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99/5/2013. szám. 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 26.-án 17:00 
órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott 
rendkívüli üléséről. 
 
Jelen vannak: Gaál István   polgármester 
   Szimon Zoltán alpolgármester 

Dudás György, Gálos Mihály, Kiss István, 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. Rendelet-tervezet a házasságkötések engedélyezésének szabályairól és az eseményhez 

kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő térítési díj mértékéről szóló 2/2011.(IV.1.) 
rendelet módosításáról. 
Előadó: Gaál István polgármester 
 

2. Rendelet tervezet az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről. 
Előadó: Gaál István polgármester 

 

3. Rendelet tervezet az önkormányzat tulajdonában lévő víz- és csatornaközművekre 
történő rákötések rendjéről 
Előadó: Gaál István polgármester 
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1.N a p i r e n d : 
 
 

Rendelet-tervezet a házasságkötések engedélyezésének szabályairól és az eseményhez 
kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő térítési díj mértékéről szóló 2/2011.(IV.1.) 

rendelet módosításáról. 
 
 
Gaál István polgármester: minden képviselő-társam előtt ismeretes, hogy 2011. év óta 
esküvők esetén kérjünk pénzt, egyrészt a kiadások fedezése, másrészt az anyakönyvvezető 
díjazása érdekében, különösen akkor, amikor egyre több az olyan esküvő melyet külső 
helyszínen kérnek megtartani és nem a hivatalos időben. A hivatal épületének mérete miatt 
saját tulajdonú épületben kb. 30-40 főig tudunk helyszínt biztosítani. A tavalyi évben 
megvásárlásra került a volt Ágfalvi Fogadó épülete, mely jelenleg egyfajta kulturális 
centrumként üzemel, mivel a község rendezvényeinek nagyobb része itt kerül megrendezésre. 
A már önkormányzati tulajdonú épületben már lehetőség nyílik nagyobb esküvők 
megtartására. Ennek figyelembevételével került elkészítésre a rendelet tervezet, melyben 
egyfajta sávos rendszerben épült bele, az Ágfalvi Fogadóban, mint önkormányzati tulajdonú 
épületben tartott külső helyszínes esküvő megtartásának a költsége, mely 15.000 Ft+ÁFA 
összegben került meghatározásra. Ez fedezi a költségeket illetve az anyakönyvvezető részére 
kifizetett összeget is. A rendelet-tervezetet a képviselők előzetesen írásban kézhez kapták, 
javasolom elfogadásra. 
 

A képviselő-testület  6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi 
rendeletet alkotta meg: 
 
3/2013.(……….) Rendelet: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 3/2013.(……….) 
rendeletét a házasságkötések engedélyezésének szabályairól és az eseményhez kapcsolódó 
többletszolgáltatásért fizetendő térítési díjak mértékéről szóló 2/2011. (IV.1.) módosításáról. 

 

2.N a p i r e n d : 
 
 

Rendelet tervezet az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről. 
 
Gaál István polgármester: a Soproni Katasztrófavédelem keresett meg minket és javasolta a 
már a Képviselők által is megkapott rendeletnek a megalkotását.  
Gyakorlatilag a megkeresés tartalmazta a javasolt rendelet tervezet szövegezését, ennek 
megfelelően kellett a sajátunkat elkészíteni. Ezzel témában kapcsolatban – a folyamatosan 
szigorodó – szabályozás miatt többször felmerült a szabályozás kérdése, úgy vélem időszerű 
ennek a rendeletnek a megalkotása. A rendelet-tervezetet a képviselők előzetesen írásban 
kézhez kapták, javasolom elfogadásra. 
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A képviselő-testület  6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
4/2013.(……….) Rendelet: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 4/2013.(……….) az avar 
és kerti hulladék nyílttéri égetéséről. 

 
3.N a p i r e n d : 

 
 

Rendelet tervezet az önkormányzat tulajdonában lévő víz- és csatornaközművekre történő 
rákötések rendjéről 

 

Gaál István polgármester: mára alapkövetelmény, hogy a már kiépült közműhálózatra minél 
többen csatlakozzanak rá. Ez a régi településrészeken nagy többségében meg is történt, de 
vannak olyan részek, ahol még ez elmaradt. A korábbi kiépítés során a lakosok kifizették a 
díjat, az új falurészek kialakításánál építőközösséget hoztak létre, mely 10 év után megszűnt. 
Az ott található telkek tulajdonosai körében nagy százalékban előfordult, hogy a hozzájárulást 
csak az általuk beépítésre szánt telkek esetében fizették meg, egyébként nem, ezen felül pedig 
több új terület került kialakításra, ahol a későbbiek folyamán várható a rákötés. 
A képviselők kézhez kaphatták a rendelet tervezetet, amely a víz- és csatornaközművekre 
történő rákötések rendjét szabályozza, és szabja meg annak mértékét, díját, javasolom 
elfogadásra. 
 
 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
5/2013.(……….) Rendelet: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 5/2013.(……….) az 
önkormányzat tulajdonában lévő víz- és csatornaközművekre történő rákötések rendjéről 
 

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

 

Kmft. 

 
 
   Gaál István     Szováti Júlia 
   polgármester       mb.jegyző 


