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99/3/2013. szám. 
 

 
J e g y z ő k ö n y v 

 
Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 5-én az Ágfalvi 
Fogadó helyiségében (Ágfalva, Daágh utca 1.) megtartott közmeghallgatásról. 
 
Jelen vannak:  Gaál István   polgármester 
   Szimon Zoltán  alpolgármester 

Dudás György, Kirchknopf Günter, Kiss István, Pék Zsuzsanna képviselők. 
 
 

Meghívottak:  Böhm András   NNÖ Elnöke 
   Szováti Júlia  mb.jegyző. 
 
Ágfalva község lakossága részéről:  36 fő. 
 
 
Gaál István polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, azt megnyitja. 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CXXXIX. törvény alapján a képviselő-
testület évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a 
választópolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést, javaslatot 
tehetnek. Ezen kívül mi is szeretnénk szólni néhány a községet érintő fejlesztésekről, elért 
eredményekről tájékoztatást adni.  
Javaslatára a képviselő-testület az alábbi napirendi pontok tárgyalását határozza meg: 
 
 
 
N a p i r e n d : 
 
1. Az tájékoztató a Képviselő-testület 2012. évi munkájáról, tájékoztató a 2013. évi 

feladatokról, egyéb felvetések. 
Előadó: Gaál István polgármester 

 
 

 
 
1. Napirendi pont: 

 
 

Az tájékoztató a Képviselő-testület 2012. évi munkájáról, tájékoztató a 2013. évi 
feladatokról, egyéb felvetések. 

 
 

Gaál István polgármester: az elmúlt évben végzett fontosabb fejlesztésekről, elért 
eredményekről szeretnék rövid tájékoztatást adni és egyben kérni a jelenlévőket, hogy 
közérdekű kérdéseiket, javaslataikat tegyék meg. 
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A főbb eseményeket az óvodával kezdeném, ahova jelenleg 99 gyermek jár. Óvodánkkal 
kapcsolatban folytatjuk a kétnyelvű oktatást, a napokban derült ki, hogy megnyertük az u.n. 
MULTILING elnevezésű projektet, amelyhez már részben az iskolánk is kapcsolódik. 
Az óvodánkban az elmúlt évben végrehajtott legfontosabb feladatok a következők voltak: 
lecseréltük a pagoda tetejét Molnár Péter ágfalvi lakos segítségével, mivel az már veszélyessé 
vált, ezzel egyidejűleg az udvar rendbetétele is megtörtént, ahol négy fa kivágásra  került, 
szintén azért mert veszélyeztette a gyermekeket, óvónőket. Szintén az udvarra vásároltunk 
kerti pavilont, melyhez 50 %-os áron 285.000 e forintért jutottunk hozzá, és amelyhez 
mintegy 100.000 forinttámogatást kaptunk Dr. Németh János háziorvostól. Volt egy 
komolyabb dugulás, ami elhárításra került.  
A növekvő gyereklétszámra való tekintettel az Egyesületek háza udvarát is alkalmassá tettük 
arra, hogy fogadjon óvodás csoportot. Ott egy új játszóteret alakítottunk ki illetve elhelyeztük 
a Somfalváról (Ausztria) kapott buszvárót, pavilont.  
Végül pedig az óvodába főként költségmegtakarítás céljából beüzemeltünk egy fatüzeléses 
kazánt, melyben az eddig szétosztogatott, az árkok és terek takarításából származó hulladék 
fát fogjuk égetni, ami várhatóan a felére csökkenti majd a kiadásainkat.  
A Váci Mihály Általános Iskolában a Schefflenz (Németország) testvérközségből érkező 
diákok fogadása rendben lezajlott és nagyon jól sikerült. Az elmúlt évben is megtörtént a 
szokásos festés a termekben, ahol erre szükség volt. A számítógép terem villamosenergia 
ellátásához szükséges villanyvezeték szerelése még az átadás megtörtént.  
Mindenki előtt ismeretes, és magam is több fórumon elmondtam, hogy az iskolát 2013. január 
1-től átadtuk a Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó Központnak, mindösszességében 86 
millió forint költöttünk, a fenntartás mindenképpen átvették volna, a működtetésről 
nyilatkozhattunk volna, azonban erre pénzeszközünk nem volt. 
A Polgármesteri Hivatalban is változások voltak, egy fő nyugdíjazása megtörtént, két fő 
Porga Viktória gazdálkodási vezető-tanácsos és Skarlát Éva hivatalsegéd pedig átkerült járási 
hivatalhoz, így összességében négy köztisztviselő, egy közalkalmazott és magam maradtunk. 
Porga Viktória ügygondnoki feladatkörben továbbra is jár a hivatalba, ahogy már korábban 
tájékoztattuk a lakosságot hétfőnként 8-10 óráig tartja meg az ügyfélfogadását.  
Tudomást szerezhettek már arról is, hogy Magyarné Artner Hajnalka védőnő elment szülni, 
2012 évben szeptember 30-ig a védőnői feladatokat Őr Mária látta el, a helyettesítési munkát 
ezután Rokob Mária látta el. 2013. február 1-től pedig az ismételten kiírt pályázati felhívásunk 
során Magyarné Artner Hajnalka visszajöveteléig felvettük Bazsó Antalnét. 
A településen végrehajtott legfontosabb feladatok, amiket végrehajtottunk: kitisztítottuk 
Sopron határától kezdődően a temető feletti utat és kitakarítottuk a Gyógy utca végén 
található területet, hogy átjárható legyen, valamint a Lépesfalvi úton kivágattunk 5 darab 
veszélyes fát. A TRANSBORDER (Ágfalva-Somfalva közötti út) projekttel kapcsolatban 
Nagy Róberttel a kisajátítási eljárás keretében a terület rendezése megtörtént, 9 millió forint 
még nem került kifizetésre, de a zárásra még a napokban sor kerülhet.  
Megvásároltuk az Ágfalvi Fogadó épületét, melyhez egy ingatlanárverés kapcsán 24 millió 
forintért juthattunk hozzá.  Ezen felül a Hegy utca 33 szám altti ingatlanunk mellé 
megvásároltuk a mellette található Hegy utca 33/A szám alatti ingatlant, így ott egy 
egybefüggő területet szereztünk, melyen reményeim szerint az elkövetkező években  egy 
alkotóház kerül majd kialakításra.  
A Tájházunkban a cserépkályha lebontása és annak újraépítése Dudás György és Német Béla 
segítségével megtörtént, melyet ezúton is köszönünk.  
Az Evangélikus templom kifestéséhez előrehozott támogatás címén hozzájárultunk, azok 
után, hogy 30 millió forintot nyertek felújításra. 
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Az Egyesületek házában a tetőcsere megtörtént illetve a veszélyes fák itt is kivágásra 
kerültek. Az épületében pedig az eddig a Tűzoltó Egyesület részére biztosított helyiség 
átmeneti megoldásként lakás céljára szolgál. 
Egy pályázat keretében a Fehérúti parkoló került megépítésre, ennek gyakorlatilag az ÁFA 
részét kell kifizetnünk, egyéb kiadásait a Tanulmányi Erdőgazdaság finanszírozza a 
Kecskehegyi kilátóval kapcsolatos projekt keretében. 
A Liget utca végén található Magyar földek villany és víz beruházása megkezdődött, a 415 
hrsz. telkeken ez részlegesen fog bekövetkezni.  
Új adóként bevezettük az idegenforgalmi adót, de ez a lakosságot nem érinti. Olyan adót mely 
az ágfalviakat érinti nem vezettünk be, de a magánszemélyek kommunális adójával 
kapcsolatban változtattunk, megvontuk a kedvezményeket, ezzel egyidejűleg minden 
tulajdonos 14.000 forint/ ingatlan összeget fog fizetni. 
A rendezvényeink, Falunap, Gesztenye – és ikerfesztivál rendben lezajlott. A Német 
Nemzetiségi Önkormányzattal a kapcsolatunk továbbra is kiváló. Külföldi kapcsolataikkal 
továbbra is ápoljuk, megújítottuk a testvérközségi megállapodást Schefflenz-el 
(Németország), Oberixingen (Németország) településsel is kapcsolatot tartunk, de 
elsődlegesen egyházi. Végül pedig, de nem utolsó sorban a Német Klub jóvoltából két 
emlékpadot helyezhettünk el a településen. 
A lakosságot nem érinti, de azért tájékoztatom Önöket, hogy az elmúlt évben lemondtam a 
LEADER elnökségről, munkámat a továbbiakban alelnökként folytatom. 
A 2012. év egyik legfontosabb eseményeként pedig elmondhatom, hogy a konszolidáció 
keretében az állam a község 83 millió forint adósságát fizettek ki, amivel sok pénzünk nem 
lesz, de legalább nullán állunk. 
2013 évben nagyobb beruházásokat nem tervezünk, jelenleg két pályázatot adtunk be, az 
egyik a temető rendbetételét, urnafal felépítését és a ravatalozó felújítását, a másik pedig az 
erősen felújításra szoruló polgármesteri hivatal felújítását célozza meg.  
Ezen felül két nagy feladattal számolunk az egyik a Transborder (Ágfalva-Somfalva közötti 
út) projekt lezárása, és ha a tárgyalások lezárása után a Kópháza és Harka községekkel a 
Közös Önkormányzati Hivatal kialakítása, ezen felül pedig a takarékos gazdálkodás 
megvalósítása az elsődleges célunk. 
Kérem a jelenlévőket tegyék fel kérdéseiket, észrevételeiket. 
 
 
Hozzászólások/Kérdések: 
 
 
Ligeti Katalin: nekem csak olyan észrevételem lenne, hogy a költségvetés kapcsán nem 
hallottunk útfejlesztésről. Nagy Zsolt sajnálatos módon elhunyt, a felől szeertetnék 
érdeklődni, hogy az építőközösségbe befizetett pénzünk hova került amit útra is lehetett volna 
fordítani. Továbbá ha jól tudjuk voltak tervek ezekre az utcákra ezeket megkaphatnánk e. 
Itt is van 103 telek és az utcák járhatatlanok. Az után is érdeklődnék, hogy van e arra 
lehetőség, hogy az önkormányzat felméresse a területet és árajánlatot kérne, hogy mennyibe 
kerülne az utcák leaszfaltozása és akkor a lakosok nyilatkozhatnának, hogy hozzá tudnak e 
járulni a megépítéshez. 
 
 
Cser Gábor: szeretném a kommunikáció újragondolására felhívni a képviselők figyelmét. 
Korábban e-mail-ben jeleztem, hogy a Határőr utcában a közműrákötések miatt beszakadt az 
út és az esőzéseket követően a felső szakaszról járhatatlan az utca. Mivel a 
közműszolgáltatókkal önök állnak szerződésben jeleztem önök felé, nem tudom, hogy 
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intézkedés történt e, de részemre válasz nem érkezett. Nem rosszindulatból, de szeretném 
kérni, hogy ügyeljenek a lakosság felé történő visszacsatolásra, amennyiben pedig intézkedés 
történ azt köszönöm. 
 
Grosszmann Éva: Elkészült a zsákutcánk, amit ezúton is nagyon szépen köszönünk, bár még 
most is közlekedne ott motorosok, nem tudom, hogy velük lehet e valamit tenni. 
 A másik problémám, hogy a hótoló akkor rendszeresen jött, amikor 5 cm hó volt, de amikor 
30 cm esett le akkor nem. Nem lehetett volna ezt fordítva? 
A másik amire kíváncsi lennék, hogy muszáj volt a falugyűlést és a véradást egy napra rakni? 
 
Gaál István polgármester: az első kérdésre válaszolnék először. Az építőközösség pénzéről 
nekünk nincs tudomásunk, ezt az ügyvédtől kellene megkérdezni, aki az egészet rendezte. A 
teljes aszfaltozásra nincs pénzünk, minden évbe 600.000 Ft körüli összeget költünk ezeknek 
az utcáknak a rendbetételére, de ez sem elég Tervek valóban vannak az utcáikról, de ezek 
lejártak, korábban a teljes anyagot szkennelve már megküldtem valamelyik érintettnek, de 
szívesen rendelkezésre bocsájtom még egyszer. Annak viszont nem látom akadályát, hogy 
felméressük az utcákat, hogy legyen viszonyítási alapjuk, a temető utcára 27 millió forintos 
ajánlatot kaptunk. Bizom benne, hogy a kapcsolódó területek rendezése is megtörténik, így ott 
is látszani fog, hol lesznek a hátsó utcák, és esetleg még pályázni is lehetne rá, ha lenne ilyen 
kiírás. De ezzel kapcsolatban ismételten kérném, hogy keressenek egy olyan embert, aki 
ezeket összefogja, koordinálja. 
A Határőr utcában a közműrákötések következtében valóban sérült az amúgy sem 
kifogástalan állapotú út. Ezt, amikor észleltük jeleztük is, mivel ilyen esetben a rákötést 
rendező felelőssége az eredeti állapot visszaállítása. Az, hogy erre választ nem kapott 
meglepő, mivel általában minden ilyen megkeresésre válaszolunk. Mindenesetre intézkedés 
történt az ügyben. A magam részéről megköszönöm az ilyen jellegű bejelentéseket, és a 
továbbiakban is kérem, hogy az ilyen jellegű problémákat jelezzék felénk. 
A Fenyő utca végén elhelyeztük a sorompót, az hogy ott a tiltás ellenére motorosok 
közlekednek, nem tehetünk, tudom, milyen járművekről van szó, ezt kiküszöbölni, ha oda 
még egy 1,5 m árkot ásunk, bár lehet, hogy ezek a járművek még úgy is el tudnak menni.  
A hótoló rendszeresen jár, de el kell mondanom, hogy kiemelt útvonalakat meghatároztunk 
neki. Annak ellenére, hogy a Fő utca nem hozzánk tartozik, a busz útvonala miatt kénytelenek 
vagyunk kb. óránként takarítani az utat, ezen kívül a várók, intézmények, bolt előtti területek 
az elsődlegesek, de ettől függetlenül folyamatosan megy a munka. Kiss János munkájával 
rendkívül meg vagyok elégedve, ezúton is köszönöm neki.  
Itt szeretném elmondani, hogy az Ágfalvi Krónikában is megjelent, de itt is elmondom a hó 
eltakarításra vonatkozó szabályokat, és ez nem csak a lakóházak előtti úttestre vonatkoznak, 
kérek mindenkit, hogy a saját területét tartsa rendbe, 
A véradást nem mi szervezzük, az sajnálatos, hogy ez pont egy időpontra esett, de ha ezt 
előbbi időpontra rakjuk a közmeghallgatást, úgy több eseményről nem tudtam volna Önöknek 
beszámolni, de úgy gondolom, hogy többen vannak, akik a véradásról ide tudtak jönni, jövőre 
igyekszünk ezt megoldani. 
 
Kelemen László: szeretnék érdeklődni, hogy a Hegy utca végében levő sarokkal nem lehetne 
e valamit csinálni, mert tudják ott lakom, és rendszeresen ott fordulnak meg az autók, nem a 
kialakított parkolóban, volt rá példa, hogy rátolattak a kerítésre. 
 
Gaál István polgármester: ezzel a helyzettel mi nem tudunk mit kezdeni, az önkormányzat a 
kialakított parkolót az utca végén, számomra is érthetetlen, hogy miért nem azt használják.  
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Liget Gábor: a somfalvi útra szeretnék javaslatot tenni. Több helyen létesítettek kiállókat, 
hogy szélesebb járművek esetén el lehessen férni. Többen nem jönnek rá, hogy ez mi, a 
napokban félre álltam, hogy elférjünk, azt hitték parkolok és kielőztek. Szeretném javasolni, 
hogy táblával jelezzék, mi célt is szolgál ez valójában. 
A másik, amit szerettem volna, hogy volt szó róla, hogy az utcák végében található osztatlan 
közös területen valami féle park, kis focipálya alakul, de ez nem történt meg. Sőt ezzel együtt 
több telken sem került normálisan lenyírásra a fű, jó lenne ezt szigorúbban betartani. Én 
várhatóan kapok 50 darab facsemetét, ha így lesz, úgy szeretném az osztatlan közös terület 
parkosításához felajánlani. 
 
Gaál István polgármester: A facsemetéket köszönettel elfogadjuk. Amennyiben a közösség 
összefog, és jó ötlete van, a terület hasznosítására mi támogatjuk. A rendbetételre pedig 
gondunk lesz.  
 
 
Lakatos Vendel: Több dolgot szeretnék. Örülünk, hogy a temetőt szépítgetjük több millió 
forintért, de út is kellene, amin oda lehet jutni, és nem pedig a sárban kellene odáig 
elhömbölögni. Le kell faragni a 27 millióból akár kétkezi munkával és akkor olcsóbb lesz. 
A másik a 60-as években kellett engedély a határövezetnél, hogy kimenjünk a termőföldhöz. 
Nem értem, hogy a határhoz vezető útra miért kell a traktorra engedély, ezt az eljárást 
megalázónak tartom, miért ne mehetnék én ki ha a soproni is ki megy kocsival. 
A harmadik a Fehér út felé betemették az árkot és elvezetté máshol a vizet, ezt másnak, 
akinek volt pénze megvenni szabad? 
A negyedik a szomszéd kutyája kint szaladgált, rátámadt az újságkihordóra, legalább is én így 
hallottam, és úgy tudom, hogy nem jártak el. De nem tudom, állítólag így volt. 
 
Gaál István polgármester: a temetővel kapcsolatos munkálatokra pályázatot nyújtottunk be, itt 
csupán az önrészt, az ÁFA összegét kell megfizetnünk. A temető útra, ahogy mondtam 27 
millió forintos árajánlatot kaptunk, amit a jelenlegi költségvetésünkből nem tudunk 
finanszírozni. Ma pedig a kétkezi módszer már nem működik, vagyis nem lehet spórolni, és a 
sajátos szabályokat is be kell tartani. 
Az említett területen jogos a felvetés, a vizet azért kellett az eredeti kürtőbe elvezetni, mert 
különben a gépek nem tudnának ott elmenni, ahhoz hogy ki mit vesz pedig nincs közünk, 
kivéve külföldiek esetében, ez csak pénz kérdése. 
Az útengedély  azért kell megkérni mert súlykorlátozás van az úton, ami 3,5 tonna, a traktor 
nyilván nem ennyi és ha rendőrség ellenőrzést tart komoly büntetésekre lehet számítani. 
 
Pölöskeiné Köstner Szilvia: rendszeresen dolgozom a község állatorvosával. Intézkedtünk a 
kutya ügyében, az állat karanténba is volt, emellett a kötelező oltások és a chip is el lett 
rendezve, elaltatása pedig a vélemény szerint nem volt indokolt.  
 
Szováti Júlia mb. jegyző: reagálva a hozzászólására úgy vélem, hogy útengedély kiadása a 
polgár védelmében és nem pedig ellenében történik, a kötelező súlykorlátozás indokolt, mivel 
kerékpárútról van szó, az eljárásunk azonban a 30 napos ügyintézési határidő helyett soha 
nem tartott tovább néhány percnél és a kolleganők készségesen állnak rendelkezésre, amit úgy 
vélek hogy nem minősül megalázónak. 
 
Márkus István: már 2004 évben végigjártuk a területeket pontosan azért, mert a parasztok 
beszántották az árkokat amik sok problémát okoztak. Önök Lakatos Úr, annak idején azzal, 
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hogy nem biztosítottak átjárást a földjeiket elzárták a települést, nem értem ebben az esetben a 
szabályos eljárással szembeni felháborodását. 
A magam részéről két felvetésem lenne az egyik, hogy a volt rendszerútnak nagyobb érvényt 
kellett szerezni. A másik a Soproni utca végén a vízelvezetést még nem látom megoldottnak, 
erre látnak e valami megoldást. 
 
Gaál István polgármester: a Soproni utca végén történtek területrendezési munkák, terveink 
szerint iparterületet lehetne ott kialakítani, ezért már az elmúlt évben gondoskodtunk a terület 
bal oldalán a vízelvezetésről.  
 
Cser Gábor: ha jól értettem nagyobb turisztikai látogatottságra számítanak. A Fehérúti tó és az 
Arbesz félé járhatatlanok az utak, ezeket viszont a turisták látogatnák, ezek kitakarításáról is 
gondoskodni kellene. Az is elég zavaró, hogy egy ilyen területen a munkagépek tönkretesznek 
mindent. Lehet e korlátozni és ki fogja ezt betartani. 
 
Gaál István polgármester: ezeknek az utaknak a kitakarításához a környezetvédelmi hatóság 
együttműködésével kerülhet sor a tavasszal. Ezzel kapcsolatban a éppen jelenlévő Udvardi 
Ferenccel szeretnék egyeztetni. 
 
Udvardi Ferenc: az Arbesz várhatóan ebben az évben lezárásra kerül és én fogom ellenőrizni 
ennek betartását. Elhangzott, hogy óvoda fatüzelésre lett átállítva, az erről a területről az 
úttisztítás során kitermelt fát fel lehetne használni, ennek megoldásában szívesen segítek. 
Ezen felül két kérdésem lenne: az egyik, hogy hol is van az a Kecskehegyi kilátó, a másik 
pedig, hogy mi van a Művelődési házunkkal? 
 
 
Gaál István polgármester: a Kecskehegyi kilátó a Tómalom felé van, ebben a projektben amit 
mi nyertünk az a Fehérúti tó parkolója, amire nem lett volna önerőnk megcsinálni, de úgy 
gondolom, ha fejlődésre volt lehetőség azt meg kellett ragadni. 
A művelődési házra pályázatot írtunk ki, ott lakásokat kereskedelmi létesítményt terveztünk 
volna, egy centrumot, azonban ez nem illeszkedett a faluképbe. Vagyont átadni nem 
szeretnénk, mert ez a falu számára ez érték. Jelenleg a művelődési központunk a Fogadó 
épülete lett, és a régi művelődési házban az épületrészek bontása történik meg és az általános 
rendbetartás. A felajánlott segítséget pedig köszönöm. 
 
 
 
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 


