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Jegyzőkönyv
Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én
tartott rendes üléséről.
Jelen vannak:

Füredi János polgármester
Lehoczkiné Horváth Zsuzsanna alpolgármester
Ártim János, Bagóné Ballun Gyöngyi, Bolyki Zoltán és Bornemisszáné
Varga Ilona, 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. Megállapította, hogy a
Testület határozatképes, mivel minden képviselő jelen van. Ezt követően az ülést megnyitotta,
majd javaslatot tett a napirendre (1. számú melléklet).
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül, egyhangúlag a napirendet elfogadta.
Napirend
1.) Ágasegyháza Község Önkormányzat középtávú terve (2015 – 2017)
Előadó: Polgármester
2.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése
Előadó: Polgármester
3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének a módosítása
Előadó: Polgármester
4.)Támogatásmegelőlegező hitel felvétele
Előadó: Polgármester
5.) Pályázat benyújtása a Mohácsy Ferenc Sportcsarnok felújítására
Előadó: Polgármester
6.) Kék-Víz”- Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodásának módosítása és beszámoló a Társulás 2013. évi működéséről
Előadó: Polgármester
7. Dr. Fazekas István jegyző, mint köztisztviselő 2013. évi teljesítményértékelése
Előadó: Polgármester
8.) Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve
Előadó: Polgármester
9.) Szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása
Előadó: Jegyző
10.)Egyebek
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1. napirendi pont
Tárgya: Ágasegyháza Község Önkormányzat középtávú terve (2015 – 2017)
Előadó: Polgármester
Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (2. számú 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 a bizottságok 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, a polgármester szavazásra
bocsátotta a tájékoztatóban foglaltakat:
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül, 7 igen szavazattal az
alábbiak szerint döntött:
1/2014.(II.04.)

Tárgya: Ágasegyháza Község Önkormányzat
középtávú terve (2015 – 2017)
Határozat
Ágasegyháza Község Képviselő- testülete megtárgyalta a polgármester
1/2014. (II.05.) számú előterjesztését és Ágasegyháza Község
Önkormányzat középtávú (2015 – 2017) tervét az abban foglaltak
szerint - változtatás nélkül - elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

2. Napirendi pont
Tárgya: Ágasegyháza Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése
Előadó: Polgármester
Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (3. számú 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 rendelettervezet elfogadását.
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Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra
bocsátotta a tájékoztatóban foglaltakat:
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül, 7 igen szavazattal az
alábbiak szerint döntött:
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal
elfogadta Ágasegyháza Község Képviselő-testületének Ágasegyháza Község Önkormányzat
2014. évi költségvetését.
(A Képviselő-testület az Ágasegyháza Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése 1/2014.
(II.05.) számú rendeletét a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza.)
3. Napirendi pont
Tárgya: Ágasegyháza Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének a módosítása
Előadó: Polgármester
Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (4. számú 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 egyetértettek az abban
foglaltakkal.
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül, 7 igen szavazattal az
alábbiak szerint döntött:
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal
elfogadta Ágasegyháza Község Önkormányzatának a 2013. évi költségvetés módosításáról
szóló 2/2014. (II.5.)számú önkormányzati rendeletét
( Ágasegyháza Község Önkormányzatának az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének a
módosításáról szóló 2/2014. (II.05.) számú rendeletét, annak mellékleteivel együtt a
jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza.)

4. Napirendi pont
Tárgya: Támogatásmegelőlegező hitel felvétele.
Előadó: Polgármester
Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (5. számú 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, 7 igen szavazattal az
alábbiak szerint döntött:
Tárgya: Támogatásmegelőlegező hitel felvétele.

2/2014.(II.04.)

Határozat
Ágasegyháza Község Önkormányzata megtárgyalta a polgármester
fejlesztési célú hitel felvételéről szóló előterjesztését és úgy döntött, hogy az
Önkormányzat támogatásmegelőlegező hitelszerződést köt az Orgovány és
Vidéke Takarékszövetkezettel, az alábbiak szerint:





Igényelt hitel összege: 8.000.000.-Ft.
A hitel megnevezése: Támogatás megelőlegező hitel
A hitel visszafizetése: egy összegben, a NAKVI (közreműködő
szervezet) támogatás megérkezésekor. Végső visszafizetési határidő:
2014. augusztus 31.
A hitel fedezete: a 3488-9/2013/NAKVI Hatósági Szerződés.
II.

A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a
hitelfelvétel tárgyában a szükséges intézkedéseket tegyék meg, a
hitelszerződést írják alá.
Felelős: Polgármester, jegyző
Határidő: azonnal.

5. Napirendi pont
Tárgya:Pályázat benyújtása a Mohácsy Ferenc Sportcsarnok felújítására.
Előadó: Polgármester
Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (6. számú 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 rendelettervezet elfogadását.
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Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra
bocsátotta a tájékoztatóban foglaltakat:
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül, 7 igen szavazattal az
alábbiak szerint döntött:
Tárgya: Pályázat benyújtása a Mohácsy Ferenc
Sportcsarnok felújítására.

3/2014.(II.04.)

Határozat
Ágasegyháza Község Önkormányzata Képviselő testülete úgy határoz, hogy a
Mohácsy Ferenc Sportcsarnok tekintetében Ágasegyháza Község
Önkormányzata pályázatot nyújtson be a 4/2014.(I.31.) BM rendelet alapján.
A tervezett felújítás teljes beruházási költsége 11.426.917,- Ft azaz
Tizenegymillió - négyszázhuszonhatezer- kilencszáztizenhét forint. A tervezett
beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége
(elszámolható költsége) 11.426.917,- Ft azaz Tizenegymillió négyszázhuszonhatezer- kilencszáztizenhét forint.
Ágasegyháza Község Önkormányzata Képviselő Testülete tervezett felújítás
támogatási igényét 9.141.534 Ft-ban, azaz Kilencmillió- száznegyvenegyezer ötszázharmincnégy forintban hagyja jóvá.
Ágasegyháza Község Önkormányzata Képviselő Testülete kötelezettséget
vállal arra, hogy a felújítás megvalósulásához szükséges 2.285.383- Ft azaz
Kétmillió- kétszáznyolcvanötezer - háromszáznyolcvanhárom forint összegű
saját erőt (önrészt) a 2014.évi költségvetésében biztosítja.
Ágasegyháza Község Önkormányzata Képviselő Testülete felhatalmazza a
polgármestert a pályázat benyújtására, a benyújtáshoz szükséges nyilatkozatok
megtételére.
Határidő: azonnal.
Felelős: Polgármester
6. Napirendi pont
Tárgya: A „Kék-Víz”- Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodás módosítása és beszámoló a Társulás 2013. évi működéséről
Előadó: Polgármester
Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (7. számú 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 rendelettervezet elfogadását.
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Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra
bocsátotta a tájékoztatóban foglaltakat:
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül, 7 igen szavazattal az
alábbiak szerint döntött:
HATÁROZAT
4/2014. (II. 04.)

Tárgya:

A „Kék-Víz”- Észak-Bács-Kiskun Megyei
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása és beszámoló a Társulás 2013.
évi működéséről

Ágasegyháza Község Képviselő-testülete megtárgyalta Füredi János polgármester 7/2014.
számú előterjesztésében foglaltakat és az alábbi határozatot hozta:
1. Ágasegyháza Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a határozat
mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási
Megállapodást, és felhatalmazza Füredi János polgármestert annak aláírására.
2. Ágasegyháza Község Képviselő-testülete elfogadja a Társulás 2013. évi
működéséről szóló beszámolót.
Felelős : Füredi János polgármester
Határidő: azonnal
7. Napirendi pont
Tárgya: Dr. Fazekas István jegyző, mint köztisztviselő 2013. évi teljesítményértékelése
Előadó: Polgármester
Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (8. számú 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 rendelettervezet elfogadását.
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra
bocsátotta a tájékoztatóban foglaltakat:
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül, 7 igen szavazattal az
alábbiak szerint döntött:
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Tárgya: Dr. Fazekas István jegyző, mint
köztisztviselő 2013. évi teljesítményértékelése

5/2014.(II.04.)

Határozat
Ágasegyháza Község Önkormányzat Polgármestere a Közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX. tv. -ben biztosított jogkörömben eljárva
Dr. Fazekas István jegyző 2013.évi teljesítményét „ kiválóan alkalmas” – nak
minősítem, melyet a Képviselő- testület tudomásul vesz, azzal egyetért és
elfogad, az értékelésről szóló tájékoztatást megköszöni.
Határidő: 2014.február 04.
Felelős: Polgármester

8. Napirendi pont
Tárgya: Ágasegyháza Község Önkormányzat épviselő-testületének 2014. évi munkaterve
Előadó: Polgármester
Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (9. számú 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 rendelettervezet elfogadását.
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra
bocsátotta a tájékoztatóban foglaltakat:
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül, 7 igen szavazattal az
alábbiak szerint döntött:
6/2014.(II.04.)

Tárgya: Ágasegyháza Község Önkormányzat épviselőtestületének 2014. évi munkaterve
Határozat
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
Ágasegyháza Község Polgármestere 6/2014. számú előterjesztését, és
az abban meghatározott munkatervet változatlan formában elfogadta.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Ágasegyháza Község Polgármestere
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9. Napirendi pont
Tárgya: Szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása
Előadó: Jegyző
Dr. Fazekas István Jegyző elmondta, hogy az előterjesztést (10. számú melléklet) – írásban –
mindenki megkapta az előterjesztést. Elmondta továbbá, hogy a jogszabályi hivatkozásokról
csatolt tájékoztatót. Ezt követően kérte a képviselőket, mondják el azzal összefüggő
véleményeiket és tegyék fel a kapcsolatos kérdéseiket.
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra
bocsátotta a tájékoztatóban foglaltakat:
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül, 7 igen szavazattal az
alábbiak szerint döntött:
7/2014.(II.04.)

Tárgya: Szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása
Határozat

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított 1997.évi C.tv. 23.§.(1)
bekezdése alapján Ágasegyháza községben a szavazatszámláló bizottságok tagjait és
póttagjait az alábbiak szerint választja meg:
001.sz. szavazókör szavazatszámláló bizottság: tagok:
- Borsodi Pálné
- Börönde Lászlóné
- Ungor József
póttagok: - Szaszkó Tiborné
- Szaszkóné Szentmiklósi Mónika
002.sz. szavazókör szavazatszámláló bizottság: tagok:
- Sztakó Mihályné
- Bódog Sándorné
- Csajbók János
póttagok: - Bús Jánosné
- Kurucz Sándor
Felelős: HVI vezetője
Határidő: értelemszerűen
10. Napirendi pont
Egyebek
1./A Kiskörös Rendőrkapitányság kapitányságvezetői kinevezés véleményezése
Előadó: Polgármester
Füredi János polgármester tájékoztatta a testületet (11. számú melléklet), hogy levélben
megkereste Dávid Károly r. dandártábornok a megyei rendőrfőkapitány azzal a céllal, hogy
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a Kiskörösi Rendőrkapitányság élére Csizovszki László r. alezredest kívánja kinevezni, és a
testületnek a véleményezi 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, a polgármester szavazásra
bocsátotta a tájékoztatóban foglaltakat:
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül, 7 igen szavazattal az
alábbiak szerint döntött:
Tárgya: Kecskeméti Rendőrkapitányság kapitányvezetői
beosztásba dr. Kassai László rendőr
alezredes
kinevezése

8/2014.(II.04.)

Határozat
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bács-Kiskun
Megyei Rendőrfőkapitány Úr véleményével egyetért, mely szerint
Kiskörösi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásába Csizovszki
László rendőr alezredest tervezi kinevezni.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2014.február 25.
2./ Filutás Edit kérelme
Előadó: Polgármester
Füredi János polgármester tájékoztatta a testületet (12. számú melléklet), hogy Filutás Edit
kérelmet nyújtott be a Képviselőtestülethez, hogy 600 ezer forintra lenne szüksége, mivel az
ősszel összedőlt a lakóházának tetőszerkezete. Tájékoztatta továbbá a testületet, hogy a
költségvetésben erre a célra sajnos nincsen pénz.
Bagóné Ballun Gyöngyi képviselő észrevétele, hogy kérelmében nem tér ki arra, hogy vissza
kívánja fizetni a kölcsönt.
Ártim János képviselő megjegyezte, hogy az Önkormányzat nem pénzintézet.
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra
bocsátotta a tájékoztatóban foglaltakat:
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül, 7 igen szavazattal az
alábbiak szerint döntött:
Tárgya: Filutás Edit kérelme

9/2014.(II.04.)
Határozat
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Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületet megtárgyalta
Filutás Edit kérelmét, és úgy határozott, hogy nem áll módjában azt
támogatni.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen
3./A Kerekegyházi Bóbita Óvoda és a Humán Szolgáltató Központ Alapító Okiratának
jóváhagyása
Előadó: Polgármester
Füredi János Polgármester szóban tájékoztatta a képviselőket, hogy magasabb szintű
jogszabály változása miatt kell módosítani az alapító okiratokat. A Kerekegyháza és Térsége
Feladatellátó Társulási Tanácsa 2014. január 29-i ülésén elfogadta a Kerekegyházi Bóbita
Óvoda és a Humán Szolgáltató Központ Alapító Okiratainak módosítását, egységes
szerkezetbe foglalását. A társult tagönkormányzatoknak is jóvá kell hagyni a módosításokat,
és erről kell most dönteni.
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra
bocsátotta a tájékoztatóban foglaltakat:
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül, 7 igen szavazattal az
alábbiak szerint döntött:
10/2014.(II.04.)

Tárgya:
A Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító
Okiratának és a Humán Szolgáltató Központ Alapító
Okiratának jóváhagyása
Határozat

Ágasegyháza Község Önkormányzat, mint társulási tagja megtárgyalta és
jóváhagyta a határozat 1. számú mellékletét képező Kerekegyházi Bóbita
Óvoda Alapító Okiratát és a határozat 2. számú mellékletét képező Humán
Szolgáltató Központ Alapító Okiratát.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
4./Belső Ellenőrzési kézikönyv
Előadó: Polgármester
Füredi János polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a Jegyző Úr elkészítette a Belső
Ellenőrzési Kézikönyvet, melyet mindenki megtekinthet Ágasegyháza honlapján. Igen nagy
terjedelmű a kézikönyv, sok munka volt vele.
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A Testület tudomásul vette a Belső Ellenőrzési Kézikönyv elkészítését, és annak a
közzétételét.
Az ülés bezárása
Füredi János polgármester - 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

═════════════════════════════════════════════════════
1/2014. Kt. ülés

MEGHÍVÓ
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 04-én 15 óra 45
perckor rendes ülést tart, melyre ezúton meghívom.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Napirend
1.) Ágasegyháza Község Önkormányzat középtávú terve (2015 – 2017)
Előadó: Polgármester
2.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése
Előadó: Polgármester
3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének a módosítása
Előadó: Polgármester
4.)Támogatásmegelőlegező hitel felvétele
Előadó: Polgármester
5.) Pályázat benyújtása a Mohácsy Ferenc Sportcsarnok felújítására
Előadó: Polgármester
6.) Kék-Víz”- Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodásának módosítása és beszámoló a Társulás 2013. évi működéséről
Előadó: Polgármester
7. Dr. Fazekas István jegyző, mint köztisztviselő 2013. évi teljesítményértékelése
Előadó: Polgármester
8.) Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve
Előadó: Polgármester
9.) Szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása
Előadó: Jegyző
10.)Egyebek
Ágasegyháza, 2013. január 29.
Füredi János
polgármester
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2. számú melléklet

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

Fax: 76/388-387

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

═════════════════════════════════════════════════════
Szám: 1/2014. (II.04)

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő- testület 2014. február 04.-i ülésére

Tárgy: Ágasegyháza Község Önkormányzat középtávú terve (2015 – 2017)

Tisztelt Képviselő- testület!
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV törvény 29/A. §. értelmében a helyi
önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja
meg a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban
meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése
szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési
évet követő három évre várható összegét.
A Stabilitási törvény szigorú előírásokat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a jövőben milyen
feltételekkel lehet adósságot keletkeztető ügyletet kötni, illetve ezen ügyletből származó
tárgyévi összes fizetési kötelezettség a futamidő végéig egyik évben sem haladhatja meg az
önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen csak a Kormány előzetes
hozzájárulásával köthet. Kivételek:
a) a magyar költségvetést érintő, az Európai Uniós vagy más nemzetközi szervezettől
megnyert pályázat önrészének és a támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló
adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás,
b) az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett
reorganizációs hitel,
c) a likvid hitelre vonatkozó, valamint
d) a Fővárosi Önkormányzat és a megyei jogú város esetében a 100 millió forintot, országos
nemzetiségi önkormányzat esetében a 20 millió forintot, egyéb önkormányzat esetében
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pedig a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet
megkötése.
A Stabilitási törvény felhatalmazása alapján kiadott 353/2011. (XII.30.) korm. rendeletben
rögzített saját bevételeink, valamint önkormányzatunk adósságot keletkeztető fizetési
kötelezettségeinek levezetése után megállapítható, hogy kötelezettségeink egyik évben sem
haladják meg a saját bevételek 50 %-át. A részletes számításokat az 1. sz. melléklet
tartalmazza.
Kérem a Tisztelt képviselő testületet, hogy előterjesztésemet vitassa meg, az alábbi határozati
javaslatot emelje határozattá.
Ágasegyháza, 2014. január 28.

(: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 Képviselő- testülete megtárgyalta a polgármester 1/2014.
(II.05.) számú előterjesztését és Ágasegyháza Község Önkormányzat középtávú (2015
– 2017) tervét az abban foglaltak szerint - változtatás nélkül - elfogadja azt.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen
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1.sz. melléklet

Ágasegyháza Község Önkormányzat
Középtávú terve
ezer forintban

Saját bevételek megnevezése

2015.év

2016.év

2017.év

Helyi adó bevételek
1. Magánszemélyek kommunális adója
2. Helyi iparűzési adó
Önkormányzati vagyon értékesítése
Vagyoni értékű jog értékesítése
Osztalékbevételek
Koncessziós díjbevételek
Kamatbevételek

7500
14000
2000
0
200
0
0

8000
15000
2000
0
200
0
0

8000
15000
2000
0
200
0
0

Tárgyi eszközök értékesítéséből
szárm.bev.
Bírság -, pótlék - és díjbevétel

0
500

0
600

0
600

Kezességvállalással kapcsolatos
megtérülés
Saját bevételek mindösszesen

0
24200

0
25800

0
25800

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

Szerződésben kapott legalább 365 nap
időtartamú halasztott fizetés,
részletfizetés

0

0

0

Az önkormányzat kötelettségei
összesen:

0

0

0

0,00%

0,00%

0,00%

Adósságot keletkeztető ügyletek
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása
Értékpapír forgalomba hozatala
Váltó kibocsátása
Pénzügyi lízingszerződés megkötése
Adásvételi szerződés megkötése eladói
félként, visszavásárlási kötelezettséggel

A kötelezettségek és a saját bevételek
aránya:

0
0
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3. számú melléklet

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Ágasegyháza Község Önkormányzata
/2014.(II.04) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről
Ágasegyháza Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi
CLXXXIX tv. 111. §. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv. 23-24.§., Magyarország
2014.évi költségvetéséről szóló 2013.évi CXXX.tv alapján, figyelemmel az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet rendelkezéseire, az
önkormányzat és intézményei 2014.évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről az alábbi
rendeletet alkotja.
1.§. A rendelet hatálya kiterjed Ágasegyháza Község Önkormányzata és annak szerveire,
továbbá az Ágasegyháza Község Önkormányzata által alapított és fenntartott költségvetési
szervekre.
Az önkormányzat költségvetése
2.§. (1) Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testülete az 1. sz. mellékletben
foglaltak alapján Önkormányzat 2014.évi költségvetésének:
1. Bevételi főösszegét
181.497 ezer forintban,
ezen belül:
a.) Működési bevételek
 Intézményi működési bevételek
23.114 ezer forint
 Önkormányzatok működésének támogatásai112.538 ezer forint
 Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek 26.590 ezer forint
 Egyéb működési bevételek
13.875 ezer forint
b.) Felhalmozási bevételek
 Egyéb felhalmozási bevételek
5.380 ezer forint
2. Kiadási főösszegét
ezen belül:
a.) Működési kiadások
 Személyi juttatások
 Munkaadót terhelő járulékok
 Dologi kiadások
 Egyéb működési kiadások
b.) Felhalmozási kiadások
 Beruházási kiadások
 Felújítási kiadások
 Tartalék
3. Hiány főösszegét
állapítja meg.

181.497 ezer forintban,

55.800 ezer forint
14.387 ezer forint
71.133 ezer forint
19.131 ezer forint
5.820 ezer forint
12.900 ezer forint
2.326 ezer forint
0 ezer forintban
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(2) Az Önkormányzat az Ágasegyházi Polgármesteri Hivatal költségvetésének bevételi és
kiadási főösszegét 35.734 ezer Ft-ban határozza meg, az általa biztosított 35.634 ezer Ft
intézményi finanszírozással együtt. (2.sz.melléklet)
(3) Az Önkormányzat az Ágasegyházi Napközi Otthonos Óvoda költségvetésének bevételi és
kiadási főösszegét 49.041 ezer Ft-ban határozza meg, az általa biztosított 37.932 ezer Ft
intézményi finanszírozással együtt. (3.sz. melléklet)
.
(4) Az Önkormányzat a Mohácsy Ferenc Faluház –IKSZT Szociális Gondozási és Sportolási
Központ költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 19.466 ezer Ft-ban határozza meg, az
általa biztosított 16.483 ezer Ft intézményi finanszírozással együtt. (4.sz. melléklet)
(5) Az Önkormányzat az intézmények engedélyezett létszámát – szakmai és üzemeltetési
foglalkoztatottak szerinti bontásban – 5. sz. mellékletben foglaltak szerint határozza meg, az
5/a sz. melléklet tartalmazza továbbá a közfoglalkoztatottak létszámadatait.
(6) Az Önkormányzat a 2014. évi felhalmozási kiadásait a 6. sz. mellékletnek megfelelően, a
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait a 6/a. sz. mellékletnek megfelelően, a Mohácsy
Ferenc Faluház – IKSZT felhalmozási kiadásait a 6/b. sz. mellékletnek megfelelően
jóváhagyja.
(7) Az Önkormányzat úgy dönt, hogy 2014 évben külső forrás (támogatásmegelőlegező hitel)
igénybevételét a pályázatos projektek előfinanszírozásához engedélyezi. A hitel felvételéről
esetenként és szükség szerint dönt.
A 2014.évi költségvetési gazdálkodás végrehajtásának szabályai
3.§. (1) Az Önkormányzat a költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a
Költségvetési törvény, az Államháztartási törvény és annak végrehajtásáról szóló
kormányrendelet, az Önkormányzat Szervezeti Működési Szabályzata, valamint a jelen
költségvetési rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre az általa alapított és fenntartott
költségvetési intézményei útján.
(2) Ágasegyháza Község Önkormányzata a 2014.évi költségvetésről szóló ezen rendeletét
szükség szerinti időközönként, de negyedévente legalább egyszer, legkésőbb 2015. február
28-ig – 2014.december 31-i hatállyal- módosítja.
(3) Ágasegyháza Község Önkormányzata a 2014.évi költségvetése kiemelt előirányzatai
tekintetében előirányzat módosítási jogkörét fenntartja.
(4) Az Önkormányzat évközi többletbevételit tartalékba kell helyezni, felhasználásáról
szükség szerint a testület dönt.
(5) Az Önkormányzat vagyonának bárminemű hasznosításáról a bizottságok véleménye
alapján a testület dönt.
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(6) Az év közben keletkező szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő tartós lekötéséről
szükség szerint a testület dönt.
(7) Az évközben esetlegesen képződő általános és céltartalék összegének felhasználásáról a
testület dönt.
(8) Az évközben kialakuló esetleges hiány finanszírozásával kapcsolatosan a testület
felhatalmazza a polgármestert, hogy (likvid hitel) munkabérhitel felvétele esetén a Képviselőtestület nevében eljárjon.
(9) Ágasegyháza Község Önkormányzata, sporttevékenységének ellátására 4.775 ezer forintot
biztosít 2014.évi költségvetésében.
Záró rendelkezések
4.§. (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2014.január 1-től kell
alkalmazni.

(:Füredi János sk.:)
Ágasegyháza Község Polgármestere

(:dr. Fazekas István sk.:)
Ágasegyháza Község Jegyzője
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adatok ezer
forintban

1.sz. melléklet a 2014.évi költségvetési rendelethez

Ágasegyháza Község Önkormányzat bevételei és kiadásai
2014.év
Feladat
megnevezése

Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Önkormányzat működésével kapcsolatos bevételek
I.Működési bevételek
1 Intézményi működési bevételek
2. Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek
3. Önk.általános működésével
kapcs.támogatások
4. Önk.ágazati feladatihoz
kapcs.támogatások
5. Központosított 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
Bevételek mindösszesen:

Eredeti
ei.
161925
9022
26490
58389
52859
1290
13875
5380
5380

167305

Kötelező feladatok kiadásai:
Képviselő- testület működésa
I. Működési kiadások
1. Személyi juttatások
2. Munkaadót terh.járulékok és szociális
hozzájár.adó
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:

7873
5962
1291
620

0
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1. Beruházási kiadások
2. Felújítási kiadások:
3. Egyéb felhalmozási kiadások:
III. Pénzforgalom nélküli kiadások:
1 Általános tartalék
2. Céltartalék
2.1 Elmaradt bevételek pótlása
Képviselő- testület működése összesen:
Kiadások forrása az önkorm. 7.873 ezer Ft összegű helyi adók és egyéb
önkorm. sajátos bevételek
Feladat
Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok
megnevezése
Önkormányzat működésével
kapcsolatos kiadások:
I. Működési kiadások
1. Személyi juttatások
2. Munkaadót terh.járulékok és szociális
hozzájár.adó
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:
1. Beruházási kiadások
2. Felújítási kiadások:
3. Egyéb felhalmozási kiadások:
III. Pénzforgalom nélküli kiadások:
1 Általános tartalék
2. Céltartalék
IV. Finanszírozási kiadások
1. Irányító szervi működési cálú támogatások
2. Irányító szervi felhalmozási célú támogatások
3. Működési célú hitel visszafizetése
4. Felhalmozási célú hitel visszafizetése
Önkormányzat működésével kapcsolatos
kiadások összesen:

0

7873

Eredeti
ei.

15782

9670
6112
3352
760
2000
3450
950
2500
2326
2326
90049
86349
3700

111607

Kiadások forrása az önkormányzat 108.157 ezer Ft összegű központi költségvetési támogatása, 3.450 ezer forint összegű
felhalmozási bevétele

Közvilágítási szolgáltatás
I. Működési kiadások
1. Személyi juttatások

5000
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2. Munkaadót terh.járulékok és szociális
hozzájár.adó
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:
1. Beruházási kiadások
2. Felújítási kiadások:
3. Egyéb felhalmozási kiadások:
III. Pénzforgalom nélküli kiadások:
1 Általános tartalék
2. Céltartalék
2.1 Elmaradt bevételek pótlása
Közvilágítási szolgáltatás kiadásai összesen:
Kiadások forrása az önkorm. 5.000 ezer Ft összegű helyi adó bevétel
Feladat
Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok
megnevezése

5000
0

0

0

5000
Eredeti
ei.

Közterület fenntartás
I. Működési kiadások
1. Személyi juttatások
2. Munkaadót terh.járulékok és szociális
hozzájár.adó
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:
1. Beruházási kiadások
2. Felújítási kiadások:
3. Egyéb felhalmozási kiadások:
III. Pénzforgalom nélküli kiadások:
1 Általános tartalék
2. Céltartalék
2.1 Elmaradt bevételek pótlása
Közterület fenntartás kiadásai összesen:

4200

4200
0

1600
1600

0

5800

Kiadások forrása az önkorm.4.200 ezer Ft összegű helyi adó bevétele, valamint 1.600 ezer Ft egyéb
felhalmozási bevétel
Közfoglalkoztatás kiadásai:
I. Működési kiadások
2173
1. Személyi juttatások
1800
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2. Munkaadót terh.járulékok és szociális
hozzájár.adó
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:
1. Beruházási kiadások
2. Felújítási kiadások:
3. Egyéb felhalmozási kiadások:
III. Pénzforgalom nélküli kiadások:
1 Általános tartalék
2. Céltartalék
2.1 Elmaradt bevételek pótlása
Közfoglalkozatás kiadásai összesen:
Kiadások forrása az önkorm.2.173 ezer Ft összegű általános működésének támogatása.
Védőnői szolgálat kiadásai:
I. Működési kiadások
1. Személyi juttatások
2. Munkaadót terh.járulékok és szociális
hozzájár.adó
3. Dologi és egyéb folyó kiadások
Feladat
Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok
megnevezése
4. Egyéb működési kiadások:
4.1 Támogatásértékű működési kiadások
4.2 Működési célú pénzeszköz átadások
4.3 Önkormányzat által folyósított ellátások
II. Felhalmozási kiadások:
1. Beruházási kiadások
2. Felújítási kiadások:
3. Egyéb felhalmozási kiadások:
III. Pénzforgalom nélküli kiadások:
1 Általános tartalék
2. Céltartalék
2.1 Elmaradt bevételek pótlása
Védőnői szolgálat kiadásai összesen:
Kiadások forrása az önkormányzat 4.600 ezer Ft egyéb működési bevétele
Civil szervezetek működésének támogatása
I. Működési kiadások

373

0

0

2173

4600
2390
650
1560
Eredeti
ei.
0

0

0

4600

745
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1. Személyi juttatások
2. Munkaadót terh.járulékok és szociális
hozzájár.adó
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:
1. Beruházási kiadások
2. Felújítási kiadások:
3. Egyéb felhalmozási kiadások:
III. Pénzforgalom nélküli kiadások:
1 Általános tartalék
2. Céltartalék
2.1 Elmaradt bevételek pótlása
Civil szervezetek kiadásai összesen:
Kiadások forrása az önkormányzat 745 ezer Ft egyéb működési bevétele
Fogorvosi szolgálat kiadásai:
I. Működési kiadások
1. Személyi juttatások
2. Munkaadót terh.járulékok és szociális
hozzájár.adó
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:
Feladat
Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok
megnevezése
1. Beruházási kiadások
2. Felújítási kiadások:
3. Egyéb felhalmozási kiadások:
III. Pénzforgalom nélküli kiadások:
1 Általános tartalék
2. Céltartalék
2.1 Elmaradt bevételek pótlása
Fogorvosi szolgálat kiadásai összesen:
Kiadások forrása az önkormányzat 6.606 ezer Ft egyéb működési bevétele, 330 ezer forint
felhalmozási bevétel
Települési hulladék kezelése

445
300
300
0

0

745

5536
3096
850
1590

1400
Eredeti
ei.
1400

0

6936
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I. Működési kiadások
1. Személyi juttatások
2. Munkaadót terh.járulékok és szociális
hozzájár.adó
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:
1. Beruházási kiadások
2. Felújítási kiadások:
3. Egyéb felhalmozási kiadások:
III. Pénzforgalom nélküli kiadások:
1 Általános tartalék
2. Céltartalék
2.1 Elmaradt bevételek pótlása
Hulladékkezelés kiadásai összesen:
Kiadások forrása az önkormányzat 1.270 ezer Ft önkorm.ált.működésének támogatása
Köztemető fenntartás:
I. Működési kiadások
1. Személyi juttatások
2. Munkaadót terh.járulékok és szociális
hozzájár.adó
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:
1. Beruházási kiadások
2. Felújítási kiadások:
3. Egyéb felhalmozási kiadások:
III. Pénzforgalom nélküli kiadások:
1 Általános tartalék
Feladat
Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok
megnevezése
2. Céltartalék
2.1 Elmaradt bevételek pótlása
Köztemető fenntartás kiadásai összesen:
Kiadások forrása az önkorm.61 ezer Ft összegű általános működésének támogatása.

1270

1270

0

0

1270

61

61

0
Eredeti
ei.

61
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Általános iskola működtetésének kiadásai
I. Működési kiadások
1. Személyi juttatások
2. Munkaadót terh.járulékok és szociális
hozzájár.adó
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:
1. Beruházási kiadások
2. Felújítási kiadások:
3. Egyéb felhalmozási kiadások:
III. Pénzforgalom nélküli kiadások:
1 Általános tartalék
2. Céltartalék
2.1 Elmaradt bevételek pótlása
Iskola fenntartás kiadásai összesen:
Kiadások forrása az önkorm.3.500 ezer Ft összegű intézményi működési bevétel
Spotpálya fenntartás kiadásai:
I. Működési kiadások
1. Személyi juttatások
2. Munkaadót terh.járulékok és szociális
hozzájár.adó
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:
1. Beruházási kiadások
2. Felújítási kiadások:
3. Egyéb felhalmozási kiadások:
III. Pénzforgalom nélküli kiadások:
1 Általános tartalék
2. Céltartalék
2.1 Elmaradt bevételek pótlása
Sportpálya fenntartás kiadásai összesen:
Kiadások forrása az önkorm.681 ezer Ft összegű általános működésének támogatása.
Lakóingatlan és nem lakóingatlan
üzemeltetése:
I. Működési kiadások

3500

3500

0

3500

681

681

0

681

705
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Feladat
megnevezése

Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok
1. Személyi juttatások
2. Munkaadót terh.járulékok és szociális
hozzájár.adó
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:
1. Beruházási kiadások
2. Felújítási kiadások:
3. Egyéb felhalmozási kiadások:
III. Pénzforgalom nélküli kiadások:
1 Általános tartalék
2. Céltartalék
2.1 Elmaradt bevételek pótlása
Lakóing.és nem lakóingatlan üzemeltetés
kiadsai összesen:

Kiadások forrása az önkormányzat 705 ezer Ft összegű intézményi működési bevétel
Közutak fenntartásának kiadásai:
I. Működési kiadások
1. Személyi juttatások
2. Munkaadót terh.járulékok és szociális
hozzájár.adó
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:
1. Beruházási kiadások
2. Felújítási kiadások:
3. Egyéb felhalmozási kiadások:
III. Pénzforgalom nélküli kiadások:
1 Általános tartalék
2. Céltartalék
Közutak fenntartásának kiadásai összesen:
Kiadások forrása az önkorm.9.270 ezer Ft összegű helyi adó bevétel
Önként vállalt feladatok kiadásai:

Eredeti
ei.

705

0

0

705

700

700

8570
1470
7100
0

9270

41

Tanyagondnoki szolgálat kiadásai:
I. Működési kiadások
1. Személyi juttatások
2. Munkaadót terh.járulékok és szociális
hozzájár.adó
3. Dologi és egyéb folyó kiadások
4. Egyéb működési kiadások:
4.1 Támogatásértékű működési kiadások
Feladat
megnevezése

Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok
4.2 Működési célú pénzeszköz átadások
4.3 Önkormányzat által folyósított ellátások
II. Felhalmozási kiadások:
1. Beruházási kiadások
2. Felújítási kiadások:
3. Egyéb felhalmozási kiadások:
III. Pénzforgalom nélküli kiadások:
1 Általános tartalék
2. Céltartalék
Tanyagondnoki szolgálat kiadásai összesen:

7084
2634
730
3720

Eredeti
ei.

0

0

7084

Kiadások forrása az önkormányzat 147 ezer Ft összegű helyi adó beétel, 196 ezer froint összegű önkormányzatok költségvetési támogatása,
1.924 ezer forint egyéb működési bevétel, 4.817 ezer forint intézményi működési bevétel,

Ágasegyháza Község Önkormányzat kiadási
mindösszesen:

167305
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2.sz. melléklet a 2014.évi költségvetési rendelethez

adatok ezer forintban

Ágasegyházi Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai
2014.év
Feladat
megnevezése

Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Eredeti
ei.

Polgármesteri Hivatal
bevételei:
I.Működési bevételek
1 Intézményi működési bevételek
2. Helyi adók és egyéb közhatalmi 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. Irányítószervtől kapott működési célútámogatás
3. Irányítószervtől kapott felhalmozási célú
támogatás
4 Működési célú hitel felvétel

100
100

0

35634
34434
1200

Bevételek mindösszesen:

35734

I. Működési kiadások
1. Személyi juttatások
2. Munkaadót terh.járulékok és szociális
hozzájár.adó
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:
1. Beruházási kiadások

34534
16521

Kötelező feladatok kiadásai:
Polgármesteri Hivatal
Kiadásai:

4053
8790
5170

5170
1200
400
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2. Felújítási kiadások:
3. Egyéb felhalmozási kiadások:
III. Pénzforgalom nélküli kiadások:
1 Általános tartalék
2. Céltartalék
2.1 Elmaradt bevételek pótlása
Polgármesteri Hivatal kiadási összesen:
Kiadások forrása 100 ezer ft. int.műk.bevétel és 34.834 ezer ft intézm.finanszírozás

800
0

35734

44
adatok ezer
forintban

3.sz. melléklet a 2014.évi költségvetési rendelethez

Ágasegyházi Napközi Otthonos Óvoda bevételei és kiadásai
2014.év
Feladat
megnevezése

Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Eredeti
ei.

Napközi Otthonos Óvoda bevételei:
I.Működési bevételek
1 Intézményi működési bevételek
2. Helyi adók és egyéb közhatalmi 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. Irányítószervtől kapott működési
célútámogatás
3. Irányítószervtől kapott felhalmozási célú
támogatás
4 Működési célú hitel felvétel

11109
11109

Bevételek mindösszesen:

49041

I. Működési kiadások
1. Személyi juttatások
2. Munkaadót terh.járulékok és szociális
hozzájár.adó
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

26762
18027

0

37932

37932

Kötelező feladatok kiadásai:
Óvodai nevelés kiadásai :

4900
3835
0
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II. Felhalmozási kiadások:
1. Beruházási kiadások
2. Felújítási kiadások:
3. Egyéb felhalmozási kiadások:
III. Pénzforgalom nélküli kiadások:
1 Általános tartalék
2. Céltartalék
2.1 Elmaradt bevételek pótlása
Óvodai nevelés kiadási összesen:
A kiadások forrása 26.762 ezer Ft. Intézményfinanszírozás
Feladat
megnevezése

Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

0

0

26762

Eredeti
ei.

Óvodai és iskolai intézményi
étkeztetés kiadásai:
I. Működési kiadások
1. Személyi juttatások
2. Munkaadót terh.járulékok és szociális
hozzájár.adó
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:
1. Beruházási kiadások
2. Felújítási kiadások:
3. Egyéb felhalmozási kiadások:
III. Pénzforgalom nélküli kiadások:
1 Általános tartalék
2. Céltartalék
2.1 Elmaradt bevételek pótlása
Óvodai és iskolai étkeztetés kiadási összesen:
A kiadások forrása 11.109 ezer Ft. Int.műk.bev. és 11.170 ezer Ft. Int.finanszírozás
Ágasegyházi Napközi Otthonos Óvoda
kiadásai mindössz.:

22279

15880
6399

6399
0

0

22279

49041
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4.sz. melléklet a 2014.évi költségvetési rendelethez

adatok ezer forintban

Mohácsy Ferenc Faluház - IKSZT bevételei és kiadásai
2014.év
Feladat
megnevezése

Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Eredeti
ei.

Közművelődési tevékenység
bevételei:
I.Működési bevételek
1 Intézményi működési bevételek
2. Helyi adók és egyéb közhatalmi 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. Irányítószervtől kapott működési
célútámogatás
3. Irányítószervtől kapott felhalmozási célú
támogatás
4 Működési célú hitel felvétel
Közművelődési tevékenység bevétele összesen:

360
360

0

16483

13983
2500
16843

Sportcsarnok bevételei:
I.Működési bevételek
1 Intézményi működési bevételek
2. Helyi adók és egyéb közhatalmi 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

50
50

0

0
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2. Irányítószervtől kapott működési
célútámogatás
3. Irányítószervtől kapott felhalmozási célú
támogatás
4 Működési célú hitel felvétel
Sportcsarnok bevétele összesen:

50

Szociális étkeztetés bevételei:
I.Működési bevételek
1 Intézményi működési bevételek
2. Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek
3. Önk.általános működésével
kapcs.támogatások
Feladat
megnevezése

Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok
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. Irányítószervtől kapott működési
célútámogatás
3. Irányítószervtől kapott felhalmozási célú
támogatás
4 Működési célú hitel felvétel
Szociális étkeztetés bevétele összesen:

2423
2423

Eredeti
ei.

0

0

2423

Házi segítségnyújtás bevételei:
I.Működési bevételek
1 Intézményi működési bevételek
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

150
150

0
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fin.szolg.pénzmaradvány
2. Irányítószervtől kapott működési
célútámogatás
3. Irányítószervtől kapott felhalmozási célú
támogatás
4 Működési célú hitel felvétel
Házi segítségnyújtás bevétele összesen:
Mohácsi Ferenc Faluház-IKSZT bevételei
mindösszesen:

150

19466

Kötelező feladatok kiadásai:
Közművelődési tevékenység:
I. Működési kiadások
1. Személyi juttatások
2. Munkaadót terh.járulékok és szociális
hozzájár.adó
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:
1. Beruházási kiadások
Feladat
megnevezése

Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

2. Felújítási kiadások:
3. Egyéb felhalmozási kiadások:
III. Pénzforgalom nélküli kiadások:
1 Általános tartalék
2. Céltartalék
2.1 Elmaradt bevételek pótlása
Közművelődési tevékenység kiadásai összesen:
A kiadások forrása 360 ezer FT.int.műk.bev. és 7.730 ezer Ft intézményfinanszír.

8090
3770
1070
3250
0

0

Eredeti
ei.

0

8090

Sportcsarnok üzemeltetése:
I. Működési kiadások
1. Személyi juttatások
2. Munkaadót terh.járulékok és szociális
hozzájár.adó
3. Dologi és egyéb folyó kiadások

2275

2275
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4. Egyéb működési kiadások:
4.1 Támogatásértékű működési kiadások
4.2 Működési célú pénzeszköz átadások
4.3 Önkormányzat által folyósított ellátások
II. Felhalmozási kiadások:
1. Beruházási kiadások
2. Felújítási kiadások:
3. Egyéb felhalmozási kiadások:
III. Pénzforgalom nélküli kiadások:
1 Általános tartalék
2. Céltartalék
2.1 Elmaradt bevételek pótlása
Sportcsarnok kiadásai összesen:
A kiadások forrása 50 ezer Ft int.műk.bev. és 2.225 ezer Ft intézményfinanszír.

2500
2500
0

4775

Szociális étkeztetés kiadásai:
I. Működési kiadások
1. Személyi juttatások
2. Munkaadót terh.járulékok és szociális
hozzájár.adó
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:
1. Beruházási kiadások
2. Felújítási kiadások:
3. Egyéb felhalmozási kiadások:
III. Pénzforgalom nélküli kiadások:
1 Általános tartalék
Feladat
megnevezése

Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

2. Céltartalék
Szociális étkeztetés kiadásai összesen:
A kiadások forrása 2.423 ezer Ft int.műk.bev. és 1.967 ezer Ft intézményfinanszír.
Házi segítségnyújtás kiadásai:
I. Működési kiadások
1. Személyi juttatások
2. Munkaadót terh.járulékok és szociális
hozzájár.adó
3. Dologi és egyéb folyó kiadások

4390

3290
1100

1100
0

0

Eredeti
ei.

4390

2211
1600
470
91
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4. Egyéb működési kiadások:
4.1 Támogatásértékű működési kiadások
4.2 Működési célú pénzeszköz átadások
4.3 Önkormányzat által folyósított ellátások
II. Felhalmozási kiadások:
1. Beruházási kiadások
2. Felújítási kiadások:
3. Egyéb felhalmozási kiadások:
III. Pénzforgalom nélküli kiadások:
1 Általános tartalék
2. Céltartalék
Házi segítségnyújtás kiadásai összesen:
A kiadások forrása 150 ezer Ft int.műk.bev. és 2.061 ezer Ft intézményfinanszír.
Mohácsy Ferenc-IKSZT kiadásai mindösszesen:

50

50
0

0

2211
19466
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5. sz. melléklet a 2014.évi költségvetési
rendelethez

Ágasegyháza Község Önkormányzat
2014.évi engedélyezett létszámkerete

Feladat megnevezése
(fő)
Önkormányzat
Képviselő-testület
működése

Közfoglalkoztatás
Védőnői szolgálat
Fogorvosi szolgálat
Tanyagondnoki
szolgálat
Önkormányzat
összesen
Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Hivatal
összesen
Mohácsy F. Faluház és
Sportcsarnok
Művelődési Ház tev.
Házi segítségnyújtás
Mohácsy F. Faluház és
Sport.összesen:
Napközi Otthonos
Óvoda
Óvodai nevelés
Napközi Otthonos
Óvoda összesen:
Összes létszám:

Engedélyezett
létszámkeret

Szakmai létszám

Kisegítő
(egyéb)létszám

(fő)

(fő)

(fő)

1
10
1
0,8

1
0
1
0,8

0
10
0
0

2

2

0

14,8

4,8

10

8

7

1

8

7

1

2
1

2
1

0
0

3

3

0

8

4

4

8

4

4

33,8

18,8

15
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5/a. sz. melléklet a 2014.évi költségvetéshez

A közfoglalkoztatottak engedélyezett létszám-előirányzata

Adatok fő-ben
sor
szám

Időszakok (szakaszok)

Éves
létszám

4 órás

6 órás

8 órás

Teljes munkaidőre
átszámítva

fő

fő

fő

fő

fő

8

0

6,00

1,29

1

1,00

0,33

1

2014.01.01 - 2014.02.28

0

2.

2014.01.01 - 2014.04.30

0

3.

2014.03.01 - 2014.05.31

0

10

7,50

2,52

4.

2014.06.01 - 2014.08.31

0

10

7,50

2,52

5.

2014.09.01 - 2014.11.30

0

10

7,50

2,52

6.

Összesen:

0

38

29,50

9,18

1
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/a sz. melléklet a 2014. évi költségvetési rendelethez

Ágasegyházi Polgármesteri Hivatal
2014.évi felhalmozási kiadásainak részletezése
kiemelt előirányzatonként és jogcímenként

ezer forintban
Kiemelt
előirányzat

Beruházások

Jogcím

Szerver gép beszerzése

Beruházások összesen:
Felújítások

Felújítások összesen:

Eredeti
előirányzat

400

400

Polgármesteri Hivatal épület
felújítás

800

800

Felhalmozási célú pe.átadások:

Felhalmozási célú pe.átadások
összesen:
Felhalmozási kiadások mindösszesen:

1200
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6.sz. melléklet a 2014. évi költségvetési rendelethez

Ágasegyháza Község Önkormányzat
2014.évi felhalmozási kiadásainak részletezése
kiemelt előirányzatonként és jogcímenként

ezer forintban
Kiemelt
előirányzat

Beruházások

Jogcím

Rákóczi u. járda a Református Templom
felé

870

Rákóczi u. járda a Katolikus Templom felé

600

Gréder beszerzése (önerő)

950

Iskola utcán parkoló építése

1600

Fogorvosi szolgálathoz kompresszor besz.

400

Háziorvosi rendelő felújítási tervei

1000

Beruházások összesen:
Felújítások

Felújítások összesen:

Eredeti
előirányzat

5420

Rákóczi úton gyalogátkelőhely létesítése

600

Akácos utca felújítása + kátyúzás

6500

Óvoda Sportcsarnok energetikai
felúj.(önerő)

2500

9600

Felhalmozási célú pe.átadások:

Felhalmozási célú pe.átadások
összesen:
Felhalmozási kiadások mindösszesen:

15020
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6/b sz. melléklet a 2014. évi költségvetési rendelethez

Mohácsy Ferenc Faluház - IKSZT Szociális Sportolási Központ

2014.évi felhalmozási kiadásainak részletezése
kiemelt előirányzatonként és jogcímenként

ezer forintban
Kiemelt
előirányzat

Jogcím

Eredeti
előirányzat

Beruházások

Beruházások összesen:
Felújítások

Felújítások összesen:

0

Sportcsarnok felújítása (fűtés,
parketta)

2500

2500

Felhalmozási célú pe.átadások:

Felhalmozási célú pe.átadások
összesen:
Felhalmozási kiadások mindösszesen:

2500
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4. számú melléklet

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

Web:http://agasegyhaza.hu

Fax: 76/388-387

E-mail: pmstrh@t-online.hu

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

ELŐTERJESZTÉS
Ágasegyháza Község Önkormányzat
2014.február 4.-ei 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. december hónapokban 28 ezer forint pótlólagos állami hozzájárulást kaptunk
egészségügyi ágazatban dolgozók bérkompenzációja jogcímen. Ez az összeg a
védőnői szolgálat személyi juttatásainak előirányzatát növeli.
2. 2013.évben
összesen
2500
ezer
forint
többletbevétele
keletkezett
önkormányzatunknak a Munkaügyi Központ által finanszírozott közfoglalkoztatás
jogcímen, valamint 2000 ezer forint a helyi adóbevételek közül az iparűzési
adónemen. Javaslom, hogy ezeket a bevételeket a Napközi Otthonos Óvoda működési
kiadásaira, azon belül is a dologi kiadásokra hagyja jóvá a Tisztelt Képviselő –
testület.
Mindezek, alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztésemet vitassa meg,
a mellékelt rendelet-tervezetet emelje rendeletté.
Ágasegyháza, 2014. február 04.

(:Füredi János:)
Ágasegyháza Község Polgármestere
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Ágasegyháza Község Önkormányzat
/2014.(II.04) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013.évi költségvetésének módosításáról
Ágasegyháza Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva figyelemmel 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 Önkormányzatára és annak szerveire,
továbbá Ágasegyháza Község Önkormányzata által alapított és fenntartott költségvetési
szervekre.
Az önkormányzat költségvetése
2.§. (1) Ágasegyháza Község Önkormányzata az Önkormányzat 2013.évi költségvetésének:
Bevételi főösszegét
198.798 ezer forintban.
Kiadási főösszegét
209.162 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 3. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 2. sz. melléklete lép.
Záró rendelkezések
4.§. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2013.január 1-től
kell alkalmazni.

(:Füredi János sk.:)
Ágasegyháza Község Polgármestere

(:dr. Fazekas István sk.:)
Ágasegyháza Község Jegyzője
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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

E-mail: pmstrh@t-online.hu

76/388-387

76/571-060

═════════════════════════════════════════════════════
Előterjesztés szám: 4 /2014.(II.04) Kt.

Tárgya: Támogatásmegelőlegező hitel felvétele.

ELŐTERJESZTÉS
Ágasegyháza Község Önkormányzata 2014. február 4-i ülésére

Mint ismeretes Ágasegyháza Község Önkormányzata a „tanyák, valamint az
alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi
fejlesztések támogatására” kiírt pályázaton eredményes pályázatot nyújtott be, 1
db függesztett grédernek a hozzátartozó alkatrészekkel együtt történő beszerzése
céljából. A támogató által megítélt összeg 8. 241.601. forint, a támogatás
intenzitása 90%.
Az is ismeretes a T. Testület számára, hogy a pályázati támogatás nyújtása
utófinanszírozás keretében történhet, melyre önkormányzatunknak támogatás
megelőlegező hitelt kell – pályázati vállalása végrehajtása érdekében – igénybe
venni.
Mindezek figyelembe vételével ajánlatokat kértem az ilyen típusú hitel
nyújtására jogosult pénzintézetektől, melyek közül az Orgovány és Vidéke
Takarékszövetkezet adott érdemben elfogadható ajánlatott.
Mivel az az Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet ajánlatát – a kamat
mértéke és az előtörlesztés lehetőségére tekintettel – kifejezetten kedvezőnek
ítélem, ezért javaslom annak elfogadását.
Kérem a T. Képviselő-testület, hogy előterjesztésemet megvitatni, az abban
foglaltakat pedig elfogadni szíveskedjék.
Ágasegyháza, 2014.február 3.
Füredi János
Polgármester
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HATÁROZAT - TERVEZET
Szám: /2014.(II.04.)

Tárgya: Támogatásmegelőlegező hitel felvétele.
I.

Ágasegyháza Község Önkormányzata megtárgyalta a polgármester
fejlesztési célú hitel felvételéről szóló előterjesztését és úgy döntött, hogy az
Önkormányzat támogatásmegelőlegező hitelszerződést köt az Orgovány és
Vidéke Takarékszövetkezettel, az alábbiak szerint:





Igényelt hitel összege: 8.000.000.-Ft.
A hitel megnevezése: Támogatás megelőlegező hitel
A hitel visszafizetése: egy összegben, a NAKVI (közreműködő
szervezet) támogatás megérkezésekor. Végső visszafizetési határidő:
2014. augusztus 31.
A hitel fedezete: a 3488-9/2013/NAKVI Hatósági Szerződés.
II.

A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a
hitelfelvétel tárgyában a szükséges intézkedéseket tegyék meg, a
hitelszerződést írják alá.
Felelős: Polgármester, jegyző
Határidő: azonnal.
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6. számú melléklet

Ágasegyháza Község Polgármestere
6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1.

Fax: 76/388-387

Tel.:76/571-009

E-mail: pmstrh@t-online.hu

═════════════════════════════════════════════════════
Előterjesztés szám: 5 /2014.(II.04) Kt.
Tárgya: Pályázat benyújtása a Mohácsy
Ferenc Sportcsarnok felújítására.

Előterjesztés
A Képviselő- testület 2014. február 4.-ei ülésére.
Tárgy: Pályázat benyújtása a Mohácsy Ferenc Sportcsarnok felújítására.
Tisztelt Képviselő- testület!
A Magyar Köztársaság 2014.évi költségvetéséről szóló 2013.évi CCXXX törvény 3. számú
mellékletének 10.pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Belügyminiszter rendeletben
szabályozta az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás
igénybevételének részletes szabályait. [(4/2014.(I.31.) BM rendelet]
A fenti BM rendelet értelmében a vissza nem térítendő támogatást olyan építéssel és
eszközbeszerzéssel járó beruházás megvalósításához kapcsolódóan vehető igénybe, amelynél
a kedvezményezett az építéshez kapcsolódó támogatási összeg legalább 5%-ának mértékéig
határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében közfoglalkoztatottat alkalmaz. A
közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásról szóló kormányrendelet szerint már meglévő
közfoglalkoztatásban résztvevőkre az e rendelet szerinti támogatás nem használható fel.
Már évek óta tervezzük a sportcsarnok parkettájának felújítását, valamint a meglévő
fűtésrendszer korszerűsítését, de eddig nem volt eredményes egyik pályázatunk sem.
Az elnyerhető támogatás maximális összege 20 millió forint, de maximum a fejlesztés
összköltségének 80%-a, tehát 20% saját erő rész vállalása szükséges.
Mindkét felújítási területre árajánlatot kértünk, ennek megfelelően a felújítási összköltség
bruttó 11.426.917 Ft, a támogatási igényünk 9.141.534 Ft, a szükséges önerő rész pedig
2.285.383 Ft.
A pályázat benyújtásához szükséges a Képviselő- testület határozata a pályázat benyújtásáról
az önerő biztosításáról.
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Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy előterjesztésemet vitassa meg és támogassa ezt a
pályázati lehetőséget. Az önerő biztosítását a költségvetésünkben tervezett általános tartalék
előirányzatából javaslom biztosítani.
Ágasegyháza, 2014. február 3.
(:Füredi János:)
Ágasegyháza Község Polgármestere

Határozati javaslat
Ágasegyháza Község Önkormányzata Képviselő testülete úgy határoz,
hogy a Mohácsy Ferenc Sportcsarnok tekintetében Ágasegyháza Község
Önkormányzata pályázatot nyújtson be a 4/2014.(I.31.) BM rendelet alapján.
A tervezett felújítás teljes beruházási költsége 11.426.917,- Ft azaz
Tizenegymillió - négyszázhuszonhatezer- kilencszáztizenhét forint. A tervezett
beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége
(elszámolható költsége) 11.426.917,- Ft azaz Tizenegymillió négyszázhuszonhatezer- kilencszáztizenhét forint.
Ágasegyháza Község Önkormányzata Képviselő Testülete tervezett felújítás
támogatási igényét 9.141.534 Ft-ban, azaz Kilencmillió- száznegyvenegyezer ötszázharmincnégy forintban hagyja jóvá.
Ágasegyháza Község Önkormányzata Képviselő Testülete kötelezettséget
vállal arra, hogy a felújítás megvalósulásához szükséges 2.285.383- Ft azaz
Kétmillió- kétszáznyolcvanötezer - háromszáznyolcvanhárom forint összegű
saját erőt (önrészt) a 2014.évi költségvetésében biztosítja.
Ágasegyháza Község Önkormányzata Képviselő Testülete felhatalmazza a
polgármestert a pályázat benyújtására, a benyújtáshoz szükséges nyilatkozatok
megtételére.
Határidő: 2014.február 04.
Felelős: Polgármester
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Ágasegyháza Község Polgármestere
6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Fax: 76/388-387

Web:http://agasegyhaza.hu

Telefon: 76/388-211

E-mail: pmstrh@t-online.hu
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76/571-060

═════════════════════════════════════════════════════
Szám:8/2014. (II. 04.)
Tárgya: A „Kék-Víz”- Észak-Bács-Kiskun Megyei
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása és beszámoló a Társulás 2013.
évi működéséről

ELŐTERJESZTÉS
Ágasegyháza Község Önkormányzata 2014. február 4-i ülésére
Ágasegyháza Község Képviselőtestülete több határozatában úgy döntött, hogy a Dél-alföldi
Ivóvízminőség-javító program végrehajtása érdekében a „Kék-Víz” – Észak-Bács-Kiskun
Megyei Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társuláshoz (továbbiakban: Társulás)
csatlakozik és a Társulás Társulási Megállapodását elfogadja. E társulási megállapodást a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. (továbbiakban: Mötv.)
törvény 146. § (1) bekezdésére figyelemmel tavaly júniusban a tagok felülvizsgálták az
alábbiak szerint:
Szükséges a megállapodást felülvizsgálni, és néhány ponton módosítani. Egyrészről,
pontosítani szükséges a munkaszervezet létrehozására vonatkozó szabályt, és egyértelműbben
elhatárolni a társulási tanáccsal összefüggő feladatokat ellátó Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala, valamint a kifejezetten az ivóvízminőség-javító pályázati projekthez
kötődő feladatokat ellátó Projekt Megvalósítási Egység (PME) feladatait.
A társulási tanácsra vonatkozó szabályozásban pontosítani kell a minősített többségre,
valamint az ülések gyakoriságára vonatkozó rendelkezést, mert a Társulási Tanácsnak a
képviselő-testületekhez hasonlóan – az Mötv. 95. § (3) bekezdésében írt utaló szabályra és a
44. §-ra figyelemmel – évente legalább hat alkalommal kell üléseznie.
A Társulási Megállapodás módosításokkal egységes szerkezetű tervezetét a határozat-tervezet
mellékleteként tanulmányozhatják, melyben a javasolt módosításokat vastagon szedve és
aláhúzással jelöltük.
II.
A Társulási Megállapodásnak az Mötv. 93. § 14. pontjára figyelemmel megállapított III.3.
pont (Ellenőrzési és beszámolási kötelezettség) 1. alpontja szerint a „polgármester – a
Munkaszervezet írásbeli tájékoztatója alapján – legalább évente egyszer köteles beszámolni a
képviselő-testületének a társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél
megvalósulásáról.” A 2013 év vonatkozásában e beszámolási kötelezettségre tekintettel a
Társulási Tanács elnökének, dr. Zombor Gábornak a beszámolóját alapul véve kívánom a
Tisztelt Testületet tájékoztatni:
A Társulási Tanács 2013 évben 8 ülést tartott, határozatképtelenség miatt ülés nem maradt el.

63
A Tanács 2013. február 21-én fogadta el a Társulás 2013. évi költségvetéséről szóló
határozatát, a közbeszerzési tervet és döntött a Projekt Megvalósítási Egység (PME)
felállítása tárgyában. E döntés szerint a 9 tagú PME tagjai a projektmenedzsment-szervezet
(K&Z Horizontál Kft.) 2 képviselője, Dr. Kovács Attila és Rózsa Borbála, mint a PME
vezetője és helyettese, a Társulás elnöke, Prof. Dr. Sztachó-Pekáry István, valamint későbbi
alelnöke, Dr. Iványosi Szabó András, Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata részéről
Hartyáni Gyula, a Bácsvíz Zrt. részéről Balogh Zoltán, a munkaszervezeti feladatokat ellátó
Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztály csoportvezetője, Balogh Zoltán, valamint a
közbeszerzési eljárás során kiválasztott műszaki ellenőr és mérnök, továbbá a tájékoztatásért
és nyilvánosságért felelős szervezet képviselői.
A Társulás 2013. évi költségvetésének módosítására egy alkalommal került sor, 2013.
december 6. napján. A módosított kiadási főösszeg 3.083.689 E Ft, a költségvetési bevételek
összege 3.041.876 E Ft.. A bevételek és kiadások egyenlege 41.813 E Ft, ebből működési célú
20.178 E Ft, felhalmozási pedig 21.635 E Ft.
A Társulás 2013. I. félévi gazdálkodásának helyzetéről szóló tájékoztató adatai szerint ezen
időszakban a bevételek 0,02 %-a, míg a kiadások 0,04%-a teljesült, az október 31-én
elfogadott III. negyedévi helyzetről szóló tájékoztató szerint pedig eddig az időszakig a
bevételek 0,08, a kiadások 0,11%-os teljesítést mutattak. A bevételek jellemzően a
támogatások, míg a kiadások a projekt megvalósítása érdekében beszerzett 10 elvi vízjogi
engedély hatósági eljárása során felmerült igazgatási szolgáltatási díjakból, a PR
tevékenységet ellátó szervezet részére fizetett előlegből, a projektmenedzsment szervezet
megbízási díjából és a közbeszerzésekkel összefüggő kiadásokból tevődnek össze.
A fentieken túlmenően a Társulási Tanács 2013. április 27-én fogadta el a 2012. évi
költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást, és döntött a 2014. évi költségvetési
koncepcióról, 2013. szeptember 12-én kiválasztotta a projekt logóját, és november 21-én
elfogadta a szervezeti és működési szabályzatát.
Mint Önök előtt az ismert, a Társulás Kunadacs, Kunpeszér, Szabadszállás, Kunszentmiklós,
Tass, Szalkszentmárton, Dunavecse, Apostag, Kecskemét, Helvécia, Ballószög, Fülöpháza,
Kerekegyháza, Lajosmizse, Kunbaracs, Ágasegyháza, Városföld, Izsák, Orgovány,
Kiskunfélegyháza, Gátér, Pálmonostora, Petőfiszállás, Fülöpjakab, Tiszakécske, Lakitelek,
Tiszaalpár, Nyárlőrinc, Bugac, Bugacpusztaháza tagtelepülések lakossága – elsősorban az
emberi fogyasztásra szánt – egészséges ivóvízzel való ellátása érdekében, a „Kék-víz ÉszakBács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Program” elnevezésű, KEOP-1.3.0/09-11-20110023 jelű projekt megvalósítására alakult. A projekt megvalósítása érdekében megkötött
támogatási szerződés 2012. július 2. napján lépett hatályba, és még ebben az évben
kiválasztásra került a projektmenedzser szervezet, valamint a közbeszerzési tanácsadó.
2013-ban kiírásra kerültek a tervezésre-kivitelezésre, valamint a mérnöki tevékenységre
vonatkozó közbeszerzési eljárások, ezek eredményeként 2013. december 17-én aláírásra
került a Projekt megvalósításához szükséges tervek elkészítésére és építési munkák
elvégzésére vonatkozó vállalkozási szerződés. Szintén ezen a napon került aláírásra a Projekt
megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátására
vonatkozó megbízási szerződés. Előreláthatólag a tervezés-engedélyezés 4,5 hónapot vesz
igénybe, ezt követően kezdődhetnek meg a kivitelezési munkálatok, melyek szerződésben
foglalt befejezési határideje 2015. március 15. napja.
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Tájékoztatom Önöket, hogy a közbeszerzési ajánlatok – az összességében legkedvezőbb
ajánlat értékelési szempontja szerinti legkedvezőbb ajánlatban szereplő ellenszolgáltatás
összege – ismeretében a Társulási Tanács felhatalmazta Elnök urat, hogy a Nemzeti
Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. és a Belügyminisztérium felé járjon el a
projekthez többletforrás biztosítása céljából. A kérelem szerint az elszámolható költség
növekménye – figyelemmel a megtakarításra és a tartalékkeret felhasználásával –
980.584.321 Ft volt. A kedvező döntés alapján volt meghozható a fenti közbeszerzési
eljárásokban a lezáró döntés.
A módosított támogatási szerződés szerint a projekt megemelt összes elszámolható költsége
nettó 10.513.973.047 Ft, ebből támogatás 8.315.230.338 Ft, míg az önerő – mely teljes
egészében BM Önerő Alap pályázatból finanszírozható – 2.198.742.709 Ft.
Kérem a T. Képviselő-testület, hogy előterjesztésemet megvitatni, az abban foglaltakat pedig
elfogadni szíveskedjék.
Ágasegyháza, 2014.február 3.
Füredi János
Polgármester

HATÁROZAT
Szám:8/2014. (II. 04.)

Tárgya:

A „Kék-Víz”- Észak-Bács-Kiskun Megyei
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása és beszámoló a Társulás 2013.
évi működéséről

Ágasegyháza Község Képviselő-testülete megtárgyalta Füredi János polgármester 7/2014.
számú előterjesztésében foglaltakat és az alábbi határozatot hozta:
1. Ágasegyháza Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a határozat
mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási
Megállapodást, és felhatalmazza Füredi János polgármestert annak aláírására.
2. Ágasegyháza Község Képviselő-testülete elfogadja a Társulás 2013. évi
működéséről szóló beszámolót.
Felelős : Füredi János polgármester
Határidő: azonnal
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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

═════════════════════════════════════════════════════
7/2014.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő- testület 2014. február 04.-i ülésére
Tárgy: Dr. Fazekas István jegyző, mint köztisztviselő 2013.évi teljesítményének értékelése
A teljesítménykövetelmények meghatározására a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. tv., valamint a köztisztviselők teljesítményértékeléséről szóló 87/2012.(XII.21)
Képviselő- testületi határozat alapján került sor.
A teljesítménykövetelmények teljesítését, a jegyző teljesítményértékelését, mint az egyéb
munkáltatói jogkör gyakorlója végeztem el.
Szakmai ismeret és jártasság, elemző - készség, ítélőképesség, pontosság, írásbeli és szóbeli
kifejezőkészség, felelősségérzet, hivatástudat, szorgalom, igyekezet területén kiválónak, míg
az általa vezetett csoport munkájának színvonala, a munka szervezettsége területén, átlagon
felülinek minősítem.
Az értékelés alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő- testület
elé.
Ágasegyháza, 2014.január 28.
(:Füredi János:)
Ágasegyháza Község Polgármestere

Határozati javaslat
Ágasegyháza Község Önkormányzat Polgármestere a Közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX. tv. -ben biztosított jogkörömben eljárva
Dr. Fazekas István jegyző 2013.évi teljesítményét „ kiválóan alkalmas” – nak
minősítem, melyet a Képviselő- testület tudomásul vesz, azzal egyetért és
elfogad, az értékelésről szóló tájékoztatást megköszöni.
Határidő: 2014.február 04.
Felelős: Polgármester
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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

═════════════════════════════════════════════════════
Előterjesztés szám: 6/2014.
Tárgya: Ágasegyháza Község Önkormányzat
épviselő-testületének 2014. évi munkaterve

E LŐTERJESZTÉS
az Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete
2014. február 04-i ülésére
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 4/2013.(II.12.) számú
határozatával elfogadott 2013. évi munkatervét teljesítette, a Testület az általa előre
meghatározott kérdésköröket és problémákat napirendre tűzte, s azokat kivétel nélkül
megtárgyalta.
A Képviselőtestület az eredetileg tervezett 9 ülés helyett 15 alkalommal ülésezett, melynek
során 62-szor határozati, 20-szor pedig rendeleti formában hozta meg döntéseit.
A Képviselő-testület által alkotott, illetve módosított rendeletek 2013-ben az alábbiak:
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének:
-

1/2013.(II.13) számú rendelete az önkormányzat 2013.évi költségvetéséről
2/2013.(II.13.) számú rendelete az önkormányzat 2012.évi költségvetésének
módosításáról
3/2013.(II.13.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásáról
4/2013.(II.13.) számú rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
5/2013.(II.13.) számú rendelete a talajterhelési díjról
6/2013.(II.13.) számú rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési
szabályzatáról szóló 2/2010.(II.09.) számú rendeletének a módosításáról

-

7/2013.(V.01.) számú rendelete az önkormányzat 2012.évi költségvetése
végrehajtásáról.

-

8/2013.(V.01) számú rendelete az önkormányzat 2013.évi költségvetésének
módosításáról
9/2013. (V. 01.) számú rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról
10/2013. (V.01.) számú rendelete az egyes szociális ellátásokról, igénybevételüknek
feltételeiről és eljárási szabályairól, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokért fizetendő térítési díjakról
11/2013. (V. 01.) számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos
hulladékkezelési közszolgáltatásáról szóló 12/2006. (XII. 19.) rendeletének a hatályon
kívül helyezéséről

-

-
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ezek
-

12/2013. (VI. 13.) számú rendelete az avar és kerti hulladék égetéséről
13/2013.(VI.28) számú rendelete az önkormányzat 2013.évi költségvetésének
módosításáról
14/2013.(VI.28.) számú rendelete a kiadások készpénzben történő teljesítésének
eseteiről
15/2013.(IX. 10.) számú rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és
elmulasztásának jogkövetkezményeiről
16/2013.(X.01) számú rendelete az önkormányzat 2013.évi költségvetésének
módosításáról
17/2013.(XI.28.) számú rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól
18/2013.(XI.28.) számú rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról
19/2013.(XI.28.) számú rendelete a filmforgatási célú közterület-használatról szóló
20/2013.(XII.20) számú rendelete az önkormányzat 2013.évi költségvetésének
módosításáról

Ha jövő évi munkák ütemezését meghatározó feladatainkat akarjuk mérlegelni, látnunk kell,
hogy elsősorban gazdasági jellegű próbatételeket tartogat számunkra az új esztendő. Ezen
terhek nagy része azonban örömtelinek is nevezhető, hiszen zömmel önként vállalt
beruházásaink megvalósításával összefüggésben merültek fel. Kötelezettségvállalással
kapcsolatos céljaink megvalósításához azonban jelentős önrész biztosítása szükséges, melyet
a mostoha pénzügyi feltételek között is ki kell tudni majd gazdálkodnunk. A feladat tehát
komoly, ám biztos vagyok abban, hogy következetes gazdálkodással, sok munkával,
fegyelmezett költekezéssel úrrá tudtunk lenni a nehézségek felett, és törekvéseink mindenek
dacára nem maradtak majd eredménytelenek Ismét nehéz időszak előtt állunk. Ezért
munkánkat a biztonság, a következetesség jegyében úgy kell ütemezni most, hogy előre
tudjuk, 2014-ben nem csak komoly takarékosságra, hanem feladat ellátási rendszerünk
további racionalizálására is szükség lesz.
A 2014-es esztendőben minden bizonnyal elkísérnek minket a helyzetünkből fakadó régi
(sajnos) ismerős gondok is. A gazdasági pressziók feldolgozása, az önállóság és az
önkormányzatiság megőrzése változatlanul nagy és komoly kihívás jelent számunkra. A
Képviselő-testület tehát akkor állítja össze munkatervét kellő felelősségtudattal, ha nem
téveszti szem előtt egy pillanatra sem, hogy a 2014-es esztendőben is számos olyan döntés
kell majd meghozni, amelyeknek messzeható, komoly, - néha - nehezen megállapítható
következményei is lehetnek. Ezért tehát ismételjük! A cél: a gazdaságban az önkormányzat
pénzügyi stabilitásának megőrzése; a működés területén a lehetőségekhez, realitásokhoz
képest legmegalapozottabb döntések meghozatala; a térségben az érdekeknek megfelelő
korrekt társulási formák megtalálása; magunk között pedig a település helyzetének józan
felismerése, és érdekeinek szerény, ám következetes képviselete.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztés
mellékletét képező munkatervet szíveskedjen elfogadni.
Ágasegyháza, 2014. február 3.
Füredi János
Ágasegyháza, Község Polgármestere
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Határozati javaslat
Tárgya: Ágasegyháza Község Önkormányzat épviselő-testületének 2014. évi munkaterve
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
Ágasegyháza Község Polgármestere 6/2014. számú előterjesztését, és
az abban meghatározott munkatervet változatlan formában elfogadta.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Ágasegyháza Község Polgármestere

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének
2014. évi Munkaterve
Február
1.) Ágasegyháza Község Önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetésének
elfogadása
előterjesztő: polgármester
előkészítő: jegyző
tárgyalják: bizottságok
meghívottak: SzMSz szerint
2.) Ágasegyháza Község Önkormányzat középtávú terve (2015 - 2017)
előterjesztő: polgármester
előkészítő: jegyző
tárgyalják: bizottságok
meghívottak: SzMSz szerint
3.) Támogatást megelőlegező hitel felvétele
előterjesztő: polgármester
előkészítő: jegyző
tárgyalják: bizottságok
meghívottak: SzMSz szerint
4.)

Ágasegyháza Község Önkormányzat képviselő-testületének 2014. évi munkatervének
megvitatása, elfogadása
előterjesztő: polgármester
előkészítő: jegyző
meghívottak: SzMSz szerint

3.) Egyebek
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Március
1.)

2.)

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatályos rendeleteinek
felülvizsgálata
előterjesztő: polgármester, jegyző
előkészítő: jegyző
megtárgyaló: bizottságok
meghívottak: SzMSz szerint
Egyebek

Április
1.) Beszámoló Ágasegyháza község 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról.
előterjesztő: polgármester
előkészítő: jegyző
megtárgyaló: bizottságok
meghívottak: SzMSz szerint
2.)

Ágasegyháza Község Önkormányzat 2013. évi ellenőrzési tervének teljesítéséről szóló
beszámoló megvitatása, elfogadása
előterjesztő: polgármester, jegyző
előkészítő: jegyző
meghívottak: SzMSz szerint

3.) Egyebek
Május
1.) A falunappal, díjak, kitüntetések adásával összefüggő döntések meghozatala
előterjesztő: polgármester
előkészítő: jegyző
meghívottak: SzMSz szerint
2.)

Egyebek

Június
1.)

Ágasegyháza Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása.
előterjesztő: polgármester
előkészítő: körjegyző
megtárgyaló: bizottságok
meghívottak: SzMSz szerint

2.)

Egyebek

3.)

Közmeghallgatás
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Szeptember
1.)Beszámoló Ágasegyháza Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésnek I. félévi
teljesítéséről.
előterjesztő: polgármester
előkészítő: jegyző
megtárgyaló: bizottság
meghívottak: SzMSz szerint
2.)

Átfogó értékelés Ágasegyháza Község Önkormányzat feladatainak ellátásáról
működéséről.
előterjesztő: polgármester, jegyző
előkészítő: jegyző
megtárgyaló: bizottság
meghívottak: SzMSz szerint

3.)

Egyebek

Október
1.)

Ágasegyháza Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása.
előterjesztő: polgármester
előkészítő: jegyző
megtárgyaló: Bizottságok
meghívottak: SzMSz szerint

2.)

Beszámoló a település lakosságának foglalkoztatottságáról, a munkanélküliség
arányairól
előterjesztő: polgármester
előkészítő: jegyző
meghívottak: SzMSz szerint,

3.)

Beszámoló a beiskolázásról, a község lélekszámának, a népesség összetételének
változásairól
előterjesztő: jegyző
előkészítő: jegyző
meghívottak: SzMSz szerint,

4.)

Az Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervének az elfogadása.
előterjesztő: polgármester
előkészítő: jegyző
megtárgyaló: bizottság
meghívottak: SzMSz szerint

5.)

Egyebek
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November
1.)

Beszámoló Ágasegyháza Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének
háromnegyed éves teljesítéséről.
előterjesztő: polgármester
előkészítő: jegyző
megtárgyaló: Bizottságok
meghívottak: SzMSz szerint

2.)

Ágasegyháza Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosításáról
előterjesztő: polgármester
előkészítő: jegyző
megtárgyaló: bizottságok
meghívottak: SzMSz szerint

3.) Előterjesztés Ágasegyháza Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési
koncepciójáról
előterjesztő: polgármester
előkészítő: jegyző
megtárgyaló: bizottságok
meghívottak: SzMSz szerint
4.)Egyebek
December
1.)

Előterjesztés Ágasegyháza község 2015. évi munkatervének megállapítására.
előterjesztő: polgármester
előkészítő: jegyző
meghívottak: SzMSz szerint

2.)

Előterjesztés az adók mértékének elfogadása tárgyában
előterjesztő: polgármester
előkészítő: jegyző
megtárgyaló: bizottságok
meghívottak: SzMSz szerint

3.)

Egyebek
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10. számú melléklet

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

76/388-387

Web:http://agasegyhaza.hu

76/571-060

E-mail: pmstrh@t-online.hu

═════════════════════════════════════════════════════
1/2014.

Indítvány
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-i ülésére
Tárgy: Szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása
Tisztelt Képviselő-testület!
A választási eljárásról szóló módosított 2013. évi XXXVI törvény 24. § (1) bekezdése
értelmében a szavazatszámláló bizottságok 3 tagját és szükséges számban póttagokat a
képviselő-testület az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően,
legkésőbb a szavazás napja előtti 20. napon a Helyi Választási iroda vezetőjének indítványa
alapján megválasztja.
A megválasztott bizottsági tagok megbízatása a következő országgyűlési képviselő választás
kitűzéséig tart.
Fentiek alapján a szavazatszámláló bizottsági tagok személyére az alábbi indítványt teszem:

Határozati-javaslat
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított 1997.évi C.tv. 23.§.(1)
bekezdése alapján Ágasegyháza községben a szavazatszámláló bizottságok tagjait és
póttagjait az alábbiak szerint választja meg:
001.sz. szavazókör szavazatszámláló bizottság: tagok:
- Borsodi Pálné
- Börönde Lászlóné
- Ungor József
póttagok: - Szaszkó Tiborné
- Szaszkóné Szentmiklósi Mónika
002.sz. szavazókör szavazatszámláló bizottság: tagok:
- Sztakó Mihályné
- Bódog Sándorné
- Csajbók János
póttagok: - Bús Jánosné
- Kurucz Sándor
Felelős: HVI vezetője
Határidő: értelemszerűen

Ágasegyháza, 2014. február 04.

dr. Fazekas István
Jegyző, Helyi Választási Iroda Vezetője
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Melléklet

VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGOK
(kivonat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényből)
14. § (1) A választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek
alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a
választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és
szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása.
(2) Választási bizottságok:
a) Nemzeti Választási Bizottság,
b) területi választási bizottság,
c) országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság,
d) helyi választási bizottság,
e) szavazatszámláló bizottság.
(3) Az egy szavazókörrel rendelkező településen a szavazatszámláló bizottság feladatés hatáskörét a helyi választási bizottság gyakorolja.
(4) A Nemzeti Választási Bizottság legalább hét, a szavazatszámláló bizottság,
valamint az egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottság legalább öt,
a területi választási bizottság, az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság és
a több szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottság legalább három tagból
áll.
16. § A választási bizottság választott és megbízott tagokból áll.
17. § (1) A 26. §-ban, a 28. §-ban, a 35. § (3) bekezdésében és a 171. § (1) bekezdésében
foglaltak kivételével
a) a szavazatszámláló bizottságnak és a helyi választási bizottságnak csak a
településen,
b) az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságnak csak az
országgyűlési egyéni választókerületben,
c) a területi választási bizottságnak csak a megyében, illetve fővárosban,
d) a Nemzeti Választási Bizottságnak csak magyarországi
lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja.
(4) A választási bizottság megbízott tagja az lehet, aki az adott választáson jelöltként
indulhat.
18. § (1) A választási bizottságnak nem lehet tagja
a) a köztársasági elnök,
b) a háznagy,
c) képviselő,
d) alpolgármester,
e) jegyző,
f) másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja,
g) a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint
h) jelölt.
(2) Nem lehet a választási bizottság választott tagja az (1) bekezdésben foglaltakon túl
a) párt tagja,
b) a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja,
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c) a választókerületben induló jelölt hozzátartozója,
d) 11 a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az
államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy
a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási
szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre
irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével, állami vezető.
24. § (1) A szavazatszámláló bizottság három tagját és szükséges számban póttagokat a
települési önkormányzat képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános
választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon választja
meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. A szavazatszámláló
bizottság tagjait és a póttagokat települési szinten kell megválasztani.
25. § (1) A választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat
nem nyújtható be.
(2) A választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról egy szavazással
dönt az Országgyűlés, a közgyűlés, illetve a képviselő-testület.
26. § Ha a választási bizottság tagjainak megválasztására határidőben nem kerül sor, a
szavazatszámláló bizottság tagjait a helyi választási iroda vezetőjének indítványára az
országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság, haladéktalanul megbízza.
13. A választási bizottság tagjainak megbízása
27. §
(2) A szavazatszámláló bizottságba, valamint az egy szavazókörrel rendelkező
településen a helyi választási bizottságba a választókerületben jelöltet, illetve listát állító
jelölő szervezetek, valamint a független jelöltek két-két tagot bízhatnak meg.
29. § (1) 14 A közös jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek együttesen jogosultak a
választási bizottság 27. § és 28. § szerinti tagjának megbízására.
(2) 15 Egy jelölő szervezet, illetve párt, valamint egy független jelölt egy választási
bizottságba legfeljebb a 27. § és 28. § szerinti számú tagot bízhat meg. E bekezdés
alkalmazásában a jelölő szervezet által megbízott tagnak kell tekinteni azt a megbízott tagot
is, akit a jelölő szervezet mint közös jelöltet vagy listát állító jelölő szervezet más jelölő
szervezettel együttesen bíz meg.
30. § (1) A választási bizottság megbízott tagját a választási bizottság elnökénél, a
szavazatszámláló bizottság megbízott tagját a helyi választási iroda vezetőjénél kell
bejelenteni.
(2) A választási bizottság megbízott tagját - a 27. § (1) bekezdése kivételével legkésőbb a szavazás napját megelőző tizenhatodik napon lehet bejelenteni.
33. §
(3) A területi választási bizottság, az országgyűlési egyéni választókerületi választási
bizottság, a helyi választási bizottság és a szavazatszámláló bizottság
a) választott tagjának megbízatása a következő általános választásra megválasztott
választási bizottság alakuló üléséig,
b) megbízott tagjának megbízatása a választás végleges eredményének jogerőssé
válásáig
tart.
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