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

án tartott rend üléséről. 
 

Jelen vannak: Füredi János polgármester  
 Ártim János, Bolyki Zoltán, Bornemisszáné Varga Ilona és Tóthné Fekete 

Ilona képviselők 
 Dr. Fazekas István jegyző 
 Galamb Jánosné gazdálkodási főelőadó 
 Balogh Judit jegyzőkönyvvezető 
 
 

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

 

Füredi János polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket. Tájékoztatta az ülés 
résztvevőit, hogy Lehoczkiné Horváth Zsuzsanna alpolgármester és Bagóné Ballun Gyöngyi 
képviselő egyéb elfoglaltságuk miatt nem tud a tanácskozáson részt venni. Ezt követően 
megállapította, hogy 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 Község Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.12.) 
     rendelet módosítása 
    Előadó: Polgármester 
 
2.) Ágasegyháza Kisfaludy utca szilárd burkolattal való megépítése 
     Előadó: Polgármester 
 
3.)Mohácsy Ferenc Faluház IKSZT - Szociális, Gondozási és Sportolási Központ 
    beszámolója a 2012-2013 évről 
    Előadó: Polgármester 
 
4.) Egyebek 
 
 

1. napirendi pont 
 

 

Tárgya:  Ágasegyháza Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 
1/2013.(II.12.) rendelet módosítása 

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. 
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Bolyki Zoltán képviselő az Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy az összevont bizottság 
ülésén a képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában 
javasolták az abban szereplő rendelettervezet elfogadását.  
 
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra 
bocsátotta a tájékoztatóban foglaltakat:  
 

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 5 igen szavazattal az 
alábbiak szerint döntött:  
 

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 5  igen szavazattal 
elfogadta Ágasegyháza Község Képviselő-testületének 16/2013.(X.01.) rendeletét az 
önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.12.) számú rendeletének 
módosításáról: 
 
(A Képviselő-testület az önkormányzat 2013 évi költségvetés módosításáról szóló 16/2013.(IX. 
01.) számú rendeletét a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza.) 
 

2. Napirendi pont 
 
Tárgya: Ágasegyháza Kisfaludy utca szilárd burkolattal való megépítése 
Előadó: Polgármester 
 
Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (3. sz. melléklet) – írásban – 
mindenki megkapta e-mailben, illetve papíralapon is. Ezt követően kérte a képviselőket, 
mondják el azzal összefüggő véleményeiket és tegyék fel a kapcsolatos kérdéseiket. 
 
Bolyki Zoltán képviselő az Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy az összevont bizottság 
ülésén a képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában 
javasolták az abban szereplő határozattervezet elfogadását.  
 
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, ezt követően a képviselő-
testület  vita nélkül 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta 
 
46/2013.(IX.30.) Tárgya: Ágasegyháza Kisfaludy utca szilárd 

burkolattal való megépítése 
 

Határozat 
 

Ágasegyháza Község Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 52/2013. 
számú előterjesztését és úgy határozott, hogy az Ágasegyháza, Kisfaludy utca 
megépítését annak az előterjesztésben szereplő olcsóbbik árajánlatnak, melynek 
nettó összege 5.280.000 Ft, az elfogadásával jóváhagyja, és ezzel egyidejűleg 
felhatalmazza a polgármestert a szükséges megállapodások, szerződések 
aláírására, intézkedések megtételére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
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3. Napirendi pont 

 
 

Tárgya: Mohácsy Ferenc Faluház IKSZT - Szociális, Gondozási és Sportolási Központ 
 beszámolója a 2012-2013 évről 
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. 
 
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, ezt követően a képviselő-
testület  vita nélkül 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta 
 
47/2013.(IX.30.)    Tárgya: Mohácsy Ferenc Faluház IKSZT –  
      Szociális, Gondozási és Sportolási Központ 
       beszámolója a 2012-2013 évről 
 

Határozat 
 

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
és jóváhagyta a Mohácsy Ferenc Faluház IKSZT – Szociális, 
Gondozási és Sportolási Központ 2012-2013 évi beszámolóját.  
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Polgármester 

  
 

3. napirendi pont 
 

Egyebek 
A. 

 
Tárgya: Fülöpháza településszerkezeti tervének és helyi építési szabályzatának     

módosításához véleménykérés. 
Előadó:  Polgármester 
 
Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (5. sz. melléklet) – írásban – 
mindenki megkapta papíralapon. Elmondta továbbá. hogy Ágasegyházát nem érinti 
Fülöpháza településszerkezeti tervének és helyi építési szabályzatának módosítása, csupán 
véleményeznünk kell. Ezt követően kérte a képviselőket, mondják el azzal összefüggő 
véleményeiket és tegyék fel a kapcsolatos kérdéseiket. 
 
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, ezt követően a képviselő-
testület  vita nélkül 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta 
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48/2013.(IX.30.)  Tárgya: Fülöpháza településszerkezeti tervének 
és helyi építési szabályzatának  módosításához 
véleménykérés 

 
 

Határozat 
 
 

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete Fülöpháza 
településszerkezeti tervének és helyi építési szabályzatának 
módosításával kapcsolatban az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (2) bekezdése 
alapján a tervezet módosítások ellen kifogást nem emel, és a további 
véleményezési eljárásban nem kívánunk részt venni. 

 
   Határidő: értelemszerűen 
   Felelős: Polgármester 
 

 
B. 

 
 
Tárgya: Idősek napja 2013. 
Előadó: Polgármester 
 
Füredi János polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy ebben az évben az idősek napját 
2013. november 23.-ra tervezzük. Egyeztettem az Iskolával és óvodával is az időpontról, 
egyik intézmény tervezett programjával sem ütközik az időpont. 
 

 
C. 

 
 
Tárgya: Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása 
Előadó: Polgármester 
 
Füredi János polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a beruházás keretében az épület 
nyílászáróit kicserélték, a födém szigetelése elkészült, ami 20cm-s. Az ülés előtt járt itt a  
kivitelező és ígérete szerint szerdán elkezdik telepíteni a napelemeket, ami kb egy hetet fog 
igénybe venni. Ebbe az időbe a kazáncserét és néhány energiatakarékos lámpatest cseréjét is 
elvégzik. 
 
Tájékoztatta továbbá a képviselőket a polgármester arról is, hogy a Sportcsarnok és az óvoda 
energetikai felújításának a pályázatát is megnyertük, de még a szerződéskötés nem történt 
meg. Reméljük ebben az évben ez is meg fog történni. 
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D. 
 
Tárgya: Tájékoztató Ágasegyháza Község Önkormányzatának Hulladék közszolgáltatással   

kapcsolatos feladatairól 
Előadó:  Polgármester 
 
Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (6. sz. melléklet) – írásban – 
mindenki megkapta e-mailben, illetve papíralapon is. Ezt követően felkérte a Jegyző Urat, 
tájékoztassa a Képviselőket az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Dr. Fazekas István jegyző elmondta, hogy nem most ne kell dönteni. Az előterjesztés csak 
tájékoztató jellegű, és azt a cél szolgálja, hogy a képviselők is szembesüljenek a problémával, 
s mindent megtegyenek annak érdekében, hogy a testület a következő ülések egyikén már 
döntési pozícióban legyen. 
 
 

E. 
 
Tárgya: Iskolai képviseletbe történő delegálás 
Előadó:  Ártim János  képviselő 
 
Ártim János mint iskolaigazgató tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az iskolaszék mintájára kell 
létrehozni egy testületet az iskolában. Ebbe a testületbe az SzMK-nak, a Diák 
Önkormányzatnak és a Képviselő-testületnek is kell 1-1 főt delegálni. Arra kérte a 
Képviselőtestületet, hogy jelöljön valakit erre a posztra. 
 
Füredi János polgármester kérdése Ártim János elmondta azt is, hogy a Testület delegáltja 
bárki lehet. 
 
Füredi János polgármester Bagóné Ballun Gyöngyi képviselő asszonyt javasolja erre a 
posztra. 
 
A Képviselő-testület valamennyi jelenlévő tagja egyetértett a polgármester javaslatával. 
 
 

Az ülés bezárása 
 
Füredi János - mivel kérdés, bejelentés nem érkezett – az ülést bezárta. 
 
 
 
           Füredi János           Dr. Fazekas István  
           Polgármester                                         Jegyző 
 
 
                                  
                                     Balogh Judit   
                                 jegyzőkönyvvezető 
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1. számú melléklet 

 Ágasegyháza Község Polgármestere 
      6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1.                             Web:http://agasegyhaza.hu 
      Tel.:76/571-009                 Fax: 76/388-387                  E-mail: pmstrh@t-online.hu 

═════════════════════════════════════════════════════ 
11/2013. 
 

 
M E G H Í V Ó  

 
 
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 30-án 15 órakor 
rendes ülést tart, melyre ezúton meghívom. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme 
 
 

Napirend 
 
 
1.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.12.) 
     rendelet módosítása 
    Előadó: Polgármester 
 
2.) Ágasegyháza Kisfaludy utca szilárd burkolattal való megépítése 
     Előadó: Polgármester 
 
3.)Mohácsy Ferenc Faluház IKSZT - Szociális, Gondozási és Sportolási Központ 
    beszámolója a 2012-2013 évről 
    Előadó: Polgármester 
 
4) Egyebek 
 
 
 

 
Ágasegyháza, 2013. szeptember 25.    

  
 
           
                                              Füredi János   

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

 Tel.:76/571-009                  Fax: 76/388-387                  E-mail: pmstrh@t-online.hu 
═════════════════════════════════════════════════════ 
51/2013. 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testületének 
 2013. szeptember 30.-i ülésére 

 
Tárgy: Ágasegyháza Község Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.12.) 
rendelet módosítása. 
 
Tisztelt Képviselő- testület! 
 
Önkormányzatunk 2013. évi költségvetésének módosítását az évközben kapott 
pótelőirányzatok költségvetésbe történő beépítése, illetve átcsoportosítás teszi szükségessé. 
Ezek alapján az alábbi módosításokat javaslom: 
 

1. 2013. július - szeptember hónapokban 836 ezer forint pótlólagos állami támogatást 
kaptunk normatív lakásfenntartási támogatás jogcímen.  

 
2. 2013. július - szeptember hónapokban 2803 ezer forint pótlólagos állami támogatást 

kaptunk foglalkoztatatást helyettesítő támogatás jogcímen.  
 

3. 2013. július - szeptember hónapokban 741 ezer forint pótlólagos állami támogatást 
kaptunk rendszeres szociális segély jogcímen.  
 

4. 2013. július - szeptember hónapokban 673 ezer forint pótlólagos állami támogatást 
kaptunk gyermekvédelmi támogatás jogcímen.  
 

 
A fentiekben részletezettek az Önkormányzat kötött felhasználású központi támogatásai, 
viszont a feladatellátás a Polgármesteri Hivatal intézménynél történik, így 
intézményfinanszírozásként át kell adni. Ennek megfelelően az önkormányzatnál 
bevételként az állami hozzájárulások, kiadásként az intézmény működési finanszírozása 
kiemelt előirányzatok emelkednek 5053 ezer forinttal.  

 
 

5. Önkormányzatunk 2.591 ezer forint pótlólagos támogatást kapott a gyermekétkeztetés 
támogatására, 3.007 ezer forintot az önkormányzati kötelező feladatok ellátására és 
1.350 ezer forintot szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására. Mivel a 
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fentiekben felsorolt feladatok ellátásához szükséges források biztosítottak 2013.évi 
költségvetésünkben, javaslom, hogy a többlettámogatás összegét helyezzük tartalékba 
esetleges váratlanul felmerülő kiadások fedezeteként. 
 

6. 2013. július - szeptember hónapokban 2499 ezer forint támogatást kaptunk 
közfoglalkoztatás megvalósítására. Ebből az összegből 2202 ezer forint a 
bértámogatás és 297 ezer forint a szociális hozzájárulási adó. Mindez az 
önkormányzat közfoglalkoztatási feladataiba épül be.  
 

7. 2013. július - szeptember hónapokban 739 ezer forint pótlólagos állami hozzájárulást 
kaptunk bérkompenzáció jogcímen, melyből 584 ezer forint a bértámogatás és 155 
ezer forint a szociális hozzájárulási adó. Ez a támogatás érinti az önkormányzatot és 
valamennyi intézményét is ezen belül azonban eltérő mértékben. A védőnői szolgálat, 
tanyagondnoki szolgálat és az iskolai takarítók bérkompenzációja az önkormányzat 
költségvetésében a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok kiadási 
előirányzatokon, a hivatal, az óvoda és a faluház bérkompenzációja pedig az 
intézményi működéshez nyújtott működési támogatások előirányzatán jelenik meg.  
 

8. 2013.évi költségvetésünkben az alábbi előirányzat átcsoportosításokat javaslom: a 
Sportcsarnok felújítására (parkettacsiszolás, fűtéskorszerűsítés) korábban 2.059 ezer 
forintot különített el a képviselő- testület, azonban a benyújtott pályázat sikertelen 
volt. Javaslom, hogy ezt az előirányzatot az alábbi feladatokra csoportosítsuk át. 

• Fogorvosi szolgálat számítógép beszerzésre 48 ezer forintot, 
• Védőnői szolgálat számítógép felújítására 40 ezer forintot, 
• Polgármesteri Hivatal számítógép felújítására 33 ezer forintot. 
• Polgármesteri Hivatal szoftverbeszerzésére 113 ezer forintot, 
• Trianoni emlékmű elhelyezésére 160 ezer forintot, 
• Sportcsarnok és Óvoda épületeinek energetikai korszerűsítésére 1.151 ezer 

forintot, 
• Rákóczi úton gyalogátkelőhely kialakítására 400 ezer forintot, 
• Kisfaludy utca szilárd burkolattal történő ellátására pedig 114 ezer forintot 

biztosítsunk. 
9. Önkormányzatunk 2013.évi költségvetésében szereplő tartalék összegéből 2.000 ezer 

forintot javaslok felhasználni a Rákóczi úti járdaszakasz építésére, illetve további 
2.000 ezer forintot a Sportcsarnok és Óvoda épületeinek energetikai korszerűsítéséhez 
szükséges önerőre. 
 

  
Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztésemet vitassa meg, a 
mellékelt rendelet-tervezetet emelje rendeletté. 
 
 
Ágasegyháza, 2013.szeptember 20. 
 
 
           (:Füredi János:)  
       Ágasegyháza Község Polgármestere 
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Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testületének  
/2013.(IX.30) rendelete  

az önkormányzat 2013.évi költségvetésének módosításáról 
 

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő – testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX tv. 111. §. az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV.tv. 23-24.§.,  Magyarország 2013.évi költségvetéséről 
szóló 2012.évi CCIV.tv alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet rendelkezéseire, az 
önkormányzat és intézményei 2013.évi költségvetésének módosításáról az 
alábbi rendeletet alkotja. 

 
A rendelet hatálya 

 
1.§. 

 
A rendelet hatálya kiterjed Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- 
testületére és annak szerveire, továbbá Ágasegyháza Község Önkormányzata 
által alapított és fenntartott költségvetési szervekre.  
 

Az önkormányzat költségvetése 
 

2.§. 
 

(1) Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat 
2013.évi költségvetésének: 
 Bevételi főösszegét  184.130 ezer forintban. 
 Kiadási főösszegét   194.494 ezer forintban, 
 A hiány összegét     10.364 ezer forintban határozza meg. A 
hiány belső finanszírozására a 10.364 ezer forint összegű 2012.évi 
pénzmaradvány szolgál. 
 

3. §. 
 
(1) A rendelet 1. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 1. sz. melléklete lép. 
(2) A rendelet 2. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 2. sz. melléklete lép. 
(3) A rendelet 3. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 3. sz. melléklete lép. 
(4) A rendelet 4. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 4. sz. melléklete lép. 
(5) A rendelet 5. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 5. sz. melléklete lép. 
(6) A rendelet 5/a sz. melléklete helyébe ezen rendelet 5/a sz. melléklete lép. 
(7) A rendelet ezen rendelet  5/b mellékleteivel egészül ki.   
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Záró rendelkezések 
 

4.§. 
 

(1)  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2013.január 1-től kell 

alkalmazni. 

 

 

 

 

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

  Ágasegyháza Község Polgármestere        Ágasegyháza Község Jegyzője 
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 1.sz. melléklet a 2013.évi költségvetési rendelet módosításához 

 Ágasegyháza Község Önkormányzat bevételei és kiadásai   
 2013.év adatok ezer forintban 

Feladat 
megnevezése Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok Eredeti  

ei. 
Utolsó 

módosított 
3.sz.mó-
dosítás 

Módosított 
ei. 

Önkormányzat működésével kapcsolatos bevételek         
  I.Működési bevételek  132055 148037 15239 163276 
  1 Intézményi működési bevételek 3378 3378   3378 
  2. Helyi adók és egyéb önkorm.sajátos bevételek 26109 26109   26109 
  3. Önk.általános működésével kapcs.támogatások 36606 38590 3007 41597 
  4. Önk.ágazati feladatihoz kapcs.támogatások 48248 58786 8994 67780 
  5. Egyéb központi támogatások 1369 3599 739 4338 
  5. Egyéb működési bevételek 16345 17575 2499 20074 
  II. Felhalmozáis bevételek                                        3727 3727   3727 
  1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek      3227 3227   3227 
  2. Egyéb felhalmozási bevételek                          500 500   500 
  III. Finanszírozási bevételek                                   10000 10364   10364 
  1. Költségvet. hiány belső fin.szolg.pénzmaradvány 10000 10364   10364 
  2. Költségvet. hiány külső fin.szolg.finanszírozási b         
  2.1 Hitel felvétele                                                                              
  2.1.1 Működési célú hitel felvétel         
  Bevételek mindösszesen:                                                 145782 162128 15239 177367 
          
Kötelező feladatok kiadásai:         
Képviselő- testület működése         
  I. Működési kiadások 7649 7649   7649 
  1. Személyi juttatások                                                         5960 5960   5960 
  2. Munkaadót terh.járulékok és szociális hozzájár.adó 1285 1285   1285 
  3. Dologi és egyéb folyó kiadások                       404 404   404 
  4. Egyéb működési kiadások:                                    
  4.1 Támogatásértékű működési kiadások                   
  4.2 Működési célú pénzeszköz átadások                       
  4.3 Önkormányzat által folyósított ellátások         
  II. Felhalmozási kiadások:                                        0 0 0 0 
  1. Beruházási kiadások                                                                         
  2. Felújítási kiadások:                                                            
  3. Egyéb felhalmozási kiadások:                                                
  III. Pénzforgalom nélküli kiadások:                                    0 0 0 0 
  1 Általános tartalék                                                            
  2. Céltartalék                                                                        
  2.1 Elmaradt bevételek pótlása                                             
  Képviselő- testület működése összesen:              7649 7649 0 7649 

 
 
 
 
 



 
 
 

12 

Feladat 
megnevezése Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok Eredeti  

ei. 
Utolsó 

módosított 
3.sz.mó-
dosítás 

Módosított 
ei. 

Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások:                                    
  

        
  I. Működési kiadások 86088 99275 3730 103005 
  1. Személyi juttatások                                                 
  2. Munkaadót terh.járulékok és szociális hozzájár.adó         
  3. Dologi és egyéb folyó kiadások                               9915 9915   9915 
  4. Egyéb működési kiadások:                                    
  4.1 Támogatásértékű működési kiadások           1850 1850   1850 
  4.2 Működési célú pénzeszköz átadások               750 750   750 
  4.3 Önkormányzat által folyósított ellátások 1050 1050   1050 
  4.4 Felügyelet alá tartozó költségv.szervnek foly.tám 72523 85710 3730 89440 
  II. Felhalmozási kiadások:                                        4000 4000 160 4160 
  1. Beruházási kiadások                                                                     160 160 
  2. Felújítási kiadások: (Hivatal)                                                 4000 4000   4000 
  3. Egyéb felhalmozási kiadások:                                                
  III. Pénzforgalom nélküli kiadások:                                    7615 7904 2948 10852 
  1 Általános tartalék                                                    4990 5279 2948 8227 
  2. Céltartalék                                                                2625 2625   2625 
  2.1 Elmaradt bevételek pótlása                                             
  Önkorm. műk. kapcsolatos kiadások összesen: 97703 111179 6838 118017 
Közvilágítási szolgáltatás                                                                                     
  

        
  I. Működési kiadások 4791 4791   4791 
  1. Személyi juttatások                                                           
  2. Munkaadót terh.járulékok és szociális hozzájár.adó         
  3. Dologi és egyéb folyó kiadások                         4791 4791   4791 
  4. Egyéb működési kiadások:                                    
  4.1 Támogatásértékű működési kiadások                   
  4.2 Működési célú pénzeszköz átadások                       
  4.3 Önkormányzat által folyósított ellátások         
  II. Felhalmozási kiadások:                                        0 0 0 0 
  1. Beruházási kiadások                                                                         
  2. Felújítási kiadások:                                                            
  3. Egyéb felhalmozási kiadások:                                                
  III. Pénzforgalom nélküli kiadások:                                    0 0 0 0 
  1 Általános tartalék                                                            
  2. Céltartalék                                                                        
  2.1 Elmaradt bevételek pótlása                                             
  Közvilágítási szolgáltatás kiadásai összesen: 4791 4791   4791 
Közterület fenntartás                                                                                            
  

        
  I. Működési kiadások 2172 2172   2172 
  1. Személyi juttatások                                                  
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Feladat 
megnevezése Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok Eredeti  

ei. 
Utolsó 

módosított 
3.sz.mó-
dosítás 

Módosított 
ei. 

  2. Munkaadót terh.járulékok és szociális hozzájár.adó         
  3. Dologi és egyéb folyó kiadások                            2172 2172   2172 
  4. Egyéb működési kiadások:                                    

  4.1 Támogatásértékű működési kiadások                   
  4.2 Működési célú pénzeszköz átadások                       
  4.3 Önkormányzat által folyósított ellátások         
  II. Felhalmozási kiadások:                                        5000 5000 3151 8151 
  1. Beruházási kiadások (iskola kerítés)                                                              5000 5000   5000 
  2. Felújítási kiadások: (Sportcsarnok - Óvoda)     3151 3151 
  3. Egyéb felhalmozási kiadások:                                                
  III. Pénzforgalom nélküli kiadások:                                    0 0 0 0 
  1 Általános tartalék                                                            
  2. Céltartalék                                                                        
  2.1 Elmaradt bevételek pótlása                                             
  Közterület fenntartás kiadásai összesen:                            7172 7172 3151 10323 
Közfoglalkoztatás kiadásai:                                                                                                  
  

        
  I. Működési kiadások 2827 5546 2499 8045 
  1. Személyi juttatások                                               2420 4816 2202 7018 
  2. Munkaadót terh.járulékok és szociális hozzájár.adó 407 730 297 1027 
  3. Dologi és egyéb folyó kiadások                                    
  4. Egyéb működési kiadások:                                    
  4.1 Támogatásértékű működési kiadások                   
  4.2 Működési célú pénzeszköz átadások                       
  4.3 Önkormányzat által folyósított ellátások         
  II. Felhalmozási kiadások:                                        0 0 0 0 
  1. Beruházási kiadások                                                                         
  2. Felújítási kiadások:                                                            
  3. Egyéb felhalmozási kiadások:                                                
  III. Pénzforgalom nélküli kiadások:                                    0 0 0 0 
  1 Általános tartalék                                                            
  2. Céltartalék                                                                        
  2.1 Elmaradt bevételek pótlása                                             
  Közfoglalkozatás kiadásai összesen:                           2827 5546 2499 8045 
Védőnői szolgálat kiadásai:                                                                                       
  

        
  I. Működési kiadások 4000 4058 57 4115 
  1. Személyi juttatások                                            2265 2310 45 2355 
  2. Munkaadót terh.járulékok és szociális hozzájár.adó 612 625 12 637 
  3. Dologi és egyéb folyó kiadások                     1123 1123   1123 
  4. Egyéb működési kiadások:                                    
  4.1 Támogatásértékű működési kiadások                   
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Feladat 
megnevezése Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok Eredeti  

ei. 
Utolsó 

módosított 
3.sz.mó-
dosítás 

Módosított 
ei. 

  4.2 Működési célú pénzeszköz átadások                       
  4.3 Önkormányzat által folyósított ellátások         
  II. Felhalmozási kiadások:                                        0 0 40 40 
  1. Beruházási kiadások                                                                         
  2. Felújítási kiadások:                                                        40 40 
  3. Egyéb felhalmozási kiadások:                                                
  III. Pénzforgalom nélküli kiadások:                                    0 0 0 0 
  1 Általános tartalék                                                            
  2. Céltartalék                                                                        
  2.1 Elmaradt bevételek pótlása                                             
  Védőnői szolgálat kiadásai összesen:             4000 4058 97 4155 
Fogorvosi szolgálat kiadásai:                                                                            
  

        
  I. Működési kiadások 5976 5976   5976 
  1. Személyi juttatások                                           2816 2816   2816 
  2. Munkaadót terh.járulékok és szociális hozzájár.adó 760 760   760 
  3. Dologi és egyéb folyó kiadások                     2400 2400   2400 
  4. Egyéb működési kiadások:                                    
  4.1 Támogatásértékű működési kiadások                   
  4.2 Működési célú pénzeszköz átadások                       
  4.3 Önkormányzat által folyósított ellátások         
  II. Felhalmozási kiadások:                                        0 0 48 48 
  1. Beruházási kiadások                                                                     48 48 
  2. Felújítási kiadások:                                                            
  3. Egyéb felhalmozási kiadások:                                                
  III. Pénzforgalom nélküli kiadások:                                    0 0 0 0 
  1 Általános tartalék                                                            
  2. Céltartalék                                                                        
  2.1 Elmaradt bevételek pótlása                                             
  Fogorvosi szolgálat kiadásai összesen:                       5976 5976 48 6024 
Köztemető fenntartás:                                                                                             
  

        
  I. Működési kiadások 61 61   61 
  1. Személyi juttatások                                                      
  2. Munkaadót terh.járulékok és szociális hozzájár.adó         
  3. Dologi és egyéb folyó kiadások                          61 61   61 
  4. Egyéb működési kiadások:                                    
  4.1 Támogatásértékű működési kiadások                   
  4.2 Működési célú pénzeszköz átadások                       
  4.3 Önkormányzat által folyósított ellátások         
  II. Felhalmozási kiadások:                                        0 0 0 0 
  1. Beruházási kiadások                                                                         
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Feladat 
megnevezése Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok Eredeti  

ei. 
Utolsó 

módosított 
3.sz.mó-
dosítás 

Módosított 
ei. 

  2. Felújítási kiadások:                                                            
  3. Egyéb felhalmozási kiadások:                                                
  III. Pénzforgalom nélküli kiadások:                                    0 0 0 0 
  1 Általános tartalék                                                            
  2. Céltartalék                                                                        
  2.1 Elmaradt bevételek pótlása                                             
  Köztemető fenntartás kiadásai összesen: 61 61   61 
Spotpálya fenntartás kiadásai:                                                                           
  

        
  I. Működési kiadások 330 330   330 
  1. Személyi juttatások                                                           
  2. Munkaadót terh.járulékok és szociális hozzájár.adó         
  3. Dologi és egyéb folyó kiadások                           330 330   330 
  4. Egyéb működési kiadások:                                    
  4.1 Támogatásértékű működési kiadások                   
  4.2 Működési célú pénzeszköz átadások                       
  4.3 Önkormányzat által folyósított ellátások         
  II. Felhalmozási kiadások:                                        0 0 0 0 
  1. Beruházási kiadások                                                                         
  2. Felújítási kiadások:                                                            
  3. Egyéb felhalmozási kiadások:                                                
  III. Pénzforgalom nélküli kiadások:                                    0 0 0 0 
  1 Általános tartalék                                                            
  2. Céltartalék                                                                        
  2.1 Elmaradt bevételek pótlása                                             
  Sportpálya fenntartás kiadásai összesen:                   330 330   330 
Lakóingatlan és nem lakóingatlan üzemeltetése:                                         
  

        
  I. Működési kiadások 8241 8298 56 8354 
  1. Személyi juttatások                                                   2156 2201 44 2245 
  2. Munkaadót terh.járulékok és szociális hozzájár.adó 632 644 12 656 
  3. Dologi és egyéb folyó kiadások                         5453 5453   5453 
  4. Egyéb működési kiadások:                                    
  4.1 Támogatásértékű működési kiadások                   
  4.2 Működési célú pénzeszköz átadások                       
  4.3 Önkormányzat által folyósított ellátások         
  II. Felhalmozási kiadások:                                        0 0 0 0 
  1. Beruházási kiadások                                                                         
  2. Felújítási kiadások:                                                            
  3. Egyéb felhalmozási kiadások:                                                
  III. Pénzforgalom nélküli kiadások:                                    0 0 0 0 
  1 Általános tartalék                                                            
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Feladat 
megnevezése Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok Eredeti  

ei. 
Utolsó 

módosított 
3.sz.mó-
dosítás 

Módosított 
ei. 

  2. Céltartalék                                                                        
  2.1 Elmaradt bevételek pótlása                                             
  Lakóing.és nem lakóingatlan üzemelt.kiad. össz: 8241 8298 56 8354 
Közutak fenntartásának kiadásai:                                                                         
  

        
  I. Működési kiadások 250 250   250 
  1. Személyi juttatások                                                   
  2. Munkaadót terh.járulékok és szociális hozzájár.adó         
  3. Dologi és egyéb folyó kiadások                                  250 250   250 
  4. Egyéb működési kiadások:                                    
  4.1 Támogatásértékű működési kiadások                   
  4.2 Működési célú pénzeszköz átadások                       
  4.3 Önkormányzat által folyósított ellátások         
  II. Felhalmozási kiadások:                                        528 528 2514 3042 
  1. Beruházási kiadások  (Kisfaludy u.)               114   
  2. Felújítási kiadások:  (Járda)                                                      2000   
  3. Egyéb felhalmozási kiadások: (Gyalogátkelőhely)                                       528 528 400 928 
  III. Pénzforgalom nélküli kiadások:                                    0 0   0 
  1 Általános tartalék                                                            
  2. Céltartalék                                                                        
  Közutak fenntartásának kiadásai összesen: 778 778 2514 3292 
            
Önként vállalt feladatok kiadásai:         
Tanyagondnoki szolgálat kiadásai:                                                                               
  

        
  I. Működési kiadások 6254 6290 36 6326 
  1. Személyi juttatások                                                           2724 2752 28 2780 
  2. Munkaadót terh.járulékok és szociális hozzájár.adó 740 748 8 756 
  3. Dologi és egyéb folyó kiadások                                    2790 2790   2790 
  4. Egyéb működési kiadások:                                    
  4.1 Támogatásértékű működési kiadások                   
  4.2 Működési célú pénzeszköz átadások                       
  4.3 Önkormányzat által folyósított ellátások         
  II. Felhalmozási kiadások:                                        0 0 0 0 
  1. Beruházási kiadások                                                                         
  2. Felújítási kiadások:                                                            
  3. Egyéb felhalmozási kiadások:                                                
  III. Pénzforgalom nélküli kiadások:                                    0 0 0 0 
  1 Általános tartalék                                                            
  2. Céltartalék                                                                        
  Tanyagondnoki szolgálat kiadásai összesen:                  6254 6290 36 6326 
Ágasegyháza Község Önkormányzat kiadási mindösszesen:  145782 162128 15239 177367 
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2.sz. melléklet a 2013.évi költségvetési rendelet módosításához 

      
Ágasegyházi Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai   

2013.év   
   adatok ezer forintban 

Feladat 
megnevezése Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok Eredeti  

ei. 
Utolsó 

módosított 
3.sz.mó-
dosítás Módosított 

ei. 
Polgármesteri Hivatal bevételei:                                                
  

        
  I.Működési bevételek  32320 43099 5440 48539 
  1 Intézményi működési bevételek 50 50   50 
  2. Helyi adók és egyéb önkorm.sajátos bevételek         
  3. Önk.általános működésével kapcs.támogatások         
  4. Önk.ágazati feladatihoz kapcs.támogatások         
  5. Egyéb működési bevételek 32270 43049 5440 48489 
  II. Felhalmozási bevételek                                        0 0     
  1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek              
  2. Egyéb felhalmozási bevételek                                  
  III. Finanszírozási bevételek                                   0 0 0   
  1. Költségvet. hiány belső fin.szolg.pénzmaradvány         
  2. Költségvet. hiány külső fin.szolg.finanszírozási bev         
  2.1 Hitel felvétele                                                                              
  2.1.1 Működési célú hitel felvétel         
  Bevételek mindösszesen:                                                                32320 43099 5440 48539 
Kötelező feladatok kiadásai:         
Polgármesteri Hivatal Kiadásai:                                                                
  

        
  I. Működési kiadások 32320 43099 5294 48393 
  1. Személyi juttatások                                                                      14714 14904 190 15094 
  2. Munkaadót terh.járulékok és szociális hozzájár.adó 3680 3731 51 3782 
  3. Dologi és egyéb folyó kiadások                                                  8717 8717   8717 
  4. Egyéb működési kiadások:                                  0 
  4.1 Támogatásértékű működési kiadások                 0 
  4.2 Működési célú pénzeszköz átadások                     0 
  4.3 Önkormányzat által folyósított ellátások 5209 15747 5053 20800 
  II. Felhalmozási kiadások:                                        0 0 146 146 
  1. Beruházási kiadások                                                 113 113 
  2. Felújítási kiadások:                                                        33 33 
  3. Egyéb felhalmozási kiadások:                                                
  III. Pénzforgalom nélküli kiadások:                                    0 0 0 0 
  1 Általános tartalék                                                            
  2. Céltartalék                                                                        
  2.1 Elmaradt bevételek pótlása                                             
  Polgármesteri Hivatal kiadási összesen: 32320 43099 5440 48539 

 
 
 
 
 



 
 
 

18 

 3.sz. melléklet a 2013.évi költségvetési rendelet módosításához 

Ágasegyházi Napközi Otthonos Óvoda bevételei és kiadásai   
2013.év adatok ezer forintban 

Feladat 
megnevezése Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok Eredeti  

ei. 
Utolsó 

módosított 
3.sz.mó-
dosítás 

Módosított 
ei. 

Napközi Otthonos Óvoda bevételei:                                            
  

        
  I.Működési bevételek  36865 37134 269 37403 
  1 Intézményi működési bevételek 11447 11447   11447 
  2. Helyi adók és egyéb önkorm.sajátos bevételek         
  3. Önk.általános működésével kapcs.támogatások         
  4. Önk.ágazati feladatihoz kapcs.támogatások         
  5. Egyéb működési bevételek 25418 25687 269 25956 
  II. Felhalmozáis bevételek                                        0     0 
  1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek              
  2. Egyéb felhalmozási bevételek                                  
  III. Finanszírozási bevételek                                   0     0 
  1. Költségvet. hiány belső fin.szolg.pénzmaradvány         
  2. Költségvet. hiány külső fin.szolg.finanszírozási bevétel         
  2.1 Hitel felvétele                                                                              
  2.1.1 Működési célú hitel felvétel         
  Bevételek mindösszesen:                                                                36865 37134 269 37403 
          
Kötelező feladatok kiadásai:         
          
Óvodai nevelés kiadásai :                                                                                                    
  

        
  I. Működési kiadások 19808 20077 269 20346 
  1. Személyi juttatások                                                                      12355 12567 212 12779 
  2. Munkaadót terh.járulékok és szociális hozzájár.adó 3388 3445 57 3502 
  3. Dologi és egyéb folyó kiadások                                                  4065 4065   4065 
  4. Egyéb működési kiadások:                                    
  4.1 Támogatásértékű működési kiadások                   
  4.2 Működési célú pénzeszköz átadások                       
  4.3 Önkormányzat által folyósított ellátások         
  II. Felhalmozási kiadások:                                        0       
  1. Beruházási kiadások                                                                         
  2. Felújítási kiadások:                                                            
  3. Egyéb felhalmozási kiadások:                                                
  III. Pénzforgalom nélküli kiadások:                                    0       
  1 Általános tartalék                                                            
  2. Céltartalék                                                                        
  2.1 Elmaradt bevételek pótlása                                             
  Óvodai nevelés kiadási összesen: 19808 20077 269 20346 
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Feladat 
megnevezése Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok Eredeti  

ei. 
Utolsó 

módosított 
3.sz.mó-
dosítás 

Módosított 
ei. 

Óvodai és iskolai intézményi étkeztetés kiadásai:                            
  

        
  I. Működési kiadások 17057 17057 0 17057 
  1. Személyi juttatások                                                                  
  2. Munkaadót terh.járulékok és szociális hozzájár.adó         
  3. Dologi és egyéb folyó kiadások                                                  12320 12320   12320 
  4. Egyéb működési kiadások:                                    
  4.1 Támogatásértékű működési kiadások                   
  4.2 Működési célú pénzeszköz átadások                       
  4.3 Önkormányzat által folyósított ellátások 4737 4737   4737 
  II. Felhalmozási kiadások:                                        0       
  1. Beruházási kiadások                                                                         
  2. Felújítási kiadások:                                                            
  3. Egyéb felhalmozási kiadások:                                                
  III. Pénzforgalom nélküli kiadások:                                    0       
  1 Általános tartalék                                                            
  2. Céltartalék                                                                        
  2.1 Elmaradt bevételek pótlása                                             
  Óvodai és iskolai étkeztetés kiadási összesen: 17057 17057 0 17057 
        
  Ágasegyházi Napközi Otthonos Óvoda kiadásai mindössz.: 36865 37134 269 37403 
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 4.sz. melléklet a 2013.évi költségvetési rendelet módosításához 

      
Mohácsy Ferenc Faluház - IKSZT bevételei és kiadásai   

2013.év   
   adatok ezer forintban  

Feladat 
megnevezése Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok Eredeti  

ei. 
Utolsó 

módosítot
t 

3.sz.mó-
dosítás 

Módosított 
ei. 

Közművelődési tevékenység bevételei:                                            
  

        
  I.Működési bevételek  15224 15304 80 15384 
  1 Intézményi működési bevételek 389 389   389 
  2. Helyi adók és egyéb önkorm.sajátos bevételek         
  3. Önk.általános működésével kapcs.támogatások         
  4. Önk.ágazati feladatihoz kapcs.támogatások         
  5. Egyéb működési bevételek 14835 14915 80 14995 
  II. Felhalmozáis bevételek                                        0 2059 -2059 0 
  1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek              
  2. Egyéb felhalmozási bevételek                          0 2059 -2059 0 
  III. Finanszírozási bevételek                                   0       
  1. Költségvet. hiány belső fin.szolg.pénzmaradvány         
  2. Költségvet. hiány külső fin.szolg.finanszírozási bevétel         
  2.1 Hitel felvétele                                                                              
  2.1.1 Működési célú hitel felvétel         
  Közművelődési tevékenység bevétele összesen: 15224 17363 -1979 15384 
          
Sportcsarnok bevételei:         
  I.Működési bevételek  200 200   200 
  1 Intézményi működési bevételek 200 200   200 
  2. Helyi adók és egyéb önkorm.sajátos bevételek         
  3. Önk.általános működésével kapcs.támogatások        
  4. Önk.ágazati feladatihoz kapcs.támogatások        
  5. Egyéb működési bevételek         
  II. Felhalmozáis bevételek                                                
  1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek              
  2. Egyéb felhalmozási bevételek                                  
  III. Finanszírozási bevételek                                          
  1. Költségvet. hiány belső fin.szolg.pénzmaradvány        
  2. Költségvet. hiány külső fin.szolg.finanszírozási bevétel        
  2.1 Hitel felvétele                                                                              
  2.1.1 Működési célú hitel felvétel         
  Sportcsarnok bevétele összesen: 200 200   200 
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Feladat 
megnevezése Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok Eredeti  

ei. 
Utolsó 

módosított 
3.sz.mó-
dosítás 

Módosított 
ei. 

Szociális étkeztetés bevételei:                                                          
  

       
  I.Működési bevételek  4032 4032   4032 
  1 Intézményi működési bevételek 4032 4032   4032 
  2. Helyi adók és egyéb önkorm.sajátos bevételek         
  3. Önk.általános működésével kapcs.támogatások         
  4. Önk.ágazati feladatihoz kapcs.támogatások         
  5. Egyéb működési bevételek         
  II. Felhalmozáis bevételek                                                
  1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek              
  2. Egyéb felhalmozási bevételek                                  
  III. Finanszírozási bevételek                                           
  1. Költségvet. hiány belső fin.szolg.pénzmaradvány         
  2. Költségvet. hiány külső fin.szolg.finanszírozási bevétel         
  2.1 Hitel felvétele                                                                              
  2.1.1 Működési célú hitel felvétel         
  Szociális étkeztetés bevétele összesen: 4032 4032 0 4032 
          
Házi segítségnyújtás bevételei:                                                               
  I.Működési bevételek  863 863   863 
  1 Intézményi működési bevételek 863 863   863 
  2. Helyi adók és egyéb önkorm.sajátos bevételek         
  3. Önk.általános működésével kapcs.támogatások         
  4. Önk.ágazati feladatihoz kapcs.támogatások         
  5. Egyéb működési bevételek         
  II. Felhalmozáis bevételek                                                
  1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek              
  2. Egyéb felhalmozási bevételek                                  
  III. Finanszírozási bevételek                                           
  1. Költségvet. hiány belső fin.szolg.pénzmaradvány         
  2. Költségvet. hiány külső fin.szolg.finanszírozási bevétel         
  2.1 Hitel felvétele                                                                              
  2.1.1 Működési célú hitel felvétel         
  Házi segítségnyújtás bevétele összesen: 863 863   863 
          
  Mohácsi Ferenc Faluház-IKSZT bevételei mindösszesen: 20319 22458 -1979 20479 
          
Kötelező feladatok kiadásai:         
Közművelődési tevékenység:         
  I. Működési kiadások 8893 8950 57 9007 
  1. Személyi juttatások                                                                      3642 3687 45 3732 
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Feladat 
megnevezése Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok Eredeti  

ei. 
Utolsó 

módosított 
3.sz.mó-
dosítás 

Módosított 
ei. 

  2. Munkaadót terh.járulékok és szociális hozzájár.adó 1075 1087 12 1099 
  3. Dologi és egyéb folyó kiadások                                                  4176 4176   4176 
  4. Egyéb működési kiadások:                                    
  4.1 Támogatásértékű működési kiadások                   
  4.2 Működési célú pénzeszköz átadások                       
  4.3 Önkormányzat által folyósított ellátások         
  II. Felhalmozási kiadások:                                        0 0 0 0 
  1. Beruházási kiadások                                                                         
  2. Felújítási kiadások:                                                            
  3. Egyéb felhalmozási kiadások:                                                
  III. Pénzforgalom nélküli kiadások:                                    0 0 0 0 
  1 Általános tartalék                                                            
  2. Céltartalék                                                                        
  2.1 Elmaradt bevételek pótlása                                             
  Közművelődési tevékenység kiadásai összesen: 8893 8950 57 9007 
          
Sportcsarnok üzemeltetése:                                                                                                                  
  I. Működési kiadások 2355 2355   2355 
  1. Személyi juttatások                                                                              
  2. Munkaadót terh.járulékok és szociális hozzájár.adó         
  3. Dologi és egyéb folyó kiadások                                                  2355 2355   2355 
  4. Egyéb működési kiadások:                                    
  4.1 Támogatásértékű működési kiadások                   
  4.2 Működési célú pénzeszköz átadások                       
  4.3 Önkormányzat által folyósított ellátások         
  II. Felhalmozási kiadások:                                        0 2059 -2059 0 
  1. Beruházási kiadások                                                                         
  2. Felújítási kiadások:                                                    0 2059 -2059 0 
  3. Egyéb felhalmozási kiadások:                                                
  III. Pénzforgalom nélküli kiadások:                                    0       
  1 Általános tartalék                                                            
  2. Céltartalék                                                                        
  2.1 Elmaradt bevételek pótlása                                             
  Sportcsarnok kiadásai összesen: 2355 4414 -2059 2355 
          
Szociális étkeztetés kiadásai:         
  I. Működési kiadások 6914 6914   6914 
  1. Személyi juttatások                                                                              
  2. Munkaadót terh.járulékok és szociális hozzájár.adó         
  3. Dologi és egyéb folyó kiadások                                                  5260 5260   5260 
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Feladat 
megnevezése Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok Eredeti  

ei. 
Utolsó 

módosított 
3.sz.mó-
dosítás 

Módosított 
ei. 

  4. Egyéb működési kiadások:                                    
  4.1 Támogatásértékű működési kiadások                   
  4.2 Működési célú pénzeszköz átadások                       
  4.3 Önkormányzat által folyósított ellátások 1654 1654   1654 
  II. Felhalmozási kiadások:                                        0   0 0 
  1. Beruházási kiadások                                                                         
  2. Felújítási kiadások:                                                            
  3. Egyéb felhalmozási kiadások:                                                
  III. Pénzforgalom nélküli kiadások:                                    0   0 0 
  1 Általános tartalék                                                            
  2. Céltartalék                                                                        
  Szociális étkeztetés kiadásai összesen: 6914 6914 0 6914 
Házi segítségnyújtás kiadásai:         
  I. Működési kiadások 2157 2180 23 2203 
  1. Személyi juttatások                                                                      1596 1614 18 1632 
  2. Munkaadót terh.járulékok és szociális hozzájár.adó 469 474 5 479 
  3. Dologi és egyéb folyó kiadások                                                  92 92   92 
  4. Egyéb működési kiadások:                                    
  4.1 Támogatásértékű működési kiadások                   
  4.2 Működési célú pénzeszköz átadások                       
  4.3 Önkormányzat által folyósított ellátások         
  II. Felhalmozási kiadások:                                        0   0   
  1. Beruházási kiadások                                                                         
  2. Felújítási kiadások:                                                            
  3. Egyéb felhalmozási kiadások:                                                
  III. Pénzforgalom nélküli kiadások:                                    0   0   
  1 Általános tartalék                                                            
  2. Céltartalék                                                                        
  Házi segítségnyújtás kiadásai összesen: 2157 2180 23 2203 
  Mohácsy Ferenc-IKSZT kiadásai mindösszesen: 20319 22458 -1979 20479 
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5.sz. melléklet a 2013.évi költségvetési rendelet módosításához 

      

      

      

Ágasegyháza Község Önkormányzat    

2013.évi felhalmozási kiadásainak részletezése     

kiemelt előirányzatonként és jogcímenként    

      

      

 ezer forintban    

Kiemelt 
 előirányzat Jogcím Eredeti  

ei. 
Utolsó 

módosított 
3.sz.mó-
dosítás 

Módosított 
ei. 

Beruházások           

  Kisfaludy utca építése 0 0 114 114 

  Fogorvosi szolg. számítógép besz. 0 0 48 48 

  Trianoni emlékmű 0 0 160 160 
Beruházások összesen: 
  

0 0 322 322 

            

Felújítások 
Faluközpont kialakítása 
(kézilabdapálya kerítés) 5000 5000   5000 

  
Polgármesteri Hivatal energetikai 
korszerűsítése 4000 4000   4000 

  Rákóczi úti járda felújítása 0 0 2000 2000 

  Védőnő számítógép felújítás 0   40 40 

  Sportcsarnok, Óvoda KEOP (napelem) 0 0 3151 3151 
Felújítások összesen: 
  9000 9000 5191 14191 
            
Felhalmozási célú pe.átadások: 
  

        

  
Rákóczi úton gyalogátkelőhely 
létesítése 528 528 400 928 

            
Felhalmozási célú pe.átadások összesen: 
  

528 528 400 928 

            
Felhalmozási kiadások mindösszesen: 
  

9528 9528 5913 15441 
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5/a.sz. melléklet a 2013.évi költségvetési rendelet módosításához 

      

      

      

Mohácsy Ferenc Faluház - IKSZT  

2013.évi felhalmozási kiadásainak részletezése   

kiemelt előirányzatonként és jogcímenként  

      

      

 ezer forintban    

Kiemelt 
 előirányzat Jogcím Eredeti  

ei. 
Utolsó 

módosított 
3.sz.mó-
dosítás 

Módosított 
ei. 

Beruházások           

            

            

            
Beruházások összesen: 
  

0   0   

            

Felújítások 
Sportcsarnok felújítása (parketta 
csiszolás, fűtés korszerűsítés) 0 2059 -2059 0 

            

            

            
Felújítások összesen: 
  

0 2059 -2059 0 
            
Felhalmozási célú 
pe.átadások:           

            

            
Felhalmozási célú pe.átadások összesen: 
  

        

            
Felhalmozási kiadások mindösszesen: 
  

0 2059 -2059 0 
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5/b.sz. melléklet a 2013.évi költségvetési rendelet módosításához 

      

      

      

Polgármesteri Hivatal  

2013.évi felhalmozási kiadásainak részletezése   

kiemelt előirányzatonként és jogcímenként  

      

      

 ezer forintban    

Kiemelt 
 előirányzat Jogcím Eredeti  

ei. 
Utolsó 

módosított 
3.sz.mó-
dosítás 

Módosított 
ei. 

Beruházások           

  Szoftverek vásárlás 0 0 113 113 

            

            
Beruházások összesen: 
  

0 0 113 113 

            

Felújítások Számítógép felújítása 0   33 33 

            

            

            
Felújítások összesen: 
  

0 0 33 33 
            
Felhalmozási célú pe.átadások: 
  

        

            

            
Felhalmozási célú pe.átadások összesen: 
  

        

            
Felhalmozási kiadások mindösszesen: 
  

0 0 146 146 
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3. számú melléklet 

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

       Tel.:76/571-009                 Fax: 76/388-387                  E-mail: pmstrh@t-online.hu 
═════════════════════════════════════════════════════ 
52/2013. sz. 

ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselő-testület 2013. szeptember 30-i ülésére 

 
Tárgy: Ágasegyháza Kisfaludy utca szilárd burkolattal való megépítése 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Ágasegyháza Község, Gazdasági programjának részeként, illetve az erről született 1/2011. 
(I.25) számú Képviselő-testületi határozatának megfelelően a Kisfaludy utca szilárd 
burkolattal való megépítését tűzte ki célul. 
 
Az erre vonatkozó tervek elkészültek, így az építésre, a kivitelezésre vonatkozó engedélyek 
rendelkezésre állnak. Ismert körülmény az is, hogy útépítésre az elmúlt években pályázati 
forrás nem állt rendelkezésre, és reálisan mérlegelve lehetőségeinket, sajnos külső forrás 
bevonására a jövőben sem számíthatunk. Ezért felmérve a feladat tényleges súlyát valamint 
Önkormányzatunk ez év negyedik negyedévére vonatkozó anyagi lehetőségeit, úgy tűnik, 
megfelelő ajánlat esetén most saját forrásból tudunk az út megépítésére reális megoldást 
biztosítani. 
 
A költségek tényleges nagyságának megítélése céljából árajánlatokat kértem. A beérkezett 
ajánlatokat az 1. sz. melléklet tartalmazza. Mindezek tanulmányozásuk alapján egyértelműen 
megállapítható, hogy a tervezett beruházás összértéke – a reális árajánlat előnyben 
részesítése esetén – közelről sem éri el a közbeszerzési törvényben meghatározott 
értékhatárt. 
 
A beérkezett ajánlatok közül az első egy kimondottan exkluzív, főútvonal minőségű út 
megvalósítását irányozza elő, amelynek a nettó költsége 8.100.000,-Ft; a másik egy 
településünk méretének és a Kisfaludy utca rendeltetésének ténylegesen megfelelő, 
aszfaltszőnyegezéssel fedett út elkészítésére vonatkozik, amely kiválóan megfelel a helyi 
igényeknek. Ennek nettó összege 5.280.000 Ft. 
 
Mivel a második alternatíva a helyi igényeket kielégíti, és nem haladja meg az Önkormányzat 
behatárolt pénzügyi lehetőségeit sem, ezért javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az  
olcsóbb megoldást részesítse a kivitelezés tekintetében előnyben. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztésemet szíveskedjen megvitatni és a 
határozattervezetet határozattá emelni. 
 
Ágasegyháza, 2013.szeptember 30. 
        Füredi János 
                                                                                               polgármester 
 
 
 
 
 

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

….../2013. (IX.30.) Kt. számú határozata           Tárgy: Ágasegyháza Kisfaludy utca 
szilárd burkolattal való megépítése   

            
 
Ágasegyháza Község Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 52/2013. számú 
előterjesztését és úgy határozott, hogy az Ágasegyháza, Kisfaludy utca megépítését az 
előterjesztésben szereplő olcsóbbik árajánlat - melynek nettó összege 5.280.000 Ft - 
elfogadásával jóváhagyja, és egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
megállapodások, szerződések aláírására, intézkedések megtételére. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
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1.sz. melléklet 
 

 
 

BestMaestro Kft  
1078 Budapest, Hernád utca 40. 

Levelezési cím: 1078 Budapest, Hernád utca 40. 
Telefon: ,0630-904-4908 

E-mail: bestmaestro13@gmail.hu 
 
 

 
 
Ágasegyháza Község Önkormányzata 
Ágasegyháza  
Szent István tér 1 
6076 
 Füredi János Polgármester Úr részére  
 
 
Ágasegyháza Kisfaludy utca alapozása, szőnyegezése, padka megépítése, csatlakozása. 
 
300m hosszan és 4 m szélességben, 1200m2-en az 1, 2, 4. pontok alapján saját útalap 
figyelembevételével: 
8.100.000 Ft+ áfa. 
 
Az 1,3,4. pontok figyelembevételével a fent megjelölt terület: 
5.280.000 Ft+áfa. 
 
     
      1. Alap készítés 
                    - Földkitermelés 
                    - Tükörkészítés 
                    - Tömörítés 
                    - Z.0,55-63 as kő terítés (20cm vtg.) 
                    - Tömörítés                                                                          2750,-/m²+Áfa 
       (  Anyag mentes bedolgozási díj esetén                                          1500,-/m²+Áfa  )                                                   
 
                    - Z.0,20 as kő terítés 
                    -Ékelése (5-6 cm vtg.)                                                          1000,-/m²+Áfa 
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      2.Aszfaltozás /szőnyegezés/ 
                     -Vágás (csatlakozás) 

− Bontás 
− Alap helyreállítás 
− Portalanítás 
− Emuzió szórás 
− Aszfaltozás AC 11es ( 5cm vtg.)                                        3850,-/m²+Áfa 

 
 
 
        3.Martaszfaltozás /szönyeg/ 
                    -Alap helyreállítás 
                    -Martaszfalt terítés (7-10 cm vtg.) 
                     Finisheres/gépi/ bedolgozással 
                    -Tömörítés 
                    -Emuzió szórás 
                    -Z.0,4es kő terítés      
                    -Tömörítés/simitó/                                                                     1500,-/m²+Áfa 
 
 
 
           
        4.Padka rendezés 
                     -Z.0,20 as kőterítés 0,4x 1fm                                               400,-/fm+Áfa  
     
                       
        
 
 
        A fenti árak a bedolgozásra kerülő anyag ill.munka díját tartalmazzák. 
         
        Az elvégzett munkára 1év garanciát vállalunk. 
 
 
Budapoest, 2013-09-29 
 
 
                                                                                        Tisztelettel:János Gyula 
 
                                                                                                  Tel:0630/904-4908 
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4. számú melléklet 

B e sz á m o l ó 
 
 
 
 
 
 

Mohácsy Ferenc Faluház IKSZT - 
Szociális, Gondozási és Sportolási Központ 

 
2012-2013 év történéseiről 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Készítette: 
                                                  Bornemisszáné Varga Ilona 

                                               Ágasegyháza, 2013-09-24 
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Okozz másoknak örömöt, 
mikor csak teheted. 

Adj, dicsérj, segíts, hajolj le, 
szárítsd a könnyeket.    … 

Okozz örömöt, hadd legyen 
boldogabb a másik. 

Kinek lényéből az öröm 
rád visszasugárzik. 

                                                               (Tóth Endre: Okozz örömöt) 

Beszámoló a 2012/2013 év történéseiről 
 
 

A beszámoló készítéskor most már sokadszorra azt kell megállapítani, hogy komoly 
átalakításokon ment keresztül az intézményünk a Mohácsy Ferenc Faluház - IKSZT Szociális 
Gondozási és Sportolási Központ. Míg a korábbi években a felújításon, majd a rákövetkező 
évben az átszervezésen volt a fő hangsúly, amely a beszámolási időszakban is folytatódott. 
Igaz ez az átszervezés már úgy ment végbe, hogy a lakosság kevésbé érezte, hogy újabb 
változások történnek a háttérben, hiszen pl. a házi segítségnyújtás terén ugyan az a személy 
végzi az ellátást, mint aki a korábbi években. A változások közt különösen nagy öröm, hogy 
fiatal kolleganőnk a világ egyik legszebb élményének átélése előtt áll, babát vár. 
Akik közintézményben dolgoznak megtapasztalhatták az elmúlt években már, hogy mennyit 
is kell küzdeni a talpon maradásért.  
Tudjuk, érezzük a bőrünkön, hogy nem könnyű az embereket dolgokról meggyőzni, ha az 
bármilyen csekély változást von maga után, éppen ezért elengedhetetlenül fontos, hogy minél 
többet kommunikáljunk a lakossággal. Hisszük, hogy a lakossággal való kapcsolattartásban, 
információ áramoltatásban az Ágasegyháza Napló a segítségünkre lehet. Fontos és 
ugyanakkor pontos információkhoz jut a lakosság azáltal, hogy az intézmények, szervezetek, 
egyesületek, egyházak közvetlenül teszik közzé az aktuális híreket, felhívásokat, 
tájékoztatókat. A 2013-as év elején az újság életében történt változást, változtatást a lakosság 
elfogadta.  
Egyre többször szembesülünk azzal, hogy versenyt futunk az idővel, hiszen az interneten 
keresztül érkező levelek mind igen-igen rövid határidőt szabnak a visszajelzésre, az 
ügyintézésre.  
 
  
Faluház 
Ha nyár, akkor ismét táborok. Nem igazán tudnák olyan évet az elmúlt 15 évben mikor a 
Faluház nem szervezett volna tábort a gyereknek. Az idei évben a lurkók azon felül, hogy 
életvidámsággal töltötték meg mind a faluházat, mind a sportcsarnokot, de még a gondozási 
központot is egy kedves verssel köszöntötték az önkéntes véradóinkat is. Hiszem, hogy 
irigylésre méltó hivatás a pedagógus pálya, hiszen a gyerekek ennyi év után is felejthetetlen 
pillanatokat tudnak okozni a teljesíteni akarásukkal, a játékosságukkal, a leleményességükkel, 
csibészségükkel és azzal, ahogy észreveszik, ha társuk segítségre szorul. Jó volt 
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megtapasztalni, hogy a nap végén szívesen maradtak „túlórázni”, hogy egy plusz (pl. 
karkötőt, vagy nyakláncot) „művet” is hozzanak létre pl. az Anyunak, vagy a barátnőnek. 
Öröm volt ismét megtapasztalni, hogy van élet a számítógép nélkül is, sőt a társasjátékozás 
közben nevetni is lehet. 
 
 A Kovács Kinga Emlékalapítvánnyal való együttműködésünk mára már hagyományosnak 
mondható, hiszen több éve működünk együtt programjaik megvalósíthatóságának a 
támogatásában. Jó érzés látni, ahogy kicsik és nagyok, gyerekek és felnőttek, helyiek és 
külföldiek, magyarok és nem magyarok együtt vannak, együtt dolgoznak, sőt együtt 
játszanak. Az év talán legszebb időszaka a nyár, hiszen ilyenkor van alkalmunk a legtöbb 
mosolyt felfedezni a lurkók arcán.  
 
Idén nyáron is segítettük az alkotótábort. Hosszabb távú együttműködésként szeretnék elérni 
(évek múlva), hogy legyen egy nyílt nap (vagy egy délután), mikor a laikusok is a kulisszák 
mögé tekinthetnek. 
 
Véradás 
A Magyar Vöröskereszt évente kettő alkalommal várja helyben az önkéntes véradókat, hogy a 
semmivel sem helyettesíthető vért folyamatosan biztosítani tudja. 
2013-ban először került megszervezésre az önkéntes véradók estje, mely alkalommal Füredi 
János polgármester úr köszöntötte az önzetlen segítségnyújtókat. Nagyon szeretnénk, ha a 
kezdeményezés folytatódhatna és hagyománnyá tudnánk tenni évente legalább egy 
alkalommal az önkéntes véradók köszöntését, hiszen ezek az emberek mindannyiunk számára 
jó példaként állíthatók ki, mikor évente többször is nyújtják a karjukat, hogy segítsenek. 
 
Míg sokan a nyarat a feltöltődéssel, kikapcsolódással töltik, addig a faluházban már régen 
zajlanak a falunap előkészületei.  A nyár végére a napi teendők közé sorakoznak az 
előkészületi munkák, hiszen az egyeztetések, pontosítások, szerződéskötések, felhívások 
közzététele, majd a meghívók elkészítése nem kevés időt, s energiát vesznek igénybe. 
Megfontolásra javaslom a falunap megrendezésének az időpontját nyárra áttenni (pl. esőváró 
Falunappá), hiszen az elmúlt években tanácsos volt pl. a gumicsizmát, esőkabátot, esernyőt 
nem odahaza hagyni, ha nem akartunk nagyon megfázni. Az elmúlt évek tapasztalatai azt 
mondatják velem, hogy át kell gondolnunk, hogy mikorra lenne célszerű átrakni a falunap 
megszervezését, hiszen a cél csak az lehet, hogy minél több lakosunk részt tudjon venni az 
ünnepi alkalmon. A szervezőknek, arra kell törekedniük, hogy a lakosság továbbiakban is 
várja, segítse, fontosnak érezze, a bemutatkozási, a kapcsolatteremtési, a látókör szélesítési 
alkalmat.  
 
 
Ősz/2012 
Tudjuk, hogy az oktatásban az új tanév nem egyenlő a naptári év kezdetével. Az oktatással 
párhuzamosan a faluházban is minden év szeptemberében újra kell gondolnunk az életünket, 
hiszen a lehetőségeinkhez mérten a célunk csak az lehet, hogy segítsük a gyerekeink 
fejlődését, előrehaladását. Az oktatásban történt változások még inkább megkívánják, hogy a 
pedagógusok időben jelezzék az órarendtől eltérő igényeiket, hogy a tanítás menetének 
segítségére lehessünk.  
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Tél 
A tél legalább olyan mozgalmas minden évben, mint a nyár, hiszen a civilszervezeteink, 
munkaközösségeink szívesen tartják ebben az évszakban az összejöveteleiket, ünnepi 
megemlékezéseiket. Az elmúlt évben is többször voltak olyan alkalmak, mikor kicsinek 
bizonyult a faluház befogadóképessége, sőt az év során többször szembesültünk azzal, hogy 
nem tudjuk kielégíteni a lakossági terembérleti igényt, hiszen egy terem egy adott időpontban 
csak egy családnak, vagy egy szervezetnek adható ki. Idén szembesültünk azzal, hogy már 2 
évre előre jelezték, hogy mikorra lesz szükségük a teremre, igaz 2015-ös naptárunk még 
nincs, de igyekszünk nem elfelejteni az előzetes igénybejelentést. 
 
A Hit Gyülekezete segélyszervezet ruha és élelmiszer adományaival nem először látogatott el 
községünkbe, hogy az arra rászorulók segítségére legyenek. 
A szervezet minden alkalommal példaértékű fegyelmezettséggel, szervezettséggel vonul ki 
Ágasegyházára. 
 
Tavasz/2013 
A második alkalommal megrendezett Hastánc Gála idén is megmozgatta nem csak a 
fellépőket, de a lakosságot is. Örömmel látjuk, hogy helyi emberek is képesek a helyi 
embereknek értelmes időeltöltést szervezni hétről-hétre, hiszen tudjuk, hogy néhány perces 
produkcióért mennyit kell gyakorolni. Láthatjuk, hogy a kitartó munka, előbb-vagy utóbb 
meghozza gyümölcsét, legyen szó bárkiről is  
 
Továbbra is együttműködünk a nemzeti és egyházi ünnepeinkkor mind a civilszervetekkel, 
mind az önkormányzat által fenntartott intézményekkel az ünnepi megemlékezésekben. 
 
Mára már elmondhatjuk, hogy több mint két évtizede, hogy együttműködünk a Nefelejcs 
Nyugdíjas Klub tagjaival, akik heti rendszerességgel találkoznak a faluházban évtizedek óta. 
 
2013 januárja óta a szociális étkeztetés mellett a házi segítségnyújtás ellátása is az 
intézményünk feladatai közé tartozik. 
 

Könyvtári szolgálat                                                                    A 
Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületével való együttműködésnek köszönhetően  idén 

lehetőségünk nyílt a lakosság számára azt az informatikai képzést beindítani, melynek 
köszönhetően  17 helybéli lakos TÁMOP program keretében betekintést nyert az 

internethasználat fortélyaiba   
 
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség – a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával –14. 
alkalommal rendezte meg az Internet Fiestát a könyvtárakban 2013 tavaszán, mely 
rendezvénysorozathoz természetesen idén is csatlakozott könyvtárunk 

A Katona József Megyei Könyvtár az elmúlt évben is mesékkel és játékokkal kedveskedett 
gyerekeinknek, sőt a nagyobbaknak alkalmuk nyílt könyvkiadóval is találkozniuk a 
könyvtárunkban.  

A következő grafikonok a könyvtárközi kölcsönzés változásait kívánják szemléltetni a 
felújítástól egészen a napjainkig 
 
 
 
 
 



 
 
 

36 

2011

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kérés

Teljesítés

Visszaküldés

 

2012

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kérés

Teljesítés

Visszaküldés

 

2013

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kérés

Teljesítés

Visszaküldés

 
 
Sportcsarnok 
Az ősz és a tél a báli szezon jegyében zajlott a csarnokban 2012-ben is.  
A férfi lakosság körében a foci továbbra is közkedvelt időtöltésnek számít, legyen szó 
magáról a labdarúgás tevékenység végzéséről, vagy nézőként - szurkolóként való 
kikapcsolódási lehetőségről. 
Az Ágas SE-vel már több éve működünk együtt, hiszen az edzéseket a téli időszakban a 
csarnokba végzik a játékosok, a hölgy hozzátartozók örömére, hiszen ilyenkor lehetőségük 
van egy kicsit betekinteni a fiúk küzdelmébe. 
A báli szezon a falunappal indult a sportcsarnokban és egészen a farsangi időszak végéig 
tartott, amikor is közintézményeink, civilszervezeteink szervezték összejöveteleiket, 
vacsoraestjeiket, rendezvényeiket. 
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Az elmúlt egy évben a falugondnokunk ügyességének köszönhetően a hölgyek is rendszeres 
mozgási lehetőséget találhattak maguknak kikapcsolódásként, hiszen a hastánc nem korfüggő.  
A táncgálára idén is sokan voltak kíváncsiak. 
A pénteki napokon az elmúlt évben is többször szorultunk a sportcsarnokba, hiszen közösségi 
programokat szívesen szerveznek a klubok, egyesületek a hétvégére és ez több alkalommal 
ütközik pl. családi eseményekkel. 
Hagyományosan az általános iskola testnevelés órái és a délutáni szakköri foglalkozásai 
továbbra is a meghatározóak a sportcsarnok életében. Itt is érvényes, azaz elv, ami a faluház 
életében, hogy a programokat össze kell hangolni, hiszen általános cél, hogy az oktatás 
menetének zavartalanságát fenntartsuk. 
Minden évben fontos, hogy jusson elegendő energia a nyári meszelésre, kisebb-nagyobb 
karbantartási munkák elvégzésére, hiszen az iskolakezdésre szeretjük, szép tiszta környezettel 
fogadni a gyermekeinket. Ezen a nyáron ebbe a munkafolyamatba a diákmunkásokat is 
bevontuk, amit ők ügyesen dokumentáltak is. 
Sajnálattal tapasztaljuk, hogy a nyári szépítési munkák igen hamar kárba vesznek. 
A sportcsarnok által biztosított mellékhelységek egy-egy nagyobb rendezvény alkalmával 
nem képesek kiszolgálni a rendezvényen résztvevőket, ezért ilyen alkalmakkor az udvaron 
lévő mosdókat kell használni. Személyesen is megtapasztalhattuk a nyáron, hogy a fenntartó 
megpróbált használható állapotot kialakítani, ami egy átmeneti megoldás.  
A legnagyobb igyekezet és jóindulat ellenére is azt kell kérnünk, hogy a következő 
költségvetési évben építse be a tisztelt-képviselőtestület az intézmény költségvetésébe az 
intézményegység mellékhelységeinek felújítását. Tudjuk, hogy a sportcsarnok parkettáját is 
célszerű lenne felújítani, de sajnos azt kell mondani, hogy a mellékhelységek felújítása nem 
tűr további halasztást. 
Gondozási Központ 
A Rákóczi úton lévő Gondozási Központ továbbra is biztosítja az általános iskolások számára 
az étkezési lehetőséget délben. 
A nyári táborok ideje alatt a Gondozási Központban kerülnek elhelyezésre mind a külföldi, 
mind a hazai önkéntesek, alkotók, így a tanév befejeztével egy egészen más jellegű feladattal 
nézünk szembe. Az egymást váltó táborok nem túl sok alkalmat adnak más rendezvények 
kivitelezésére az épületben. Sajnos az épület tetőszerkezete nagyobb esőzéseknek és a téli 
hóeséseknek már nem tud komolyan ellenállni, így azt érdemes lenne felülvizsgálni és a 
javításokat minél előbb elvégezni. Mindezen hiányosságok ellenére évközben pl. 
osztálytalálkozók, civilszervezeti estek, magánszemélyi összejövetelek megrendezésére 
tudunk termet biztosítani a hozzánk fordulóknak. 
 

 
Köszönöm megtisztelő figyelmüket: 

 
Ágasegyháza, 2013. szeptember 24. 
 
 

Bornemisszáné Varga Ilona 
                                                                                                               intézményvezető 

 
 

Szeretni, bízni, remélni, minden új napnak örülni. 
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      Ágasegyháza Község Jegyzője 
      6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1.                             Web:http://agasegyhaza.hu 

       Tel.:76/571-009                 Fax: 76/388-387                  E-mail: pmstrh@t-online.hu 
═════════════════════════════════════════════════════ 
Ügyszám:2  /2013. (IX.30.)   Tárgy:  Ágasegyháza Község Önkormányzatának 
                                                                                                  Hulladék közszolgáltatással kapcsolatos feladatai 
 
     

TÁJÉKOZTATÓ 
a Képviselőtestület 2013. szeptember 30. napi ülésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület ! 

 
Mint ismeretes a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény [a továbbiakban: Ht.] 
hatályosulásával összhangban az Önkormányzatunk és a Saubermacher Zrt. közötti szerződés 
a hatályát veszti, és a szolgáltató jogi személyiségű gazdasági társaság végelszámolása is 
befejeződik. Mindezek következtében a Képviselő-testületnek kellő időn belül gondoskodnia 
kell a közszolgáltatásnak az ellátásáról. Erre vonatkozóan a Ht. 33. és 90. §§ tartalmaznak 
rendelkezéseket, melyeket a feladat fontossága miatt az alábbiakban részletesen idézek a T. 
Képviselőtestület számára:  
 
„33. § 
(1) A települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a 

közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján 
biztosítja. 

(2) A települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására 
közbeszerzési eljárást folytat le, kivéve, ha a közbeszerzésekről szóló törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) szerint nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni,a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése nem tartozik a Kbt. 
alkalmazási körébe, vagy haa hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 
megkötése a Kbt. szerinti kivételi körbe esik. 

(3)  Ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának biztosítása céljából a települési 
önkormányzat közbeszerzési eljárást folytat le, a közbeszerzési eljárásban – a 34. § (4) 
bekezdés szerinti eltérésekkel – csak hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel, 
valamint az OHÜ által kiadott minősítéssel rendelkező gazdálkodó szervezet indulhat” 

 
„90. §  
(1)  E törvény rendelkezéseit a hatálybalépése után indult és megismételt eljárásokban kell 

alkalmazni. 
(2)  A törvény hatálybalépésekor hatályos begyűjtési, illetve tárolási engedélyek időbeli 

hatályuk lejártáig, de legkésőbb e törvény hatálybalépését követő 2 évig hatályosak, azt 
követően hatályukat vesztik. A begyűjtési, illetve tárolási engedéllyel rendelkező 
gazdálkodó szervezetre a szállítóra, a közvetítőre, a kereskedőre és a hulladékkezelőre 
vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

(3)  A törvény hatálybalépésekor működő gazdálkodó szervezet, amely mellékterméket állít 
elő, vagy tevékenysége során melléktermék képződik, és az előállított vagy képződött 
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anyagot, tárgyat melléktermékként használja fel, tárolja vagy forgalmazza, a 
melléktermék 8. § szerinti feltételeknek való megfeleléséről a melléktermék képződését 
vagy előállítását követő 6 hónapon belül tájékoztatja a környezetvédelmi hatóságot. 

(4)  A törvény hatálybalépésekor működő hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó 
gazdálkodó szervezet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyt, valamint az 
OHÜ által kiadott minősítést e törvény hatálybalépését követő 6 hónapon belül beszerzi. 

(5)  Ha a törvény hatálybalépésekor működő hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó 
gazdálkodó szervezet hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel, valamint az 
OHÜ által kiadott minősítéssel a (4) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem 
rendelkezik, a települési önkormányzat a (4) bekezdésben meghatározott határidőt 
követő 30 napon belül a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést 6 hónapos 
határidővel felmondja. A települési önkormányzat e kötelezettségét a fővárosi és megyei 
kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljáráskeretében vizsgálja. 

(6) Azzal a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező gazdálkodó 
szervezettel, amely a hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenységét 2012. 
január 1-je és 2013. június 30-a között kezdte meg, és az OHÜ által kiadott minősítéssel 
nem rendelkezik, a települési önkormányzat 2013. december 31-ig abban az esetben is 
köthet hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést, ha a gazdálkodó szervezet a 
hulladék-gazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötésétől számított 1 évet követõ 6 
hónapon belül az OHÜ által kiadott minősítést beszerzi. 

(7)  Ha a (6) bekezdés szerinti esetben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel 
rendelkező gazdálkodószervezet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 
megkötésétől számított 1 évet követő 6 hónapon belül az OHÜ által kiadott minősítéssel 
nem rendelkezik, a települési önkormányzat a határidő elteltét követő 30 napon belül a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést 6 hónapos határidővel felmondja. A 
települési önkormányzat e kötelezettségét a fővárosi és megyei kormányhivatal 
törvényességi felügyeleti eljárás keretében vizsgálja. 

(8) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést a települési önkormányzat a 
hulladékgazdálkodási” 

 
A fentiekkel összefüggésben felhívom a figyelmet, hogy a törvényi előírás szerint feladat 
ellátásáig, a tárgyban hozott döntések alapos előkészítéséig már csak igen kevés idő áll a 
Testület rendelkezésére. Ezalatt kell a törvényi előírásoknak megfelelően intézkedni a 
közszolgáltató kiválasztásáról (az esetleges Kbt. szerinti közbeszerzési eljárást eredményesen 
lefolytatásáról) és közszolgáltó kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződésről szóló 317/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet szerinti szerződés megkötéséről.  
 
Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét, és a Testület hatáskörét érintő feladatok 
ellátását. 
 
 
 
Ágasegyháza, 2013. szeptember 30. 
 
 
    Dr. Fazekas István 
 Ágasegyháza Község Jegyzője 
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