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99/16/2013.szám. 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én 
az Ágfalvi Közös Önkormányzati 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 

Pék Zsuzsánna  képviselő 
 
Meghívottak: 
  Szováti Júlia   jegyző 
  Böhm András    NNÖ elnök 
 
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. 2013. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről beszámoló. 
Előadó: Gaál István polgármester 

2. Gyermekétkeztetési díj átvállalása. 
Előadó: Gaál István polgármester 
 

3. Búcsú szervezésével járó költségekről döntés. 
Előadó: Gaál István polgármester 
 

4. Házhegy kilátó avatásával kapcsolatos feladatok és költségek. 
Előadó: Gaál István polgármester 
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5. „Itthon vagy-Magyarország szeretlek” pályázati felhívásra jelentkezés jóváhagyása. 
Előadó: Gaál István polgármester 
 

6. Baracsi László utcai lakók kérelme. 
Előadó: Gaál István polgármester 
 

7. Egyebek. 
 
 
 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
68/2013.(IX.09.) Határozat: 
 
A Képviselő-testület a javasolt napirendi pontokat elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: értelemszerűen 
 

 

1. N a p i r e n d: 
 

2013. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről beszámoló. 
 

Gaál István polgármester: az írásos előterjesztést előzetesen megküldtük a képviselőknek. A 
testületi jóváhagyás előtt a pénzügyi bizottság áttekintette. Az előterjesztésből kitűnik, hogy 
mind a bevételek, mind a kiadások tekintetében a teljesítés időarányosnak mondható. 
A bevételek közül a helyi adókat emelném ki, ahol a teljesítés a vártnál kedvezőbben alakult. 
Működési célú támogatás értékű bevétel soron a TB alapoktól kapott pénzeszköz szerepel. A 
várt pályázati pénzek még nem érkeztek meg (TRANSBORDER). A kiadási oldalon a 
Polgármesteri Hivatal teljesítése nem lett százalékosan kimutatva, mivel időközben megszűnt, 
és az előirányzatnak minden soron egyeznie kellett a teljesítéssel, ezért itt a teljesítés 100%-ot 
mutatna. A Közös Önkormányzati Hivatal március 1-ével alakult meg, így a teljesítés adatai 
itt csak 4 hónapra vannak kivetítve. Az önkormányzat dologi kiadásainál némi túlteljesítés 
mutatkozik, ennek oka, hogy nagyon sok kiadás, ami korábban a Polgármesteri Hivatalnál 
jelentkezett, a KÖH megalakulása óta az önkormányzat kiadásai között kerül elszámolásra. 
Felkérem Gálos Mihályt a pénzügyi bizottság elnökét, ismertesse a pénzügyi bizottság 
javaslatát. 
 
Gálos Mihály bizottság elnöke: a beszámolót a pénzügyi bizottság megtárgyalta, 
véleményünk szerint megfelelő eligazítást nyújt nekünk az önkormányzat működését illetően, 
javaslom az előterjesztést elfogadásra.  
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Más észrevétel nem lévén, a polgármester 2013. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről 
beszámoló napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. I. félévi 
költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Gaál István polgármester 
 
 
 
A képviselő-testület  5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi 
határozatot hozta meg: 

69/2013.(IX.09.) Határozat: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. I. félévi 
költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Gaál István polgármester 
 
 
 
 
2. N a p i r e n d: 
 
 

Gyermekétkeztetési díj átvállalása. 
 
Gaál István polgármester: a Képviselők előtt ismeretes, hogy a gyermekek étkeztetését csak 
részben támogatja az önkormányzatunk, a fennmaradó részt a szülők térítik meg. Az elmúlt 
héten jelezték felém, hogy 3 gyermek esetében a térítési díj nem került megfizetésre – 
melynek összege 83.200 forint -, annak okán, hogy a gyermekeket nevelő egyedülálló 
édesanya, Csatlós Szilvia nem tudta az összeget megfizetni. 
A hölgy megözvegyült, jövedelme minimális, a család lakhatása az elhunyt édesapa szolgálati 
lakásán volt biztosított, de jelenleg kilakoltatták őket, és Sopronban keresnek megoldást, 
albérletet, de annak kifizetése is kétséges jelen helyzetükben, mivel folyamatos tartozásokat 
halmoztak fel. Ez esetben krízishelyzetről beszélhetünk, ennek okán pedig javasolnám a 
Képviselő-testületnek, hogy vállaljuk át a hátralékot. 
 
Más észrevétel nem lévén, a polgármester Gyermekétkeztetési díj átvállalása napirendi 
ponttal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az gyermekétkeztetési díj átvállalása 
napirendet megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 83.200 forint gyermekétkeztetési 
díjhátralék megfizetését vállalja. 
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A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2013. szeptember 30. 
Felelős:  Gaál István polgármester 
 
 
 
A képviselő-testület  5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi 
határozatot hozta meg: 

70/2013.(IX.09.) Határozat: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az gyermekétkeztetési díj átvállalása 
napirendet megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 83.200 forint gyermekétkeztetési 
díjhátralék megfizetését vállalja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2013. szeptember 30. 
Felelős:  Gaál István polgármester 
 
 
 
3. N a p i r e n d: 

Búcsú szervezésével járó költségekről döntés. 
 
 
Gaál István polgármester: a Képviselő-testületünk a 2013. augusztus 22-én megtartott testületi 
ülésen elfogadta az Ágfalvi Búcsú programtervezetét, azonban a szervezéssel kapcsolatos 
költségekről nem volt döntéshozatal. 
Az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat, mint szervező több költséget is vállalt – a 
Legényfa állítok megvendégelése, táncosok és zenekarok fogadása - de nekünk is lesznek 
kiadásaink.  
Agendorf (Németország) község tájékoztatása szerint nem érkezik delegáció, és visszajelzés 
hiányában Schefflenz (Németország) testvérközségből sem érkeznek vendégek.  
A rendezvényen viszont az eddigi évtől eltérően két vendégzenekar is szerepel, akik 
Zillingtalból és Mörbischről érkeznek, ezen felül a szomszédos községekből és az ausztriai 
partnerközségből is várunk hivatalos vendégeket. Ebből adódon és a programhoz 
kapcsolódóan, ahogy az előző évben, úgy most is lesznek kiadásaink, amit előzetes 
számítások szerint – amennyiben nincs változás- maximum 150.000 forinttal tervezünk. 
Javasolom a képviselőknek biztosítsuk ezt az összeget. 
 
Más észrevétel nem lévén, a polgármester Búcsú szervezésével járó költségekről döntés 
napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
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Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Búcsú szervezésével járó 
költségekről döntéssel kapcsolatos napirendet megtárgyalta, az abban foglaltakkal 
egyetért. 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Búcsúi rendezvény szervezésével 
kapcsolatban felmerülő költségekhez maximum 150.000 forint erejéig járul hozzá. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2013. szeptember 29. 
Felelős:  Gaál István polgármester 
 
 
 
A képviselő-testület  5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi 
határozatot hozta meg: 

71/2013.(IX.09.) Határozat: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Búcsú szervezésével járó 
költségekről döntéssel kapcsolatos napirendet megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Búcsúi rendezvény szervezésével 
kapcsolatban felmerülő költségekhez maximum 150.000 forint erejéig járul hozzá. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2013. szeptember 29. 
Felelős:  Gaál István polgármester 
 
 
 
4. N a p i r e n d: 

 
Házhegy kilátó avatásával kapcsolatos feladatok és költségek. 

Gaál István polgármester: 2013. szeptember 11-én 16 órai kezdettel kerül sor a Házhegyen 
található kilátó felavatására a támogató TAEG Zrt. közreműködésével.  
A terület lényegében magánkézben van, és a kilátó felújítását is a TAEG Zrt. végeztette, így 
magát a rendezvényt tulajdonképpen Ők koordinálják. Ettől függetlenül számítanak a helyi és 
a Német Nemzetiségi Önkormányzat részvételére.  
A rendezvényen beszél Firtl Mátyás országgyűlési képviselő, Dr. Jámbor László, a TAEG Zrt. 
vezérigazgatója, a műsort pedig az Ágfalvi Morgenröte Énekkar és a Lővér Vadászkürt 
Egyesület szolgáltatja. Kérem a Képviselő Társakat a rendezvényen lehetőségeik szerint 
szíveskedjenek részt venni. Reményeim szerint a terület továbbra is a községet szolgálja. 
Kérésüknek megfelelően csak néhány feladatunk van, mint a hangosítás, illetve a konferálás, 
melyet Csoltói József kézben tart. Mivel a rendezvény a mi területünkön van, gondoskodnunk 
kell a megfelelő fogadásról, javasolom a Képviselő-testületnek a rendezvénnyel kapcsolatos 
költségek fedezésére szavazzunk meg 20.000 forintot. 
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Más észrevétel nem lévén, a polgármester Házhegy kilátó avatásával kapcsolatos 
feladatok és költségek napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot 
teszi fel szavazásra: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Házhegy kilátó avatásával 
kapcsolatos feladatok és költségek napirendet megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Házhegy kilátó avatásának 
szervezésével kapcsolatban felmerülő költségekhez maximum 20.000 forint hozzájárul. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2013. szeptember 11. 
Felelős:  Gaál István polgármester 
 
 
 
A képviselő-testület  5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi 
határozatot hozta meg: 

72/2013.(IX.09.) Határozat: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Házhegy kilátó avatásával 
kapcsolatos feladatok és költségek napirendet megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Házhegy kilátó avatásának 
szervezésével kapcsolatban felmerülő költségekhez maximum 20.000 forint hozzájárul. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2013. szeptember 11. 
Felelős:  Gaál István polgármester 
 

5. N a p i r e n d: 
 

„Itthon vagy-Magyarország szeretlek” pályázati felhívásra jelentkezés jóváhagyása. 

 

Gaál István polgármester: a Magyar Államkincstár tette közzé a „Itthon vagy-Magyarország 
szeretlek” programhoz való csatlakozás lehetőségét, melynek lényege, hogy 2013. szeptember 
28-29-én egy országos programsorozathoz csatlakozik a település, melynek fejében 
támogatást igényelhet le, mely Ágfalva tekintetében a lakosságszámra való tekintettel 
legfeljebb 250.000 forint. Ennek a fejében az önkormányzatok 3 tartalmi elem meglétét 
vállalják, úgy mint 28-án estére egy bál, búcsú szervezését, ami esetünkben adott, a logok, 
szlogenek használatát, valamint a 29-én, vasárnap este 21:30 órakor tűzgyújtást. A támogatási 
igényeket szeptember 6-ig lehetett benyújtani. Tekintettel arra, hogy a település az összes 
előírt kötelezettséget maradéktalanul tudja vállalni és teljesíteni, ezt meg is tettük, melyhez 
ezúton kérem a testület jóváhagyását. 
 



7 

 

Más észrevétel nem lévén, a polgármester „Itthon vagy-Magyarország szeretlek” 
pályázati felhívásra jelentkezés jóváhagyása napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi 
határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Itthon vagy-Magyarország 
szeretlek” pályázati felhívásra jelentkezés jóváhagyása napirendet megtárgyalta, az abban 
foglaltakkal egyetért. 
Ágfalva Község Önkormányzatának a pályázati programhoz való csatlakozást utólagosan 
jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2013. szeptember 29. 
Felelős:  Gaál István polgármester 
 
 
 
A képviselő-testület  5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi 
határozatot hozta meg: 

73/2013.(IX.09.) Határozat: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Itthon vagy-Magyarország 
szeretlek” pályázati felhívásra jelentkezés jóváhagyása napirendet megtárgyalta, az abban 
foglaltakkal egyetért. 
Ágfalva Község Önkormányzatának a pályázati programhoz való csatlakozást utólagosan 
jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2013. szeptember 29. 
Felelős:  Gaál István polgármester 
 
 
 
6. N a p i r e n d: 

 
Baracsi László utcai lakók kérelme. 

 
Gaál István polgármester: az augusztus 22-én megtartott ülésünkön döntöttünk arról, 
hogy a Baracsi László utcai lakók forgalmi rend megváltoztatása, forgalom 
szabályozása iránti kérelmére való tekintettel helyszíni bejárást kezdeményezünk a 
Baracsi-Somfalvi-Fő utcákban, annak okán, hogy ennek az egy utcának a forgalom 
szabályozása befolyásolja az egész település forgalmát. A helyszíni bejárást szeptember 
4-re tettük, melyen sajnálatos módon kizárólag a Közútkezelő Zrt. részéről jelent meg 
egy fő. Ennek okán érdemleges tárgyalást nem tudtunk lefolytatni, a Képviselő-testület 
megalapozott döntéshozatalát nem tudtuk előkészíteni. Ennél fogva szükséges a jövőben 
további közlekedési szakember és hatóság bevonása a kérdéses ügybe. 
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Kérem a Képviselő-testületet, hogy adjon felhatalmazást arra vonatkozóan, hogy 
Baracsi László utca forgalomszabályozása céljából közlekedési szakembert vonhassak 
be és bízhassak meg, illetve az ügyben érintett hatóságokat ismételten megkereshessem. 

Gálos Mihály képviselő: a tárggyal kapcsolatban bejelentem személyes érintettségemet, ezért 
a döntéshozatalban nem veszek részt. Kérem, a testületet bejelentésemet fogadják el, a 
szavazásban nem veszek részt. 
 
 
A képviselő-testület  4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással  az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
74/2013.(IX.09.) Határozat: 
 
Ágfalva Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete Gálos Mihály Képviselő bejelentését 
tudomásul veszi, egyidejűleg ezen napirendi ponttal kapcsolatos döntéshozatalból kizárja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Gaál István polgármester 
 

Más észrevétel nem lévén, a polgármester Baracsi László utcai lakók kérelme napirendi 
ponttal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Baracsi László utcai lakók kérelme 
napirendi pontot megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyet ért. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Gaál István polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, hogy a forgalmi rend megváltoztatására irányuló az érintett szakhatóságokkal 
történő további egyeztető tárgyalás lefolytatására, valamint közlekedési szakértő megbízására.  
 
Határidő: 2013. szeptember 30. 
Felelős  : Gaál István polgármester 
 

A képviselő-testület  4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással  az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
 
75/2013.(IX.09.) Határozat: 
 

Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Baracsi László utcai lakók kérelme 
napirendi pontot megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyet ért. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Gaál István polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, hogy a forgalmi rend megváltoztatására irányuló az érintett szakhatóságokkal 
történő további egyeztető tárgyalás lefolytatására, valamint közlekedési szakértő megbízására.  
 
Határidő: 2013. szeptember 30. 
Felelős  : Gaál István polgármester 
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7. N a p i r e n d: 

 

Egyebek. 

 

Gaál István polgármester: tájékoztatom a Képviselőket, hogy az év eleji szülő értekezlet előtt 
megbeszélést tartottam a Napsugár Óvoda dolgozóival, a tanévre vonatkozó tervekről, 
elvárásokról. Az elmúlt testületi ülésünk óta államosításra került a Rajka és Vidéke 
Takarékszövetkezet, de ez az önkormányzat szempontjából egyenlőre változást nem hozott. 
Az Ágfalvi sportegyesületben közgyűlést kell összehívni, mivel Honyák Ferenc lemond, 
egyenlőre egy jelölt van Dominek Gábor személyében. Ezen kívül megoldást kell találni a 
csapat edző személyére is, utolsó ismeretem szerint Udvardi Pétert keresték meg. 
A hétvégén lesz a XI. Futófesztivál, kérem a Képviselőket lehetőségeik szerint vegyenek részt 
a rendezvényen. 
 
 

Több hozzászólás és kérdés nem lévén az ülés bezárta. . 
 

Kmf. 
 
 
 

Gaál István        Szováti Júlia 
polgármester       jegyző 

 

 


