért tehát, hogy az
ily módon kialakult problémát fel lehessen oldani, indokolt, hogy a képviselő-testület a
gyakorlati tapasztalatok alapján e tárgykörben is önkormányzati rendeletet alkosson.
Az előzetes hatásvizsgálat tapasztalatai a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.
törvény 17. –a alapján:
- Társadalmi hatása: Az eddig tiltott avar és kerti hulladék égetése a rendelet
hatálybalépésével szabályozottá válik, és ily módon egy praktikus és
hagyományos tevékenység gyakorlása is legálissá válik oly mértékben,
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-

-

-

-

ameddig az nem sért vagy nem veszélyeztet közösségi érdeket. A cél
ugyanakkor továbbra is az újrahasznosítás (komposztálás) mind szélesebb
körben történő elterjesztése.
Gazdasági hatása:Nincs.
Költségvetési hatása: Nincs
Környezeti következményei: A rendelet megalkotása erősíti a közösségi morált,
mivel egy a praxis szempontjából indokolt (nem közösségellenes) tevékenység
így kikerül a jogi tiltás alól, s ez találkozik a közösség igazságérzetével, az
ésszerűséggel.
Egészségügyi következmények: Nincsenek.
Adminisztratív terveket befolyásoló hatásai: Nincsenek.
A jogszabály megalkotásának szükségessége: Ágasegyháza lakosságának
gazdálkodási szokásai, a hagyományok és településszerkezeti tényezők
indokolják a jogszabály megalkotását.
A jogalkotás elmaradásának veszélyei: A rendelet hiányában továbbra is
általában tiltott magatartás maradna az avar és a kerti hulladék égetése, s ily
módon a tűzvédelmi hatóságnak kötelessége lenne bírsággal szankcionálni az
egyébként gazdaságilag indokolt és társadalmilag nem veszélyes
cselekményeket is.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és
pénzügyi feltételek: A Polgármesteri Hivatal szervezete és költségvetése a
végrehajtás személyi és tárgyi feltételeit biztosítja.

Mindezek tekintettel arra kérem a Képviselő-testületet, hogy a túloldalon található
rendelettervezetet szíveskedjen elfogadni.

Ágasegyháza, 2013. június 6.

Füredi János
Ágasegyháza Község Polgármestere
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Rendelettervezet:
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének
az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 12/2013. (VI. 13.) rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontja és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Tv.
48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján Ágasegyháza Község
Önkormányzat Képviselő-testülete az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről – a helyi
körülmények megfelelő szabályozása érdekében, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat
rendelkezéseivel összhangban a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet célja és hatálya
(1)

(2)
(3)
(4)

A rendelet célja az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésére vonatkozó olyan
szabályok megállapítása, melyek adott körülmények között a levegő tisztaságának
védelmét elvárható és betartható módon biztosítják.
A rendelet hatálya a (4) bekezdésben foglaltak kivételével Ágasegyháza község
közigazgatási területére terjed ki.
A rendelet hatálya a Ptk. szerinti személyekre kiterjed.
E rendelet hatálya nem terjed ki az erdőkre, a természetvédelmi oltalom alatt álló, és
azokra a területekre, amelyek külön jogszabály hatálya alá tartoznak.
2. §
Értelmező rendelkezések

(1)

(2)
(3)

Avar és kerti hulladék: a kert használata során keletkező és további hasznosításra nem
kerülő növényi maradvány (pl. fű, falomb, nyesedék, egyéb növényi maradványok,
stb.).
Hasznosítás: kerti hulladék komposztálása.
Tároló edény: hulladékgyűjtő tartály, konténer, egyéb tartály, papír vagy műanyag zsák.
3. §
Kerti hulladék kezelésére vonatkozó szabályok

(1)
(2)

A kórokozóktól és kártevőktől mentes, egészséges kerti hulladék komposztálása,
hasznosítása javasolt.
Az ingatlanon keletkező nagyobb mennyiségű kerti hulladék szabályos kezelése az
ingatlantulajdonos feladata.
4. §
Az égetés szabályai
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(1)
(2)

(3)

(4)
(5)

(6)
(7)
(8)
(9)

Kerti hulladék égetése minden év március 15. és április 15. között, valamint október 15.
és november 15. között történhet az ünnepnapok kivételével 8-16 óra között.
Égetni csak megfelelően kialakított helyen, vagyoni és személyi biztonságot nem
veszélyeztető módon, nagykorú cselekvőképes személy folyamatos felügyelete, és a
lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett szabad.
Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, bérlője (továbbiakban együtt: tulajdonos) az égetés
során köteles gondoskodni a szükséges tűzoltási feltételekről, eszközökről (pl.: oltóvíz,
homok, stb.)
A füstképződés csökkentése érdekében az avart és a kerti hulladékot előzetesen
szikkasztani, szárítani kell, és az eltüzelés csak folyamatosan kis adagokban történhet.
Egyszerre nagyobb mennyiségű avar- és kerti hulladék elégetési szándéka esetén a
szomszédokat tájékoztatni kell az égetés várható időpontjáról. Az égetés egy
alkalommal maximum 6 óráig tarthat.
Tilos az avar és kerti hulladék égetése az (1) bekezdésben engedélyezett időszakon
kívül, valamint párás, ködös, esős időben illetőleg erős szél esetén.
A kerti hulladékkal együtt kommunális, veszélyes és ipari eredetű hulladék nem
égethető. (pl. műanyag gumi, vegyszer, festék, ezek maradványai, stb.)
Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék (pl. benzin, gázolaj, stb.)
légszennyező vagy bűzös segédanyag nem használható.
Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt és gondoskodni kell
annak belocsolásáról, vagy vékony földréteggel történő lefedéséről.
5. §

A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.
6. §
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Közterületen avar és kerti hulladék égetése tilos, kivéve a jegyző engedélyével.
Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos.
Tilos égetni kisfeszültségű, középfeszültségű és nagyfeszültségű vezetékek alatt.
Tilos égetni távközlési vezetékek alatt.
Védett természeti területen avar égetése tilos, indokolt esetben csak a jegyző adhat
felmentést a tilalom alól.
7.§

A szabadtéri tűzgyújtás, tüzelőberendezés-használat kizárólag a jogszabályokban
meghatározott tűzvédelmi követelmények és műszaki mentéssel kapcsolatos feladatok szigorú
betartásával történhet.
8. §
Záró rendelkezés
E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
Füredi János
Ágasegyháza Község Polgármestere

Dr. Fazekas István
Ágasegyháza Község Jegyzője
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3. számú melléklet

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

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

29/2013.

ELŐTERJESZTÉS
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének
2013. június 12 - i ülésére
Tárgy: Vagyongazdálkodási terv jóváhagyása

Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 9. § (1)
bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzat a vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben,
valamint a 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetése biztosításának céljából közép- és
hosszú távú vagyongazdálkodási tervet köteles készíteni.
Az Nvtv. 7. § (2) bekezdése alapján:
„A nemzeti vagyongazdálkodás feladata a nemzeti vagyon rendeltetésének megfelelő, az
állam az önkormányzat mindenkori teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a
közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges,
egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének
megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá
az állam vagy a helyi önkormányzat feladatának ellátás szempontjából feleslegessé váló
vagyontárgyak elidegenítése.”
A fenti jogszabályok előírásainak eleget téve az elkészített vagyongazdálkodási terv
tartalmazza többek között a hasznosítás formáit, a vagyon értékesítését, bérlet útján történő
hasznosítását.
A közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervben foglaltak
- az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 3/2013. (VI. 29.) önkormányzati rendelet,
- az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérletére vonatkozó 90/2009. (XII.10.) önkormányzati határozat,
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- az önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatának rendjéről és bérleti díjáról
szóló többször módosított 12/2008. (X.07.) önkormányzati rendelet,
- valamint a magasabb szintű jogszabályokban előírtak
alapján fogalmazzák meg a közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási koncepciót.
Fentiek alapján Ágasegyháza Község Önkormányzata közép- és hosszú távú
vagyongazdálkodási tervét a csatolt melléklet szerinti tartalommal javaslom elfogadásra a
Tisztelt Képviselő - testületnek.

Ágasegyháza, 2013. június 3.

(: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 a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján az előterjesztés
mellékletét képező Ágasegyháza Község Önkormányzata Közép-és hosszú távú
vagyongazdálkodási tervét változtatás nélkül elfogadja.

Felelős: Füredi János polgármester
Határidő: 2013.június 15.

20

Ágasegyháza Község Önkormányzatának
közép - és hosszú távú vagyongazdálkodási terve

1. BEVEZETÉS
A folyamatosan változó társadalmi-gazdasági környezet, az átalakulások korszakát élő
közszolgáltatások, a közigazgatási rendszer jelenleg is zajló teljes átszervezése, a feladat-és
hatáskörök áttelepítése, a feladatfinanszírozási, s ezáltal is leszűkített központi támogatási
rendszer megjelenése, az állami fenntartásba kerülő közintézmények, az előbbiekhez kapcsolódó
folyamatosan változó jogi szabályozási környezet szükségessé teszi a működés biztosítása, az
eredményes gazdálkodás fenntartása érdekében a közép- és hosszú távú elképzelések
meghatározását.
A vagyongazdálkodási terv célja, hogy kijelölje a vagyongazdálkodással összefüggő intézkedések
irányvonalát, valamint meghatározza a vagyongazdálkodás szabályozási pontjait és legfontosabb
célkitűzéseit.

2. JOGI KÖRNYEZET
Magyarország Alaptörvénye 38. cikkében rögzíti, hogy az állam és a helyi önkormányzat
tulajdona nemzeti vagyon.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 1. § (1)
bekezdése rögzíti, hogy a helyi önkormányzat tulajdonában álló vagyon a nemzeti vagyon részét
képezi. A helyi önkormányzat vagyona tekintetében a tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a
képviselő-testület rendelkezik, a vagyonnal kapcsolatos egyes jogosítványok (például a birtoklás,
használat, fenntartás) más részére történő átengedés feltételeit és módját az Nvtv. állapítja meg. A
törvény 7.§ (1)-(2) bekezdése szerint a nemzeti vagyon – ezen belül az önkormányzati vagyon –
alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) megfogalmazza az
önkormányzatok számára az átláthatóság követelményét. E törvény végrehajtására kiadott Korm.
rendelet új szabályokat határoz meg az önkormányzatok számára, miszerint elkülönülten kell
tervezni és kezelni az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetési bevételeit és kiadásait.
Ez jelentős adminisztrációs teher, de megalapozza a tervezett átalakítások, átszervezések
végrehajtását. A kötelezettségvállalásokat és ellenjegyzéseket érintően e rendelet rendelkezéseit
kell figyelembe venni. A vagyonelemek tekintetében azokat főszabály szerint az Önkormányzat
könyveiben kell nyilvántartani.
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény a lakás és helyiséggazdálkodás szabályait
tartalmazza azokkal a kiegészítő szabályokkal, melyeket önkormányzati rendeletben kell
meghatározni.
Ágasegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (II.13.) önkormányzati
rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól, mely

21
meghatározza az Önkormányzat vagyonának csoportosítását, annak tételes felsorolását,
rendelkezik a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, hatáskörökről és kitér a vagyon hasznosításának,
értékesítésének szabályaira.
A vagyongazdálkodásra vonatkozó helyi önkormányzati rendeletnek meg kell felelnie a magasabb
szintű jogszabályokban foglaltaknak, s azokat nem ismételhetik.

3. A VAGYONGAZDÁLKODÁS ALAPELVEI, A KÖZÉP- ÉS
HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁS
Általános alapelvek
a) Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal – felelős módon, rendeltetésszerűen
kell gazdálkodni.
b) A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen
a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges,
egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének
megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá a
feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése.
c) Az önkormányzati vagyon fejlesztésének (létrehozás, bővítés, felújítás) céljait a Képviselőtestület döntései és az éves költségvetési rendelet határozza meg, a megvalósítás elsődlegesen
pályázati forrásból valósítható meg.
d) Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái: A nemzeti vagyon alapvető
rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása, hasznosításának célja a kötelező és önként vállalt
feladatok hatékony és eredményes ellátása.

Középtávú vagyongazdálkodási terv
A hasznosítás formái
 A feladatellátáshoz nem szükséges vagyon hasznosítása (bérbeadás, használatba-adás,
haszonbérlet, értékesítés).
 A meglévő vagyon fenntartása (üzemeltetés, karbantartás, felújítás).
 A vagyon növekedésének, gyarapításának elősegítése (fejlesztés, beruházás, adomány
elfogadása, térítésmentes juttatás, stb.).
1. Feladattal nem terhelt vagyon értékesítése
A rendelkezésre álló – feladatellátáshoz nem szükséges - vagyon értékesítését megalapozva, a
vagyonrendelet előírásai szerint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján kell
lefolytatni.
A feleslegessé vált/selejtezendő vagyontárgyak nyilvános értékesítésének további megszervezése.
A vagyon értékesítéséből származó bevétel elsődlegesen fejlesztési célokra történő felhasználása.
2. Ingatlanvagyon hasznosítása
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A lakás és nem lakás célú helyiségek elsősorban bérleti szerződés keretében történő hasznosítása,
telkek értékesítése, föd területek haszonbérbe adása, egyéb kihasználatlan ingatlanok
hasznosítása.
A bérleti- és haszonbérleti szerződések folyamatos nyomon követése, megszűnés esetén a bérleti
lehetőség meghirdetése.

3. Meglévő vagyon fenntartása
A meglévő vagyon fenntartása tekintetében különösen nagy figyelmet szükséges fordítani a
pályázati lehetőségekre, azok kihasználásával elsődleges cél az ingatlanok felújítása,
korszerűsítése, a középületek energetikai felújítása. Több középület hőszigetelése, nyílászáró
cseréje megvalósult az utóbbi években, ez továbbra is fontos törekvés. Az energetikai felújítások
keretében cél az alternatív energia hasznosítása, a felújításra szoruló ingatlanvagyon lehetőség
szerinti felújítása.
4. Vagyon növekedésének, gyarapításának elősegítése
Az Önkormányzat vagyongyarapítási törekvései, középtávú célkitűzései között szerepel a még
burkolatlan belterületi önkormányzati utak aszfaltozása, s megfelelő pályázati kiírás esetén a
háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása.
A vagyon növekedésének elősegítése területén az Önkormányzat csak pályázati támogatással, s
minél alacsonyabb önerővel tud részt venni tekintettel arra, hogy költségvetésünkben hiányt
tervezni nem lehet.

Hosszú távú vagyongazdálkodási terv
1. Alapjául a fenti középtávú vagyongazdálkodási terv szolgál. A vagyonhasznosítás során a teljes
vagyonfelélést el kell kerülni, a vagyonelemek felülvizsgálatát folyamatosan kell tartani.

2.Az önkormányzatnál a vagyon megőrzésének elsődlegessége elv érvényesül a hosszú távú
működési stabilitás biztosítása érdekében.
3. A bérleti díjak felülvizsgálatára, folyamatos beszedésére nagy figyelmet kell fordítani.
4. A kedvező pályázati támogatási intenzitású, vagyongyarapodást, vagy meglévő vagyon
fenntartást eredményező pályázati lehetőségeket ki kell használni!
5. Hosszú távú cél a vagyongazdálkodási tervben, az Önkormányzat Gazdasági Programjában és
egyéb időközben meghozott döntéseiben foglaltak végrehajtása, a vagyonhasznosításhoz kötődő
döntések mindenkori végrehajtása.

6. Az intézményi feladatellátás tárgyi feltételeit az előírásoknak (közegészségügyi, szakmai
stb.) való megfelelés, az energiatakarékos üzemelés, az ellátás színvonalának emelése
érdekében – elsősorban pályázati források igénybevételével – korszerűsíteni kell.
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Általánosan megfogalmazható az a cél, hogy a Képviselő-testület eseti döntéseivel, az adott
körülmények és jogszabályi környezet mindenkori figyelembevételével a vagyongazdálkodás
legelőnyösebb és ésszerűbb formájában hasznosítja vagyonát.

Ágasegyháza, 2013. május 08.
(:Füredi János:)
Ágasegyháza Község Polgármestere
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4. számú melléklet

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

Fax: 76/388-387

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

═════════════════════════════════════════════════════
……./2013.
Előterjesztés
a Képviselő- testület 2013. június 12.-i ülésére
Tárgy: ARKÁNUM X Bt. megbízása közbeszerzési eljárás lefolytatására KEOP-4.9.0/112012-0030 számú pályázati kiírás alapján .
Tisztelt Képviselő- testület!
Ágasegyháza Község Önkormányzata 2012. október hónapban pályázatot nyújtott b a
Polgármesteri Hivatal épületének komplex energetikai korszerűsítésére a KEOP pályázati
alaphoz. Erről a képviselő- testület az 52/2012.(X.16.) határozatában döntött.
A pályázatunkat forráshiány miatt tartaléklistára helyezték, mely döntést 2013. május
29.-én megváltoztatták, így támogatásra érdemesnek ítélték.
A kivitelezési folyamatokat meg kell, hogy előzze a közbeszerzési eljárás, melynek
lefolytatására az ARKÁNUM X BT. tett ajánlatot. Ez a vállalkozás bonyolította az óvoda és
a sportcsarnok előzetes közbeszerzési eljárását is. A megbízási díj bruttó 361.950.-Ft,
mely összeg szerepel a benyújtott pályázatban is, tehát ehhez is nyújtanak támogatást.
Mivel a vállalkozóval történt korábbi együttműködés korrekt és zökkenőmentes volt,
kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy a mellékelt határozat tervezetet emelje
határozattá.
Ágasegyháza, 2013.június 07.
(:Füredi János:)
Ágasegyháza Község Polgármestere

H a t á r o z a t t e r v e z e t
Ágasegyháza
Község
Önkormányzata
Képviselő
testülete
megtárgyalta az előterjesztést és mellékelt megbízási szerződés tervezetet
és úgy határoz, hogy az ARKÁNUM X Bt. 1165 Budapest, Hangulat u.14
vállalkozást megbízza a KEOP-4.9.0/11-2012-0030 számú pályázat alapján
a közbeszerzési eljárás lebonyolításával.
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Füredi János polgármester
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5. számú melléklet

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

Fax: 76/388-387

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

═════════════════════════════════════════════════════
……./2013.
Előterjesztés
a Képviselő- testület 2013. június 12.-i ülésére
Tárgy: Ajánlattételre történő felhívások, valamint a Bíráló Bizottsági tagok jóváhagyása
Tisztelt Képviselő- testület!
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testülete úgy határozott, hogy a
közbeszerzési eljárás lefolytatásával az ARKÁNUM X Bt- ot bízza meg.
Az eljárás lefolytatásához szükséges, hogy meghatározza azokat a vállalkozásokat,
akiktől szeretne árajánlatot kérni, illetve kijelölje a Bíráló Bizottság tagjait, akik majd a
beérkezett pályázatokat értékelik és javaslatot tesznek a kivitelezőre vonatkozóan.
Az ARKÁNUM X Bt. javaslatait figyelembe véve kérem a Tisztelt Képviselő- testületet,
hogy a mellékelt határozat tervezetet vitassa meg, egyetértése esetén emelje
határozattá.
Ágasegyháza, 2013.június 07.
(:Füredi János:)
Ágasegyháza Község Polgármestere

H a t á r o z a t t e r v e z e t

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete jóváhagyta,
hogy az Új Széchenyi Terv keretében kiírásra került KEOP-2011-4.9.10
számú
„Épületenergetikai
fejlesztések
megújuló
energiaforrás
hasznosítással kombinálva” című pályázati konstrukció felhívására
benyújtott pályázat megvalósításához, Ágasegyháza Önkormányzata, mint
ajánlatkérő közbeszerzési eljárást folytat le.
A Képviselő-testület akként határozott, hogy a közbeszerzési eljárás
felfolytatásával megbízza az Arkánum X Bt-t (Cg.: 01-06-516619;
székhely: 1165 Budapest, Hangulat u. 14.).
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A Képviselő-testület az Arkánum X Bt. által elkészített eljárást
megindító felhívás és dokumentáció tartalmát megismerte és ezen
dokumentumokat jelen határozattal elfogadja, és felkéri az Arkánum X Bt-t
alábbi három ajánlattevőt hívja fel ajánlattételre:
4. Pixelmatrix 2000 Hungary Kft.
 székhely: 7130 Tolna, Damjanich u. 29/a.
 képviselő neve: Ványi László
5. Goodwill Energy Kft.
 székhely: 1162 Budapest, Timur u. 74.
 képviselő neve: Szanati Marcell
6. Calbuild Kft.
 székhely: 1131 Budapest, Jász u. 179.
 Urbancsok Attila
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kbt. 22.§
(1) bekezdésére figyelemmel a következő személyeket, mint bíráló
bizottsági tagokat jelöli ki:
 dr. Fazekas István
 Galamb Jánosné



dr. Czeglédi Eszter

Határidő: azonnal
Felelős: Füredi János polgármester
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6. számú melléklet

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

Fax: 76/388-387

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

═════════════════════════════════════════════════════
Ügyszám: 32 /2013. (VI.12.)

Tárgy: az Ágasegyháza Napközi Otthonos Óvoda

óvodavezetői álláspályázat kiírása

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2013. június 12. napi ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény [a továbbiakban: Nk. tv.] 83. §
(2) bekezdés f) pontja határozza meg a fenntartói feladatokat a közoktatási intézmény
vezetőjének megbízásával kapcsolatosan.
Ágasegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 81/2012. (VI. 28.)
számú határozatával az Ágasegyháza Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetői
(óvodavezetői) feladatainak ellátásával 2013. január 1-től 2013. július 31. napjáig
Szmetana Katalint bízta meg azzal, hogy a határozott idő lejártát követően a
munkakört – a hatályos jogszabályoknak megfelelő - pályázati eljárás alapján kell
meghirdetni, illetőleg betölteni.
Az óvodavezetői megbízás ún. „magasabb vezetői” megbízás, így a képviselő-testület
át nem ruházható hatáskörébe tartozik, amelyet a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontja értelmében
pályázat útján kell meghirdetni és betölteni. A pályázati feltételeket a jogszabályi
keretek között a pályázat kiírója határozza meg. A magasabb vezetői megbízás
feltételeinek meghatározását a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a közoktatási intézményekben a Kjt. végrehajtásáról
rendelkező 138/1992 (X. 8.) Kormányrendelet szabályozza. Ezek szerint a döntést a
beérkezett pályázatok mérlegelését követően a Képviselő-testület fogja majd
meghozni, azonban az Nk. tv. 83. § (4) bekezdés a), b), c), valamint (5) bekezdése
értelmében a fenntartó a köznevelési intézmény vezetőjének megbízásával összefüggő
döntése kialakítása előtt be kell hogy szerezze az intézmény alkalmazotti közössége,
az óvodaszék, a szülői szervezet véleményét is. A vélemény kialakításához az
információk hozzáférhetővé tételének napjától számított legalább 15 napot kell
biztosítani az érdekeltek részére.
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A Nk. tv. 67. § (1) bekezdésében foglaltak szerint új szabályai vannak a nevelési
oktatási intézmény intézményvezetői megbízásnak, bővültek és szigorodtak a
feltételek, melyeket az előterjesztésem mellékletét képező pályázati felhívás
tartalmaz. A pályázati kiírásra vonatkozó javaslatot a csatolt határozati javaslat
tartalmazza, melyet a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldalán és az
önkormányzat honlapján kell megjelentetni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztésemben foglaltak
alapján szíveskedjen meghozni az Ágasegyháza Napközi Otthonos Óvoda
óvodavezetői álláspályázat kiírásával kapcsolatos döntését.
Ágasegyháza, 2013. június 12.

Füredi János
Ágasegyháza Község Polgármestere

Határozattervezet
Szám: /2013.(VI.12.)

Tárgy: az Ágasegyháza Napközi Otthonos Óvoda
óvodavezetői álláspályázatának kiírása

Ágasegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester
32/2013. (VI.12.) számú előterjesztésében foglaltak alapján az Ágasegyháza
Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői megbízás pályázati kiírása tárgyában
az alábbi határozatokat hozza.

I.
Ágasegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot
Ágasegyháza Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására.

hirdet

az

A munkavégzés helye: Ágasegyháza, Óvoda utca 2.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év
Kezdő napja: 2013. július 15.
Megszűnésének időpontja: 2018. július 15.
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Pályázati feltételek:






Az adott nevelési-, oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez
szükséges – a köznevelési törvény 3. sz. mellékletében felsorolt – felsőfokú iskolai
végzettség és szakképzettség,
pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
a nevelési-, oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan
időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógiai
munkakörben történő határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
a vezetői megbízásnál előnyt jelent a vezetői gyakorlat, pedagógia szakirányú
végzettség, vagy közoktatás vezető szakképzettség.

Illetmény és egyéb juttatások:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és a közoktatási
intézményekben a végrehajtásáról szóló 138/1992. (X.8.) Kormányrendeletben
meghatározottak az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
 a pályázó szakmai életrajzát,
 az intézmény vezetésére vonatkozó programot, a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléseket.
A pályázathoz csatolni kell:
 iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló bizonyítványok másolatát,
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul, továbbá nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy
beleegyezik abba, hogy pályázatának tartalma közölhető harmadik személlyel.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. június 28.
A pályázat elbírálásának módja: a Képviselő-testület a véleményezési határidő lejártát
követő ülésén bírálja el a pályázatokat.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. július 15.
A pályázat elkészítéséhez tájékoztatást ad: Füredi János polgármester, a 06-76/388-211
telefonszámon
A pályázat benyújtásának módja: zárt borítékban, a borítékra kérjük ráírni „Ágasegyháza
Napközi Otthonos Óvoda Óvodavezetői pályázat”, és a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítási számot: ……………/2013. Postai cím: Ágasegyháza Község Önkormányzata
6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1.
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II.
A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy gondoskodjon az előterjesztés mellékletét
képező pályázati felhívás megjelentetéséről
-

a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldalán 2013. június 15-ig,
Ágasegyháza Község Önkormányzatának hivatalos honlapján 2013. június 15ig,
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester, jegyző

MELLÉKLET
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Ágasegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a
fenntartásában lévő magasabb óvodavezető (magasabb vezető) munkakör
közalkalmazotti kinevezéssel és vezetői megbízással történő betöltésére.
A vezetői megbízás határozott időre 5 évre : 2013. július 15-től 2018. július 15-ig szól.
Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Ágasegyháza Napközi Otthonos Óvoda 6076 Ágasegyháza, Óvoda u.
Pályázati feltételek:
 Az adott nevelési-, oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez
szükséges – a köznevelési törvény 3. sz. mellékletében felsorolt – felsőfokú iskolai
végzettség és szakképzettség,
 pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 a nevelési-, oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan
időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógiai
munkakörben történő határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
 a vezetői megbízásnál előnyt jelent a vezetői gyakorlat, pedagógia szakirányú
végzettség, vagy közoktatás vezető szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 részletes szakmai önéletrajz,
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 a végzettséget igazoló okiratok másolata,
 az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, fejlesztési elképzelésekkel,
 adatvédelmi nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul-e pályázatának nyilvános
ülésen való tárgyalásához, továbbá arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban
résztvevők megismerhetik.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
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konduktor óvodapedagógusi végzettség,
legalább 3-5 éves vezetői tapasztalat,
felhasználói szintű informatikai rendszerismeret.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Óvodavezetői
feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.
A pályázat beérkezésének határideje: 2013. június 28.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. július 15.
A pályázatokat Ágasegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének címezve,
Ágasegyháza Község Polgármesterének (6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1.) kell
benyújtani. A pályázati felhívással kapcsolatban tájékoztatást Füredi János polgármester ad a
76/322-211 telefonszámon.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.
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7. számú melléklet

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

Web:http://agasegyhaza.hu

Fax: 76/388-387

E-mail: pmstrh@t-online.hu

═════════════════════════════════════════════════════
Ügyszám: 36 /2013. (VI.12.)

Tárgy: Ágasegyháza község területén bekövetkezett
bűncselekmények, szabálysértések felderítése

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselőtestület 2013. június 12. napi ülésére
Tisztelt Képviselőtestület !
Településünkön történtek a közelmúltban olyan cselekmények, amelyek során az elkövetők nemcsak
az együttélés alapvető és íratlan szabályait hágták át, hanem veszélyeztették a településen élők
nyugalmát, megsértették a lakosság jogos vagyoni érdekeiket, kárt okoztak a közösségnek. Ezeknek a
közelmúltban megvalósult cselekményeknek egy része még az írott jog szabályait is átlépte, így ezek
szabálysértéseknek vagy bűncselekménynek minősülnek.
Könnyen belátható és nem szorul külön bizonyításra az, hogy mekkora károkat okozhat és milyen
romboló hatást fejthet ki egy település belső életére, ha a területén megvalósuló olyan cselekmények,
amelyek súlyosan sértik a nyugalmat, a közbiztonságot, a jogos vagyoni érdeket, büntetlenek
maradnak. Abból, ha a közösségellenes cselekmények elkövetői „megúszhatják tettüket”, ha a
személyük homályban maradhat, csak egyetlen üzenet származhat: a következménynélküliség, az,
hogy a tiltott, a helytelen, a településre nézve romboló, káros cselekményeket kockázat nélkül el lehet
követni, hiszen a tapasztalat azt mutatja, hogy az elkövetőnek nem kell számolnia azzal, hogy tettét
felelősségre vonás követi. Ezért kötődik tehát különösen fontos érdek ahhoz, hogy a közösségellenes
magatartások elkövetőire fény derüljön, hogy a károkozó személye kiderüljön, hogy a településünkön
nem kívánatos cselekmények körülményei tisztázást nyerjenek.
Az önkormányzat, a polgármester, a jegyző azonban nem nyomozati szerv. Ezt a feladatot a
rendőrségnek kell elvégeznie. A múlt tapasztalatai azonban azt mutatják, hogy ahhoz, hogy a
rendőrség eleget tudjon tenni ezen feladatának, bizony gyakran szükség van az önkormányzat
közreműködésére is, amely elsősorban a tettes személyének feltárásában, az eset körülményeinek
tisztázásában nyilvánulhat meg.
A településünkön megvalósuló károkozás körülményeinek tisztázásához fűződő közös érdek
felismerése mellett ugyanakkor fontos felismerni azt is, hogy a megfelelő közreműködéséhez anyagi
ráfordításra is szükség van. Egy-egy eset felderítése kapcsán (utánajárás, meghallgatások, információ
gyűjtés, bizonyítások, dokumentumok elkészítése; a védett tanúhoz, a fedett bejelentőhöz hasonló
bánásmód garantálása; díjkitűzés a bejelentő számára, stb…) ugyanis költségek merülhetnek fel.
Ezeknek a költségeknek a mértéke ugyan nem túlságosan jelentős, de annál nagyobb fontossága van
annak, hogy anyagi felajánlásával a Testület demonstrálja azt a kifejezett kívánságát, hogy a
településünknek, lakosságunknak, közösséginknek kárt okozó személyek felelősségre vonása
maradéktalanul történjen meg. Ezért tisztelettel kérem a Képviselő-testületet a túloldalon található
határozattervezet elfogadására.
Ágasegyháza, 2013. június 11.
Füredi János
Ágasegyháza Község Polgármestere
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Határozattervezet
Ügyszám: /2013. (VI.12.)

Tárgy: Ágasegyháza község területén bekövetkezett
bűncselekmények, szabálysértések felderítése

Ágasegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester
36/2013. (VI.12.) számú előterjesztésében foglaltak alapján úgy döntött,
hogy költségvetéséből évi 100.000 forintot elkülönít az Ágasegyháza község
területén megvalósuló bűncselekmények felderítése és tisztázása, melynek a
most meghatározott célra történő felhasználásával a polgármestert bízza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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8. számú melléklet

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

Web:http://agasegyhaza.hu

Telefon: 76/388-211 76/388-387

E-mail: pmstrh@t-online.hu

76/571-060

═════════════════════════════════════════════════════
Előterjesztés szám: 33/2013.(VI.12) Kt.

Tárgy: Ballószög Község településrendezési
tervének részleges módosítása

ELŐTERJESZTÉS
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. június 12-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Ballószög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi szeméttelep védőterületén
belül megvalósuló építési tilalom módosítása, valamint termékbemutató skanzen létrehozása
érdekében módosítani kívánja a jelenleg hatályos településrendezési tervét, amelyet így
véleményezés céljából megküldött önkormányzatunkhoz is.
Mivel Ballószög Község Polgármestere a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. §-ában
meghatározott egyszerűsítetett véleményezési eljárás keretében azzal kereste meg
önkormányzatunkat, hogy a Testület – amennyiben jogszabályban meghatározott jogával élni
kíván – ezt megtehesse, tanulmányoztam a szomszéd település által tervezett változásokat.
Ennek során meggyőződtem arról, hogy azok Ágasegyháza Község Önkormányzatának
érdekeit nem érintik, illetve befolyásolják, s ezért az alábbi határozattervezet elfogadását
javaslom.
Ágasegyháza, 2013. június 12.
Füredi János
Ágasegyháza Község Polgármestere

HATÁROZATTERVEZET
Előterjesztés szám: 33/2013.(VI.12) Kt.

Tárgy: Ballószög Község településrendezési
tervének részleges módosítása

Ágasegyháza Község Képviselő-testülete egyetért a Ballószög Község
Képviselő-testülete által – hatályos településrendezési tervének módosítása
céljából – tervezett, s a http:/www.balloszog.hu/site/tr2013.zip WEB-helyen
letölthető tartalommal megvalósuló változtatással, s úgy döntött, hogy a
véleményezési eljárás további szakaszaiban nem kíván részt venni.
Felelős: Polgármester.
Határidő: Értelemszerűen
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9. számú melléklet

Ágasegyháza Község Polgármestere
6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1.
Telefon: 76/388-211 76/388-387

Fax: 76/388-387 Web:http://agasegyhaza.hu

76/571-060

E-mail: pmstrh@t-online.hu

═════════════════════════════════════════════════════
Előterjesztés száma:

/2013.

Előterjesztés
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. június 12-i ülésére
Tisztelt Képviselőtestület!

Tárgy: Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályának
módosítása
Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényt, valamint a közhasznú szervezetekről szóló
1997. évi CLVI. törvényt az Országgyűlés hatályon kívül helyezte, és helyettük az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. (továbbiakban: Ectv.) törvényt fogadta el, amelyben
újraszabályozza a nonprofit szervezetek alapítását, működését, megszűnését, és ennek
megfelelően szükségessé vált az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület alapszabályának
módosítása.
- Korábban elfogadott Alapszabály formai és tartalmi követelményeihez igazodva a
jogkövető magatartás megtartása mellett az alábbi módosítások váltak szükségessé.
Módosítások:
-VII. fejezet 2.) és 5.) pontjánál a társadalmi szervezet civil szervezetre módosul.
-VII. fejezet 7/b.) pontja az alábbiak szerint módosul:
- ha a tag, vagy képviselője a tagsági jogokkal visszaél és ezzel bírósági úton,
jogerősen megállapított jogtalan előnyt szerez, másoknak kárt okoz,
-VIII. fejezet 1.B). pontja az alábbira módosul:
A.) A Taggyűlés – egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással 4 év időtartamra, 4 főből álló (1
elnök és 3 elnökhelyettes) Elnökséget választ.
Az Egyesületet az Elnök képviseli. Az Egyesületet az Elnök akadályoztatása vagy
távolléte esetén – a megválasztott elnökhelyettesek közül – Tiszakécske Város
Önkormányzatának polgármestere képviseli. Két Taggyűlés közötti időben az Elnökség
dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a Taggyűlés hatáskörébe.
Döntéseiről, intézkedéseiről a következő Taggyűlésen köteles beszámolni. Az Elnökség
ülését a Titkár hívja össze, lehetőleg írásban úgy, hogy az írásbeli meghívó a tagokhoz az
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ülés időpontja előtt legalább 5 nappal megérkezzen. Sürgős vagy indokolt esetben
telefonon, faxon is értesíthetőek a tagok, ebben az esetben 5 napnál korábbra is
összehívható az ülés.
Az Elnökség határozatképes, ha az ülésen legalább 3 tag jelen van.
Az Elnökség döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
Az Elnökség működésének szabályait – a taggyűlésre vonatkozó szabályokat alapul véve
– maga állapítja meg.

-

IX. fejezet 1. ) pontja a módosításokat követően az alábbi:
IX. AZ EGYESÜLET MŰKÖDÉSE

1.) A Taggyűlés és az Elnökség:
- Taggyűlést szükség szerint, de legalább évente két alkalommal kell tartani.
- Rendkívüli ülést kell tartani, ha
a) azt a tagok legalább 1/3-a az ok és a cél megjelölésével kéri,
b) a bíróság elrendeli.
- A Taggyűlést az Elnök hívja össze úgy, hogy a Taggyűlés üléseire szóló és a
napirendet is tartalmazó meghívót az ülés időpontja előtt legalább 8 nappal meg
kell küldeni az Egyesület valamennyi tagjának.
- A Taggyűlés határozatképes, ha azon a tagok több, mint fele jelen van. Ha az ülést
határozatképtelenség miatt el kell halasztani, úgy azt az eredeti napirenddel 30
napon belül ismételten össze kell hívni. Ekkor a Taggyűlés a megjelentek számától
függetlenül határozatképes.
- A Taggyűlés döntéseit nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza.
- Szavazategyenlőség esetén a téma tárgyalását tovább kell folytatni. Ismételt
szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.
- A Taggyűlés döntései során mindenkor köteles biztosítani az önkormányzati jogok
érvényesülését, a tagok egyenjogúságát és igényelni a tagok aktív közreműködését.
- Az Egyesület tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló éves beszámolót és a
közhasznúsági jelentést mellékletet – a hozott határozattal – minden évben meg
kell küldeni a tagönkormányzatok képviselőtestületeinek.
- Mind a Taggyűlés, mind az Elnökség, mint a Felügyelő Bizottság üléséről
jegyzőkönyvet kell készíteni, amely az elhangzottaknak a lényegét, míg a hozott
határozatokat szó szerint rögzíti. A taggyűlés határozatainak számozása évenként
kezdődik folyamatos arab sorszámozással, a határozatok jelölése:
……../…..év/…..hó/….nap/ sz. Taggyűlési Határozat. A taggyűlési jegyzőkönyvet
aláírja a levezető Elnök és a Taggyűlés által erre kijelölt 1 hitelesítő tag, az
Elnökség üléséről készült jegyzőkönyvet annak minden tagja, míg a Felügyelő
Bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet az Elnök és 1 hitelesítő tag.
- Az Egyesület Titkára a Taggyűlés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul
bejegyezni a határozatok könyvébe. A Titkár köteles az Elnökség által hozott
döntések nyilvántartását napra készen vezetni, amely nyilvántartásból
megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és
ellenzők számaránya.
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-

-
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A Titkár köteles a Taggyűlés és az Elnökség által hozott határozatokat – amelyek
bármely tagot vagy harmadik személyt érintenek – a döntés meghozatalát követő
15 napon belül, írásban ajánlott postai küldeményként feladva az érintettnek
megküldeni.
A számviteli törvény szerinti beszámoló és közhasznú melléklet jóváhagyását kivéve
a tagok Taggyűlés tartása nélkül is határozhatnak. Az Elnökség által ülésen kívül
javasolt határozat tervezetét 5 napos határidő kitűzésével írásban kell a tagokkal
közölni, akik szavazatukat írásban adják meg, kivéve, ha a döntéshozatalhoz
előzetesen képviselő-testületi vagy közgyűlési döntés szükséges. A határozatot az
utolsó szavazat beérkezését követő napon kell meghozottnak tekinteni.
A szavazás eredményéről a tagokat az utolsó szavazat beérkezését követő 8 napon
belül a Titkár írásban tájékoztatja.
E pont alkalmazásában az írásbeliségnek megfelel a faxon vagy e-mailen (tag
képviselője által aláírt és scannelt nyilatkozat csatolásával küldött szavazat).
Ha bármelyik tag kéri, a Taggyűlést össze kell hívni a határozattervezet
megtárgyalására.
Az Egyesület működésével kapcsolatos döntéseket, határozatokat köteles a Titkár
a Kecskeméti Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggeszteni a döntés
meghozatalát követő 8 napon belül, 5 munkanap időtartamra.
Az Egyesület vállalja, hogy a honlapján az éves beszámolót és a közhasznúsági
mellékletet közzéteszi, továbbá az Interneten keresztül biztosítja, hogy a
nyilvánosság folyamatosan értesüljön az Egyesület tevékenységéről.
Ezen kívül egyedi döntés alapján a helyi vagy megyei sajtó útján is közzé tehetők a
fontosabb határozatok, döntések.

-XI.. fejezet 6.) pontja az alábbiakra módosul :
6.) Az Egyesület hivatalos iratainak kezelése az Egyesület 6000 Kecskemét, Rákóczi út 3.
szám alatti telephelyén, az Egyesület irodájában történik és kerül elhelyezésre. Az iratokba
való betekintés a Taggyűlés tagjainak bármikor, külső érdeklődőnek írásban egyeztetett
időpontban lehetséges, ha az nem sérti a személyes adatok védelmére vonatkozó
jogszabályokat, illetve az Egyesület érdekeit. Az iratbetekintésnél az Egyesület Titkárának
jelen kell lennie.
Jelen okirat egységes szerkezetbe foglalására a Preambulum, a IV. fejezet, a VI. fejezet 1.2.
és 2. pontok, az 5. pont, a VII. fejezet 1.,2., 3.,5., 7. pontok, a VIII. fejezet 1. A) és B) pontjai
módosítása, a 2. pont módosítása, a korábbi 3. pont törlése, a IX. fejezet pontjai, a XI.
fejezet 3., 6. és 8. pontja módosítása és új, XII. fejezet beiktatása miatt került sor.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező, az
Aranyhomok Kistérség fejlesztési Egyesület, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapszabályát elfogadni szíveskedjen.
Kecskemét, 2013. június.12
Füredi János
polgármester
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HATÁROZAT-TERVEZET
………/2013.(06.12.) számú kt. határozat
Tárgy: Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályának
módosítása
Ágasegyháza
Község
Képviselő-testülete
megtárgyalta
Füredi
polgármester……………. sz. előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:

János

3. A Képviselő-testület az Aranyhomok Kistérség fejlesztési Egyesület alapszabályát – a
határozat 1. számú mellékletében jelzett módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltak
szerint - a mai napon megtárgyalta és elfogadta.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza Füredi János polgármestert a módosításokkal
egybeszerkesztett alapszabály aláírására.
Felelős:
Határidő:

Füredi János polgármester
azonnal

PREAMBULUM
1. sz. melléklet
Alapító önkormányzatok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései
alapján az önkormányzatok közötti együttműködés továbbfejlesztése, a kistérségi érdekek
határozottabb képviselete, a települések összehangolt fejlesztése, közös területfejlesztési,
vidékfejlesztési programok kialakítása, megvalósítása céljából kistérségfejlesztési egyesületet
hoztak létre, amelynek jelen Alapszabályát az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
(továbbiakban: Ectv.) rendelkezéseinek megfelelően az alábbiak szerint aktualizáltak:
I. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE
„ARANYHOMOK” Kistérségfejlesztési Egyesület
II. AZ EGYESÜLET RÖVIDÍTETT NEVE
„ARANYHOMOK” Egyesület
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III. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Pf.: 144.

IV. AZ EGYESÜLET TELEPHELYEI, FIÓKTELEPEI
1. Az Egyesület telephelyei:
6000 Kecskemét, Rákóczi út 3.
6000 Kecskemét, Balaton u. 19.
2. Az Egyesület fióktelepei:
6060 Tiszakécske, Kőrösi u. 2.
6043 Kunbaracs, Kölcsey u. 1.
V. AZ EGYESÜLET ALAPÍTÓ TAGJAI



















Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Tiszakécske Város Önkormányzata
Lajosmizse Város Önkormányzata
Kerekegyháza Nagyközség Önkormányzata
Lakitelek Nagyközség Önkormányzata
Ágasegyháza Község Önkormányzata
Ballószög Község Önkormányzata
Felsőlajos Község Önkormányzata
Fülöpháza Község Önkormányzata
Helvécia Község Önkormányzata
Jakabszállás Község Önkormányzata
Kunbaracs Község Önkormányzata
Ladánybene Község Önkormányzata
Nyárlőrinc Község Önkormányzata
Orgovány Község Önkormányzata
Szentkirály Község Önkormányzata
Tiszaug Község Önkormányzata
Városföld Község Önkormányzata

Kecskemét
Tiszakécske
Lajosmizse
Kerekegyháza
Lakitelek
Ágasegyháza
Ballószög
Felsőlajos
Fülöpháza
Helvécia
Jakabszállás
Kunbaracs
Ladánybene
Nyárlőrinc
Orgovány
Szentkirály
Tiszaug
Városföld

VI. AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS
AZ ÁLTALA FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK
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1. Az Egyesület célja:
1.1.

-

a regionális és kistérségi szempontból fontos fejlesztések támogatása, az ehhez
kapcsolódó tevékenységek koordinálása,
hazai és nemzetközi pályázati lehetőségek felkutatása, pályázatírás, pályázatkiírás,
Euroatlanti integráció elősegítése,
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának
elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
nevelés, oktatás, ismeretterjesztés,
területfejlesztés,
agrárstruktúra- és vidékfejlesztés,
környezetvédelem,
természet és állatvédelem,
kulturális örökség megóvása,
turizmusfejlesztés,
mikro- kis- és középvállalkozások támogatása,
közös területfejlesztési programok kialakítása, megvalósítása.

A fenti célok megvalósítása érdekében:
- közös pénzalapot hoz létre,
- közreműködik az egy önkormányzat teherbíró képességét meghaladó innovatív
beruházások megvalósításában,
- közreműködik a kistérség viszonylag homogén gazdasági-társadalmi helyzetéből
adódó speciális problémák megoldásában,
- támogatja – az együttműködésből származó összehangolt tervezés nyújtotta
előnyök kihasználásával – az egységes kistérségi menedzsment érvényesítését,
- támogatja a kistérség nagyobb térségek együttműködéséhez történő integrációját.
1.2.

Az Egyesület által folytatott tevékenységi körök TEÁOR ’08 szerinti besorolása a
következő:
Az Egyesület főtevékenysége:
94.99 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
További tevékenységek:
01.61 Növénytermesztési szolgáltatás
01.62 Állattenyésztési szolgáltatás
02.40 Erdészeti szolgáltatás
10.39 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás
18.14 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
32.99 Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység
47.11 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
47.21 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme
47.29 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
47.41 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
47.42 Telekommunikációs termék kiskereskedelme
47.59 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
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47.61 Könyv-kiskereskedelem
47.62 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
47.64 Sportszer-kiskereskedelem
47.65 Játék-kiskereskedelem
47.76 Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme
47.77 Óra-, ékszer-kiskereskedelem
47.78 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
47.81 Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme
47.82 Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme
47.89 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
47.91 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
49.39 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
49.41 Közúti áruszállítás
49.42 Költöztetés
55.20 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
58.11 Könyvkiadás
58.12 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
58.13 Napilapkiadás
58.14 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
58.19 Egyéb kiadói tevékenység
58.21 Számítógépes játék kiadása
58.29 Egyéb szoftverkiadás
59.20 Hangfelvétel készítése, kiadása
60.10 Rádióműsor-szolgáltatás
60.20 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
61.10 Vezetékes távközlés
61.20 Vezeték nélküli távközlés
61.90 Egyéb távközlés
62.01 Számítógépes programozás
62.02 Információ-technológiai szaktanácsadás
62.03 Számítógép-üzemeltetés
62.09 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
62.01 Számítógépes programozás
63.11 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
63.12 Világháló-portál szolgáltatás
63.99 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
69.10 Jogi tevékenység
69.20 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
70.21 PR, kommunikáció
70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
71.11 Építészmérnöki tevékenység
71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
72.19 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
73.11 Reklámügynöki tevékenység
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73.12 Médiareklám
73.20 Piac-, közvélemény-kutatás
74.10 Divat-, formatervezés
74.20 Fényképészet
74.30 Fordítás, tolmácsolás
74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
77.21 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
77.22 Videokazetta, lemez kölcsönzése
77.29 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
77.33 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
77.40 Immateriális javak kölcsönzése
78.10 Munkaközvetítés
78.20 Munkaerőkölcsönzés
78.30 Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás
79.11 Utazásközvetítés
79.12 Utazásszervezés
79.90 Egyéb foglalás
82.11 Összetett adminisztratív szolgáltatás
82.19 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.91 Követelésbehajtás
82.99 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
85.32 Szakmai középfokú oktatás
85.41 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
85.42 Felsőfokú oktatás
85.51 Sport, szabadidős képzés
85.52 Kulturális képzés
85.59 M.n.s. egyéb oktatás
85.60 Oktatást kiegészítő tevékenység
91.02 Múzeumi tevékenység
91.03 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
94.11 Vállalkozói, munkaadói érdekképviselet
94.12 Szakmai érdekképviselet
Az Egyesület cél szerinti közhasznú tevékenységi körei az alábbiak:
72.19 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
85.32 Szakmai középfokú oktatás
85.41 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
85.59 Máshova nem sorolt egyéb oktatás
94.11 Vállalkozói, munkaadói érdekképviselet
94.12 Szakmai érdekképviselet
91.02 Múzeumi tevékenység
91.03 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
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2.) Az Egyesület az Ectv. VII. fejezete szerint működő közhasznú szervezet, amely
közhasznú tevékenységét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében foglalt alábbi közfeladatokhoz kapcsolódóan
végzi:
1. településfejlesztés, településrendezés;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása;
filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme;
a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek.
3.) A fenti célok megvalósítása érdekében az Egyesület együttműködik minden szervezettel,
közösséggel és személlyel, amely, illetve aki a közös célok elérése érdekében
munkálkodik.
4.) Az Egyesület jogi személy.
5.) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független, azoktól támogatást nem kaphat és azoknak támogatást nem nyújthat, megyei,
helyi önkormányzati választáson képviselőjelöltet nem állít, nem támogat.
Az Egyesület politikai tevékenységet a jövőben sem kíván folytatni.
6.) Az Egyesület működése során gazdálkodik vagyonával, szolgáltatásokat nyújt,
együttműködik nemzetközi, országos és helyi hasonló célú egyesületekkel, társadalmi
szervezetekkel.
VII. AZ EGYESÜLET TAGJAI
1.) Az Egyesület rendes tagjai az V. pontban megjelölt alapító önkormányzatok. Rendes tag
lehet továbbá minden más önkormányzat is, amelynek képviselőtestülete – határozatban –
kinyilvánítja belépési szándékát, elfogadja az Egyesület alapszabályát, részt vesz az
Egyesület munkájában és fizeti a megállapított tagsági díjat.
2.) Pártoló tag lehet minden más természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel
nem rendelkező gazdasági és civil szervezet, amely elfogadja az Egyesület alapszabályát
és a meghatározott célok megvalósítását anyagilag is támogatja.
3.) A rendes tagok évente a lakosságszám és a Taggyűlés által egy főre meghatározott
tagsági díj szorzatának megfelelő összegű tagsági díjat kötelesek fizetni, melynek
összege 2013-ban 110,- Ft / fő. A tagsági díjat minden év március 31-ig kell befizetni.
4.) A tagönkormányzatokat az Egyesületben a mindenkori polgármesterek, vagy a
Képviselőtestület által a polgármesterek helyettesítésére megbízott személyek képviselik.
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5.) Az Egyesület a kitűzött célok megvalósításához – külön megállapodások alapján –
igénybe veszi és koordinálja a kistérség más gazdasági és civil szervezetei
közreműködését.
6.) A tagönkormányzatokat képviselő polgármesterek egyenlő jogokkal vesznek részt az
Egyesület Taggyűlésén. Őket azonos szavazati jog illeti meg, választók és
megválaszthatók bármely tisztségre. Jogosultak az Egyesület könyveibe és egyéb irataiba
betekinteni és felvilágosítást kérni, illetve az Egyesület bármely szervének törvénysértő
határozatát – a tudomásra jutástól számított 30 napon belül – bíróság előtt megtámadni.
7.) A tagság megszűnik:
 a tagönkormányzat jogutód nélküli megszűnésével,
 az Egyesület megszűnésével, illetve feloszlatásával,
 az Egyesületből való kizárással,
 kilépéssel.
a./ Kilépéssel lehet megszüntetni a tagságot a naptári év végével, feltéve, hogy ezen
szándékát az önkormányzat /tag/ előtte legalább 3 hónappal az Egyesületnek
bejelentette. A kilépés időpontjáig eleget kell tennie a tagságból eredő
kötelezettségeinek.
b./ Kizárással szűnik meg a tagság:
 az Alapszabály súlyos megsértése esetén,
 ha a tag, vagy képviselője a tagsági jogokkal visszaél és ezzel bírósági úton,
jogerősen megállapított jogtalan előnyt szerez, másoknak kárt okoz,
 tagdíj-fizetés és egyéb kötelezettségeinek a határidő lejárta után írásbeli
figyelmeztetés ellenére sem tesz eleget.
A kizárást az ok részletes feltüntetésével bármely tag írásban kezdeményezheti. A
kizárásról a Taggyűlés 2/3-os szótöbbséggel nyílt szavazással dönt.
VIII. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE
1.) Az Egyesület szervei:
B.) Az Egyesület legfőbb szerve a tagok /képviselőik/ összességéből álló Taggyűlés.
A Taggyűlés ülése nyilvános. A Taggyűlés az Egyesületet érintő valamennyi kérdésben
jogosult dönteni.
A Taggyűlésen az Egyesület pártoló tagjainak, valamint a meghívott szakértőknek
tanácskozási joguk van.
Kizárólag a Taggyűlés hatáskörébe tartozik:
- döntés a közös beruházások megvalósításáról,
- döntés a közös céltámogatási kérelmek, pályázatok benyújtásáról,
- az Egyesület szervezetének és működésének meghatározása,
- az Egyesület éves költségvetésének, zárszámadásának elfogadása,
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a számviteli törvény szerinti éves beszámoló jóváhagyása, ezzel egyidejűleg
közhasznúsági melléklet készítése és elfogadása az Ectv. 29. § (3) – (7) bekezdése
szerint;
az alapszabály módosítása, elfogadása
döntés tagok felvételéről, illetve kizárásáról,
a tisztségviselők /Elnök, Elnökhelyettesek, Felügyelő Bizottsági Elnök és tagok/
megválasztása, visszahívása,
Egyesületi Titkár kinevezése, visszahívása
döntés az Egyesület más társadalmi szervezettel való egyesüléséről, feloszlásának
kimondása.

C.) A Taggyűlés – egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással 4 év időtartamra, 4 főből álló (1
elnök és 3 elnökhelyettes) Elnökséget választ.
Az Egyesületet az Elnök képviseli. Az Egyesületet az Elnök akadályoztatása vagy
távolléte esetén – a megválasztott elnökhelyettesek közül – Tiszakécske Város
Önkormányzatának polgármestere képviseli. Két Taggyűlés közötti időben az Elnökség
dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a Taggyűlés hatáskörébe.
Döntéseiről, intézkedéseiről a következő Taggyűlésen köteles beszámolni. Az Elnökség
ülését a Titkár hívja össze, lehetőleg írásban úgy, hogy az írásbeli meghívó a tagokhoz az
ülés időpontja előtt legalább 5 nappal megérkezzen. Sürgős vagy indokolt esetben
telefonon, faxon is értesíthetőek a tagok, ebben az esetben 5 napnál korábbra is
összehívható az ülés.
Az Elnökség határozatképes, ha az ülésen legalább 3 tag jelen van.
Az Elnökség döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
Az Elnökség működésének szabályait – a taggyűlésre vonatkozó szabályokat alapul véve
– maga állapítja meg.
D.) A Taggyűlés – egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással, 4 év időtartamra 3 főből álló –
1 Elnök és 2 tag – Felügyelő Bizottságot választ. A Felügyelő Bizottság közvetlenül a
Taggyűlésnek van alárendelve, annak köteles évente beszámolni.
A Felügyelő Bizottság ülését annak Elnöke hívja össze.
A Felügyelő Bizottság működésére az Elnökség működésére vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni; ezen túlmenően működésének szabályait maga állapítja meg.
2.) Az Egyesület alkalmazottai fölött a munkáltatói jogokat a Titkár gyakorolja.
IX. AZ EGYESÜLET MŰKÖDÉSE
1.) A Taggyűlés és az Elnökség:
- Taggyűlést szükség szerint, de legalább évente két alkalommal kell tartani.
- Rendkívüli ülést kell tartani, ha
c) azt a tagok legalább 1/3-a az ok és a cél megjelölésével kéri,
d) a bíróság elrendeli.
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A Taggyűlést az Elnök hívja össze úgy, hogy a Taggyűlés üléseire szóló és a
napirendet is tartalmazó meghívót az ülés időpontja előtt legalább 8 nappal meg
kell küldeni az Egyesület valamennyi tagjának.
A Taggyűlés határozatképes, ha azon a tagok több, mint fele jelen van. Ha az ülést
határozatképtelenség miatt el kell halasztani, úgy azt az eredeti napirenddel 30
napon belül ismételten össze kell hívni. Ekkor a Taggyűlés a megjelentek számától
függetlenül határozatképes.
A Taggyűlés döntéseit nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza.
Szavazategyenlőség esetén a téma tárgyalását tovább kell folytatni. Ismételt
szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.
A Taggyűlés döntései során mindenkor köteles biztosítani az önkormányzati jogok
érvényesülését, a tagok egyenjogúságát és igényelni a tagok aktív közreműködését.
Az Egyesület tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló éves beszámolót és a
közhasznúsági jelentést mellékletet – a hozott határozattal – minden évben meg
kell küldeni a tagönkormányzatok képviselőtestületeinek.
Mind a Taggyűlés, mind az Elnökség, mint a Felügyelő Bizottság üléséről
jegyzőkönyvet kell készíteni, amely az elhangzottaknak a lényegét, míg a hozott
határozatokat szó szerint rögzíti. A taggyűlés határozatainak számozása évenként
kezdődik folyamatos arab sorszámozással, a határozatok jelölése:
……../…..év/…..hó/….nap/ sz. Taggyűlési Határozat. A taggyűlési jegyzőkönyvet
aláírja a levezető Elnök és a Taggyűlés által erre kijelölt 1 hitelesítő tag, az
Elnökség üléséről készült jegyzőkönyvet annak minden tagja, míg a Felügyelő
Bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet az Elnök és 1 hitelesítő tag.
Az Egyesület Titkára a Taggyűlés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul
bejegyezni a határozatok könyvébe. A Titkár köteles az Elnökség által hozott
döntések nyilvántartását napra készen vezetni, amely nyilvántartásból
megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és
ellenzők számaránya.
A Titkár köteles a Taggyűlés és az Elnökség által hozott határozatokat – amelyek
bármely tagot vagy harmadik személyt érintenek – a döntés meghozatalát követő
15 napon belül, írásban ajánlott postai küldeményként feladva az érintettnek
megküldeni.
A számviteli törvény szerinti beszámoló és közhasznú melléklet jóváhagyását kivéve
a tagok Taggyűlés tartása nélkül is határozhatnak. Az Elnökség által ülésen kívül
javasolt határozat tervezetét 5 napos határidő kitűzésével írásban kell a tagokkal
közölni, akik szavazatukat írásban adják meg, kivéve, ha a döntéshozatalhoz
előzetesen képviselő-testületi vagy közgyűlési döntés szükséges. A határozatot az
utolsó szavazat beérkezését követő napon kell meghozottnak tekinteni.
A szavazás eredményéről a tagokat az utolsó szavazat beérkezését követő 8 napon
belül a Titkár írásban tájékoztatja.
E pont alkalmazásában az írásbeliségnek megfelel a faxon vagy e-mailen (tag
képviselője által aláírt és scannelt nyilatkozat csatolásával küldött szavazat).
Ha bármelyik tag kéri, a Taggyűlést össze kell hívni a határozattervezet
megtárgyalására.
Az Egyesület működésével kapcsolatos döntéseket, határozatokat köteles a Titkár
a Kecskeméti Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggeszteni a döntés
meghozatalát követő 8 napon belül, 5 munkanap időtartamra.
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Az Egyesület vállalja, hogy a honlapján az éves beszámolót és a közhasznúsági
mellékletet közzéteszi, továbbá az Interneten keresztül biztosítja, hogy a
nyilvánosság folyamatosan értesüljön az Egyesület tevékenységéről.
Ezen kívül egyedi döntés alapján a helyi vagy megyei sajtó útján is közzé tehetők a
fontosabb határozatok, döntések.

2.) A Felügyelő Bizottság:
A Felügyelő Bizottság üléseit szükség szerint, de legalább évente egyszer tartja.
Feladatai:
 ellenőrzi az Alapszabály és az Egyesületekre vonatkozó jogszabályok szerinti
működést, gazdálkodást, a Taggyűlés határozatainak végrehajtását,
 ellenőrzési tapasztalatairól évente beszámol a Taggyűlésnek,
 a szervezet gazdálkodásának, folyamatos, időszakonkénti visszatérő vizsgálata,
 az éves költségvetés tervezetének véleményezése,
 az éves pénzügyi zárás vizsgálata,
 írásbeli jelentést készít a számvitelről szóló törvény szerinti beszámolóról a
Taggyűlés részére,
 célzott vizsgálatok lefolytatása.
-

-

-

-

-

Feladatának ellátása során a vezető tisztségviselőktől jelentést, az Egyesület
munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az
Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. Tevékenysége
kiterjed a gazdálkodás célszerűségének a vizsgálatára is.
A Bizottság működésének szabályait maga határozza meg.
A Bizottság köteles az intézkedésre jogosult Taggyűlést tájékoztatni és annak
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:
a) az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése
vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult
Egyesületi Taggyűlés döntését teszi szükségessé,
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
Az intézkedésre jogosult Egyesületi Taggyűlést a Bizottság indítványára – annak
megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő
eredménytelen eltelte esetén az Egyesületi Taggyűlés összehívására a Bizottság is
jogosult. Ha az arra jogosult Egyesületi Taggyűlés a törvényes működés helyreállítása
érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Bizottság köteles haladéktalanul
értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.
A Felügyelő Bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától
számított 15 napon belül azokat a társaságokat, amelyeknél már Felügyelő Bizottsági
tag, írásban köteles tájékoztatni.
A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha minden tagja jelen van, határozatait nyílt
szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

3.) A tisztségviselőkre és a Titkárra vonatkozó közös szabályok:
Az Egyesület tisztségviselőit (Elnök, Elnökhelyettesek, Felügyelő Bizottság Elnöke és
tagjai) és a Titkárt az Egyesület legfőbb szerve választja meg.
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Tisztségviselő (Elnök, Elnökhelyettes, Felügyelő Bizottság Elnöke és tagja) csak
Egyesületi tagönkormányzatot képviselő polgármester lehet. A tisztségviselőket a
Taggyűlés – ha feladataikat nem megfelelően látják el – visszahívhatja.
Az Egyesületi Elnököt, Elnökhelyetteseket a Taggyűlés 4 éves időtartamra egyszerű
szótöbbséggel, nyílt szavazással a tagönkormányzatokat képviselő polgármesterek közül
választja.
A Titkárt a Taggyűlés nevezi ki és menti fel. Felette az egyéb munkáltatói jogokat az
Elnökség gyakorolja. A Titkár munkájáért díjazásban részesülhet.
A tisztségviselők és a Titkár az Egyesület vezetését az ilyen tisztséget betöltő
személyektől elvárható fokozott gondossággal, az Egyesület érdekeinek elsődlegessége
alapján kötelesek ellátni. A jogszabályok, az alapszabály, illetve a legfőbb szerv által
hozott határozatok, kötelezettségeik vétkes megszegésével az Egyesületnek okozott
károkért a polgári jog szabályai szerint felelnek.
Megszűnik a tisztségviselői megbízás:
a.) a megbízás időtartamának lejártával,
b.) visszahívással,
c.) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
d.) lemondással,
e.) elhalálozással.
A tisztségviselő tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha az Egyesület
működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított
hatvanadik napon válik esedékessé, kivéve, ha a legfőbb szerv az új tisztségviselő
megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a
tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések
megtételében köteles részt venni.
A Taggyűlés, valamint az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy,
aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont) a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki
által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által
tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti
juttatás.

Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja az a személy, aki
a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerve elnöke vagy tagja (ide
nem értve az Egyesület legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem
tölthetnek be),
b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére
irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban
áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az Egyesület
által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak
megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást – , illetve
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d) az a) − c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú
szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet
vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig
–,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott,
vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény
szerint felfüggesztette vagy törölte.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más
közhasznú szervezetnél is betölt.
A tisztségviselők feladatukat díjazás nélkül látják el.
X. AZ EGYESÜLET VAGYONA ÉS GAZDÁLKODÁSA
Az Egyesület vagyona a következő forrásokból képződik:
- a tagok által befizetett tagdíjak,
- a pártoló tagok hozzájárulásai, befizetései,
- meghatározott feladatokra leadott céltámogatások, különböző pályázatokon
elnyert támogatások,
- a működés során keletkezett egyéb bevételek,
- az Egyesület céljai megvalósítása érdekében vállalkozási tevékenységet folytat.
Vállalkozási tevékenységet azonban csak közhasznú céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Vállalkozási tevékenységből
befolyó összeget a tagok nem osztják fel, hanem a közhasznú cél elérése
érdekében használják fel, a közhasznú célra fordítják.
- a könyvelési, ügyviteli feladatokat külön megbízás alapján – szolgáltatás
formájában – könyvelő igénybevételével látja el.
XI. KÖZHASZNÚSÁGI RENDELKEZÉSEK
1.) Az Egyesület közhasznúsági fokozata: közhasznú.
2.) Az Egyesület tagjain kívül bármely magán és jogi személy is részesülhet a közhasznú
szolgáltatásokból.
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3.) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg
más közhasznú szervezetnél is betölt.
4.) Az Egyesület nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes, vagy jogi személy,
illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet pénzbeli, vagy természetbeni
adománnyal csatlakozhat. Az adományokat a könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos
piaci áron nyilvántartásba veszik.
5.) A vezető szervek tagjaival, valamint a tisztségviselőkkel kapcsolatos
összeférhetetlenségre az Ectv., valamint az egyéb jogszabályok rendelkezései az
irányadók.
6.) Az Egyesület hivatalos iratainak kezelése az Egyesület 6000 Kecskemét, Rákóczi út 3.
szám alatti telephelyén, az Egyesület irodájában történik és kerül elhelyezésre. Az
iratokba való betekintés a Taggyűlés tagjainak bármikor, külső érdeklődőnek írásban
egyeztetett időpontban lehetséges, ha az nem sérti a személyes adatok védelmére
vonatkozó jogszabályokat, illetve az Egyesület érdekeit. Az iratbetekintésnél az
Egyesület Titkárának jelen kell lennie.
7.) Az Egyesület nyilvánosságra hozza a szolgáltatásainak igénybevétele módjáról szóló
tájékoztatót is. A nyilvánosságra hozatal a helyi média útján történik, valamint
közzéteszik az Egyesület székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán.
8.) Az Egyesület csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely nem
veszélyezteti az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységének ellátását és működésének
fenntartását.
XII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1.) Az Alapítók nevében az Egyesület Elnöke jogosult az Egyesület megalakulását követően
a bírósági nyilvántartásban vétel érdekében eljárni. Az Egyesület a bírósági
nyilvántartásba vétellel jön létre. A közhasznú szervezetté minősítést a nyilvántartásba
vétel iránti kérelemmel egyidejűleg kéri. Az alapítók jelen Alapszabályt az Egyesület
székhelyén elhelyezett hirdető táblán közzé teszik
2.) A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre a hatályos jogszabályok, elsősorban az
egyesületekről, a közhasznú szervezetekről szóló jogszabályok rendelkezései az
irányadóak.
Jelen okirat egységes szerkezetbe foglalására a Preambulum, a IV. fejezet, a VI. fejezet 1.2.
és 2. pontok, az 5. pont, a VII. fejezet 1.,2., 3.,5., 7. pontok, a VIII. fejezet 1. A) és B) pontjai
módosítása, a 2. pont módosítása, a korábbi 3. pont törlése, a IX. fejezet pontjai, a XI.
fejezet 3., 6. és 8. pontja módosítása és új, XII. fejezet beiktatása miatt került sor.
Kecskemét, 2013. április 12.
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10. számú melléklet

Ágasegyháza Község Polgármestere
6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1.
Telefon: 76/388-211

76/388-387

Fax: 76/388-387

76/571-060

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

═════════════════════════════════════════════════════
Előterjesztés száma: 35/2013 (VI.12)

Tárgy: A kerekegyházi Bóbita Óvoda alapító
okiratának és a Kerekegyháza és Térsége
Feladatellátó
Társulási
Megállapodás
módosítása

Előterjesztés
Ágasegyháza Község Képviselő-testületének 2013. június 12. napi ülésére
Tisztelt Képviselőtestület!
Kerekegyházi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontja, a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése, 97. § (4) bekezdése,
a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 123-127. §-ai, az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 7-11. §-ai, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján a Kerekegyházi Bóbita Óvoda
alapító okiratát a jelen előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak szerint módosította, és
ennek függvényében tervezi a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási
Megállapodás 2. számú mellékletében foglaltak szerint módosítását is.
A tervezett módosítások kapcsán – mivel azok közül önkormányzatunk érdekeit egyik sem
érinti, illetőleg nem befolyásolja – azt javaslom, hogy Testületünk azokat szíveskedjen
jóváhagyni.
Kecskemét, 2013. június 12.
Füredi János
Ágasegyháza Község Polgármester

Határozattervezet
Előterjesztés száma: 35/2013 (VI.12)

Tárgy:

A kerekegyházi Bóbita Óvoda alapító
okiratának és a Kerekegyháza és
Térsége
Feladatellátó
Társulási
Megállapodás
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A Képviselő-testület megtárgyalta a polgármester 35/2013.(VI.12.) számú előterjesztését, és
az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület elfogadja a Kerekegyházi Bóbita Óvoda alapító okiratának
és – ezzel összefüggésben - a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási
Megállapodásának a módosítását a polgármester előterjesztésének 1. számú és 2.
számú mellékletében foglaltak szerint, és felkéri Füredi János polgármestert a
módosított Társulási Megállapodás aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Füredi János polgármester

1. számú melléklet

KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA
ALAPÍTÓ OKIRATA
1. Intézmény neve:
2. Rövidített neve:

Kerekegyházi Bóbita Óvoda
Óvoda

2.1 Tagintézmény neve:

Kerekegyházi Bóbita Óvoda
Fülöpházi Tagintézménye

3.Székhelye:

Kerekegyháza, Rákóczi u. 70.

4. OM azonosítója:

27650

5. Törzskönyvi száma:

540953

6. Adószám:

15540959-1-03

7. Telephelyei:

6041 Kerekegyháza, Fő u. 74.
6041 Kerekegyháza, Andrássy u. 89.
6041 Kerekegyháza, Erdő utca 31/A.
6042
Fülöpháza,
József
Attila
tagintézmény

u.

1.

7.2 Jogelődjének megnevezése:

Fülöpháza Óvoda (beolvadás)
6042 Fülöpháza, József Attila u. 1.

8. Alapításának éve:

1927.

9. Alapítói határozat:

Kerekegyháza Nagyközségi Önkormányzat
84/1995. (V. 17.) sz. Képviselőtestületi
határozata
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10. Alapító:

Kerekegyháza Nagyközségi Önkormányzat

11. Működési területe:

Kerekegyháza Város és Fülöpháza Község
közigazgatási területe

12.Irányító szerve:

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás
Kerekegyháza, Fő u. 47/a

13.Fenntartó szerv megnevezése:

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás

14.Fenntartó szerv székhelye:

6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a

15.Az intézmény gazdálkodási feladatait ellátó
önállóan működő és gazdálkodó szerv:
Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal
16.Az intézmény gazdálkodási feladatait ellátó
önállóan működő és gazdálkodó szerv székhelye: 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a
17.Jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13
§ (1) bekezdés 6. pontban foglaltak szerint
18.Alaptevékenysége: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben és a
vonatkozó egyéb jogszabályokban foglaltak szerint ellátja:
a) óvodai nevelés
b) a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű
gyermekek nevelése-oktatása
19.Az intézmény jogállása:
Önálló jogi személy
20.Gazdálkodási jogköre:
önállóan működő költségvetési szerv
21.Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény vezetőjét – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
23. § alapján – Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás bízza meg.
22.Az intézmény típusa:

napközi otthonos óvoda

23.Az intézmény szakágazati besorolása: 851020
24. Évfolyamok száma:

a kerekegyházi telephelyek 1-3. óvoda, és vegyes csoport
a fülöpházi tagintézmény esetében vegyes csoport

25. A felvehető gyermekek maximális létszáma:
fülöpházi tagintézmény esetében a létszám 25 fő

330

fő,

amelyből

a

26.Az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatok:
Alaptevékenysége: a létrehozásáról rendelkező jogszabályban (határozatban) és az alapító
okiratban a költségvetési szerv szakmai alapfeladataként meghatározott, valamint az
alaptevékenysége ellátására rendelkezésre álló, időlegesen szabad kapacitás kihasználását
célzó, nem haszonszerzés céljából végzett közszolgáltató tevékenység.
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
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562917 Munkahelyi étkeztetés
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
a többi gyermekkel együtt, azonos csoportban, integrált formában, a szakértői és
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján:
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd,
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével
küzd;
27.Kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek:
A költségvetési szerv alaptevékenységével megegyező, az alaptevékenység ellátására
létrehozott kapacitás kihasználását célzó, a költségvetésben az alaptevékenységre
meghatározott mértékén felül, támogatáson kívüli forrásból, más jogi személy vagy
természetes személy számára nem kötelezően és nem haszonszerzés céljából végzett
tevékenységek köre:
562920 Egyéb vendéglátás
841169 Máshova nem sorolható egyéb kiegészítő szolgáltatások
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
28.Vállalkozási tevékenységet az intézmény nem folytat.
E tevékenységet az intézmény az irányító szerv előzetes engedélyével
végezhet.
29.Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése:
 Közalkalmazotti jogviszony, akikre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. Törvény az irányadó.
 Munkavállaló, akikre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló. 2012. évi I. törvény az
irányadó.
 Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony, a Polgári Törvénykönyv (pl. megbízási
jogviszony) az irányadó.
30.A feladat ellátását szolgáló vagyon:
Kerekegyháza Város Önkormányzat tulajdonát képező Óvoda Kerekegyháza,
Rákóczi u. 70., 905. hrsz, Óvoda Kerekegyháza, Fő u. 72., 745. hrsz, Óvoda
Kerekegyháza, Andrássy u. 89., 120 hrsz., és 6041 Kerekegyháza, Erdő utca 31/A.
2270/3 hrsz., valamint Fülöpháza Község Önkormányzata tulajdonában álló 6042
Fülöpháza, József Attila u. 1. 100 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanok, valamint mindaz
az ingóvagyon, amely leltár szerint az intézmény használatába van adva.
31.Az intézményi vagyon feletti rendelkezés joga:
Az intézményvezető a vagyonrendelet szabályai szerint jogosult és köteles
megtenni mindazokat az intézkedéseket, amelyet a jogszabály a tulajdonos
számára lehetővé és kötelezővé tesz, az ingatlan elidegenítését kivéve. Az
ingó vagyon vonatkozásában megilleti a rendelkezési jog az Önkormányzatok
egyéb szabályzataiban meghatározottak alapján.
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32.Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló és az államháztartásról szóló
törvény és az annak végrehajtására kiadott kormányrendeletek, valamint a
mindenkori fenntartó által kibocsátott, a gazdálkodást érintő szabályozása
alapján, amely szerint a működtetéssel és üzemeltetéssel kapcsolatos
kiadások előirányzata az intézmény mindenkori költségvetésében szerepel,
azzal az intézmény gazdálkodik, a kötelezettségvállalás, szakmai igazolás és
utalványozás feladatokat ellátja.
33.Az intézmény képviseletére jogosultak:
Az intézmény vezetője látja el az intézmény képviseleti jogkörét és
munkáltatói jogkörét. Távolléte esetén a Szervezeti és Működési
Szabályzatban meghatározott sorrendben következő helyettes képviseli.
Kerekegyháza, 2013. május …...
Dr. Kelemen Márk
elnök
Záradék
Az Alapító Okiratot a Társulási Tanács …../2013. (V…...) sz. KTSZT határozatával, a
társulás tagjai:
Ágasegyháza Község Önkormányzata a …./2013. (……..). sz. határozatával,
Kerekegyháza Város Önkormányzata …./2013. (……..) sz. határozatával,
Fülöpháza Község Önkormányzata a …./2013. (……..) sz. határozatával,
Ladánybene Község Önkormányzata a …/2013. (…….) sz. határozatával,
Kunbaracs Község Önkormányzata a …./2013. (……..) sz. határozatával jóváhagyta.
Jelen alapító okirat a 2013. szeptember 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Kerekegyházi
Bóbita Óvoda 179/2012. (XII. 12.) sz. Kth; egységes szerkezetű Alapító Okirata hatályát
veszti.
Kerekegyháza, 2013. május …..
Vincze Miklós
jegyző
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2. számú melléklet

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó1 Társulási Megállapodás
(2. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 2. sz. módosítás dőlt betűvel szedve)
Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete (mint gesztor)
(székhelye: 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a.
képviseli: Dr. Kelemen Márk polgármester), valamint
Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete
(székhelye: 6042 Fülöpháza, Kossuth u. 5.
Képviseli: Balogh József polgármester)
Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselő-testülete
(székhelye: 6043 Kunbaracs, Kölcsey u. 1.
Képviseli: Tóth Ferenc polgármester)
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete
(székhelye: 6045 Ladánybene, Fő u. 66.
képviseli: Kardos Attila polgármester)
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete
(székhelye: 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1.
képviseli: Füredi János polgármester)
(a továbbiakban: társult tagok) önálló jogi személyiséggel rendelkező társulást hoznak létre,
az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:
E megállapodásban foglalt tagok Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 87. §-ában foglalt felhatalmazással élve, a Mötv.
13. § (1) bekezdés 8. pontja, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 62. §-ban meghatározott étkeztetés, 63. §-ban
meghatározott házi segítségnyújtás, 64. §-ban meghatározott családsegítés, a 65. §-ban
meghatározott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 65/C. §-ban meghatározott támogató
szolgáltatás, 65/F. §-ban meghatározott nappali ellátás, továbbá a gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 39- 40. §-ában
foglalt gyermekjóléti szolgáltatás feladatok, valamint az Mötv 13. § (1) bekezdés 6. pontja, a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Köznev.tv.) 2. § (3)
bekezdése alapján a kötelező helyi önkormányzati óvodai ellátás hatékonyabb, célszerűbb
ellátására társulási megállapodást kötnek.2
I.

Általános rendelkezések

1. A társulás neve:

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó3 Társulás

2. A társulás székhelye:

6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a.

2. sz. módosítás: Törölve: „Szociális”, Beépítve: „Feladatellátó”
2. sz. módosítás: a dőlt betűvel szedett módosításokkal kiegészítve
3
2. sz. módosítás: Törölve: „Szociális”, Beépítve: „Feladatellátó”
1
2
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3. A társulás lakosságszáma: 11.768 fő (az 1.sz. mellékletben részletezettek szerint)
4. A társulás működési területe: a társuláshoz tartozó települési önkormányzatok
közigazgatási területe
5. A társulási megállapodás 2013. január 1. napjától határozatlan időre jön létre.

6. A társulás jogállása:
a) Önálló jogi személyiséggel rendelkező4
b) A társulás döntéshozó szerve a társulási tanács.
c) A társulás munkaszervezeti (döntések előkészítése, végrehajtás szervezése) és
gazdálkodási feladatait a Kerekegyházi Közös Önkormányzati5 Hivatal látja el.
d) A jelen megállapodással létrehozott társulás A Kerekegyháza és Térsége
Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulás átalakulással létrejött jogutódja.6
7.17 A társulás által ellátott feladat- és hatáskörök, valamint a nem minden tag részére
történő feladatellátás módja:
1.1.
gyermekjóléti szolgáltatás:
Kerekegyháza, Ágasegyháza, Kunbaracs, Fülöpháza, Ladánybene
települések közigazgatási területén,
1.2.
családsegítés:
Kerekegyháza és Ágasegyháza települések közigazgatási területén,
1.3.
házi segítségnyújtás:
Kerekegyháza, Fülöpháza, Ladánybene és Kunbaracs települések közigazgatási
területén,
1.4.
étkeztetés:
Kerekegyháza és Kunbaracs települések közigazgatási területén
1.5.
nappali ellátás:
Kerekegyháza és Kunbaracs települések közigazgatási területén
1.6.
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:
Kerekegyháza, Fülöpháza és Kunbaracs települések közigazgatási területén
1.7.
támogató szolgáltatás:
Kerekegyháza, Fülöpháza, Ladánybene és Kunbaracs települések közigazgatási
területén
1.8.
óvodai ellátás:
Kerekegyháza, Fülöpháza települések közigazgatási területén8
7.2 A társult települési önkormányzatok közigazgatási területén a szociális, és gyermekjóléti9
feladatok ellátása Kerekegyháza Város Önkormányzata által alapított és a társulás által

1. sz. módosítás: Törölve:”önállóan működő költségvetési szerv”
2. sz. módosítás: Törölve: „Polgármesteri”, Beépítve: „Közös Önkormányzati”
6
1. sz. módosítás: kiegészítve d) ponttal
7
2. sz. módosítás: a „7.” pont számozása „7.1” pontra módosul, ennek megfelelően a
következő pontok számozása is módosul
8
2. sz. módosítás: a 7.1 kiegészül egy új „1.8” ponttal az óvodai feladatellátással
kapcsolatban
9
2. sz. módosítás: a 7.2 pont Kiegészül: „a szociális, és gyermekjóléti” elnevezéssel
4
5
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közösen fenntartott Humán Szolgáltató Központ (6041 Kerekegyháza, Fő u. 76.) útján, a
társult települések által elfogadott szakmai program valamint szervezeti és működési
szabályzat alapján történik.
7.3 Az óvodai ellátást a társulás által közösen fenntartott Kerekegyházi Bóbita Óvoda
(székhely: 6041. Kerekegyháza, Rákóczi u. 70.), mint Kerekegyháza Város Önkormányzata
által alapított intézmény keretében látja el a társulás.
Az intézmény telephelyei:
6041 Kerekegyháza, Fő u. 74.
6041 Kerekegyháza, Andrássy u. 89.
6041 Kerekegyháza, Erdő utca 31/A.
Az intézmény tagintézménye
6042 Fülöpháza, József Attila u. 1.
A Kerekegyházi Bóbita Óvoda a Fülöpháza Óvoda jogutódja. Az új közös fenntartású
intézmény a Fülöpháza Óvoda beolvadásával jött létre. A Kerekegyházi Bóbita Óvodának,
mint intézménynek, a kerekegyházi óvoda, és a fülöpházi tagintézmény a két szervezeti
egysége. A fülöpházi tagintézményt a tag-intézményvezető /intézményvezető-helyettes/
irányítja. Az intézményt az intézményvezető irányítja.10

8. A társulás tagsági nyilvántartása: A társulás tagjairól, képviseletéről, a feladatellátásról, a
pénzügyi hozzájárulásról a társulás székhelyének önkormányzati11 hivatala a vonatkozó
jogszabályok szerint külön nyilvántartást vezet.
A nyilvántartás tartalmazza:
- a települési önkormányzat megnevezését, képviselője nevét,
- a belépés, a csatlakozás időpontját,
- az ágazati feladatellátást,
- a szavazati jogosultságot,
- a pénzügyi hozzájárulást.
9. A társulás tagjai vállalják, hogy a településen a szociális és gyermekjóléti
feladatellátáshoz12 (ügyfélfogadás céljából) szükséges helyiség ingyenes használatát
biztosítják, a szolgáltatások elérhetőségéről, az igénybevétel módjáról és feltételeiről a
helyben szokásos módon tájékoztatják a lakosságot.
10. A megállapodással kapcsolatos hatósági engedélyeket a Társulási Tanács elnöke a
társulás székhelyének önkormányzati13 hivatala útján szerzi be.

II.

A társulás célja, funkciója és feladatellátás rendszere

1. A társulás célja, hogy a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek összefogásával az
Sztv. 62. §-ában foglalt étkeztetés, 63. §-ában foglalt házi segítségnyújtás, 64. §-ában foglalt
családsegítés, a 65. §-ában foglalt jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a 65/C. §-ában

A 7. kiegészül egy új 7.3 ponttal, az óvodai feladatellátással kapcsolatban
2. sz. módosítás: Törölve: „Polgármesteri”, Beépítve: „önkormányzati”
12
2. sz. módosítás: a 9. pont Kiegészül: „a szociális, és gyermekjóléti feladatellátáshoz”
elnevezéssel
13
2. sz. módosítás: Törölve: „Polgármesteri”, Beépítve: „önkormányzati”
10
11
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meghatározott támogató szolgáltatás, a 65/F. §-ában foglalt nappali ellátás, valamint a Gyvt.
39–40. §-ában foglalt gyermekjóléti szolgáltatás, valamint az Mötv 13. § (1) bekezdés 6.
pontja, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Köznev.tv.) 2.
§ (3) bekezdése alapján a kötelező helyi önkormányzati óvodai ellátás feladatokat
hatékonyan és célszerűen meg tudják valósítani.14
2. A társuláshoz tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületei egyes feladataikat a
társulás útján látják el, a társulás által ellátott feladatok megvalósításához hozzájárulnak az
igénybe vett szolgáltatások arányában az ellátottak számának figyelembe vételével.15
3. A társulás által ellátott feladat(ok) átszervezéséhez, megszüntetéséhez illetve új
feladat(ok) felvételéhez/bevezetéséhez, illetve a feladatellátás módosításához a társulási
tanács döntése szükséges.
4. A feladatellátás rendszere:
A szociális és gyermekjóléti társulási feladatellátás részletes leírását a megállapodás 2. sz.
melléklete tartalmazza. Az óvodai feladatellátás esetében az intézmény SZMSZ-e
tartalmazza a feladatellátással kapcsolatos rendelkezéseket.16
III.

A társulás szervezete

1. A társulás szervezetének, működésének, döntés-előkészítési és döntéshozatali eljárási
rendjének főbb szabályait jelen megállapodás, további részletes szabályait a Szervezeti és
Működési Szabályzatban a Társulási Tanács állapítja meg, melyet a tanács a megalakulást
követő 3 hónapon belül fogad el.
2. A társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács.
A Tanács gyakorolja a jelen társulási megállapodásban meghatározott önkormányzati
feladat- és hatásköröket. Ezen kívül:
- önállóan, költségvetési határozatban megállapítja a társulás költségvetését,
- közreműködik a társulás szociális fejlesztési programjainak tervezésében, fejlesztésében,
- dönt a társulás működési és fejlesztési szükségleteihez, programjai, tervei
megvalósításához szükséges pályázatok benyújtásáról,
- gyakorolja a feladatellátó intézmények vezetőire17 vonatkozóan a munkáltatói jogokat
(kinevezés, felmentés, fegyelmi felelősségre vonás), az egyéb fel nem sorolt munkáltatói
jogokat a társulás elnöke gyakorolja,
- dönt a feladatellátó intézmények alapító okiratai, szakmai programjai valamint szervezeti és
működési szabályzatai,18 illetve azok módosításának elfogadásáról,
- az óvoda intézmény programjának, nevelési tervének, házirendjének, minőségirányítási
programjának jóváhagyása, meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai
csoportok számát, továbbá engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést, meghatározza
az óvodai beiratkozás időpontját.19

2. sz. módosítás: a dőlt betűvel szedett módosításokkal kiegészítve
2. sz. módosítás: a dőlt betűvel szedett módosításokkal kiegészítve
16
2. sz. módosítás: a dőlt betűvel szedett módosításokkal kiegészítve
17
2. sz. módosítás: a dőlt betűvel szedett módosításokkal kiegészítve
18
2. sz. módosítás: a dőlt betűvel szedett módosításokkal kiegészítve
19
2. sz. módosítás: a dőlt betűvel szedett módosításokkal kiegészítve
14
15
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3. A Tanács tagjai a társult települési önkormányzatok mindenkori hivatalban levő
polgármesterei. A Tanács tagját a polgármester akadályoztatása, illetve távolléte esetére a
települési önkormányzat képviselő-testülete határozza meg.
4. A Társulási Tanács megalakul, ha a képviselő-testületek mindegyike jóváhagyta a
megállapodást és a Társulási Tanács alakuló ülése kimondta megalakulását. Az alakuló
ülést a társulás székhelyének polgármestere hívja össze, a társulási megállapodás
jóváhagyását követő 15 napon belül.
5. A Társulás elnöke a társulás székhelye szerinti, gesztori feladatokat ellátó önkormányzat
polgármestere, aki a társulást képviseli. A Társulási Tanács tagjai sorából az elnök
helyettesítésére, munkája segítésére minősített többséggel hozott határozatával alelnököt
választ. Az alelnök személyére az elnök tesz javaslatot.
6. A Tanács ülését az elnök legalább 5 nappal korábban írásban – akadályoztatása illetve
távolléte esetén az alelnök, együttes akadályoztatásuk esetén a korelnök - hívja össze és
vezeti.
A Tanács ülését össze kell hívni:
- szükség szerint, de évente legalább két alkalommal, a Társulási Tanács által
meghatározott időpontban,
- a társulási tag – napirendet tartalmazó - indítványára, annak kézhezvételétől számított 15
napon belül,
- a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal vezetőjének kezdeményezésére, annak
kézhezvételétől számított 15 napon belül.
7. A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik.
Szavazni személyesen, vagy meghatalmazott képviselő útján lehet. A képviseleti joggal
meghatalmazott képviselő felhatalmazó irat (határozat, meghatalmazás, kijelölő irat)
bemutatását, átadását követően járhat el.
8. A Tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok felével rendelkező
képviselő jelen van.
9. A Társulási Tanács döntését ülésén, nyílt szavazással, határozati formában hozza meg.
A javaslat elfogadásához legalább annyi képviselő igen szavazata szükséges, amely
meghaladja a jelen lévő képviselők szavazatainak több mint a felét.
10. A minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a
társulásban részt vevő tagok szavazatainak több mint felét és az általuk képviselt
települések lakosságszámának a felét. A társulásban részt vevő képviselő-testületek
mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges:
- a társulási megállapodás jóváhagyásához,
- a társulási megállapodás módosításához,
- a társulás megszüntetéséhez,
- a társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz,
- a társulásból történő kizárásról való döntéshez,
- a társulás alelnökének megválasztásához,
- a társulás fejlesztését szolgáló, pénzügyi hozzájárulást igénylő pályázat benyújtásához és
az ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához,
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- a hatáskörébe utalt választáshoz, kinevezéshez, felmentéshez, vezetői megbízás
adásához illetve visszavonásához, fegyelmi eljárás megindításához, fegyelmi büntetés
kiszabásához,
- zárt ülés elrendeléséhez, az Mötv. 46. § (2) c) pontjában meghatározott esetben,
- a továbbá abban az ügyben, amelyet a Szervezeti és Működési Szabályzat meghatároz.
11. A Tanács ülése nyilvános. A Társulási Tanács ülésén a társult önkormányzatok jegyzői
tanácskozási joggal részt vehetnek.
A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a képviselő-testület üléséről
készített jegyzőkönyvre vonatkozó törvényi szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a
jegyzőkönyvet az elnök és a Társulási Tanács által felhatalmazott tag írja alá. A
jegyzőkönyvet a Társulási Tanács elnöke az ülést követő 15 napon belül megküldi a BácsKiskun Megyei Kormányhivatal vezetőjének és a társulás tagjainak.
12. A Társulási Tanács tagjai évente egyszer, április 30-ig beszámolnak képviselőtestületüknek a Társulás működéséről és a Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről.
13. A Tanács üléseinek, döntéseinek előkészítéséről és a végrehajtásról a Kerekegyházi
Város Önkormányzat Polgármestere a Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal, mint
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (a továbbiakban: Gazdálkodó
Szervezet) útján gondoskodik. A közös hivatal által ellátandó feladatok körét a Tanács
Szervezeti és Működési Szabályzata részletesen tartalmazza. 20
IV.

A Társulás pénzügyi, költségvetési alapja

A megállapodás I/7.121 pontjában meghatározott feladatok finanszírozására az alábbiak
szerint kerül sor:
1.122 A Társulás részére a feladatmutatók alapján a településeket megillető szociális és
gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok normatív hozzájárulását, továbbá a gesztor
önkormányzatot megillető (támogató szolgáltatási, jelzőrendszeres házi segítségnyújtási és
egyéb) normatív hozzájárulásokat és valamennyi egyéb támogatást a gesztori feladatokat
ellátó Kerekegyháza Város Önkormányzata igényli meg, és építi be intézményi finanszírozás
útján a társulás által fenntartott Humán Szolgáltató Központ költségvetésébe.
1.2 Az óvodai ellátással kapcsolatos normatív hozzájárulást, és valamennyi egyéb
támogatást a gesztori feladatokat ellátó Kerekegyháza Város Önkormányzata igényli meg az
telephelyek és a tagintézmény adatszolgáltatása alapján, és építi be intézményi
finanszírozás útján a társulás által fenntartott Kerekegyházi Bóbita Óvoda intézmény
költségvetésébe.23
2. A Társulás költségvetését a Gesztor a megállapodás III/12. pontjában meghatározott
Gazdálkodó Szervezet útján készíti elő, oly módon, hogy a Társulás költségvetését
Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetésébe beépíti, de azon belül külön tartja
nyilván.

2. sz. módosítás: a dőlt betűvel szedett módosításokkal kiegészítve
A „7.” pont számozása „I/7.1” pontra módosul
22
Az „1.” pont számozása „1.1” pontra módosul
23
A IV. pont kiegészül egy új „1.2” ponttal
20
21
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3. A tárgyévi költségvetési törvény mellékletében nevesített jogcímek szerint igénybe vett
támogatások bizonylati megalapozottságának alátámasztására a társult települések által a
mutatószám felmérések során szolgáltatott adatok szolgálnak alapul. Az adatszolgáltatás
pontosságáért valamennyi társult település az általa szolgáltatott adatok tekintetében teljes
anyagi felelősséggel tartozik.
4.1 A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokra, azok igénybevételére, valamint a
fizetendő térítési díjakra vonatkozó rendelet megalkotására a Társulási Tanács a székhely
szerinti önkormányzatot jelöli ki.
4.2 A társulás által nyújtott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokra, azok
igénybevételére, valamint a fizetendő térítési díjakra vonatkozó rendelet tervezetét a
székhely szerinti önkormányzat közös hivatala készíti el és küldi meg elektronikus úton a
Társulási Tanács tagjainak véleményezésre. A Társulási Tanács tagjai a rendelet-tervezet
kézhezvételét követő 5 napon belül megküldik a rendelet-tervezethez kapcsolódó
észrevételeiket, módosító javaslataikat a székhely szerinti önkormányzat közös hivatalának.
A Társulási Tanács elnöke a rendelet-tervezetet a beérkezett észrevételekkel és módosító
javaslatokkal együtt a székhely szerinti önkormányzat Képviselő-testülete elé terjeszti
elfogadásra, majd a Társulási Tanács elé jóváhagyásra.
4.3 A személyi térítési díj elengedésének vagy csökkentésének feltételeiről való döntés jogát
a Társulási Tanács a székhely szerinti önkormányzatra ruházza át. A társult települések által
biztosított további kedvezmények, mentességek miatt kieső térítési díj összegét az érintett
települések a gesztor önkormányzat részére kötelesek megtéríteni.24
5.1 A szociális feladatok esetében25 a társulás költségvetését a Társulási Tanács önállóan,
költségvetési határozatban állapítja meg, amelyet a gesztor önkormányzat költségvetésébe
kell beépíteni. Amennyiben a Társulási Tanács által elfogadott költségvetésben a Társulás
költségei a központi támogatások összegét meghaladják, annak fedezetét a tag
önkormányzatok saját költségvetésük terhére, az ellátottak számának arányában
finanszírozzák. A hozzájárulás összegének megállapítása a Tanács feladata,
megállapításának alapja a feladatot ellátó Humán Szolgáltató Központ adatszolgáltatása. A
hozzájárulás összegének megállapítása az egyes településeken ellátott feladatok és
ellátottak számának figyelembevételével történik.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a támogató szolgáltatás ellátása finanszírozási
szerződés keretében történik. A vállalt ellátási terület ellátásának finanszírozását
Kerekegyháza Város Önkormányzata biztosítja. Jelzőrendszeres ellátási terület:
Kerekegyháza, Kunbaracs, Fülöpháza. Támogató szolgáltatási ellátási területe:
Kerekegyháza, Kunbaracs, Fülöpháza, Ladánybene.
5.2 Az óvodai ellátás esetében a működtetési költségek finanszírozása a telephelyek, a
tagintézmény, és ellátottak száma alapján történik az intézményegységek adatszolgáltatása
alapján. A jogszerű felhasználásról a normatíva alapját képező igény keletkezési helye
szerint kell gondoskodni. A működési kiadásoknak a normatív állami támogatás és az
intézményegység saját bevétele által nem fedezett részét a telephelyek tekintetében a

A „4” pont számozása „4.1”, „4.2”, „4.3” pontra módosul, a Törölve: „Polgármesteri”,
Beépítve: „közös”
25
A „5” pont számozása „5.1” pontra módosul, valamint Kiegészül „A szociális feladatok
esetében” szövegrésszel
24
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település
szerinti
tagönkormányzat
saját
költségvetéséből
köteles
intézményfinanszírozás, illetve támogatásértékű pénzeszközátadás keretében.26

biztosítani

5.3 27Amennyiben a tag önkormányzat pénzügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségének, a
fizetési határidő lejártát követően, az azonnali beszedési megbízás (inkasszó) lehetőségére
történő figyelmeztetést is tartalmazó felszólítás kézhezvételétől számított 30 napon belül
nem tesz eleget, úgy a gesztor önkormányzat jogosult a nem teljesítő önkormányzat
bankszámlájára azonnali beszedési megbízás (inkasszó) benyújtására. A tagok a jelen
megállapodás 3/a-d. sz. mellékletét képező felhatalmazó nyilatkozatokat a megállapodás
aláírásával egyidejűleg településenként aláírják.
6. A feladatellátás működési és fejlesztési szükségleteihez, programjai, tervei
megvalósításához helyi, térségi, központi, nemzetközi forrásokat tárhat fel, forrásokat
gyűjthet. A Tanács pályázatot nyújthat be a feladatellátás működéséhez és fejlesztéséhez
kapcsolódó források igényléséhez.
7. A társulás tagjai a társulás működésének célszerűségi és gazdaságossági szempontból
történő ellenőrzésére Ellenőrző Bizottságot hoznak létre, melynek tagjait a társulásban részt
vevő települések polgármesterei delegálják. Az Ellenőrző Bizottság szervezeti felépítésének
és működésének részletes szabályait a Társulási Tanács Szervezeti és Működési
Szabályzata határozza meg.
Az Ellenőrző Bizottság évente a költségvetési beszámolót megelőzően ellenőrzést folytat,
melynek eredményéről a Társulási Tanácsnak beszámol.
8.128 A társulás vagyonának köre:
- a feladatellátáshoz átadott vagyon,
- a közös beruházások, fejlesztések révén létrejövő vagyon szaporulata, mely a társulás
közös tulajdonát képezi,
- pályázati úton megszerzett vagyon,
- egyéb.
8.2 A szociális, és gyermekjóléti feladatellátással kapcsolatban29 a Társulás működése során
keletkező esetleges vagyonszaporulat a társult önkormányzatok közös vagyonát képezi. A
vagyon feletti rendelkezési jogot a Társulási Tanács gyakorolja.
A feladatellátást szolgáló ingatlan és ingó vagyontárgyakat a társult települések a társulás
ingyenes használatába adják. Azon vagyontárgyak, melyeket a társult önkormányzatok saját
költségvetésük terhére szereznek be, vagy a feladatellátáshoz adnak át a feladatot ellátónak,
a beszerző önkormányzat tulajdona.
8.3 Az óvodai telephelyek és a tagintézmény használatában lévő ingó vagyontárgyakról
2013. augusztus 31. napja szerinti eszmei időponttal készített mérleg, és az azt alátámasztó
analitikus nyilvántartás adatai alapján elkészített leltárt kell felvenni.

Az „5.” pont kiegészül egy új „5.2” ponttal,
Az utolsó bekezdés számozása „5.3” pontra módosul
28
A „8” pont számozása „8.1” pontra módosul, ennek megfelelően a következő pontok
számozása is módosul
29
A „8.2” pont Kiegészül: „A szociális, és gyermekjóléti feladatellátással kapcsolatban”
szövegrésszel
26
27
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8.4 Az óvodai feladatellátás esetében a telephelyeknél és a tagintézménynél, a nevelésoktatás biztosításához, fejlesztéséhez szükséges tan- és segédeszközök beszerzése,
pótlása a helyi önkormányzatok által nyújtott támogatásból, a közösen fenntartott intézmény
kötelezettsége és költsége, erről a költségvetési évet lezáró intézményi zárszámadás
mellékletében analitikus kimutatást kell csatolni.
8.5 Az óvodai feladatellátás esetében a telephelyeket és tagintézményt biztosító ingatlanok
tulajdonjoga a tagönkormányzat tulajdonában marad, a kerekegyházi telephelyek esetében a
már meglévő ingóságok a kerekegyházi önkormányzat tulajdonában, a kerekegyházi
telephelyek használatában maradnak, ugyanígy a fülöpházi tagintézmény vonatkozásában
is. Ezen ingóságok és ingatlanok beruházási és felújítási kötelezettségéről a tulajdonos
önkormányzat saját forrásai terhére gondoskodik.
8.6 Az óvodai feladatellátás esetében a pályázati vagy egyéb forrásból történő fejlesztés,
beruházás következtében keletkező vagyongyarapodás a tulajdonos tagönkormányzatot illeti
meg, eltérő megállapodás hiányában.
8.7 Az óvodai feladatellátás esetében a közös fenntartás alatt keletkező ingó és ingatlan
vagyongyarapodás a társulás megszűnése esetén, az előző pontokban leírt kimutatás és
eljárás szerint kerül megosztásra.
8.8 Kerekegyháza Város Önkormányzata nyilatkozik továbbá, hogy „DAOP – 4.2.1-11-20120007 jelű, Új óvoda építése az Erdő utca és Park utca sarkán” címmel sikeres EU-s
pályázatot valósít meg. A projektzárás tervezett időpontja 2013. szeptember 30. napja. A
projekt eredményeként az Önkormányzat egy új 3 csoportos óvoda telephelyet valósít meg a
6041 Kerekegyháza, Erdő utca 31/A. 2270/3 hrsz. alatt. A fejlesztéssel kapcsolatos
költségek viselése, az EU-s támogatás lehívása, a működtetés, az esetleges támogatás
visszafizetési kötelezettség a kerekegyházi önkormányzatot terheli, a vagyongyarapodás
Kerekegyháza Város Önkormányzatát tulajdonát képezi a megkötött támogatási
szerződésből fakadóan. Az Önkormányzat nyilatkozik továbbá, hogy a Kerekegyházi Bóbita
Óvoda közös fenntartásával kapcsolatban felmerülő változásokról a közreműködő
szervezetet tájékoztatja, a továbbiakban is fenntartva Kerekegyháza Város Önkormányzatát
terhelő kötelezettségek, jogok fenntartása mellett.30
9. A családsegítés, a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele a lakosság számára
térítésmentes. Az idősek nappali ellátása, a támogató szolgáltatás, a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, a házi segítségnyújtás és az étkeztetés igénybevétele önkormányzati
rendelet szerint térítésköteles. [Szt. 116. § (2)-(3) bek.].
V.

A társuláshoz csatlakozás, a tagsági jogviszony megszűnése

1. A társuláshoz csatlakozni kívánó települési önkormányzat képviselő-testülete nyilatkozatát
tartalmazó, minősített többséggel hozott határozatát a társulást alkotó települési
önkormányzatok képviselő-testületeinek, valamint a Társulási Tanácsnak kell megküldeni.
A nyilatkozatot tartalmazó határozatban ki kell mondani, hogy

30

-

a jelen megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el,

-

a társulás működésével, a feladatellátással kapcsolatos költségek, pénzügyi
hozzájárulás viselését, teljesítését vállalja.

A „IV.” pont kiegészül a „8.3-8.8” pontokkal az óvodai feladatellátással kapcsolatban
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A csatlakozás jóváhagyásáról a társulást alkotó települési önkormányzatok képviselőtestülete és a Társulási Tanács minősített többséggel dönt.
2. A társulási megállapodást a naptári év utolsó napjával – december 31. hatállyal – lehet
felmondani, azonban a megállapodás a társulás tagjai mindegyikének minősített többséggel
hozott döntése mellett év közben is felmondható.
A társulás tagja a felmondásról szóló határozati döntést legalább 6 hónappal korábban
köteles meghozni, és a társulás tagjaival, valamint a társulással közölni.
3. A társulás tagjainak több mint a fele minősített többséggel hozott határozatával a naptári
év utolsó napjával fontos okból kizárhatja azt a tagot, amely a megállapodásban foglalt
kötelezettségeinek ismételt felhívásra a megadott határidőben nem tesz eleget, így
legfőképpen:
- a tag – több alkalommal, de legalább 2 alkalommal – a pénzügyi hozzájárulást nem vagy
nem határidőben utalja át,
- a tag a társulás működéséhez szükséges döntési kötelezettségének, valamint az előzetes
egyeztetésnek nem tesz eleget.
4. A társulás megszűnik:
- ha a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt, vagy törvényben szabályozott
megszűnési feltétel megvalósult;
- ha a társulás tagjai az Mötv. 88. § (2) bekezdése szerinti többséggel azt elhatározzák;
- a törvény erejénél fogva;
- a bíróság jogerős döntése alapján.
5. A társulás tagjai a társulási megállapodás módosításáról, megszüntetéséről vagy
felmondásáról a kezdeményezés megküldésétől számított 60 napon belül döntenek.
6. A társulás tagjai a valamely tag felmondásakor, és a társulás megszűnésekor kötelesek
egymással elszámolni.
A megszűnéskor a közös vagyon felosztásáról külön megállapodásban rendelkeznek. A
társulás megszűnése esetén a meglévő vagyon és annak szaporulata a társulás tagjait a
vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg, azzal, hogy a vagyon megosztása során a
következő elvek figyelembevételével kell eljárni:
- a használatba adott ingatlanokat és a természetben meglévő, használatba adott
ingóságokat a használatba adónak kell visszaadni,
- a társulás tulajdonába adott, természetben meglévő ingóságokat természetben kell a
tulajdonba adónak visszaadni.
- A társulási megállapodás tag általi felmondása esetén a volt taggal a fentiekkel azonos
eljárási rend szerint kell elszámolni, azzal a kikötéssel, hogy a kiváló tagnak a társulás
zavartalan működéséhez elengedhetetlenül szükséges ingatlana társulás általi
használatának jogát – térítés ellenében – továbbra is biztosítania kell.
7. Amennyiben a társulás állami támogatásban részesült, és a társulásból való kilépés
eredményeként a társulás már nem felel meg a támogatáshoz meghatározott feltételeknek,
úgy a kiváló önkormányzat(ok) köteles(ek) a kiválással összefüggésben felmerült
többletköltséget
(pl.
foglalkoztatási
jogviszony
megszüntetésével
kapcsolatos
többletkiadások) a társulásnak megtéríteni. Ezen összeg megtérítésére a jelen társulási
megállapodás IV. 5. pontjában meghatározott azonnali beszedési megbízás szabályai az
irányadóak.
VI.

Záró rendelkezések
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1. Ezen Társulási megállapodás a 2. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalva 2013.
szeptember 1.31 napján lép hatályba, ha azt valamennyi képviselő-testület csatlakozási
nyilatkozatát tartalmazó határozatával elfogadta, és a társulást a Magyar Államkincstár
illetékességgel rendelkező igazgatósága nyilvántartásba vette.
A nyilatkozatot tartalmazó határozatban ki kell mondani, hogy
- a jelen megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el,
- a társulás működésével, a feladatellátással kapcsolatos költségek, pénzügyi
hozzájárulás viselését, teljesítését vállalja.
Erről határozati kivonat megküldésével a gesztor önkormányzat polgármesterét
értesíteni kell.
Jelen társulási megállapodás hatályba lépésével a Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti
és Szociális Feladatellátó Társulási Megállapodás hatályát veszti.
2. Jelen társulási megállapodást a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalnak fel kell
terjeszteni, melyről a gesztor önkormányzat jegyzője gondoskodik.
3. A jelen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
4. A társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy a megállapodásból eredő, a társulás
működése során esetlegesen felmerülő vitás kérdésekben hatáskörtől függően a Kecskeméti
Járásbíróság, ill. a Kecskeméti Törvényszék32 dönt. Vitás kérdésben illetve a kereset
benyújtása előtt bármelyik képviselő-testület kérheti önkormányzati érdekszövetség által
felkért tagokból álló egyeztető bizottság állásfoglalását.
A Társulási megállapodást a felek elolvasták, értelmezték, miután mindegyik fél akaratával
egyezőnek tartotta – képviselő-testületi jóváhagyást követően – aláírták.
Kerekegyháza, 2013. május ….
…………………………
…………………….
Dr. Kelemen Márk polgármester Balogh József polgármester
Kerekegyháza
Fülöpháza
…………………………..
Kardos Attila polgármester
Ladánybene

……………………..
Tóth Ferenc polgármester
Kunbaracs

…………………………
Füredi János polgármester
Ágasegyháza

Záradék:
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2. sz. módosítás: a módosítás hatályba lépési időpontját határozza meg.
Az eljárásra hatáskörrel rendelkező bíróság megnevezése módosul
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A Társult települések képviselő-testületei a Társulási megállapodást határozataikban
jóváhagyták, az abban foglaltakat önmagukra nézve kötelező rendelkezésként fogadták el.
Települési önkormányzat

Jóváhagyó határozat száma
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