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J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 17.-én a 
Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott üléséről. 
 
 
Jelen vannak: Gaál István   polgármester 
   Szimon Zoltán alpolgármester 

Dudás György, Gálos Mihály, Kiss István, Kirchknopf Günter, Pék Zsuzsánna képviselők. 
 
 
Meghívottak:  Böhm András  NNÖ Elnöke 
   Szováti Júlia  mb.jegyző 
 
Gaál István polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, azt megnyitja. 
Javaslatára a képviselő-testület az alábbi napirendi pontok tárgyalását határozza meg: 
 
N a p i r e n d : 
 

1. Védőnői pályázat elbírálása. 
Előadó: Gaál István polgármester 

 
2. Közös Önkormányzati Hivatal kialakításával kapcsolatos megállapodás 

jóváhagyása. 
Előadó: Gaál István polgármester  

 
 
 
 
 
1. N a p i r e n d : 
 

Védőnői pályázat elbírálása. 
 
 
Gaál István polgármester: mindenki előtt ismeretes, hogy az előző időszakban kiírt védőnői 
pályázatunk eredménytelenül zárult le. A védőnői feladatokat jelenleg is helyettes védőnő, 
Rokob Mária tölti be. Az ismételt pályázati kiírásra egy pályázó, Bazsó Antalné anyaga 
érkezett be. Korábbi munkáját szakmai szempontból ellenőriztük, a volt munkahelyén kiváló 
véleménnyel voltak a munkáról és elmondták, hogy szakmailag nagyon megbízható.  
Az átadás-átvétel megoldásáról már egyeztettem Rokob Máriával, akinek a munkaviszonyát a 
pályázó felvétele esetén 2013. február 1-vel megszüntetnénk, illetve a Dr. Német János 
háziorvosunkkal is megoldható a kapcsolatfelvétel. 
A pályázó jelenleg Sopronba költözött, így a költségtérítése sem lenne magas. 
A pályázó pályázati anyagát a képviselők előzetesen kézhez kapták, azt megismerhették, így 
döntésüket meghozhatják. 



A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
1/2013.(I.17.) Határozat: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a védőnői feladatok ellátására 2013. 
február 1-től határozott időre 2015.szeptember 30-ig tartó közalkalmazotti jogviszonyban 
kinevezi Bazsó Antalné 4138 Komádi, Bartók Béla utca 20. szám alatti lakost. 
Havi illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény valamint az 
igazolt munkaviszonya figyelembevételével 164.500 forintban határozza meg. 
 
Határidő: 2013. február 1. 
Felelős  : Gaál István polgármester 
 
 
 
2. N a p i r e n d : 
 
 
 

Közös Önkormányzati Hivatal kialakításával kapcsolatos megállapodás 
jóváhagyása. 

 
 
Gaál István polgármester: a korábbi testületi ülésen döntött a Képviselő-testület a közös 
önkormányzati hivatal létrehozásáról Kópháza székhellyel. A mai nap már biztosan 
tudjuk, hogy a közös hivatal Kópháza, Harka, és Ágfalva részvételével jön létre. 
Fertőrákos község nyilatkozott, és hivatalosan is tájékoztatott minket, hogy nem kíván 
csatlakozni. 
A megállapodás tervezet ismételten azért terjesztettük be a képviselők elé, mert abban 
változások történtek, és szeretnénk, ha a megállapodás aláírása előtt teljes körű legyen a 
tájékoztatás.  
A Képviselők előzetesen kézhez kapták, alapjaiban változás ebben már nem történt, az 
új tervezetben a három megmaradt község szerepel, Ágfalva szempontjából a szerkezeti 
felépítés nem fog változni, más esetben még egyeztetések folynak, de ez minket már 
nem érint. Ebből a megállapodásból is kitűnik, hogy az előzőekben megbeszéltek 
szerint a településen állandó kirendeltség működik, a félfogadásban sem várhatók 
változások, illetve a jegyző is rendszeresen látogatja a települést, így a lakosok változást 
nem fognak érzékelni. Kezdeményeztem, hogy a megállapodás mellékletét képezze a 
jegyző pontos ügyfélfogadási rendjének a rögzítése. 
A magam részéről elfogadhatónak tartom, de javasolom a megállapodásban rögzíteni, 
hogy a legfontosabb kérdésekben való döntéshozatal a polgármesterek közös 
döntéséhez legyen kötve. Valamint azt, hogy ha Kópháza község fizeti a gazdasági 
előadót, akkor a megállapodásban ez a dolgozó ténylegesen a kópházi kirendeltséghez 
kerüljön megjelölésre. Amennyiben valakinek kérdése vagy észrevétele lenne, úgy 
kérem, tegye fel, a magam részéről javasolom elfogadásra. 
 
Pék Zsuzsánna képviselő: Előbb elhangzottakkal kapcsolatban két kérdésem lenne. Az 
első: látom, hogy a segédtáblákban szerepel, hogy a jegyző, aljegyző bérét és a dologi 



kiadásait is fizetjük, de érdekelne, hogy a munkát így is olyan hatékonyan el tudjuk 
majd látni, mintha a jegyző állandó jelleggel a településen működne? 
A másik kérdésem pedig, hogy kapunk e plusztámogatást azért, hogy egyesülünk, vagy 
egyáltalán mi a haszon a dologból? 
 
Gaál István polgármester: Az első évben szinte biztosra mondható, hogy a feladatok 
növekednek, de plusz bevételhez nem fogunk jutni. A későbbiekben, a megalakulást és 
az átmeneti időszakot követően várhatóan normalizálódik a helyzet. Gyakorlatilag ez az 
egyesülés nem plusz bevételhez juttat minket, hanem ez egyfajta megtakarítás lesz, amit 
úgy képzelek el, hogy egy-kettő szolgáltatás, mint pl.: logopédia szolgálat a kistérségi 
társuláshoz hasonló módon közösen oldanánk meg, a közös finanszírozásnak 
köszönhetően pedig csökkentenénk a saját kiadásainkat. A munkát úgy vélem 
ugyanolyan hatékonyan meg tudjuk majd szervezni, amennyiben pedig az 
önkormányzati választásokig úgy látja a testület, hogy az együttműködés nem életképes 
kezdeményezi a kiválást. 
 
Böhm András NNÖ elnök: több településről - akikkel a nemzetiségi önkormányzat 
kapcsolatban van – halljuk, hogy folyamatosan alakulnak a közös önkormányzati 
hivatalok. Úgy gondolom, hogy remélve, hogy előnyöket fogunk élvezni, bizalmat kell 
szavaznunk. 
 
Dudás György képviselő: véleményem szerint már jóval korábban, mint 2014-es év 
kiderül, hogy működik e rendszer, amennyiben nem akkor kell megtennünk a lépéseket, 
addig bízzunk a sikerében 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
2/2013.(I.17.) Határozat: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal 
létrehozásával összefüggő megállapodás tervezettel kapcsolatos napirendi és szóbeli 
előterjesztést megtárgyalta. 
A Képviselő-testület azt elfogadja azzal, hogy egyidejűleg felkéri a polgármester, hogy 
kezdeményezze a gazdasági előadó a Kópházi kirendeltségben történő pontos helyének 
megjelölését, illetve a megállapodásban kerüljön rögzítésre, hogy a közös önkormányzati 
hivatallal kapcsolatos legfontosabb döntések meghozatalában a polgármester egyetértése 
szükséges.  
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2013. február 1. 
Felelős  : Gaál István polgármester 
 
 
 
 
 
 



 
Több hozzászólás nem lévén megköszönte a jelenlévők megjelenését és az ülést bezárta. 

 
 
 

Kmft. 
 
 
 
 

   Gaál István     Szováti Júlia 
   polgármester       mb.jegyző 
 
 


