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99/2/2013. szám. 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31.-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. II. sz. előirányzat átcsoportosítás a 2012. évi költségvetésben. 
Előadó: Gaál István polgármester 

 
2. Az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésének jóváhagyása. 

Előadó: Gaál István polgármester 
 
 

3. Közmeghallgatás témáinak megtárgyalása. 
Előadó: Gaál István polgármester 
 

4. Egyebek. 
 
 
 

1. Napirendi pont: 

II. sz. előirányzat átcsoportosítás a 2012. évi költségvetésben. 
 
 
 
Gaál István polgármester: a 2012. évi zárszámadás előtt a költségvetési előirányzatok között 
átcsoportosítás szükséges. A tervezetet előzetesen megküldtük a képviselőknek, bizottsági 
tagoknak. A napirend a 2013. január 31-i rendkívüli képviselő-testületi ülésen kerül 
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megtárgyalásra és jóváhagyásra. A testületi jóváhagyás előtt a bizottság áttekinti, ellenőrzi és 
véleményezi, javaslatot tesz a testületnek annak elfogadására. 
Az összes előirányzat változás 89.236 e Ft, melynek egy része csak technikai jellegű. A 
legfontosabb változások az írásos előterjesztésben bemutatásra kerültek, ezek közül csak 
néhányat emelnék ki.  
Az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatására kapott összeget az eseti és rendszeres 
pénzbeli előirányzatának növelésére fordítottuk.  
Az állam egyszeri vissza nem térítendő támogatást nyújtott az 5000 fő lakosságszámot meg 
nem haladó települések önkormányzata 2012. december 12-én fennálló adósságállományának 
teljes visszafizetéséhez, valamint ezen adósságállomány 2012. december 28-áig számított 
járulékainak megfizetéséhez. Ebből az összegből 31.250.000 Ft-ot a Finanszírozási műveletek 
szakfeladat Hosszú lejáratú hitelek törlesztése előirányzatának növelésére, 575.972 Ft-ot a 
2012. év IV.névi kamatfizetés előirányzatának növelésére fordítjuk. 
Az iparűzési adó alultervezett volt több mint 9000 e Ft-tal növeltük ezeket az előirányzatokat. 
Ezen kívül, Ágfalva Község Önkormányzat alá tartozó költségvetési intézmények 
(Polgármesteri Hivatal, Iskola, Óvoda) költségvetésének módosítása került beépítésre az 
önkormányzat összesített 2012. évi költségvetésébe. 
Ezekre a módosításokra nagyrészt amiatt került sor, mert az intézményfinanszírozás 
módosított előirányzatának egyeznie kell a teljesítéssel. Így mindhárom intézménynél a 
Működési költségvetési támogatás bevételi előirányzatának csökkentésével egyidejűleg a 
fentebb felsorolt mellékletekben szereplő kiadási előirányzatok is csökkentésre kerültek. 
 
Gálos Mihály bizottság elnöke: az előirányzat átcsoportosítás indokolt, az elmúlt évek során 
talán most volt a legindokoltabb, már csak a hitelkonszolidáció miatt is. A bizottság tagjai 
áttanulmányozás után azzal egyetértenek, és javasolják a Képviselő-testületnek a rendelet 
megalkotását. 
 
 
A képviselő-testület  7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0tartózkodással  az alábbi 
rendeletet alkotja meg: 
 
1/2013.(……….) Rendelet 
 
Ágfalva Község Önkormányzata Képviselőtestülete megalkotja 1/2013.(……….) rendeletét 
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.10.) rendeletének módosításáról. 

2. Napirendi pont: 
 
 
Az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésének jóváhagyása. 

Gaál István polgármester: az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tervezetét előzetesen 
megküldtük a képviselőknek, bizottsági tagoknak. A napirend a mai képviselő-testületi ülésen 
kerül megtárgyalásra és jóváhagyásra. A testületi jóváhagyás előtt a bizottság áttekinti, 
ellenőrzi és véleményezi, javaslatot tesz a testületnek annak elfogadására. 
Az éves 2013. évi költségvetés tervezete a már elfogadott koncepcióra épül.  
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Kiadásaink tervezésénél elsődleges feladatunknak tekintjük az intézmények működésének 
biztosítását, valamint megkezdett pályázataink befejezését. Működési kiadásainknál a 
takarékosságot tartjuk szem előtt. A dologi kiadásokat minden szakfeladaton a 2012. évi 
teljesítés határozta meg. 
Fontosnak tartom megemlíteni, hogy az Mötv., Áht., Ávr. számos változást hozott.  
2012-től a költségvetési rendeletben elkülönítetten kell megtervezni az önkormányzat és az 
általa irányított költségvetési szervek (ideértve a polgármesteri hivatal, óvoda) költségvetési 
bevételeit és kiadásait. Sajnos az iskolánk fenntartását és működtetését is átadtuk a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak, ezért értelemszerűen erre vonatkozó adatot a 
költségvetés nem tartalmaz. 
A költségvetési rendeletben megállapított bevételek és kiadások közgazdasági tartalom 
szerinti további részletezéséről mind az önkormányzat, mind az általa irányított költségvetési 
szervek részére külön elemi költségvetés készül.  
A kiküldött anyagban vannak olyan táblázatok (2/a és 3/a. mellékletek), melyek 
intézményekre lebontva mutatják, mennyi a bevételük, illetve kiadások. A 4. és 5. sz. 
mellékletben pedig bemutatásra kerül, mennyi állami támogatást kapnak az egyes 
intézmények, és mennyi támogatást kell az önkormányzatnak biztosítani, hogy a kiadások 
fedezete biztosított legyen. 
Sajnos továbbra is jellemző, hogy az óvoda tekintetében még most is kell támogatást 
biztosítanunk az intézmények működéséhez, de ez kisebb összeg lesz, mint az előző években, 
körülbelül 10 millió forinttal számolhatunk..  
Az iskola elvételével mind a kiadásaink mind a bevételeink csökkentek a kiadás körülbelül 30 
millióval csökken, bevételeink az átengedett szja teljes összegével a gépjárműadó 60%-val és 
az iparűzési adó 0,5 %-val 
Az óvodánál hiába emeltük az évek során a gyereklétszámot, a normatíva nem növekedett 
olyan jelentősen, hogy az összes kiadást fedezni tudjuk belőle. Éves szinten közel 10 m Ft 
önkormányzati támogatást kell adnunk. El kell gondolkoznunk azon – és az óvodavezetővel 
már beszéltem erről – hogy milyen takarékossági intézkedéseket tudnánk bevezetni. 
Reményeim szerint ez csökkeni fog azzal, hogy a gáztüzelésről átállnunk a vegyes tüzelésű 
kazánokra.  
A segélyek tekintetében többször beszéltünk a képviselőkkel arról, hogy aki tud dolgozni 
annak munkát fogunk biztosítani a segély feltételeként, illetve, hogy a rászorultságot 
fokozottan fogjuk vizsgálni. 
 
Dudás György képviselő: a magam részéről a munkaképes embereknek csak abban az esetben 
nyújtanék segélyt, ha hitelt érdemlően tudják igazolni, hogy nem találnak munkát. 
 
Kiss István képviselő: az egyik probléma, hogy ma már a munkaügyi központ által 
kiközvetített emberek is vissza tudnak élni az ilyen igazolásokkal. 
 
Dudás György képviselő: a szomorú, hogy aki tudna dolgozni az segélyt kér, de több idős 
ember él a településen aki viszont rászorulna, de szégyell kérni. 
 
Böhm András NNÖ elnök: egyet értek a felvetéssel, a parkgondozóink a tavaszi, nyári 
időszakban nagyon leterheltek, jól is jönne nekik plusz munkaerő. 
 
Gaál István polgármester: Amennyiben a témához több hozzászólás nincs, úgy felkérem a 
Pénzügyi Bizottság elnökét mondja el véleményét, és adjon tájékoztatást a Pénzügyi Bizottság 
döntéséről. 
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Gálos Mihály bizottság elnöke: a 2013. évi költségvetés tervezete nagyon összeszedetten 
ismertetésre került a pénzügyi bizottsági ülésen is és most is. A bizottság tagjai 
áttanulmányozták az előterjesztést, az abban foglaltakkal egyetértenek, és javasolják a 
Képviselő-testületnek a rendelet megalkotását. 
 
A képviselő-testület  7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0tartózkodással  az alábbi 
rendeletet alkotja meg: 
 

 
2/2013. (……….) Rendelet: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 2/2013.(……….) 
rendeletét az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 

3. Napirendi pont: 

Közmeghallgatás témáinak megtárgyalása. 
 

 
Gaál István polgármester: a közmeghallgatásra idén február 5-én kerül sor, az eddigi évektől 
eltérően nem az iskolában hanem a Fogadó épületében. Javaslom, napirendi pontként 
tájékoztassuk a lakosságot a Képviselő-testület 2012. évi munkájáról, valamint a 2013. évi 
feladatokról, illetve lehetőséget adva a véleménynyilvánításnak az egyéb felvetések pontokat 
határozzuk meg a közmeghallgatás témáinak. 
Ezek után részletesen ismertetésre került a tájékoztató. 
 
 
A képviselő-testület  7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
3/2013 (I.31.) Határozat: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakkal egyet 
ért, a 2012. január 26.-án megtartott közmeghallgatás napirendi pontjait az alábbiak szerint 
határozza meg: 
1. Tájékoztató a Képviselő-testület 2012. évi munkájáról. 
2.  Tájékoztató a 2013. évi feladatokról. 
3. Egyéb felvetések. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2013. február 5. 
Felelős  : Gaál István polgármester 
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4. Napirendi pont: 

Egyebek. 
 
 
Gaál István polgármester: a közös önkormányzati hivatal létrehozásával kapcsolatban még 
azért nem történt előrelépés, mert Kópháza és Harka települések között konfliktus van egyes 
kérdésekben. Az elmúlt időszakban új takarítónőt - Jung Tibornét - vettünk fel a hivatalba, a 
védő és könyvtár takarítását Horváth Henriatta látja el. 
A karácsonyi díszkivilágítás leszedésre került, ebben Gálos Mihály segítségét ezúton is 
köszönjük. A Doni megemlékezés jól sikerült idén is, az iskola tanulói ebben az évben is 
színvonalas műsorral készültek. 
Beindult a zsákos pet palackgyűjtés a faluban, az első zsákok kiosztása rendben megtörtént, és 
nagyon rövid időn belül 27 zsák beszedésre is került, aminek nagyon örülünk ezek szerint 
rávezethető a lakosság egy környezettudatos gyűjtésre. 
A szemétszállítással kapcsolatban még folynak a tárgyalások, ha törvény engedi, szeretnénk 
egy 10 éves szerződést kötni. 
A hóeltakarítás a környékbeli településekhez viszonyítva rendben megtörtént. 
A TRANSBORDER (Ágfalva-Somfalva közötti út) projekt remélhetőleg a következő 
hónapban lezárul, a végelszámolás elkészült, a somfalviakkal (Ausztria) már egyeztettünk, 
már az anyag fordítása folyamatban van. 
Az új védőnőnk, Bazsó Antalné pedig február 1-től áll munkába. 
 
 
 
Gaál István polgármester: Egyéb észrevétel, hozzászólás nem révén megköszönöm a 
Képviselő-testület részvételét a testületi ülést bezárom.  

 
 
 
 

 
Kmft. 

 
 
 

   Gaál István      Szováti Júlia 
   polgármester      mb.jegyző 

 


