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Jegyzőkönyv 
 
Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 

tartott rendkívüli üléséről. 
 

Jelen vannak: Füredi János polgármester 
 Lehoczkiné Horváth Zsuzsanna alpolgármester 

Ártim János, Bornemisszáné Varga Ilona, Bolyki Zoltán képviselők 
 Dr. Fazekas István jegyző 
 Galamb Anikó jegyzőkönyvvezető 
 

Ülés helye: Ágasegyháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 
(Ágasegyháza, Szent István tér 1. szám 2. ajtó). 

 

Füredi János polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket. Ezt követően 
megállapította, hogy Tóthné Fekete Ilona és Bagóné Ballun Gyöngyi kivételével 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 5 igen szavazattal, ellenszavazat  
nélkül, egyhangúlag a napirendet elfogadta.  

 
Napirend 

 
1.) Ágasegyháza Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása 
     Előadó: Polgármester 
 
2.) Az Ágasegyházáért Alapítvány alapító okiratának módosítása 
     Előadó: Polgármester  
 
3.) Kerekegyházi Tűzoltó Köztestület támogatása 
     Előadó: Polgármester 
 
4.) Egyebek 
 

 
 

I. Napirendi pont 
 

Tárgya: Ágasegyháza Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása 
Előadó: Polgármester 
 

Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (2. sz. melléklet) – írásban – 
mindenki megkapta e-mailben, illetve papíralapon is. Tájékoztatta továbbá a képviselő 
testületet, hogy a rendelkezésre álló törvényes határidőn belül egy pályázat érkezett be. 
Szmetena Katalin pályázatáról megállapítást nyert, hogy megfelel a jogszabályban 
meghatározott követelményeknek és a képviselő-testület által pályázati felhívásban közzétett 
feltételeknek is. A pályázatot a képviselőtestület tagjai és a véleményezésre jogosult szervek 
megismerhették, és az utóbbiak kifejezték azt, hogy alkalmasnak tartják a pályázót a 
pályázatában megfogalmazott program megvalósítására, s ezért támogatják Szmetena Katalin 
megválasztását. Ezt követően kérte a képviselőket, mondják el véleményeiket és tegyék fel a 
kapcsolatos kérdéseiket. 
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Bolyki Zoltán képviselő az Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy az összevont bizottság 
ülésén a képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában 
javasolták 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 5 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szám: 36/2013. (VII.30.) Tárgy: Ágasegyháza Napközi Otthonos Óvoda 
óvodavezetői pályázat elbírálása 

 

Határozat 
 

Ágasegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. augusztus 
1-től 2018. július 31-ig Szmetena Katalint bízza meg az Ágasegyháza Napközi 
Otthonos Óvoda intézményvezetői munkakörének ellátásával. Illetményét a 
kinevezéskor a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
magasabb vezetői pótlékát a 138/1992. (X. 8.) számú Korm. rendelet 
előírásainak megfelelően a következőképpen állapítja meg:  

- A Kjt. 1. számú melléklete szerint garantált (G besorolási 
osztály 9. fizetési fokozat szerinti) illetménye: 169.228,- Ft 

- Vezetői pótléka:       30.000,- Ft 
- Járandóságok kerekítve összesen:   199.200,- Ft 

 
Határidő: 2013.. augusztus 1. – kinevezés 
Felelős: polgármester 
 

 
 

II. Napirendi pont 
 

Tárgya: Az Ágasegyházáért Alapítvány alapító okiratának módosítása 
Előadó: Polgármester 
 

Előadó elmondta, hogy az írásbeli előterjesztést (3. sz. melléklet) mindenki megkapta. Ezek 
szerint: az Ágasegyházáért Alapítvány a Képviselő-testület mint alapító által létesített olyan 
közhasznú szervezet, melynek alapító okiratát a kuratórium elnökének a lemondott a 
lemondása miatt kell módosítani. Az Önkormányzat 2012. év folyamán már ebben a tárgyban 
döntött, s Lehoczki Ferencet jelölte. Az ennek nyomán indult eljárásban azonban, az ügyész 
formai okokra történő hivatkozásokkal fellebbezést nyújtott be, melynek folytán a 
Törvényszék helyt adó döntését az Ítélőtábla megsemmisítette. Az így kialakult helyzet 
orvoslása végett szükséges a Testület döntését megismételni. 
 
Ezt követően kérte a képviselőket, mondják el az előterjesztésben foglaltakkal összefüggő 
véleményeiket és tegyék fel azzal kapcsolatos kérdéseiket. 
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Bolyki Zoltán képviselő az Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy az összevont bizottság 
ülésén a képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában 
javasolták 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 5 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 
  
Szám: 37/2013.(VII. 30.) Kt. sz. hat.: Tárgy:Ágasegyházáért Alapítvány Alapító 

Okiratának módosítása 
 

Határozat 

Ágasegyháza Község Képviselőtestülete alapítói jogkörében eljárva az 
Ágasegyházáért Alapítvány Alapító Okirata 13/B. pont 6. és 7. 
bekezdésében foglalt - Kuratórium elnökének, titkárának és tagjainak 
személyét meghatározó - rendelkezéseket az alábbiak szerint 
módosítja: Az Ágasegyházáért Alapítvány Kuratóriumában tagi, 
illetőleg  elnöki megbízatás céljából a Testület Lehoczki  Ferencet 
jelöli. 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester 

 
 

III. Napirendi pont 
 
Tárgya: Kerekegyházi Tűzoltó Köztestület támogatása 
Előadó: Polgármester 
 
Füredi János polgármester elmondta, hogy az önkormányzat által kötendő támogatási 
szerződést (4. sz. melléklet) mindenki megkapta. Erről előzetesen már a képviselőtestület 
döntött, azonban a Kerekegyházán történt adminisztrációs hiba miatt nem került sor a 
tényleges finanszírozási összeg konkrét meghatározására. Mivel ennek feltételei most már 
adottak, így a Testület is döntési pozícióba került. Ezt követően kérte a képviselőket, mondják 
el 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. 
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Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 5 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 
Szám: 38/2013. (VII.30.)  Tárgy: Kerekegyházi Tűzoltó Köztestület támogatása 
 

Határozat 

Ágasegyháza Község Képviselőtestülete a felek között létesült 
finanszírozási szerződésben foglaltaknak megfelelően 2034 főben 
állapítja meg azt a lakosság számot, amely alapján a Kerekegyházi 
Tűzoltó Köztestületet 2013. évben finanszírozási támogatásban 
részesíti. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
IV. Napirendi pont 

 
 
Tárgya: Egyebek 
 
Füredi János tájékoztatta a képviselőket, hogy hamarosan megkezdődnek a polgármesteri 
hivatal energetikai korszerűsítésével kapcsolatos munkálatok, és arról is szólt, hogy az óvoda 
és a faluház napkollektorokkal történő felszerelésére irányuló pályázat során is támogatásban 
részesül. 
 
Majd ezt követően Füredi János polgármester, mivel egyéb kérdés, bejelentés nem volt, az 
ülést bezárta.   

 
Kmf. 

 
 
 
 
                              
           Füredi János           Dr. Fazekas István  
           Polgármester                                         Jegyző 
 
 
 
 
 
                                     
                                     Balogh Judit   
                                 jegyzőkönyvvezető 
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