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99/12/2012.szám. 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 3-án az 
Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) 
megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Jelen vannak: 
 
Helyi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről: 
 
  Szimon Zoltán   alpolgármester 
  Dudás György   képviselő 
  Gálos Mihály   képviselő 

Kirchknopf Günter  képviselő 
Kiss István   képviselő 
Pék Zsuzsánna  képviselő 

 
 
Meghívottak: 
 
  Szováti Júlia   jegyző 
 
Szimon Zoltán alpolgármester: 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. A Sopron és Környéke Szociális – Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 

fenntartásáról szóló 21/2013.(IV.24.) Határozat módosítása 
Előadó: Szimon Zoltán alpolgármester 
 

2. Sopron Környéki Községek Orvosi Ügyeleti Társulással kapcsolatos feladat -ellátási 
szerződés. 
Előadó: Szimon Zoltán alpolgármester 
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta meg: 

43/2013.(VI. 03.) Határozat: 
 
A Képviselő-testület a javasolt napirendi pontokat elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: értelemszerűen 

 
 

1. N a p i r e n d: 

 
 
 

A Sopron és Környéke Szociális – Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás fenntartásáról 
szóló 21/2013.(IV.24.) Határozat módosítása. 

 
 
Szimon Zoltán alpolgármester: az április 24-én megtartott testületi ülésünkön döntöttünk a 
Sopron és Környéke Szociális – Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás fenntartásáról. A 
társulási megállapodások felülvizsgálatával kapcsolatban több a társulás fennmaradásával 
kapcsolatos tárgyaláson vettünk részt és új megállapodás kaptunk.  
A megbeszélések alkalmával a társulás tagjai megállapodtak abban, hogy az ezzel kapcsolatos 
szerződést az érintettek határozott időre 2013. december 31-ig kötik meg. Ennek oka a közös 
álláspontunk alapján, hogy a kérdéses időpontban ismételten vizsgálhassuk a felmerülő 
igényeket és a költséghatékonyságot. Ennek megfelelően azonban módosítani szükséges a 
májusban meghozott határozatunk tartalmát is, kiegészítve az előbb említett időponttal, 
melyet javasolok a képviselőknek így elfogadni. 
 
Más észrevétel nem lévén, a polgármester A Sopron és Környéke Szociális – Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás fenntartásáról szóló 21/2013.(IV.24.) Határozat módosítása. 
napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 

Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sopron és Környéke Szociális – 
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás fenntartásáról szóló 21/2013.(IV.24.) Határozat 
módosításával kapcsolatos szóbeli előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért, azt az 
alábbiak szerint módosítja. 
 
A képviselő-testület hozzájárul a Sopron és Környéke Szociális – Gyermekjóléti Intézményfenntartó 
Társulás 2013. december 31.-ig történő fenntartásához. 
 
A képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozatot haladéktalanul küldje meg az 
illetékesek részére. 
 
Határidő: 2013. június 30. 
Felelős  : Gaál István polgármester 
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A képviselő-testület  6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
 
44/2013.(VI.03.) Határozat: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sopron és Környéke Szociális – 
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás fenntartásáról szóló 21/2013.(IV.24.) Határozat 
módosításával kapcsolatos szóbeli előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért, azt az 
alábbiak szerint módosítja. 
 
A képviselő-testület hozzájárul a Sopron és Környéke Szociális – Gyermekjóléti Intézményfenntartó 
Társulás 2013. december 31.-ig történő fenntartásához. 
 
A képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozatot haladéktalanul küldje meg az 
illetékesek részére. 
 
Határidő: 2013. június 30. 
Felelős  : Gaál István polgármester 
 
 
 

2. N a p i r e n d: 

 
Sopron Környéki Községek Orvosi Ügyeleti Társulással kapcsolatos feladat -ellátási 

szerződés. 
 

Szimon Zoltán alpolgármester: a Képviselő-testület május 14-én megtartott ülésén 
kinyilvánította szándékát, hogy továbbra is a Sopron Környéki Községek Orvosi Ügyeleti 
Társulás tagja kíván maradni, és a hétvégi orvosi ügyeleti ellátást ebben a formában kívánjuk 
megoldani. A napokban megkaptuk az ehhez kapcsolódó szerződést is, /ezután ismertetésre 
került a szerződés tartalma/, mely az 1998. évi Sopron Környéki Községek Orvosi Ügyeleti 
Társulással kapcsolatos feladat -ellátási megállapodás helyébe lép. Javasolom a 
Képviselőknek a szerződés elfogadását, és Gaál István polgármester felhatalmazását a 
szerződés megkötésére és aláírására.  
 
Más észrevétel nem lévén, a polgármester Sopron Környéki Községek Orvosi Ügyeleti 
Társulással kapcsolatos feladat -ellátási szerződés napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi 
határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sopron Környéki Községek Orvosi 
Ügyeleti Társulással kapcsolatos feladat -ellátási szerződés tartalmát megismerte, 
megtárgyalta, az abban foglaltakat jóváhagyja. 
 
A képviselő-testület felkéri Gaál István polgármester a szerződés megkötésére és aláírására. 
 
Határidő: 2013. június 30. 
Felelős  : Gaál István polgármester 
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A képviselő-testület  6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
 
45/2013.(VI.03.) Határozat: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sopron Környéki Községek Orvosi 
Ügyeleti Társulással kapcsolatos feladat-ellátási szerződés tartalmát megismerte, 
megtárgyalta, az abban foglaltakat jóváhagyja. 
 
A képviselő-testület felkéri Gaál István polgármester a szerződés megkötésére és aláírására. 
 
Határidő: 2013. június 30. 
Felelős  : Gaál István polgármester 
 

 
 
Több hozzászólás és kérdés nem lévén az ülés bezárta. Az ülés zárt üléssel folytatódott. 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 

Szimon Zoltán         Szováti Júlia 
alpolgármester        jegyző 
 
 

 


