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Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19. napján megtartott 

testületi ülésén 

 

Jelen vannak:  Balogh József János polgármester 

 Csaplár Tibor képviselő 

 Csernák Lászlóné képviselő 

 Juhász István alpolgármester 

 

Igazoltan távol van: Molnár Imre képviselő 

 

Tanácskozási joggal meghívott: Vincze Miklós jegyző 

 Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető 

 

Jegyzőkönyvvezető: Nagyné Balogh Csilla 

  

Balogh József polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket.  

A mellékletként csatolt jelenléti ív alapján megállapította az ülés határozatképességét, mivel a 

megválasztott 5 fő képviselő közül 4 fő megjelent és az ülést megnyitotta. 

 

Az ülés napirendje: 

 

Napirend: 

 

1./ Ágasegyháza Község Önkormányzata pénztartozás iránti perében alperesi nyilatkozat meghozatala 

     Előadó: Balogh József polgármester, Vincze Miklós jegyző 

2./ Egyebek 

 

Balogh József polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. 

 

A Képviselő-testület az ismertetett napirendet egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. 

 

49/2014. (VI.19.) Kt. NORMATÍV határozat   

2014. június 19-én megtartott  

képviselő-testületi ülés napirendje 

 

Normatív Határozat 

 

Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 19-i ülésén az alábbi napirendet 

fogadja el: 

Napirend: 

1./ Ágasegyháza Község Önkormányzata pénztartozás iránti perében alperesi nyilatkozat 

     meghozatala 

     Előadó: Balogh József polgármester, Vincze Miklós jegyző 

2./ Egyebek 

 



 

 

Felelős: Vincze Miklós jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Az 1. napirendi pont tárgyalása: 

Ágasegyháza Község Önkormányzata pénztartozás iránti perében alperesi nyilatkozat meghozatala 

 

Balogh József polgármester: Ezzel a napirenddel kapcsolatban átadnám a szót Jegyző Úrnak, mivel konkrét 

felvilágosítást az előzetes tájékozódás miatt ő tud adni. 

Vincze Miklós jegyző: Ágasegyháza és Fülöpháza önkormányzatok között 2008-ban körjegyzőség állt 

fenn. A körjegyzőség alakítására és fenntartására a két település képviselő-testülete 2007-ben 

megállapodást kötött. A megállapodás pénzügyi feltételeit a 7-8 pont részletesen taglalja, eszerint a 

körjegyző bérét a települések 60-40%-ban viselik, míg a hivatalok működésével kapcsolatos dologi, 

személyi és egyéb költségeket a települések önállóan, külön-külön finanszírozzák. A megállapodás a 

bevételeket is 60-40%-ban osztotta meg. 2008-ban a két testület elfogadta a ¾ éves beszámolót és 

módosította a költségvetést. A beszámolóban 13 millió forint befizetést ismertek el Fülöpháza részéről. A 

körjegyzőség 2008. december 31. napjával megszűnt, utána minden település hivatala önállóan működött 

tovább. A körjegyzőségre vonatkozó zárszámadás előterjesztésére, és zárszámadás elfogadására nem került 

sor. Ágasegyháza felkért egy könyvvizsgálót a fülöpházi tartozás kimutatása érdekében. A könyvvizsgálat 

eredményeként a tartozás összege 3,7 millió forintban került meghatározásra. A könyvvizsgáló - a 

körjegyzőségi megállapodás figyelmen kívül hagyásával - minden költséget 60-40%-ban osztott meg. A 

tavalyi évben Ágasegyháza adósságrendezési eljárást kezdeményezett a Kecskeméti Törvényszéken, melyet 

a Törvényszék elutasított. Az ügyet Ágasegyháza bíróságra adta. 2014. május 9-én volt már egy tárgyalás, 

ahol a bíró két lehetőséget kínált fel, vagy szakértőt rendel ki, aki megállapítja a tartozás összegét, vagy 

pedig az alperes, tehát Fülöpháza testülete dolgozza ki, hogy milyen költségeket fogad el Ágasegyháza 

követeléséből. Jártunk Ágasegyházán, ahol a gazdálkodási előadóval minden könyvelési tételt átnéztünk. 

Ezekből az derül ki, hogy a körjegyző bérét már 2007. december hónapra vonatkozóan is megosztották, 

holott a körjegyző kinevezésére csak december 27-től került sor, tehát erre a hónapra csupán 5 napot 

lehetett volna Fülöpházára terhelni 40%-ban. A körjegyző 2008. januári bére egyébként magasabb, mint a 

későbbiek, melyből egyértelműen kiderült, hogy a 2007. december 27-től történő kinevezése utáni bért a 

januári bér kifizetésekor kapta meg. Tehát 12 helyett 13 havi bért könyveltek el a körjegyzőség terhére. 

Ezen felül az Ágasegyházán dolgozó gazdálkodási főmunkatárs bérét is érvényesíteni szerették volna, amit 

nem tudunk elfogadni, hiszen a megállapodás szerint az alkalmazottakat minden település maga 

finanszírozza. Nem fogadjuk el a Kódexpress Kiadó számláit. Ez papír alapon kiadott 

jogszabálygyűjtemény, ami 1120 ezer forintba került. Ez a tétel még korábbi évek kötelezettségvállalásából 

adódik. A körjegyzőség megrendelte a Complex Kiadó naprakész elektronikus jogtárát, melynek költségeit 

már el tudjuk fogadni. A kiadások között szerepel az ingatlankataszteri szoftver megrendelése, amelynek 

összege 578 ezer forint. A szoftvert egy olyan cégtől rendelte meg a körjegyző, amelynek vezetője a 

ágasegyházi hivatalnál építésügyi ügyintézőként alkalmazásban állt. A fülöpházi képviselő-testülettől 

azonban a körjegyző nem kapott a szoftver megrendelésére vonatkozóan felhatalmazást. 

A körjegyző kiküldetésének 60-40%-os megosztását elfogadjuk, viszont a többi ügyintézőjét nem. Mindent 

figyelembe véve és átvizsgálva az összes befizetett tételt, valamint a kiadásokat, 416.846,- Ft marad, 

amivel minden bizonnyal tartozik Fülöpháza Ágasegyházának. 

Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető: Volt még egy tétel, mégpedig a 2008-as országos ügydöntő 

népszavazás, amelynek 194 ezer forintos bevételét a könyvvizsgáló nem állított be bevételként. 

Balogh József polgármester: Nagyon köszönöm nektek Jegyző Úr az alapos, mindenre kiterjedő munkát. 

Egyetértek az elhangzott összeggel, amit még fizetnünk kell. Képviselő-társaim, egyetértetek-e az 

elhangzottakkal? 

 



 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta. 

 

50/2014.(VI.19.) sz. Kt. határozat 

Alperesi nyilatkozat 

 

Határozat 

 

1.) Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzata 

által Fülöpháza Község Önkormányzatával, mint alperessel szemben kezdeményezett 

3.815.227,- Ft tőke és kamatai pénztartozás iránti perében a keresetben foglalt pénztartozással 

kapcsolatban úgy nyilatkozik, hogy a pénztartozás összegét 416.846,- Ft, azaz 

négyszáztizenhatezer-nyolcszáznegyvenhat forintban ismeri el. 

2.) Felkéri a polgármestert, hogy a Kecskeméti Járásbíróság 11.G.20.442/2014/6 számú végzésében 

foglaltak alapján, jelen határozatban foglaltaknak megfelelően, az alperesi nyilatkozatot tegye 

meg. 

Felelős: Balogh József polgármester 

Határidő: 2014. június 20. 

 

A 1459-3/2014 számú alperesi nyilatkozat a jegyzőkönyv 1. számú melléklete. 

 

 

 

Balogh József polgármester megköszönte a jelenlévő képviselők és munkatársak részvételét. Mivel az 

ülésnek több napirendje, bejelentése, kérdése és hozzászólása nem volt, a polgármester az ülést 16:30 

órakor bezárta. 

 

 

 

Kmf. 

 

 Balogh József János Vincze Miklós 

 polgármester jegyző 


