
99/7/2013. szám. 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 28-án 18:00 
órai kezdettel az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 
3.) megtartott rendkívüli 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  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. Ágfalva Községi Önkormányzat hosszú távú vagyongazdálkodási terve.  
Előadó: Gaál István polgármester 
 

2. Rekultív Kft.-vel kötendő Közszolgáltató Szerződés meghosszabbítása. 
 Előadó: Gaál István polgármester 
 
3. Belső ellenőrzési jelentés. 

Előadó: Gaál István polgármester. 
 
 4. Óvoda épületének felújításával kapcsolatos pályázat. 
  Előadó: Gaál István polgármester 
 

5. Schefflenz (Németország) testvérközségbe szervezett csereprogram 
támogatása. 

  Előadó: Gaál István polgármester 
 
 6. Kisalföld különszámának megrendelése. 
  Előadó: Gaál István polgármester 
 

7. Egyebek. 



 

 
1.N a p i r e n d : 
 

 
Ágfalva Községi Önkormányzat hosszú távú vagyongazdálkodási terve.  

 

Gaál István polgármester: a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXXIX. törvény rendelkezik 
arról, hogy önkormányzatoknak vagyongazdálkodási tervet kell készíteniük. Ennek 
megfelelően a tavalyi évben elkészült a középtávú vagyongazdálkodási terv, amit a 
Képviselő-testület 2013. szeptember 12-én megtartott testületi ülésén fogadott el. 
A törvényi rendelkezés előírja a hosszú távú vagyongazdálkodási terv elkészítését is, ennek 
még nem tettünk eleget, most azonban meg kell felelnünk ennek az előírásnak is. Ez 
alapvetően a középtávú gazdálkodási tervre épül, 2013-2023 közötti időszakra határozza meg 
a követendő elveket. A tervezetet a képviselők előzetesen kézhez kapták, azt 
áttanulmányozták. Amennyiben nincs kérdés vagy hozzászólás, úgy javasolom a 
képviselőknek elfogadásra. 
 
 
A képviselő-testület  7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
 
11/2013.(III.28.) Határozat: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Ágfalva Község Önkormányzat 
hosszútávú vagyongazdálkodási tervével kapcsolatos napirendet megtárgyalta, az abban 
foglaltakkal egyetért. 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Ágfalva Község Önkormányzat 
hosszútávú vagyongazdálkodási tervét jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Gaál István polgármester 
 
 
2.N a p i r e n d : 

 

Rekultív Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft.-vel kötendő Közszolgáltató 

Szerződés meghosszabbítása. 

 

Gaál István polgármester: Tájékoztatom a képviselőket, hogy 2002. június 1-től szerződésünk 
volt a Rekultív Környezetvédelmi és hulladékhasznosító Kft.-vel , mint közszolgáltatóval a 
szilárd hulladék elszállítására. Ezt a szerződést 2013. március 31-ig hosszabbítottuk meg, 
tehát pár nap múlva lejár. 2013. június 1-től a hulladék szállítás megoldása más előírás szerint 
történik, addig azonban érvényes szerződéssel kell rendelkeznünk.A közszolgáltató szerződés 



tervezetét a képviselők előzetesen kézhez kapták, kérem felhatalmazásukat arra, hogy ezt 
megköthessem. 
 

A képviselő-testület  7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi 

rendeletet alkotja meg: 

 

12/2012.(III.28) Határozat: 

 

Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rekultív Környezetvédelmi és 
Hulladékhasznosító Kft.-vel (Mosonmagyaróvár, Barátság u.8.) kötendő Közszolgáltatási 
Szerződés meghosszabbítással kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakkal 
egyetért. 
A Képviselő-testület a Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft.-vel (Mosonmagyaróvár, 
Barátság u.8.) megkötött szerződés időtartamát 2013. június 30-ig meghosszabbítja, 
egyidejűleg felhatalmazza Gaál István polgármestert a Közszolgáltatási Szerződés 
megkötésére és aláírására. 
 
Határidő: 2013. március 31. 
Felelős  : Gaál István polgármester 
 

3. N a p i r e n d : 

Belső ellenőrzési jelentés.  

 

Gaál István polgármester: Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulás belső ellenőrei részéről 
megkaptuk az utólagos ellenőrzésről készült jelentésének jegyzőkönyvét. Az ellenőrzés 
elsősorban a közérdekű adataink közzétételére és a törvényi előírások betartására vonatkoztak 
a honlapon történő közzététel szempontjából.  A jelentésben szereplő a vizsgálat során tett 
megállapítások  kijavítása ügyében már intézkedtünk. Ezek után ismertetésre kerültek a belső 
ellenőrök által megküldött írásos megállapítások.  
 

A képviselő-testület  7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi 

határozatot hozta meg: 

 

13/2013.(III.28.) Határozat 

 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Belső Ellenőrzési jelentéssel 
kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakat tudomásul veszi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Gaál István polgármester 
 



4.  N a p i r e n d : 

 

Napsugár Óvoda épületének felújításával kapcsolatos pályázat. 

 

Gaál István polgármester: a Képviselő testület  már 2011-ben határozott arról, hogy a 
Napsugár Óvoda korszerűsítése céljából részt vesz a KEOP energetikai páylázatában, az első 
körben kiírt erre irányuló pályázat kivitelezése meghiúsult, azonban ezt követően több elvi 
határozatot is hoztunk az épület további felújítása céljából, azonban ebben csak felületes, és 
körübelüli összegek szerepeltek. Most arra kérem a Képviselő társaimat, hogy a már konkét 
adatokkal is hozzunk meg erre irányuló határozatunkat, mivel a döntés hiányában 
eredménytelen lesz a pályázathoz való csatlakozás. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta meg: 

 

14/2013.(III. 28.) Határozat: 

 

Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a NKEK Nemzeti Környezetvédelmi 
és Energia Központ Nonprofit Kft. által kiírt KEOP-2012-5.5.0/A pályázati felhívásán belül a 
Napsugár Óvoda 548.hrsz nyilvántartott, természetben 9423 Ágfalva, Fő utca1. szám alatti 
épületének felújításának érdekében Épületenergetikai korszerűsítés az ágfalvi Napsugár 
Óvodában címmel benyújtott mindösszesen 23.801.130 Ft bekerülési költségű pályázat 
keretében a 3.570.170 Ft önrészt vállalja. 
A képviselő testület kötelezettséget vállal, hogy a pályázat elnyerése esetén az önkormányzati 
KEOP forrás igényelt összegét, 20.230.960 Ft-ot a költségvetésben elkülöníti. 
 
A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2014.december 31.  
Felelős  : Gaál István polgármester 
 
5.  N a p i r e n d : 

 

Schefflenz (Németország) testvérközségbe szervezett csereprogram támogatása. 
 

Gaál István polgármester: minden Képviselő társam előtt ismeretes, hogy a Schefflenz 
(Németország) testvérközségből tavaly érkezett egy kisebb diákcsapat a településre, akiket itt 
táboroztattunk. Az idei évben a mi településünk a soros, hogy a partnerközségbe látogassanak 



a település gyermekei. Annak ellenére, hogy az iskola a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ felügyelete alá tartozik, úgy vélem, hogy a tanulókat sem szabad kivonni az 
utazásból, hiszen az így kialakult kapcsolatokat ők fogják a későbbiekben ápolni, nem 
beszélve arról, hogy ők is a falu lakosságához tartoznak. a Úgy gondolom, hogy ez a 
kapcsolat megerősítése szempontjából nagyon fontos és ez a gyerekeknek egy rendkívül 
értékes időtöltés a nyelvtanulás és új kapcsolatok kiépítése szempontjából, támogatnunk kell a 
kezdeményezéseket.  
Az ellátásuk szinte biztosítva lenne, azonban az utazás költségét ki kell fizetniük, azonban a 
buszköltség egyre magasabb. 
Javaslom, hogy támogassuk a cseretáboroztatást, biztosítsuk 350.000 forint támogatást az út 
megszervezésére és utiköltség fedezésére.  
 
 
A képviselő-testület  7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi 
határozatot hozta meg: 

 
15/2013.(III. 28.) Határozat: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Schefflenz (Németország) 
testvérközsbe utazók támogatására, út megszervezésére és utiköltség fedezésére 350.000 Ft – 
támogatást biztosít. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2013. augusztus 31. 
Felelős  : Gaál István polgármester 
 
 
6.  N a p i r e n d : 

 
Kisalföld különszámának megrendelése. 

 
 
Gaál István polgármester: az elmúlt időszakban minden évben egy két teljes oldalas 
tartalommal jelenik meg a település a Kisalföld c. napilapban, melyben bemutatásra kerül a 
község, a községben folytatt eredmények, kitérve a komolyabb pályázatokra, intézményekre a 
Polgármesteri Hivatal munkájára, a rendezvényeinkre, a civil szervezeteink munkájára, és a 
legnagyobb eredményeinkre. Az igy kiadott példányból ahogy eddig is, úgy most is kerülne 
minden egyes háztartásba Ágfalva településen, valamint az eddigi évekhez hasonlóan, 25-25 
példány lenne szétosztva a környező településeken Harkán, Kópházán, Fertőrákoson, Sopron-
Balfon, kb. 50 példány pedig a hivatalunkban maradna egyéb felhasználásra. Ahogy eddig is 
50% költség megfizetése mellett rendelnénk meg ezt az 1000 darabos mennyiséget, melynek 
összköltsége 88.900 forint lenne. Kérem a Képviselő-testület hozzájárulását a külön szám 
50%/ darabáron történő megrendeléséhez. 
 
 
A képviselő-testület  7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi 
határozatot hozta meg: 

 



16/2013.(III. 28.) Határozat: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kisalföld különszámának 
megrendelésével kapcsolatos napirendi pontot megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért, és 
megrendel 70 Ft+ Áfa/darab áron 1000 példányt a Kisalföld különszámából. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2013. április 15. 
Felelős  : Gaál István polgármester 
 
 
7.   N a p i r e n d : 
 
 

Egyebek. 
 
 
Szabó Béla soproni vállalkozó keresett meg azzal, hogy Ágfalván szertnének létesíteni egy 
szabadidő parkot, ahol a kisebb gyerekek számára tennék lehetővé a száraz pályán történő 
síoktatást. A lényege az lenne, hogy egy kisebb dombot alakítanának ki, amit egy speciális 
anyaggal terítenének, ezzel biztosítva a lesiklás lehetőségét, és itt szeretnék az alap oktatást 
biztosítani. Az önkormányzatnak van erre egy kb. 3000 m2 nagyságú területe /415/41 hrsz. 
/ez a Lépesfalvi utcában helyezkedik el, és ugyan tervek voltak arra vonatkozóan, hogy mit 
épüljenek ott, forrás hiányában létesítés nem történt. Amennyiben a törvényi előírások 
engedik, és a szakhatóságok is pozítívan foglalnának állást, úgy szeretném, ha a későbbiek 
folyamán tárgyalnánk a terület hasznoításáról, hiszen annak bérbeadása is bevételt hozna, nem 
beszélve az iparűzési adóról, amit az új vállalkozás után beszedhetünk. 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 

Gaál István        Szováti Júlia 
polgármester        jegyző 
 

 
 

 


