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Jegyzőkönyv

Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 22-én
tartott rendes üléséről.
Jelen vannak:

Füredi János polgármester
Lehoczkiné Horváth Zsuzsanna alpolgármester
Ártim János, Bagóné Ballun Gyöngyi, 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 a
képviselőket, hogy Bolyki Zoltán egyéb elfoglaltság miatt nem tud az ülésen részt venni. Ezt
követően megállapította, hogy a Testület határozatképes és az ülést megnyitotta, majd
egyidejűleg javaslatot tett a napirendre (1. számú melléklet).
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül, egyhangúlag a napirendet elfogadta.
Napirend
1.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyedévi
teljesítéséről szóló beszámoló
Előadó: Polgármester
2.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója
Előadó: Polgármester
3.)Ágasegyháza Község Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési feladatának megtárgyalása
és jóváhagyása
Előadó: Polgármester
4.) Az Ágasegyházáért Alapítvány ügyének tárgyalása
Előadó: Polgármester
5.) Ágasegyháza község helyi esélyegyenlőségi programja és intézkedési terve
Előadó: Jegyző
6.) Ágasegyháza Község Önkormányzat Védőnői szolgálat terület határának kijelölése
Előadó: Polgármester
7.) Fülöpháza által fennálló adósságrendezés tárgyalása
Előadó: Polgármester
8.) Egyebek
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1. napirendi pont
Tárgya: Ágasegyháza Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyedévi
teljesítéséről szóló beszámoló
Előadó: Polgármester
Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (2. sz. melléklet) – írásban –
mindenki megkapta e-mailben, illetve papíralapon is. Ezt követően kérte a képviselőket,
mondják el azzal összefüggő véleményeiket és tegyék fel a kapcsolatos kérdéseiket.
Ártim János képviselő a Pénzügyi-Gazdálkodási 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 képviselőtestület vita nélkül 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta
50/2013.(X.22.)

Tárgya: Ágasegyháza Község Önkormányzat 2013. évi
költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről szóló
beszámoló
Határozat

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről
szóló beszámolót, melyet 152.860 ezer forint bevételi és 133.826 ezer forint
kiadási főösszeggel elfogad.
Határidő: 2013. október 31.
Felelős: Polgármester

2. Napirendi pont
Tárgya: Ágasegyháza Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója
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.
Ártim János képviselő a Pénzügyi-Gazdálkodási 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 képviselőtestület vita nélkül 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta
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51/2013.(X.22.)

Tárgya: Ágasegyháza Község Önkormányzat
2014. évi költségvetési koncepciója
Határozat

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testülete az önkormányzat 2014. évi
költségvetési koncepcióját - mint a költségvetés kidolgozásának alapját - az alábbiak
szerint elfogadja:
1. A működési bevételek és kiadások – felhalmozási bevétel felhasználása nélküli –
egyensúlyának megteremtésére tett intézkedések folytatása. A költségvetési terv
összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly megteremtése.
2. Az önkormányzat hitelt – likviditási hitel kivételével- 2014. évben nem vesz fel.
3. Az intézményrendszer működésének felülvizsgálata, működőképességének - a
takarékossági szempontok figyelembevételével – megőrzése.
4. A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok
prioritását biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető,
ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételéből megteremthető. Az
önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat
ellátását nem veszélyeztetheti.
5. A pályázati lehetőségek figyelemmel kisérése, és kihasználása. A költségvetésben
jelentkező többletbevételből meg kell teremteni a pályázati önrészeket.
6. Ingatlanértékesítés bevételei csak beruházásra és felújításra fordítható, illetve a
pályázatok önrészeinek biztosítására.
7. A felújításokra és felhalmozási kiadásokra tervezett összegek működési kiadásra nem
csoportosíthatók át.
8. A helyi adó rendeletek felülvizsgálata.
9. A szolgáltatások bevételeinek felülvizsgálata. (étkeztetés, bérleti díjak stb.)
10. A költségvetés előkészítésekor a jogszabályon, szerződésen, megállapodáson alapuló
kiadások elsődlegességét biztosítani kell.
11. A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében általános
tartalékot kell képezni.
12. Működési kiadások meghatározásakor a takarékos és hatékony gazdálkodás elvét
érvényre kell juttatni. A költségek vonatkozásában a szükséges és reális fedezetet
biztosítani kell a tervezés során.
Határidő: 2014. évi költségvetés készítése
Felelős: Füredi János polgármester
dr. Fazekas István jegyző
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3. Napirendi pont
Tárgya: Ágasegyháza Község Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési feladatának
megtárgyalása és jóváhagyása
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.
Ártim János képviselő a Pénzügyi-Gazdálkodási 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 képviselőtestület vita nélkül 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta
52/2013.(X.22.)

Tárgya:Ágasegyháza Község Önkormányzat 2014.évi
belső ellenőrzési feladatának megtárgyalása
és
jóváhagyása
Határozat
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évben
az Ágasegyháza Napközi Otthonos Óvodánál a 2013. évi iskolai és az
óvodai intézményi étkezéssel kapcsolatos feladatokat kívánja
ellenőriztetni.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Polgármester
4. Napirendi pont

Tárgya: Az Ágasegyházáért Alapítvány ügyének tárgyalása
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.
Ártim János képviselő a Pénzügyi-Gazdálkodási 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 képviselőtestület vita nélkül 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta
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53/2013.(X.22.)

Tárgya: Az Ágasegyházáért Alapítvány
megszüntetése
Határozat
Ágasegyháza Község Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester
előterjesztését és annak alapján úgy határozott, hogy az előterjesztést
támogatja, az Ágasegyházáért Alapítvány azonnali megszüntetése
mellett döntött, s kezdeményezi azt a törvényszéknél vagy az
ügyészségnél.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti intézkedések
megtételére, és arra, hogy jogi képviselőt bízzon meg az ügy azonnali
elindítása tekintetében.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester
5. Napirendi pont

Tárgya: Ágasegyháza község helyi esélyegyenlőségi programja és intézkedési terve
Előadó: Jegyző
Dr. Fazekas István jegyző 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.
Mivel hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, ezt követően a képviselő-testület vita
nélkül 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta
54/2013. (X.22.)

Tárgy: Ágasegyháza község helyi
esélyegyenlőségi programja és
intézkedési terve
Határozat
Ágasegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a
2013-2018. közötti időszakra vonatkozó Ágasegyháza Helyi
Esélyegyenlőségi Programot az l. melléklet szerinti tartalommal, és
egyidejűleg felkéri a polgármestert, hogy 2015-ben vizsgálja felül a
programban foglaltakat, és szükség esetén készíttessen előterjesztést a
Képviselő-testület részére a program módosítására
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: értelemszerűen
6. Napirendi pont

Tárgya: Ágasegyháza Község Önkormányzat Védőnői szolgálat terület határának kijelölése
Előadó: Polgármester
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Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (7. sz. melléklet) – írásban –
mindenki megkapta e-mailben, illetve papíralapon is. Elmondta továbbá, hogy a Járási
Népegészségügyi Intézete felhívására a védőnői szolgálat területi határait felül kell vizsgálni
és ennek megtörténtéről, a körzethatárokról képviselő- testületnek kell döntenie. Esetünkben
ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az iskola egészségügyi feladatokkal együtt havonta felefele arányban van a feladatellátás. Ebből az állapítható meg, hogy településünkön összesen
egy védőnői körzetet kell kialakítani, ami jelenleg is így van. Ennek a körzetnek a határai
értelemszerűen Ágasegyháza Község közigazgatási területe. 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 képviselőtestület vita nélkül 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta
55/2013.(X.22.)

Tárgya: Ágasegyháza Község Önkormányzat
Védőnői szolgálat terület határának kijelölése
Határozat
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
a polgármester előterjesztését és továbbra is egy védőnői körzetet kíván
fenntartani, melynek területi határa Ágasegyháza Község közigazgatási
területe.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
7. Napirendi pont

Tárgya: Fülöpháza által fennálló adósságrendezés tárgyalása
Előadó: Polgármester
Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (8. sz. melléklet) – írásban –
mindenki megkapta e-mailben, illetve papíralapon is. Ezt követően kérte a képviselőket,
mondják el azzal összefüggő véleményeiket és tegyék fel a kapcsolatos kérdéseiket.
Ártim János képviselő a Pénzügyi-Gazdálkodási 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 képviselőtestület vita nélkül 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta
56/2013.(X.22.)

Tárgya: Fülöpháza által fennálló adósságrendezés
Határozat
Ágasegyháza Község Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester
előterjesztését és annak alapján úgy határozott, hogy az előterjesztésben
foglalt javaslatot támogatja. A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert arra, hogy jogi képviselőt bízzon meg arra vonatkozóan,
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hogy Fülöpháza 3,8M Ft-os kamatokkal növelt tartozása Ágasegyháza
fele rendezésre, behajtásra kerüljön.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester
8. Napirendi pont
Egyebek
Bejelentések
Füredi János polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a Polgármesteri Hivatal felújítása
hamarosan befejeződik. Elmondta továbbá, hogy a Kisfaludy utca felújítása is hasonlóképpen
áll, egy útjavítási feladat van még hátra, ami szintén hamarosan befejeződik.
Bagóné Ballun Gyöngyi képviselő ismételt felvetése a kóbor kutyákkal kapcsolatban, hogy
estefele csoportokban vannak a kóbor kutyák az utcákon, és így együtt ijesztőbbek,
veszélyesebbek. A gyerekek este mennek haza az iskolából, és féltem őket. Valami megoldást
kellene találni erre az ügyre.
Füredi János polgármester válaszában elmondta, hogy mindenképpen hívni fogjuk az
állatvédőket. Sajnos az a tapasztalat, hogy más településekről hozzák és engedik el itt az
kutyákat. Ezt követően szigorúan ellenőrizni fogjuk a kutyák chipezését, és büntetni fogunk.
Bagóné Ballun Gyöngyi képviselő további felvetése az erdészet által kitermelt fa szállítása.
A Jókai utca egyébként is nagyon keskeny, két autó nem is fér el egymás mellett, és ott
szállítják a nagy autók a fát. Teljesen tönkre teszik az utat. Kérdése, hogy nem lehetne
földútra terelni ezt a forgalmat?
Füredi János polgármester válaszában elmondta, hogy meg fogják nézni és próbálnak
megoldást keresni erre az ügyre.
Az ülés bezárása
Füredi János - mivel kérdés, bejelentés nem érkezett – az ülést bezárta.

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

═════════════════════════════════════════════════════
13/2013.

MEGHÍVÓ
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. október 22-én 14 óra 15
perckor rendes ülést tart, melyre ezúton meghívom.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme
Napirend
1.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyedévi
teljesítéséről szóló beszámoló
Előadó: Polgármester
2.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója
Előadó: Polgármester
3.)Ágasegyháza Község Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési feladatának megtárgyalása
és jóváhagyása
Előadó: Polgármester
4.) Az Ágasegyházáért Alapítvány ügyének tárgyalása
Előadó: Polgármester
5.) Ágasegyháza község helyi esélyegyenlőségi programja és intézkedési terve
Előadó: Jegyző
6.) Ágasegyháza Község Önkormányzat Védőnői szolgálat terület határának kijelölése
Előadó: Polgármester
7.) Fülöpháza által fennálló adósságrendezés tárgyalása
Előadó: Polgármester
8.) Egyebek
Ágasegyháza, 2013. október 18.
Füredi János
polgármester
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5. számú melléklet

Ágasegyháza Község Polgármestere
6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Fax: 76/388-387 Web:http://agasegyhaza.hu
Telefon: 76/388-211 76/388-387

76/571-060

E-mail: pmstrh@t-online.hu

═════════════════════════════════════════════════════
…………………………….szám

ELŐTERJESZTÉS
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testület
2013. október 22-i ülésére
Tárgy: Ágasegyházáért Alapítvány megszüntetése
Tisztelt Képviselő-testület!
2011. november 29. én az 1. számú mellékletnek megfelelően a Képviselő-testület az
Ágasegyházáért Alapítvány elnöki és tagi megbízatásainak megszűnését tudomásul vette.
Új elnök és tagság megválasztását hagyta jóvá. Sajnos kettő év alatt a hiánypótlásokra való
felhívások nem vezettek eredményre, így az Alapítvány gyakorlatilag működésképtelen.
Mivel az Alapítvány bizonyos bevallások, jelentések elkészítését nem tette meg, így az
Alapítvány felszólítást, felszólításokat kapott a bevallások rendezésére.
Felelős vezető jelen helyzetben nincs így a bevallások hiányossága pénzbírságot vonhat maga
után, mely könnyen elérheti az egymillió forint összeget, amit Elsősorban az Alapítványnak
kell megfizetni, s ez tovább hárulhat az alapítóra, vagy a döntéshozókra. A közel kettő évvel
korábban megválasztott elnök viszont bejelentette, hogy nem kíván elnök lenni, illetve az
Alapítványt vezetni a továbbiakban, így kiutat kell keresni az
Alapítvány további léte
tekintetében.
Mivel az Ágasegyházáért Alapítvány kezdettől fogva nem hozta az elvártakat, nem
működött, inkább csak munka, befektetés és probléma volt vele, így az optimális lehetőség az
Alapítvány azonnali megszüntetése, ahol a lehetséges bírságot figyelembe véve a rizikó már
jelentéktelen lehet.
Kérem a képviselő-testületet, hogy előterjesztésemet vitassa meg és a mellékelt határozat tervezetet szíveskedjen határozattá emelni.

Ágasegyháza, 2013-10-16.
Füredi János
Ágasegyháza Község polgármestere
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HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: Ágasegyházáért Alapítvány megszüntetése
Ágasegyháza Község Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester előterjesztését és
annak alapján úgy határozott, hogy az előterjesztést támogatja, az Ágasegyházáért Alapítvány
azonnali megszüntetése mellett döntött, s kezdeményezi azt a törvényszéknél vagy az
ügyészségnél.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti intézkedések megtételére, és arra,
hogy jogi képviselőt bízzon meg az ügy azonnali elindítása tekintetében.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester
1. számú melléklet

Ágasegyháza Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
Tárgy: Ágasegyházáért Alapítvány
Kuratóriumának
meghatározása
10/2011. Kt. Ülés

KIVONAT
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 29.-én tartott
rendes ülés
Jegyzőkönyvéből
/kihagyva a kihagyandókat/
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Füredi János
polgármester előterjesztését, és az alábbiak szerint határozott:
83/2011. (XI.29.)
Ágasegyházáért Alapítvány Kuratóriumának meghatározása
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Határozata
1. Ágasegyháza Község Képviselőtestülete alapítói jogkörében eljárva tekintettel az Alapító Okirat 7. pontja első bekezdésében foglaltakra
– az Ágasegyházáért Alapítvány kuratóriuma elnökének: Szaszkóné
Szentmiklósi Mónikának, titkárának: Tercsi Istvánnénak, és
tagjainak: Dókáné Kovács Erikának, Mikulácsik Hajnalkának és
Bolyki Jánosnénak kuratóriumi megbízatásának megszűnését
tudomásul veszi.
2. Ágasegyháza Község Képviselőtestülete alapítói jogkörében eljárva tekintettel az Alapító Okirat 7. pontja első bekezdésében foglaltakra
– az Ágasegyházáért Alapítvány kuratóriuma elnökének: Lehoczki
Ferencet jelöli.
3. Ágasegyháza Község Képviselőtestülete alapítói jogkörében eljárva
– tekintettel az Alapító Okirat 7. pontja első bekezdésében
foglaltakra – az Ágasegyházáért Alapítvány kuratóriumába a
következő személyeket kívánja delegálni: Czira Zoltán, Rácz Renáta,
Bús Jánosné, Török Ágnes, Gyenesei József, Ladics Tamásné, Csáki
Ildikó, Chiovini Mária.
Határidő: azonnal
Felelős: Ágasegyháza Község Polgármestere
Füredi János sk.
polgármester

dr. Fazekas István sk.
jegyző
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6. számú melléklet

Ágasegyháza Község Jegyzője
6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Fax: 76/388-387 Web:http://agasegyhaza.hu
Telefon: 76/388-211 76/388-387

76/571-060

E-mail: pmstrh@t-online.hu

═════════════════════════════════════════════════════
Szám: 3/2013. (X.22.)
Tárgy: Ágasegyháza község helyi
esélyegyenlőségi programja és
intézkedési terve

ELŐTERJESZTÉS

Ágasegyháza Község Képviselő-testületének a 2013. október 22-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény [a továbbiakban: Ebktv.] 31.§ alapján „a község, a város és a főváros kerületeinek
önkormányzata ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el.” A helyi
esélyegyenlőségi programban helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos helyzetű társadalmi
csoportok – különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők, romák, a fogyatékkal élő
személyek, valamint a gyermekek és idősek csoportjára – oktatási, lakhatási, foglalkoztatási,
egészségügyi és szociális helyzetéről, illetve a helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervben
meg kell határozni a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében
szükséges intézkedéseket. A helyzetelemzés és az intézkedési terv elfogadása során
figyelembe kell venni az érintettek véleményét is. A programalkotás során gondoskodni kell a
helyi esélyegyenlőségi program és a települési önkormányzat által készítendő egyéb
fejlesztési tervek, koncepciók, továbbá a közoktatási esélyegyenlőségi terv és az integrált
településfejlesztési stratégia anti-szegregációs célkitűzéseinek összhangjáról.
A helyi esélyegyenlőségi programot a települési önkormányzati köztisztviselők készítik el.
Képzésüket, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészültét és felülvizsgálatát
esélyegyenlőségi mentorok segítik. A települési önkormányzati köztisztviselők képzését a
Türr István Képző és Kutató Intézet (a továbbiakban: TKKI) mentorai végzik. Ágasegyháza
Község esetében ebben a képzésben a jegyző vett részt.
A települési önkormányzat az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós forrásokból,
illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó,
egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet,
ha az Ebktv.
törvény rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi
programmal rendelkezik. Ennek alapján Ágasegyháza Község Önkormányzatának hatályos
települési helyi esélyegyenlőségi programmal kell rendelkeznie. A program elkészítését
szabályozza a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az
esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. Kormányrendelet illetve a helyi
esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI
rendelet.
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A települési önkormányzatok a helyi esélyegyenlőségi program helyzetelemzését a helyi
szinten rendelkezésre álló statisztikai mutatók, anonimizált adatok alapul vételével készítik el.
A helyzetelemzésben megvizsgálják a település esélyegyenlőségi helyzetét és problémáit. A
települési önkormányzat a helyzetelemzés alapján öt évre szóló intézkedési tervet készít. A
helyi esélyegyenlőségi programot kétévente kell felülvizsgálni, melynek alapján módosítják
az intézkedési terveket és ha szükséges a programot. A helyi esélyegyenlőségi program
elkészítésébe, a helyzetelemzés feladatiba a célcsoportokat érintő civil, egyházi szolgáltató és
érdekvédelmi szervezetek, önszerveződéseket is bevontunk. A program előkészítése jelentős
helyi statisztikai adatgyűjtési munkálatokat igényelt, amely során számos önkormányzati és
civil szerv megkeresésére került sor, valamint adatok gyűjtésére az Országos
Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszerből. Ezen adatgyűjtés alapját
képezi a helyi program helyzetelemzésében leírtaknak, valamint az ott meghatározásra kerülő
intézkedési terveknek is. Kérdőívek kitöltetésével sikerült következtetések levonni a városban
élő idősek informatikai jártasságáról, valamint kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz
való hozzáféréséről. A Program mellékletét képező táblázatok kitöltését követően az öt
célcsoport (mélyszegénységben élők, gyermekek, nők, idősek, fogyatékkal élők)
vonatkozásában helyzetelemzésre és intézkedési tervek kidolgozására került sor. A
kidolgozott anyagot, valamint a szükséges táblázatokat jelen előterjesztés melléklete
tartalmazza.
Ágasegyháza Község Önkormányzata a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá
értékelésére, ellenőrzésére és az ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a
programba történő beépítésének garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős
Fórumot is létrehoz, melynek összetételét szintén a jelen előterjesztés melléklete tartalmazza.
Ennek alapján a HEP Fórum feladatai:
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon
követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres
tájékoztatása,
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések
elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új
beavatkozások meghatározása
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti
felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselőtestületi döntésre
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása
A HEP Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik melyről
jegyzőkönyv készül. A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített
beszámoló elfogadására, vagy átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet előterjesztésem elfogadására, és Ágasegyháza Község Helyi
Esélyegyenlőségi Programjának a jelen előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal történő
elfogadására.
Ágasegyháza, 2013. október 22.
Dr. Fazekas István
jegyző
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Határozat-tervezet

/2013. (X.22.)

Tárgy: Ágasegyháza község helyi
esélyegyenlőségi programja és
intézkedési terve

Ágasegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a
2013-2018. közötti időszakra vonatkozó Ágasegyháza Helyi
Esélyegyenlőségi Programot az l. melléklet szerinti tartalommal, és
egyidejűleg felkéri a polgármestert, hogy 2015-ben vizsgálja felül a
programban foglaltakat, és szükség esetén készíttessen előterjesztést a
Képviselő-testület részére a program módosítására
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: értelemszerűen
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7. 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. sz.
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő- testület 2013.október 22.i. ülésére
Tárgy: Ágasegyháza Község Önkormányzat Védőnői szolgálat terület határának kijelölése.
Tisztelt Képviselő- testület!
A Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskemét Járási Hivatal Járási Népegészségügyi
Intézete felhívására a védőnői szolgálat területi határait felül kell vizsgálni és ennek
megtörténtéről, valamint a pontosított határokról képviselő- testületnek kell döntenie.
A védőnői körzetek kialakításánál a a területi védőnői ellátásról 49/2004. (V. 21.) ESzCsM
rendelet 6. sz. mellékletében foglaltakat kell figyelembe venni. Ennek megfelelően egy
védőnői körzetben maximálisan 1000 pontnak megfelelő feladat látható el.
Ágasegyháza Község Önkormányzat esetében ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az iskola
egészségügyi feladatokkal együtt havonta 520 – 550 pont között van a feladatellátás. Ebből az
állapítható meg, hogy településünkön összesen egy védőnői körzetet kell kialakítani, ami
jelenleg is így van. Ennek a körzetnek a határai értelemszerűen Ágasegyháza Község
közigazgatási területe.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő – testületet, hogy előterjesztésemet vitassa meg,
a melléklet határozati javaslatot emelje határozattá.
Ágasegyháza, 2013. október 22
(:Füredi János:)
Ágasegyháza Község Polgármestere

H a t á r o z a t i

j a v a s l a t :

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta a
polgármester előterjesztését és továbbra is egy védőnői körzetet kíván fenntartani,
melynek területi határa Ágasegyháza Község közigazgatási területe.
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

76/571-060

E-mail: pmstrh@t-online.hu

══════════════════════════════════════════════════
6. sz. mell.

ELŐTERJESZTÉS
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testület
2013. október 22-i ülésére

Tárgy: Fülöpháza által fennálló adósságrendezés tárgyalása
Tisztelt Képviselő-testület!
Ágasegyháza Község Önkormányzatának nyilvántartása alapján Fülöpházának 3.815.227 Ft
tartozása áll fenn településünkkel szemben
A fennálló tartozás a korábbi években (2008) létrejött Körjegyzőség zárását követően került
kimutatásra.
Fülöpháza fele több felszólítást is küldtünk az ügy békés rendezése érdekében, amire választ
2010 óta egyetlen esetben sem kaptunk, mely véleményem szerint a tartozás elfogadását is
jelentheti.
A tartozás elengedése semmilyen körülmények között nem lehetséges így a törvényes utat
kell, hogy járjuk, és jogos követelésünket érvényesítsük.
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy jogi képviselő megbízásával szerezzünk érvényt
követelésünknek, mely a 3.815.2278 Ft és kamataira vonatkozik. A kamatokat sem
tekinthetjük nem létezőnek, ugyanis az Önkormányzatunkat is terheli kamat minden pénzügyi
késedelem tekintetében.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az ügy fontosságára való tekintettel az előterjesztésemet
vitassa meg és a mellékelt határozat - tervezetet szíveskedjen határozattá emelni.

Ágasegyháza, 2013-10-16.
Füredi János
Ágasegyháza Község polgármestere
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…………….hat.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: Fülöpháza által fennálló adósságrendezés tárgyalása
Ágasegyháza Község Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester előterjesztését és
annak alapján úgy határozott, hogy az előterjesztésben foglalt javaslatot támogatja. A
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy jogi képviselőt bízzon meg arra
vonatkozóan, hogy Fülöpháza 3,8M Ft-os kamatokkal növelt tartozása Ágasegyháza fele
rendezésre, behajtásra kerüljön.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester

62

63

