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99/17/2013.szám. 
 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
 

Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 27-én 
az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) 
megtartott rendkívüli testületi ülésről üléséről. 
 
Jelen vannak: 
 
Helyi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről: 
 
  Gaál István   polgármester 
  Szimon Zoltán   alpolgármester 
  Dudás György   képviselő 
  Gálos Mihály   képviselő 
  Kirchknopf Günter  képviselő 

Pék Zsuzsánna  képviselő 
 
Meghívottak: 
  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. Rendelet tervezet a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 4/2011.(IV.1.) 
rendelet módosításáról. 
Előadó: Szováti Júlia jegyző 
 

2. Rendelet tervezet a az önkormányzati tulajdonban álló közterületek  filmforgatási célú 
használatról. 
Előadó: Gaál István polgármester 
 
 



2 

 

3. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi 
fordulójához csatlakozás. 
Előadó: Szováti Júlia jegyző 

4. Együttműködési megállapodás megkötése az iskolai közösségi szolgálat közös 
lebonyolításáról. 
Előadó: Gaál István polgármester 
 
 
 
 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
76/2013.(IX.27.) Határozat: 
 
A Képviselő-testület a javasolt napirendi pontokat elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: értelemszerűen 
 
 
 
 
1. N a p i r e n d: 

 
 
Rendelet tervezet a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 4/2011.(IV.1.) 

rendelet módosításáról. 

 
Szováti Júlia jegyző: a tavalyi év során intézményenként bontásra kerültek a szakfeladatok, az 
önkormányzat szakfeladatai az SZMSZ 4. számú mellékletébe kerültek megjelölésre. A 
Polgármesteri Hivatal 2013. február 28-án megszűnt, helyette megalakult az Ágfalvi Közös 
Önkormányzati hivatal, ezzel egyidejűleg pedig egyes szakfeladatok is átkerültek az 
Önkormányzathoz.  
A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet módosítása azért indokolt, az „882111 
Aktív korúak ellátás” szakfeladatot nem tartalmazta az önkormányzat szakfeladat rendje, e 
nélkül pedig ez nem lehetséges annak szabályszerű igénylése, elszámolása. 
A rendelet tervezetet a Képviselők megismerhették, javaslom elfogadásra azzal, hogy az 
szakfeladatrend előbbivel kerüljön kiegészítésre. 

 
 
A képviselő-testület  6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi 
rendeletet alkotta meg: 
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9/2013.(……...) Rendelet 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a 9/2013.(……….) 
rendeletét a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (IV.1.) rendelet 
módosításáról. 

 
 
 
 
2. N a p i r e n d: 

 
Rendelet tervezet a az önkormányzati tulajdonban álló közterületek  filmforgatási célú 

használatról. 
 
 
Gaál István polgármester: A mozgóképekről szóló 2004. évi II. törvény 34. §-a értelmében a 
települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmalkotás forgatása céljából történő 
igénybevételének szabályozására rendeletet kell alkotni. Az önkormányzat a rendeletét: az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint a mozgóképről szóló 2004. évi II. 
törvény 34. § (3) és (5) bekezdése, valamint 37. § (4) és (5) bekezdés alapján alkotja meg. 
A rendelet célja, hogy eleget tegyen a Törvényben meghatározott önkormányzati hatáskörben 
szabályozandó rendeletalkotási kötelezettségnek. A képviselő-testületnek a települési 
önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatával kapcsolatos 
egyes feltételeket kell a rendeletben szabályoznia, ezzel egyidejűleg a Mozgókép tv. 34. § (3) 
bekezdése alapján a rendeletben kell meghatározni a megfizetendő díjak felső határát, mely 
használati díjakat a rendelet tervezet 1. számú melléklete tartalmaz, de a tervezet tartalmazza 
a mentességeket, kedvezményeket is. 
Mindezeken felül szabályozásra kerülnének a helyszínek szomszédságában lakók érdekében 
hozott korlátozások, valamint célszerűség szempontjából, hogy a képviselő-testület a 
közterület-használati díjjal összefüggő hatásköreit az ügyek gyors, rugalmas intézése 
érdekében a polgármesterre ruházza át. Az előterjesztésben foglaltak alapján kérem a Tisztelt 
képviselő-testületet a rendelet elfogadására. 
 
 
A képviselő-testület  6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi 
rendeletet alkotta meg: 
 
 
10/2013.(……...) Rendelet 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a 10/2013.(……….) 
rendeletét a az önkormányzati tulajdonban álló közterületek  filmforgatási célú használatról. 
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3. N a p i r e n d: 

 
 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához 
csatlakozás. 

 
 

Szováti Júlia jegyző: a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2014-as fordulójának pályázati 
kiírása interneten megtörtént. Ahogy az előző években, úgy idén is a felsőoktatásban 
résztvevő, hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló diákok pályázhatnak, a szociális juttatást 
pedig a csatlakozott települési és megyei önkormányzatok bizosítják. A csatlakozási kiírásban 
a tavalyi évhez képest változások nem történtek, idén is a 
https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internetes felületen keresztül és postai 
úton megküldött csatlakozási nyilatkozattal megküldésével kell csatlakozun. Ezek után 
ismertetésre került az Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolat dokumentum és a 
hozzátartozó mellékletekkel együtt. Ahogy ez elmúlt évben is, úgy most is a nyertes 
pályázatokat majd ugyanezen az internetes honlapon on-line adatbázisban is rögzítjük. 
Javasolom a képviselő-testületnek, ahogy az elmúlt években is csatlakozzunk a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati fordulójához, 
egyidejűleg kérem, hatalmazzák fel a polgármestert, hogy a csatlakozási nyilatkozatot írja alá. 

 

Más észrevétel nem lévén, a polgármester Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához csatlakozás napirendi ponttal kapcsolatban az 
alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
 

 a) Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a hátrányos szociális 
helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok 
támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
2014. évi pályázati fordulójához. 
 
b) A képviselő-testület a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja 
és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési 
önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az 
Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 
 
c) A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és 
a pályázatokról hozott döntést  a https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx z internet 
címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti. 
 
Felelős: Gaál István polgármester 
Határidő: 2013. október 11. 
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A képviselő-testület  6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi 
határozatot hozta meg: 

77/2013.(IX.27) Határozat: 
 

 a) Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a hátrányos szociális 
helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok 
támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
2014. évi pályázati fordulójához. 
 
 
b) A képviselő-testület a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja 
és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési 
önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az 
Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 
 
c) A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és 
a pályázatokról hozott döntést  a https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx z internet 
címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti. 
 
Felelős: Gaál István polgármester 
Határidő: 2013. október 11. 
 
 
 
4. N a p i r e n d: 

 

Együttműködési megállapodás megkötése az iskolai közösségi szolgálat közös 
lebonyolításáról. 

 
 
Gaál István polgármester: a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
rendelkezései értelmében a középiskolai oktatásban résztvevő tanulók kötelesek iskolai 
közösségi szolgálat keretein belül 50 óra közérdekű tevékenységet végezni. Ezt a fajta 
kötelezettséget az érintetteknek 1-3 évfolyam elvégzése alatt kell teljesíteni. 
A Berzsenyi Evangélikus Gimnáziumtól érkezett megkeresés az erre irányuló megállapodás 
megkötésére, ahol az önkormányzatunk helyet és lehetőséget biztosítana a tanulók közösségi 
szolgálat teljesítésére. 
Ezek után ismertetésre került az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos együttműködési 
megállapodás tartalma. 
Mindezek ismeretében javasolom a képviselő-testületnek a közösségi szolgálat 
lebonyolításában való közreműködésünket, egyidőben kérem a képviselők felhatalmazását a 
megállapodás megkötésére, aláírására. 
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Más észrevétel nem lévén, a polgármester az Együttműködési megállapodás megkötése az 
iskolai közösségi szolgálat közös lebonyolításáról napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi 
határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Berzsenyi Dániel Evangélikus 
(Líceum) Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiummal kötendő az iskolai közösségi 
szolgálat lebonyolításáról szóló együttműködési megállapodás tervezetét megtárgyalta, az 
abban foglaltakkal egyet ért, tartalmát jóváhagyja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Gaál István polgármestert az „Együttműködési 
megállapodás” megkötésére, aláírására. 
 
Határidő: 2013. október 30. 
Felelős  : Gaál István polgármester 
 
 
 
A képviselő-testület  6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi 
határozatot hozta meg: 

78/2013.(IX.27) Határozat: 
 

Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Berzsenyi Dániel Evangélikus 
(Líceum) Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiummal kötendő az iskolai közösségi 
szolgálat lebonyolításáról szóló együttműködési megállapodás tervezetét megtárgyalta, az 
abban foglaltakkal egyet ért, tartalmát jóváhagyja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Gaál István polgármestert az „Együttműködési 
megállapodás” megkötésére, aláírására. 
 
Határidő: 2013. október 30. 
Felelős  : Gaál István polgármester 
 
 
Gaál István polgármester: Több hozzászólás nem lévén megköszönte a jelenlévők 
megjelenését és az ülést bezárta. 

 
 
 
 

Kmft. 
 
 
 
 

   Gaál István     Szováti Júlia 
   polgármester     jegyző 


