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99/10/2012.szám. 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 14-én a 
Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak: 
 
Helyi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről: 
 
  Gaál István    polgármester 
  Szimon Zoltán   alpolgármester 
  Dudás György   képviselő 
  Gálos Mihály   képviselő 

Kirchknopf Günter  képviselő 
Kiss István   képviselő 
Pék Zsuzsánna  képviselő 

 
 
Meghívottak: 
 
  Böhm András    NNÖ elnök 
  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 javasolja: 
 
N a p i r e n d : 
 

1. Falunap és Megyei Nemzetiségi Nap programjának elfogadása. 
Előadó: Gaál István polgármester 

 
2. A Csoltói házaspár jutalmazása a Patakugrók Táncegyüttes 15 éves 

jubileumával kapcsolatban. 
Előadó: Gaál István polgármester 
 

3. Ágfalva 0172 hrsz.-ú ingatlan forgalomképessé tétele, és eladásra kijelölése. 
Előadó: Gaál István polgármester 
 

4. Közbeszerzési terv jóváhagyása. 
Előadó: Gaál István polgármester 
 

5. Napsugár Óvoda épületének felújításával kapcsolatos pályázattal összefüggő 
előzetes közbeszerzési eljárás megindítása. 
Előadó: Gaál István polgármester 
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6. Sopron Környéki Községek Orvosi Ügyeleti társulási megállapodás 
módosítása. 
Előadó: Gaál István polgármester 
 

7. Pintér Tamás informatikai rendszer üzemeltetésével kapcsolatos megbízási 
szerződése. 
Előadó: Gaál István polgármester 
 

8. Megyei feladat ellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-
fejlesztési tervek véleményezése. 
Előadó: Gaál István polgármester 
 

9. „Európa a polgárokért” c. pályázati felhíváshoz való csatlakozás. 
Előadó: Gaál István polgármester 
 

10. Schefflenz (Németország) delegáció küldése. 
Előadó: Gaál István polgármester 
 

11. Egyebek. 
 

12. Ágfalváért elismerő cím adományozása /zárt ülés/. 
Előadó: Gaál István polgármester 
 

 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
32/2013.(V. 14.) Határozat: 
 
A Képviselő-testület a javasolt napirendi pontokat elfogadja. 
 
 
 
1. N a p i r e n d : 
 

Falunap és Megyei Nemzetiségi Nap programjának elfogadása. 
 
 
Gaál István polgármester: az áprilisi testületi ülésünkön módosításra került a 
rendezvénytervünk, mely értelmében a Falunap és Nemzetiségi Nap 2013. június 22-23-án 
kerül megrendezésre. A Megyei Nemzetiségi Nap megszervezése ügyében már felkerestük az 
illetékeseket, illetve már ismerjük a követelményeket is. Ennek egyik feltétele a rendezvény 
előzetes költségvetésének elkészítése, valamint egy részletes programtervezet is, melyet 
ezután ismertetek, (Ezután ismertetésre került a programtervezete) és egyúttal javasolok 
elfogadásra.  
 
Más észrevétel nem lévén, a polgármester Falunap és Megyei Nemzetiségi Nap programjának 
elfogadásával kapcsolatos napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot 
teszi fel szavazásra: 
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Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Falunap és Megyei Nemzetiségi 
Nap programjának elfogadásával kapcsolatos napirendi pontot megtárgyalta, az abban 
foglaltakkal egyetért. 
A Képviselő testület a programtervezetet jóváhagyja, egyidejűleg fekéri a polgármestert a 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2013. június 23. 
Felelős  : Gaál István polgármester 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
33/2013.(V. 14.) Határozat: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Falunap és Megyei Nemzetiségi 
Nap programjának elfogadásával kapcsolatos napirendi pontot megtárgyalta, az abban 
foglaltakkal egyetért. 
A Képviselő testület a programtervezetet jóváhagyja, egyidejűleg fekéri a polgármestert a 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2013. június 23. 
Felelős  : Gaál István polgármester 
 
 
 
2. N a p i r e n d : 
 
 

A Csoltói házaspár jutalmazása a Patakugrók Táncegyüttes 15 éves 
jubileumával kapcsolatban. 

 
 
Az előbbi napirendi ponttal egyidőben, és ahhoz közvetlenül kapcsolódó eseményről kell még 
döntenünk. Az egyik az Ágfalváért elismerő cím, mely terveink szerint ennek a 
rendezvénynek a keretében kerül átadásra, és amelyet zárt ülésünk keretében szeretnék 
megtárgyalni, a másik a Patakugrók Táncegyüttes 15 éves évfordulója.  
Utóbbit azért is szeretném kiemelni, mert maga a jubileum is kiemelkedő, hiszen nagyon 
nehéz összetartani a csapatot, és gondoskodni az utánpótlásról, másfelől úgy gondolom, hogy 
a Csoltói házaspár már évek óta egy jelképes összeg ellenében vállalja a feladatot, melyet 
több éve nem emeltünk, ennek ellenére a tánccsoportot ugyanolyan áldozatos munkával 
készítik fel, sőt eredményeik folyamatosan javulnak. Ezért úgy vélem, ezt valamivel el 
kellene ismerni, de mivel anyagi forrásink korlátozottak, ezért szintén egy jelképes összeggel 
gondoltam honorálni, ez fejenként nettó 50-50 e forintot jelentene, javasolom elfogadásra. 
 
 
Más észrevétel nem lévén, a polgármester A Csoltói házaspár jutalmazása a Patakugrók 
Táncegyüttes 15 éves jubileumával kapcsolatban napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi 
határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
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Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete A Csoltói házaspár jutalmazása a 
Patakugrók Táncegyüttes 15 éves jubileumával kapcsolatban napirendi pontot megtárgyalta, a 
szóbeli előterjesztésben foglaltakkal egyetért. 
A Képviselő testület a Csoltói József és Csoltóiné Szalai Márta részére történő nettó 50.000-
50.0000 forint jutalom kifizetéséhez a hozzájárulását adja. 
 
Határidő: 2013. június 23. 
Felelős  : Gaál István polgármester 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
34/2013.(V. 14.) Határozat: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete A Csoltói házaspár jutalmazása a 
Patakugrók Táncegyüttes 15 éves jubileumával kapcsolatban napirendi pontot megtárgyalta, a 
szóbeli előterjesztésben foglaltakkal egyetért. 
A Képviselő testület a Csoltói József és Csoltóiné Szalai Márta részére történő nettó 50.000-
50.0000 forint jutalom kifizetéséhez a hozzájárulását adja. 
 
Határidő: 2013. június 23. 
Felelős  : Gaál István polgármester 
 
 
 
3. N a p i r e n d : 
 
 

Ágfalva 0172 hrsz.-ú ingatlan forgalomképessé tétele, és eladásra kijelölése. 
 
 
Gaál István polgármester: Szalay Kornél soproni lakos keresett fel, és jelezte vételi szándékát 
a 0172 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatban. Adott terület a Fehér úti tó felé vezető út mellett 
található, a kataszteri nyilvántartásban út művelési ágú terület, azonban az általa csatolt 
fényképekből is látszik, hogy a valóságban egy fákkal, bokrokkal benőtt rész, gyakorlatilag 
járhatatlan. Ez a terület keresztbe szeli a vételi ajánlatot tevő által megvásárolt több ingatlan 
területét, és évek óta nincs használatban, gyakorlatilag beleolvadt a szomszédos területekbe. 
A területe 586 m2. A Nemzeti Vagyonkezelővel történt egyeztetést követően tudjuk, hogy a 
terület vonatkozásában bejelentési kötelezettségünk nem áll fenn, mivel az ingatlan értéke 
nem éri el az 5 millió forintot, és a vagyonrendeletünkben meghatározott értékhatárt sem éri 
el. A korábban eladott, vagy eladásra kijelölt területek 300 Ft/m2 áron kerültek értékesítésre, 
úgy vélem, ennél drágábban ezt a területet sem tudnánk értékesíteni. Javasolom a képviselő-
testületnek, hogy a valós helyzetnek megfelelően a 0172 hrsz.-ú ingatlant tegyük 
forgalomképessé, és 300 Ft/m2 áron kínáljuk eladásra, amellett, a művelési ág módosításával 
egy időben, a vevő a költségek vállalására irányuló kötelezettségvállalása mellett. 
 
Más észrevétel nem lévén, a polgármester Ágfalva 0172 hrsz.-ú ingatlan forgalomképessé 
tétele, és eladásra kijelölése napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot 
teszi fel szavazásra: 
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Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Ágfalva 0172 hrsz.-ú ingatlan 
forgalomképessé tétele, és eladásra kijelölésével kapcsolatos napirendi pontot megtárgyalta. 
A képviselő-testület az ágfalvi 0172. hrsz.-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant 
forgalomképessé nyilvánítja, egyidejüleg eladásra kijelöli. 
A Képviselő-testület a vételár összegét 300 Ft/m2 állapítja meg. Vevőként Szalay Kornél 
/9400 Sopron, Gyógy Géza utca 5./ szám alatti lakost jelöli ki. 
Az adásvételi szerződés megkötésének feltétele: 

- művelési ágváltozás engedélyezése és átvezetése az ingatlan-nyilvántartásban, 
- az ingatlant forgalomképes vagyonná történő átminősítése 
- a vevő vállalja az eljárással kapcsolatos valamennyi költséget (eljárási illeték, 

ügyvédei és egyéb költségek). 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2013. július 31 
Felelős  : Gaál István polgármester 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
35/2013.(V. 14.) Határozat: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Ágfalva 0172 hrsz.-ú ingatlan 
forgalomképessé tétele, és eladásra kijelölésével kapcsolatos napirendi pontot megtárgyalta. 
A képviselő-testület az ágfalvi 0172. hrsz.-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant 
forgalomképessé nyilvánítja, egyidejűleg eladásra kijelöli. 
A Képviselő-testület a vételár összegét 300 Ft/m2 állapítja meg. Vevőként Szalay Kornél 
9400 Sopron, Gyógy Géza utca 5 szám alatti lakost jelöli ki. 
Az adásvételi szerződés megkötésének feltétele: 

- művelési ágváltozás engedélyezése és átvezetése az ingatlan-nyilvántartásban, 
- az ingatlant forgalomképes vagyonná történő átminősítése 
- a vevő vállalja az eljárással kapcsolatos valamennyi költséget (eljárási illeték, 

ügyvédei és egyéb költségek). 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2013. július 31 
Felelős  : Gaál István polgármester 
 
 
 
4. N a p i r e n d : 
 
 

Közbeszerzési terv jóváhagyása. 
 
 
Az önkormányzatnak minden évben április 15-ig közbeszerzési tervet kell készítenie, melyet 
a képviselő-testület hagy jóvá, ennek azonban sajnos mi még nem tettünk eleget.  
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Az eredeti költségvetésből is kiderült – nem terveztünk olyan beszerzést, építést melynek 
végrehajtása közbeszerzési eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozott volna. A fennálló 
szabályok szerint, amennyiben évközben még is lenne olyan pályázat, annak közbeszerzési 
éves tervünkben szerepelni kell, így van ez most is.  
„Épületenergetikai korszerűsítés az ágfalvi Napsugár Óvodában l” című pályázatot nyújtottuk 
be az INPULZUS Tanácsadó Iroda Kft. (Sopron, Csengery u.35.) közreműködésével. 
A pályázaton belül szeretnénk az épület teljes felújítását befejezni, a még régi nyílászárók 
cseréjét, illetve a külső homlokzatszigetelést elvégezni. 
Ezzel a pályázattal kapcsolatban szükség a közbeszerzési tervünkre. Kérem a képviselő-
testületet az előterjesztett közbeszerzési terv jóváhagyását. 
 
Más észrevétel nem lévén, a polgármester Közbeszerzési terv jóváhagyása napirendi ponttal 
kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi közbeszerzési tervvel 
kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta. 
A képviselő-testület a 2013. évi közbeszerzési tervet az előterjesztésben foglaltak szerint 
jóváhagyja.  
 
A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2013. december 31. 
Felelős  : Gaál István polgármester 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
36/2013.(V. 14.) Határozat: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi közbeszerzési tervvel 
kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta. 
A képviselő-testület a 2013. évi közbeszerzési tervet az előterjesztésben foglaltak szerint 
jóváhagyja.  
 
A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2013. december 31. 
Felelős  : Gaál István polgármester 
 
 
5. N a p i r e n d : 
 
 
 

Napsugár Óvoda épületének felújításával kapcsolatos feltételes közbeszerzési eljárás. 
 

Gaál István polgármester: a Képviselő testület már márciusban határozott arról, hogy a 
Napsugár Óvoda korszerűsítése céljából részt vesz a KEOP energetikai pályázatában és az 
önrészt vállalja. A pályázat eredményességéről még nem tudunk, de hogy nyert e valószínű, 
hogy csak a nyári hónapokban derül ki. A magvalósításra szánt határidő azonban nagyon 
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rövid, a nyertesek kihirdetését követően valószínű, hogy csekély idő áll majd rendelkezésre a 
beruházás megvalósítására, előre láthatólag szeptemberig be is kell fejezni. A beruházás 
értékénél fogva közbeszerzés alá esik. Javasolom ezért a képviselő-testületnek, hogy a 
pályázattal kapcsolatban gondoskodjunk, egy előzetes, feltételes közbeszerzési eljárás 
lefolytatásáról. 
 
Más észrevétel nem lévén, a polgármester Napsugár Óvoda épületének felújításával 
kapcsolatos feltételes közbeszerzési eljárás napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi 
határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Napsugár Óvoda épületének 
felújításával kapcsolatos feltételes közbeszerzési eljárással kapcsolatos napirendi pontot 
megtárgyalta. 
A Képviselő-testület úgy határoz, hogy az NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia 
Központ Nonprofit Kft. által kiírt KEOP-2012-5.5.0/A „Épületenergetikai korszerűsítés az 
ágfalvi Napsugár Óvodában” című pályázati konstrukció felhívására benyújtandó pályázattal 
szemben előírt követelményre figyelemmel, Ágfalva Község Önkormányzata, mint 
ajánlatkérő feltételes közbeszerzési eljárást folytat le.  
A képviselő-testület akként határoz, hogy a közbeszerzési eljárás felfolytatásával megbízza az 
INPULZUS Tanácsadó Iroda Kft. (Sopron, Csengery u.35.), egyidejűleg felkéri az 
INPULZUS Tanácsadó Iroda Kft. –t, hogy három ajánlattevőt hívja fel ajánlattételre: 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
37/2013.(V. 14.) Határozat: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Napsugár Óvoda épületének 
felújításával kapcsolatos feltételes közbeszerzési eljárással kapcsolatos napirendi pontot 
megtárgyalta. 
A Képviselő-testület úgy határoz, hogy az NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia 
Központ Nonprofit Kft. által kiírt KEOP-2012-5.5.0/A „Épületenergetikai korszerűsítés az 
ágfalvi Napsugár Óvodában” című pályázati konstrukció felhívására benyújtandó pályázattal 
szemben előírt követelményre figyelemmel, Ágfalva Község Önkormányzata, mint 
ajánlatkérő feltételes közbeszerzési eljárást folytat le.  
A képviselő-testület akként határoz, hogy a közbeszerzési eljárás felfolytatásával megbízza az 
INPULZUS Tanácsadó Iroda Kft. (Sopron, Csengery u. 35.), egyidejűleg felkéri az 
INPULZUS Tanácsadó Iroda Kft. –t, hogy három ajánlattevőt hívja fel ajánlattételre: 
 
Határidő: 2013. július 31. 
Felelős  : Gaál István polgármester 
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6. N a p i r e n d : 
 
 

Sopron Környéki Községek Orvosi Ügyeleti társulási megállapodás 
felülvizsgálata. 
 
 

Gaál István polgármester: ahogy a korábbi testületi üléseinken már több napirendi pont 
kapcsán döntöttünk a társulások felülvizsgálatáról. Minden Képviselő előtt ismeretes, hogy a 
hétvégi orvosi ügyeleti ellátást A Sopron Környéki Községek Orvosi Ügyeleti Társulás 
keretében látjuk el, és ennek esetében is szükséges a megállapodás felülvizsgálata. Ennek 
gesztortelepülése Pereszteg, a szolgáltatás eddig nagyon jól működött, én javasolom, hogy a 
jövőben is tartsuk fenn, már csak azért is mert az újraszervezés esetén sem garantált, hogy egy 
ilyen jól működő szervezetet tudnánk létrehozni.  
 
Más észrevétel nem lévén, a polgármester Sopron Környéki Községek Orvosi Ügyeleti 
társulási megállapodás módosítása napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi határozati 
javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sopron Környéki Községek Orvosi 
Ügyeleti társulási megállapodás felülvizsgálatával kapcsolatos szóbeli előterjesztést 
megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. 
 
A képviselő-testület kinyilvánítja szándékát, hogy a Sopron Környéki Községek Orvosi 
Ügyeleti Intézményfenntartói Társulás tagja kíván maradni. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2013. június 30. 
Felelős  : Gaál István polgármester 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
38/2013.(V. 14.) Határozat: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sopron Környéki Községek Orvosi 
Ügyeleti társulási megállapodás felülvizsgálatával kapcsolatos szóbeli előterjesztést 
megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. 
 
A képviselő-testület kinyilvánítja szándékát, hogy a Sopron Környéki Községek Orvosi 
Ügyeleti Intézményfenntartói Társulás tagja kíván maradni. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2013. június 30. 
Felelős  : Gaál István polgármester 
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7. N a p i r e n d : 
 
 

Pintér Tamás informatikai rendszer üzemeltetésével kapcsolatos megbízási 
szerződése. 

 
Gaál István polgármester: a INPULZUS Tanácsadó Iroda Kft. (Sopron, Csengery u. 35.) az 
idei évtől már nem tudta vállalni az informatikai rendszereink üzemeltetését. Ennél fogva 
januártól Pintér Tamás informatikussal vettük fel a kapcsolatot a hibaelhárítási és 
karbantartási munkák elvégzésére. Korábban az INPULZUS Kft. egy évre szóló szerződést 
kötöttünk, jelenleg számlás fizetés alapján történik a szolgáltatás igénybevétele, de szeretném, 
ha legalább év végéig biztosított lenne a szolgáltatás ellátása. Az ezzel kapcsolatos szerződés 
tervezetet a képviselők megismerhették javasolom elfogadásra. 
 
Más észrevétel nem lévén, a polgármester Pintér Tamás informatikai rendszer üzemeltetésével 
kapcsolatos megbízási szerződése napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi határozati 
javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pintér Tamás informatikai rendszer 
üzemeltetésével kapcsolatos megbízási szerződése napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést 
megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. 
 
A képviselő-testület a Pintér Tamással kötendő szerződés megkötését az előterjesztés szerinti 
tartalommal jóváhagyja, egyidejűleg felhatalmazza Gaál István polgármestert a megbízási 
szerződés megkötésére aláírására. 
 
Határidő: 2013. május 31. 
Felelős  : Gaál István polgármester 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
39/2013.(V. 14.) Határozat: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pintér Tamás informatikai rendszer 
üzemeltetésével kapcsolatos megbízási szerződése napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést 
megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. 
 
A képviselő-testület a Pintér Tamással kötendő szerződés megkötését az előterjesztés szerinti 
tartalommal jóváhagyja, egyidejűleg felhatalmazza Gaál István polgármestert a megbízási 
szerződés megkötésére aláírására. 
 
Határidő: 2013. május 31. 
Felelős  : Gaál István polgármester 
 
 
 
 
 



10 
 

8. N a p i r e n d : 
 
 

Megyei feladat ellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-
fejlesztési tervek véleményezése. 

 
Gaál István polgármester: elkészült a megyei fejlesztési terv. A teljes dokumentum elérhető az 
oktatás.hu oldalom. Ez mindösszesen egy 1130 oldalas dokumentum, melynek csak egy része 
vonatkozik a térségre, egyidejűleg a településre. Ágfalva község helyzete ez alapján kielégítő, 
az intézmények jól és megfelelő létszámmal működnek. Előre láthatólag az 
iskolaátszervezéssel kapcsolatos osztály megszűnések nem érintik a mi iskolánkat, az 
óvodánk is megfelelően működik. A magam részéről, ha nincs észrevétel javasolom 
elfogadásra. 
 
Más észrevétel nem lévén, a polgármester Megyei feladat ellátási, intézményhálózat-
működtetési és köznevelés-fejlesztési tervek véleményezése napirendi ponttal kapcsolatban az 
alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Megyei feladat ellátási, 
intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési tervek véleményezése napirendi 
ponttal kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. 
 
A képviselő-testület a Megyei feladat ellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-
fejlesztési tervet egyéb véleményezés nélkül javasolja elfogadásra 
 
Határidő: 2013. május 18. 
Felelős  : Gaál István polgármester 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
40/2013.(V. 14.) Határozat: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Megyei feladat ellátási, 
intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési tervek véleményezése napirendi 
ponttal kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. 
 
A képviselő-testület a Megyei feladat ellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-
fejlesztési tervet egyéb véleményezés nélkül javasolja elfogadásra 
 
Határidő: 2013. május 18. 
Felelős  : Gaál István polgármester 
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9. N a p i r e n d : 
 
 

„Európa a polgárokért” c. pályázati felhíváshoz való csatlakozás. 
 
 
Gaál István polgármester: Nagy Tamás keresett meg ezzel a pályázati lehetőséggel Általa már 
vettünk részt ezzel kapcsolatos programon. Ennek a pályázatnak a célja az európai polgárság 
fejlesztése, azzal, hogy egy közös értékeken, kultúrán és történelmen alapuló európai 
identitást alakítsanak ki. Ágfalva szempontjából a jelentősége a külföldi kapcsolataink 
fejlesztésében, fenntartásában van. Ide értve a határon átnyúló közös programokat illetve a 
testvérközséggel illetve Oberixingennel (Németország) való kapcsolattartást is. A pályázat 
100%-ban támogatott, önrészt nem igényel, azonban a részvétellel olyan forrásokhoz jutnánk, 
amelyekkel már nem okozna nehézséget előbb említettek fenntartása ápolása. Javasolom a 
képviselőknek, hogy csatlakozzunk a pályázathoz. 
 
Más észrevétel nem lévén, a polgármester „Európa a polgárokért” c. pályázati felhíváshoz 
való csatlakozás napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Európa a polgárokért” c. pályázati 
felhíváshoz való csatlakozás napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta, az 
abban foglaltakkal egyetért. 
 
A képviselő-testület a kinyilvánítja szándékát a pályázati programhoz történő satlakozásra.  
 
A felkéri a polgármester a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2013.június 30. 
Felelős  : Gaál István polgármester 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
41/2013.(V. 14.) Határozat: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Európa a polgárokért” c. pályázati 
felhíváshoz való csatlakozás napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta, az 
abban foglaltakkal egyetért. 
 
A képviselő-testület a kinyilvánítja szándékát a pályázati programhoz történő satlakozásra.  
 
A felkéri a polgármester a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2013.június 30. 
Felelős  : Gaál István polgármester 
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10. N a p i r e n d : 
 
 

Schefflenz (Németország) testvérközségbe delegáció küldésére támogatás 
felhasználása. 

 
 
Gaál István polgármester: mindenki számára ismeretes a szokás, hogy évenként váltakozva 
látogatunk Schefflenz (Németország) testvérközségbe és a követközőkbe pedig jönnek ők. 
Idén mi kaptunk meghívást, egy nagyobb 20-30 fős delegációt várnak. Mivel az anyagi 
forrásaink szűkösek, és ezzel ők is tisztában vannak, biztosítottak támogatást a kiutazáshoz, 
ezen felül a résztvevőknek egy jelképes 10.000 Ft-os összeget kellene befizetni az 
útiköltségbe. Kérem a Képviselő-testületet, hogy a Schefflenz (Németország) 
testvérközségből kapott támogatás említett célra felhasználhassuk. 
 
Más észrevétel nem lévén, a polgármester Schefflenz (Németország) testvérközségbe 
delegáció küldésére támogatás felhasználása napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi 
határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő Schefflenz (Németország) testvérközségbe 
delegáció küldésére támogatás felhasználása napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést 
megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. 
 
A képviselő-testület a hozzájárulását adja a Schefflenz (Németország) testvérközségből kapott 
támogatás felhasználására a testvérközségbe történő kiutazás költségeinek fedezéésre. 
 
A felkéri a polgármester a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2013. augusztus 15. 
Felelős  : Gaál István polgármester 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
42/2013.(V. 14.) Határozat: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő Schefflenz (Németország) testvérközségbe 
delegáció küldésére támogatás felhasználása napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést 
megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. 
 
A képviselő-testület a hozzájárulását adja a Schefflenz (Németország) testvérközségből kapott 
támogatás felhasználására a testvérközségbe történő kiutazás költségeinek fedezésére. 
 
A felkéri a polgármester a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2013. augusztus 15. 
Felelős  : Gaál István polgármester 
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11. N a p i r e n d : 
 
 

Egyebek. 
 

Gaál István polgármester: tájékoztatom a Képviselőket, hogy az előző testületi ülésünkön 
hozott döntés értelmében a Virágos Magyarországért c. versenykiíráshoz csatlakoztunk. 2013. 
május 20-án 15 órai kezdettel Határmenti ima lesz, melyre lehetősegik szerint várják a tisztelt 
Képviselőket is. Május 19-én pedig az ágfalvi Sportpálya területén lesz modellrepülő verseny. 
 
 
 
Több hozzászólás és kérdés nem lévén az ülés bezárta. Az ülés zárt üléssel folytatódott. 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 

Gaál István        Szováti Júlia 
polgármester        jegyző 
 
 


