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99/18/2013.szám. 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-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. Tájékoztató az önkormányzat 2013. I-III. negyedévi költségvetését 

teljesítéséről. 
Előadó: Gaál István polgármester 

 
2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának felülvizsgálata. 

Előadó: Gaál István polgármester 
 

3. Nagycenk 0119/4 hrsz.-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatos előterjesztés. 
Előadó: Gaál István polgármester 
 

4. Közmeghallgatás témáinak meghatározása. 
Előadó: Gaál István polgármester 
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5. 2013. évi rendezvényterv módosítása. 
Előadó: Gaál István polgármester 
 

6. Belső ellenőrzési alapszabályzat elfogadása. 
Előadó: Gaál István polgármester 
 

7. Testvériség Táncegyüttes támogatása. 
Előadó: Gaál István polgármester 
 

8. Kecskehegyi kilátóval kapcsolatos feladatok. 
Előadó: Gaál István polgármester 
 

9. Ágfalva, 0172 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos adásvételi szerződés tervezete. 
Előadó: Gaál István polgármester 
 

10.  Saját dolgozó segélyben való részesítése. 
Előadó: Gaál István polgármester 
 

11. Intézményi dolgozók jutalmazása. 
Előadó: Gaál István polgármester 

 
12. Soproni Vízmű Zrt.-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés módosítása. 

Előadó: Gaál István polgármester 
 

13. Viziközmű vagyon megtakarításának felhasználása. 
Előadó: Gaál István polgármester 
 

14. Ágfalva, 335 hrsz.-ú és 124 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos területrendezési 
feladatok.. 
Előadó: Gaál István polgármester 
 

 
 
 
 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
79/2013.(X.31) Határozat: 
 
A Képviselő-testület a javasolt napirendi pontokat elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: értelemszerűen 
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1. N a p i r e n d: 

 

Tájékoztató az önkormányzat 2013. I-III. negyedévi költségvetését teljesítéséről. 
 
 
Gaál István polgármester: A 2013-as költségvetési év I-III. negyedévéről szeptember 30-ai 
fordulónappal elkészítettük az önkormányzat beszámolóját, melynek anyagát előzetesen 
megküldtünk a képviselőknek. 
Az előterjesztésből látható, hogy a teljesítés időarányosnak mondható mind a bevételek, mind 
a kiadások tekintetében. A bevételek közül a helyi adókat emelném ki, ezek tekintetében a 
teljesítés a vártnál kedvezőbben alakult. Kiadási oldalon a 869041-es szakfeladatot emelném 
ki. Augusztusban július 1-i hatállyal a törvényi kötelezettségeknek eleget téve a védőnő bére 
megemelésre került, az OEP pénzügyi ellenőrzés keretében ezt meg is vizsgálta. Az 
önkormányzat dologi kiadásainál túlteljesítés mutatkozik, ennek oka, hogy nagyon sok kiadás, 
ami korábban a Polgármesteri Hivatalnál jelentkezett, a KÖH megalakulása óta az 
önkormányzat kiadásai között kerül elszámolásra, ez teljesen normális a kiadások 
átcsoportosításával keletkezett. 
A írásos anyagot a pénzügyi bizottság 2013. október 29-én megtartott ülésén megtárgyalta, 
jóváhagyta, azt javasolja a képviselő testületnek elfogadásra. 

Más észrevétel nem lévén, a polgármester a Tájékoztató az önkormányzat 2013. I-III. 
negyedévi költségvetés teljesítéséről napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi határozati 
javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. I-III. 
negyedévi költségvetés teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta, és azt elfogadta.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Gaál István polgármester 
 
 
A képviselő-testület  5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi 
határozatot hozta meg: 

80/2013.(X.31) Határozat: 

Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. I-III. 
negyedévi költségvetés teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta, és azt elfogadta.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Gaál István polgármester 
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2. N a p i r e n d: 

 
Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának felülvizsgálata. 

 
 
Gaál István polgármester: az Áht. korábban azt tartalmazta, hogy a jövő évi költségvetési 
koncepciót április 30-ig kell elfogadni. A törvényi előírásoknak megfelelően elkészítettük a 
koncepciót, amit a Pénzügyi Bizottság a 2013.04.22-i ülésén meg is tárgyalt, a testület pedig 
2013.04.24-i ülésén elfogadta. 
Közben az Áht.-t módosították, és a koncepciót október 31-ig kell a testület elé terjeszteni. A 
korábban elfogadott koncepción jelenleg nem kívánunk módosítani, mivel a jövő évi 
költségvetési törvény tervezet szinte teljesen a tavalyival megegyező. A normatívák fajlagos 
összegei minimális mértékben változtak. 

 
Más észrevétel nem lévén, a polgármester a Tájékoztató Az önkormányzat 2014. évi 
költségvetési koncepciójának felülvizsgálata napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi 
határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi 
költségvetési koncepciójának felülvizsgálatát megtárgyalta, azt a 18/2013.(IV.24.) határozat 
szerint módosítás nélkül jóváhagyja.  
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2014. évi költségvetésről szóló rendelet-
tervezetet a koncepcióban foglaltakra tekintettel terjessze elő.  
 
Határidő: 2014. február 15. 
Felelős  : Gaál István polgármester 
 
 
A képviselő-testület  5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi 
határozatot hozta meg: 

81/2013.(X.31) Határozat: 

Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi 
költségvetési koncepciójának felülvizsgálatát megtárgyalta, azt a 18/2013.(IV.24.) határozat 
szerint módosítás nélkül jóváhagyja.  
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2014. évi költségvetésről szóló rendelet-
tervezetet a koncepcióban foglaltakra tekintettel terjessze elő.  
 
Határidő: 2014. február 15. 
Felelős  : Gaál István polgármester 
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3. N a p i r e n d: 

 
Nagycenk 0119/4 hrsz.-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatos előterjesztés. 

 
Gaál István polgármester: Nagycenk Nagyközség Önkormányzatától jött egy megkeresés, 
amelyben kérték, hogy Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete értékesítse 
részükre a Nagycenk közigazgatási területén lévő szántó művelési ágú 0119/4 hrsz.-ú 
ingatlanban levő tulajdonrészét.  
Az ingatlan mindösszesen 5323 m2, ebből az Ágfalvi Önkormányzat tulajdonrésze 
240/10000. A területre vonatkozóan hivatalos értékbecslés készült, amiben az ingatlan 50 
Ft/m2 áron került megállapításra, ami azt jelenti, hogy az összértéke 266.150 Ft, ez az Ágfalvi 
Önkormányzat tulajdonrészére vetítve forintosítva 6388 forint. 
A csatolt iratokból megállapítható, hogy vízellátási tevékenységet a továbbiakban nem 
kívánnak folytatni rajta, jelenleg a terület hasznosítatlan. 
A területen a tulajdonrészünkre és arra való tekintettel, hogy a nagyságánál fogva mi ezt nem 
tudjuk hasznosítani, javasolom a tulajdonrészünk értékesítését 50 Ft/m2-áron. 
 
Más észrevétel nem lévén, a polgármester a Nagycenk 0119/4 hrsz.-ú ingatlan értékesítésével 
kapcsolatos előterjesztés napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi 
fel szavazásra: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagycenk 0119 hrsz.-ú ingatlan 
értékesítésével kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyet ért. 
A képviselő-testület dönt a Nagycenk, 0119/4 hrsz.-ú ingatlanban 240/10000-ed 
tulajdonrészének értékesítéséről 50 Ft/m2 áron. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármester a szükséges intézkedések megtételére, egyidejűleg 
felhatalmazza az adásvételi szerződés megkötésére és aláírására. 
 
Határidő: 2013. december 31. 
Felelős  : Gaál István polgármester 
 
 
A képviselő-testület  5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi 
határozatot hozta meg: 

82/2013.(X.31) Határozat: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagycenk 0119 hrsz.-ú ingatlan 
értékesítésével kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyet ért. 
A képviselő-testület dönt a Nagycenk, 0119/4 hrsz.-ú ingatlanban 240/10000-ed 
tulajdonrészének értékesítéséről 50 Ft/m2 áron. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármester a szükséges intézkedések megtételére, egyidejűleg 
felhatalmazza az adásvételi szerződés megkötésére és aláírására. 
 
Határidő: 2013. december 31. 
Felelős  : Gaál István polgármester 
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4. N a p i r e n d: 
 

 
Közmeghallgatás témáinak meghatározása. 

 
 

Gaál István polgármester:  nagyon sok észrevétel érkezik be hozzánk a község közlekedési 
rendjére, forgalmára vonatkozóan, kiemelten említeném ezek között is a több testületi ülésen 
tárgyalt, úgy nevezett Baracsi utcai lakók kérelmét.  
Mindezekkel tekintettel úgy döntöttünk, hogy a legcélszerűbb megoldás a lakosság személyes 
meghallgatása közmeghallgatás formájában, ahol lehetőségük van a konkrét problémájukat 
előadni, mind a Baracsi utcára, mind pedig a település egyéb utcájára, útszakaszára 
vonatkozóan. 
Az egyeztetéseket követően a közmeghallgatás november 20. napjára 18:00 órára kerülne 
kitűzésre, témája pedig a Forgalmi rend megváltoztatására irányuló kezdeményezések 
megtárgyalása, melyet ezúton javasolok a képviselő társaimnak elfogadásra. 
 
Más észrevétel nem lévén, a polgármester a Közmeghallgatás témájának meghatározása 
napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közmeghallgatás témájával 
kapcsolatos előterjesztésben foglaltakkal egyet ért, a 2013. november 20-án megtartandó 
közmeghallgatás napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg: 
 

1. Forgalmi rend megváltoztatására irányuló kezdeményezések megtárgyalása.  
 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedéseket megtételére. 
 
Határidő: 2013. november 20. 
Felelős:    Gaál István polgármester 
 
 
A képviselő-testület  5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi 
határozatot hozta meg: 

83/2013.(X.31) Határozat: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közmeghallgatás témájával 
kapcsolatos előterjesztésben foglaltakkal egyet ért, a 2013. november 20-án megtartandó 
közmeghallgatás napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg: 
 

1. Forgalmi rend megváltoztatására irányuló kezdeményezések megtárgyalása.  
 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedéseket megtételére. 
 
Határidő: 2013. november 20. 
Felelős:    Gaál István polgármester 
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5. N a p i r e n d: 
 
 

2013. évi rendezvényterv módosítása. 
 
 

Gaál István polgármester: a 2013. évi rendezvénytervet a Képviselő-testület a 2012. december 
13-i ülésén fogadta el, mely tartalmazza a hagyományosan évente megrendezett Idősek napi 
rendezvény időpontját.  
A szervezők a helyi és a nemzetiségi önkormányzat. Több fellépővel egyeztettünk a közelgő 
esemény miatt, és többen jelezték, hogy más elfoglaltság miatt nem tudnának jönni, a 
rendezvényt 2013. november 16-ra módosítsuk. A napirendi pontot a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat is megtárgyalta, azt javasolják elfogadásra. Ezért javasolom a rendezvényterv 
módosítását, azzal, hogy az Idősek napi rendezvényt november 15-ről, november 16-ra 
módosítsuk. 
 
 
Más észrevétel nem lévén, a polgármester a 2013. évi rendezvényterv módosítása napirendi 
ponttal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi rendezvényterv 
módosításával kapcsolatos napirendi pontot megtárgyalta, azzal egyetért, az Idősek napi 
rendezvény időpontját 2013. november 16-ra módosítja. 

A Képviselő-testület felkéri az polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2013. november 16. 
Felelős  : Gaál István polgármester 
 
 
A képviselő-testület  5 gen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi 
határozatot hozta meg: 

84/2013.(X.31) Határozat: 
 
Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi rendezvényterv 
módosításával kapcsolatos napirendi pontot megtárgyalta, azzal egyetért, az Idősek napi 
rendezvény időpontját 2013. november 16-ra módosítja. 

A Képviselő-testület felkéri az polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2013. november 16. 
Felelős  : Gaál István polgármester 
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6. N a p i r e n d: 
 
 

Belső Ellenőrzési Alapszabály elfogadása. 
 
 

Gaál István polgármester: a közelmúltban megtörtént a Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú 
Társulás felülvizsgálata, annak érdekében, hogy az megfeleljen a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásainak. Minden képviselő előtt 
ismeretes, hogy a társulás keretein belül tettünk eleget a belső ellenőrzési kötelezettségünknek 
is. A felülvizsgálattal egyidejűleg a feladatellátásban bekövetkezett változások, valamint a 
belső ellenőrzéssel kapcsolatos jogszabály módosítások teszik indokolttá egy teljesen új Belső 
Ellenőrzési Alapszabály elkészítését, mely tartalmazza az ellenőrzéssel kapcsolatos 
feladatokat, hatásköröket, jogokat és kötelezettségeket. /Ezek után ismertetésre került a Belső 
Ellenőrzési Alapszabály./ 
Amennyiben észrevétel, kérdés nincs, úgy én javaslom a képviselő-testületnek elfogadásra. 

 
 
Más észrevétel nem lévén, a polgármester a Belső Ellenőrzési Alapszabály elfogadása 
napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Belső Ellenőrzési Alapszabály 
elfogadásával kapcsolatos napirendi pontot megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért, a 
Belső Ellenőrzési Alapszabály jóváhagyja. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, egyidejűleg 
felhatalmazza az Alapszabály aláírására. 
 
Határidő: 2013. november 15. 
Felelős  : Gaál István polgármester 
 
 
A képviselő-testület  5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi 
határozatot hozta meg: 

85/2013.(X.31) Határozat: 
 
Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Belső Ellenőrzési Alapszabály 
elfogadásával kapcsolatos napirendi pontot megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért, a 
Belső Ellenőrzési Alapszabály jóváhagyja. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, egyidejűleg 
felhatalmazza az Alapszabály aláírására. 
 
Határidő: 2013. november 15. 
Felelős  : Gaál István polgármester 
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7. N a p i r e n d: 
 
 

Testvériség Táncegyüttes támogatása. 
 
 

Gaál István polgármester: 2013. november 23-án kerül megrendezésre a tervek szerint a 
soproni Gyermek és Ifjúsági Központban a Testvériség Táncegyüttes 50 éves jubileumi 
rendezvénye. A táncegyüttes azzal a céllal alakult, hogy Sopron és környékének német 
tánchagyományait, néphagyományait felkutassa, összegyűjtse, színpadra állítsa és megőrizze 
az utókor számára, ezért is bír akkora jelentőséggel a mi számunkra is. 
Mára már nagyon sok tagja ágfalvi, köztük a jelenlegi vezetője Csoltói József is. De meg kell 
említenem azt is, hogy az ágfalvi Patakugrók Német Nemzetiségi Táncegyüttes immár 
felnőtté vált tagjai válnak a Testvériség Táncegyüttes utánpótlásává, vagyis az ágfalvi 
gyerekeink viszik tovább a mi hagyományainkat. A rendezvény megtartása azonban komoly 
költségeket jelent, a rendezvényt a Német Nemzetiségi Önkormányzat is támogatja, 
javasolom, hogy mi is támogassuk 100.000 forinttal. 

 
 
Más észrevétel nem lévén, a polgármester a Testvériség Táncegyüttes támogatása napirendi 
ponttal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Testvériség Táncegyüttes 
támogatásával kapcsolatos szóbeli előterjesztésben megtárgyalta az abban foglaltakkal 
egyetért, a sikeres lebonyolítás érdekében a Testvériség Táncegyüttes 50. éves jubileumára 
100.000.-Ft támogatást biztosít.  
A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2013. november 23. 
Felelős  : Gaál István polgármester 
 
 
A képviselő-testület  5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi 
határozatot hozta meg: 

86/2013.(X.31) Határozat: 

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Testvériség Táncegyüttes 
támogatásával kapcsolatos szóbeli előterjesztésben megtárgyalta az abban foglaltakkal 
egyetért, a sikeres lebonyolítás érdekében a Testvériség Táncegyüttes 50. éves jubileumára 
100.000.-Ft támogatást biztosít.  
A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2013. november 23. 
Felelős  : Gaál István polgármester 
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8. N a p i r e n d: 
 
 

Kecskehegyi kilátóval kapcsolatos feladatok. 
 
 
Gaál István polgármester: már több testületi ülésen is tárgyaltuk a TAEG Zrt.-vel közösen 
benyújtott pályázatunk keretében megvalósult és megépített úgynevezett Kecskehegyi kilátó 
kérdését, így mindenki előtt ismeretes, hogy az azzal kapcsolatos kifizetési kérelmet mind 
első, mind pedig másod fokon elutasította a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 
Arra való tekintettel, hogy az időközi ellenőrzés megtörtént és nem tártak fel semmilyen 
jellegű hibát - melyet megerősít a jegyzőkönyvi példányunk is – valamint az összeg 
nagyságára sem, melynek saját költségvetésből való megtérítése nagy terhet róna ránk, nem 
tudjuk elfogadni a döntést. 
A képviselő társakkal történt egyeztetést követően kezdeményeztem az ügy bírósági úton 
történő felülvizsgálatát. Ennek azonban költségei is vannak és lesznek. Kérem a képviselő-
testület utólagos jóváhagyását az eljárási illeték  30.000 forint értéknek megfelelő 
illetékbélyegben történő megtérítéséhez, illetve hozzájárulásukat a felülvizsgálattal járó 
120.000 ügyvédi díj megfizetéséhez. 
 
Más észrevétel nem lévén, a polgármester a Kecskehegyi kilátóval kapcsolatos feladatok 
napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kecskehegyi kilátóval kapcsolatos 
feladatok kapcsolatos szóbeli előterjesztésben megtárgyalta az abban foglaltakkal egyetért. 
A képviselő-testület a 30.000 Ft bírósági felülvizsgálati eljárási illeték kifizetését utólagosan 
jóváhagyja, és a továbbiakban hozzájárul a felülvizsgálattal kapcsolatban felmerülő 120.000 
Ft ügyvédi költségek megfizetéséhez. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az üggyel kapcsolatban a további 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős  : Gaál István polgármester 
 
A képviselő-testület  5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi 
határozatot hozta meg: 

87/2013.(X.31) Határozat: 
 
Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kecskehegyi kilátóval kapcsolatos 
feladatok kapcsolatos szóbeli előterjesztésben megtárgyalta az abban foglaltakkal egyetért. 
A képviselő-testület a 30.000 Ft bírósági felülvizsgálati eljárási illeték kifizetését utólagosan 
jóváhagyja, és a továbbiakban hozzájárul a felülvizsgálattal kapcsolatban felmerülő 120.000 
Ft ügyvédi költségek megfizetéséhez. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az üggyel kapcsolatban a további 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős  : Gaál István polgármester 
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9. N a p i r e n d: 
 

 
Ágfalva, 0172 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos adásvételi szerződés tervezete. 

 
 

Gaál István polgármester: a képviselő-testület a május 14-én megtartott testületi ülésén 
döntött arról, hogy eladásra jelöli a 0172. hrsz-ú területet, mivel az, az eredeti funkcióját nem 
tölti be. Az eladás feltételei a 35/2013. (V.14) határozatunkban meghatároztuk. A hatósági 
ügyintézés miatt ez hosszabb ideig tartott a vártnál, de mára az összes feltétel teljesült. 
Ennek figyelembevételével készítettük el az adásvételi szerződést, melyben a terület vételárát 
az előzőekben meghatározottak szerint 175.800 forintban határoztuk meg. /Ezek után 
ismertetésre került az adásvételi szerződés tartalma./, természetesen a felmerülő költségeket 
az előzetes megállapodás értelmében a vevő állja. Előbb elhangzottak figyelembevételével az 
előző döntésünk alapján javasolom a  tervezet elfogadását és felkérem a testületet járuljanak 
hozzá annak megkötéséhez, aláírásához. 
 
Más észrevétel nem lévén, a polgármester az Ágfalva, 0172 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos 
adásvételi szerződés tervezete napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot 
teszi fel szavazásra: 
 
Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ágfalva, 0172 hrsz.-ú ingatlannal 
kapcsolatos adásvételi szerződés tervezetet megismerte, annak tartalmával egyetért, azt 
jóváhagyja.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződés megkötésére és 
aláírására. 
 
Határidő: 2013. november 15. 
Felelős  : Gaál István polgármester 
 
 
A képviselő-testület  5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi 
határozatot hozta meg: 

88/2013.(X.31) Határozat: 
 
Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ágfalva, 0172 hrsz.-ú ingatlannal 
kapcsolatos adásvételi szerződés tervezetet megismerte, annak tartalmával egyetért, azt 
jóváhagyja.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződés megkötésére és 
aláírására. 
 
Határidő: 2013. november 15. 
Felelős  : Gaál István polgármester 
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10. N a p i r e n d: 
 
 

Saját dolgozó segélyben való részesítése. 
 
 

Gaál István polgármester: tájékoztatom a Képviselőket, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal 
dolgozójának Csóligné Takács Beátának az anyósa elhunyt. Valószínű, hogy nem voltak 
felkészülve az eseményre, ezért az elhunyt kora ellenére váratlanul érte őket a haláleset. 
Dolgozónk nem ágfalvi lakos, ennél fogva temetési segélyt nem tudunk nyújtani számára, de 
tekintettel arra, hogy két gyermeket nevelnek, lakáshitelük van és az elhunytnak más 
hozzátartozója nincs, aki gondoskodna a temetésről, ez pedig hirtelen nagy anyagi 
megterhelés a család számára javasolom a Képviselőknek, hogy nyújtsunk neki egyszeri 
50.000 forintos támogatást. 

 
Más észrevétel nem lévén, a polgármester az Saját dolgozó segélyben való részesítése 
napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Saját dolgozó segélyben való 
részesítése kapcsolatos szóbeli előterjesztésben megtárgyalta az abban foglaltakkal egyetért. 
A képviselő-testület a Csóligné Takács Beáta dolgozó részére a rendkívüli élethelyzetre való 
tekintettel 50.000 forint egyszeri támogatást biztosít. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2013. november 15. 
Felelős  : Gaál István polgármester 
 
 
A képviselő-testület  5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi 
határozatot hozta meg: 

89/2013.(X.31) Határozat: 
 
Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Saját dolgozó segélyben való 
részesítése kapcsolatos szóbeli előterjesztésben megtárgyalta az abban foglaltakkal egyetért. 
A képviselő-testület a Csóligné Takács Beáta dolgozó részére a rendkívüli élethelyzetre való 
tekintettel 50.000 forint egyszeri támogatást biztosít. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2013. november 15. 
Felelős  : Gaál István polgármester 
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11. N a p i r e n d: 
 

Intézményi dolgozók jutalmazása. 
 

Gaál István polgármester: minden év vége felé értékeljük a dolgozóink munkáját. Ez a 
köztisztviselők esetében egyébként is megtörtént eddig is a teljesítményértékelések keretében, 
amit az idei évtől az úgynevezett TÉR rendszerben is rögzítenünk kell.  
Jutalmat osztani alapesetben bérmegtakarításból lehet, ez az óvoda esetében elenyésző, a 
Közös Önkormányzati Hivatal 2013. március 1-es megalakulásával pedig nincs. 
Azokat a dolgozók, akiket ez érintene, már az elmúlt években sem kaptak. Egyrészt 30-30.000 
forint jutalmat szánnék a Napsugár óvoda dajkáinak, mivel ők nem részesültek a 
béremelésben, nagyon alacsony bérért, de nagyon magas színvonalon látják el feladataikat, 
amit egyebek mellett így tudnánk megköszönni nekik. Illetve a Közös Önkormányzati Hivatal 
dolgozóinak, valamint velük szorosan együttműködő két önkormányzati dolgozónak, 
mindösszesen a 6 teljes állású dolgozónak 60-60.000 forintot, és a részmunkaidős dolgozónak 
30.000 forintot, tekintettel arra, hogy az év elején mind az átalakulásokkal járó, mind pedig az 
év közben felmerülő pluszban magunkra vállalt feladatot hatékonyan végrehajtották. 
Amennyiben más észrevétel nincs, úgy kérem a képviselőket, hogy ehhez járuljanak hozzá. 
 
Más észrevétel nem lévén, a polgármester az Intézményi dolgozók jutalmazása napirendi 
ponttal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Intézményi dolgozók jutalmazásával 
kapcsolatos szóbeli előterjesztésben megtárgyalta az abban foglaltakkal egyetért. 
A képviselő-testület a Napsugár Óvodában dajka munkakörben dolgozók részére nettó 30-
30.000 forint, az Ágfalvi Közös Hivatalban és az Önkormányzatnál dolgozó teljes 
munkaidőben dolgozó 6 fő részére nettó 60-60.000 forint, a részmunkaidőben dolgozó részére 
nettó 30.000 Ft jutalom kifizetéséhez hozzájárul. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2013. december 31. 
Felelős  : Gaál István polgármester 
 
A képviselő-testület  5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi 
határozatot hozta meg: 

90/2013.(X.31) Határozat: 
Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Intézményi dolgozók jutalmazásával 
kapcsolatos szóbeli előterjesztésben megtárgyalta az abban foglaltakkal egyetért. 
A képviselő-testület a Napsugár Óvodában dajka munkakörben dolgozók részére nettó 30-
30.000 forint, az Ágfalvi Közös Hivatalban és az Önkormányzatnál dolgozó teljes 
munkaidőben dolgozó 6 fő részére nettó 60-60.000 forint, a részmunkaidőben dolgozó részére 
nettó 30.000 Ft jutalom kifizetéséhez hozzájárul. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2013. december 31. 
Felelős  : Gaál István polgármester 
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12. N a p i r e n d: 
 
 

Soproni Vízmű Zrt.-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés módosítása. 
 
 

Gaál István polgármester: a törvényi változásoknál fogva szükségessé vált a Soproni Vízmű 
Zrt.-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés módosítsa. Melynek a legsarkalatosabb pontja, 
hogy a Vízmű Zrt. 100 %-ban az önkormányzatok tulajdonába kerül, akik a bérleti-
üzemeltetési jogokkal megbízzák a Vízművet, ami nonprofit vállalkozás formájában fog 
működni a továbbiakban. Mindezeken felül a módosítással eleget teszünk egyéb jogszabályi 
előírásoknak való megfelelésnek. /Ezek után ismertetésre került a bérleti-üzemeltetési 
szerződés tartalma./ Előbb elhangzottak ismeretében javasolom a képviselő-testületnek a 
2013. november 20-i módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt bérleti-üzemeltetési 
szerződés elfogadását. 
 
 
Más észrevétel nem lévén, a polgármester a Soproni Vízmű Zrt.-vel kötött bérleti-üzemeltetési 
szerződés módosítása napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Soproni Vízmű Zrt.-vel kötött 
bérleti-üzemeltetési szerződés módosításával kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta, az 
abban foglaltakkal egyet ért. 
A Képviselő-testület a 2013. november 20-i módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
bérleti-üzemeltetési szerződés tartalmát jóváhagyja. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, egyidejűleg 
felhatalmazza a bérleti-üzemeltetési szerződés megkötésére, aláírására. 
 
Határidő: 2013. november 30. 
Felelős: Gaál István polgármester 
 
A képviselő-testület  5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi 
határozatot hozta meg: 

91/2013.(X.31) Határozat: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Soproni Vízmű Zrt.-vel kötött 
bérleti-üzemeltetési szerződés módosításával kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta, az 
abban foglaltakkal egyet ért. 
A Képviselő-testület a 2013. november 20-i módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
bérleti-üzemeltetési szerződés tartalmát jóváhagyja. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, egyidejűleg 
felhatalmazza a bérleti-üzemeltetési szerződés megkötésére, aláírására. 
 
Határidő: 2013. november 30. 
Felelős: Gaál István polgármester 
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13. N a p i r e n d: 
 
 

Viziközmű vagyon megtakarításának felhasználása. 
 
 

Gaál István polgármester: már korábbi testületi ülésünkön tájékoztattam a testületet a 
viziközmű vagyonnal kapcsolatos megtakarításunkról, melynek jelenlegi összege 27.374.008 
Ft, és döntöttünk ennek felhasználásáról is. Akkori döntésünk értelmében ezen összeg egy 
részét a Temető utcában a fővezetéknek a kiépítésére szántuk, azzal, hogy az elnyert 
pályázatunk keretében kiépíthessük a temetőben a vizet, amit szándékaink szerint a ravatalig 
vezetnénk fel. 
Ha mindez megtörténik, az ebből az összegből még marad fenn. Ezzel kapcsolatban kerestek 
meg minket, azzal, hogy járuljunk hozzá Sopron-Balf telephelyen egy szennyvíziszapoló 
kiépítéséhez. 
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy járuljunk hozzá a fővezeték kiépítésével járó 
költségekkel csökkentett és fennmaradt vízművagyon felhasználásához, azzal, hogy a annak 
ellenértékében és azzal arányosan Ágfalva Községi Önkormányzat tulajdona növekedjen. 

 
Más észrevétel nem lévén, a polgármester a Viziközmű vagyon megtakarításának 
felhasználásával kapcsolatos napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot 
teszi fel szavazásra: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Viziközmű vagyon 
megtakarításának felhasználásával kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta, az abban 
foglaltakkal egyet ért. 
A képviselő-testület hozzájárul az Ágfalva, Temető utcában a fővezeték kiépítésével járó 
költségekkel csökkentett és fennmaradt vízművagyon felhasználásához, azzal, hogy annak 
ellenértékében és azzal arányosan Ágfalva Községi Önkormányzat tulajdona növekedjen. 
 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Gaál István polgármester 
 
A képviselő-testület  5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi 
határozatot hozta meg: 

92/2013.(X.31) Határozat: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Viziközmű vagyon 
megtakarításának felhasználásával kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta, az abban 
foglaltakkal egyet ért. 
A képviselő-testület hozzájárul az Ágfalva, Temető utcában a fővezeték kiépítésével járó 
költségekkel csökkentett és fennmaradt vízművagyon felhasználásához, azzal, hogy annak 
ellenértékében és azzal arányosan Ágfalva Községi Önkormányzat tulajdona növekedjen. 
 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Gaál István polgármester 
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14. N a p i r e n d: 
 
 

Ágfalva, 335 hrsz.-ú és 124 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos területrendezési 
feladatok.. 

 
 

Gaál István polgármester: ennek a napirendi pontnak a megtárgyalása azért indokolt, mert 
mindkét helyrajzi szám esetében próblémák merültek, mivel a 335 területen – 
valószínűsíthetően egy jóval korábbi elmérés és adminisztrációs hibának köszönhetően - 
közel 20 éve nem a valós állapotok állnak fenn. A 124 hrsz.-ú területünk pedig „beszorult”, 
ami alatt azt értem, hogy körebe van véve magánterülettel, csak ezekről biztosított a bejutás, 
művelésre való lehetőségünk pedig nincs. 
A 335 hrsz. esetében az ingatlanból kb. 50 m2 a szomszéd használatában van, az a bejáróját 
képezi, valamint kis építmény is áll rajta, ahogy említettem már több mint 20 éve. Ha 
visszavennénk hasznosítani nem tudjuk, mert a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet mellett 
van, nem megközelíthető, nem hasznosítható. 
A 124 hrsz. esetében a problémát felvázoltam, a gyakorlatban a szomszédos 
ingatlantulajdonosok udvarrészébe csatlakozik – aki megkeresett, és ajánlatott tett, ha esetleg 
a terület rendezésre kerülne, úgy Ő, az általunk megállapított m2 áron megvásárolná- . Ennek 
a  valóságban szintén nincs és a későbbiek folyamán sem lesz funkciója a területnek. 
Gyakorlatilag az éves kaszálásokat leszámítva, nincs hasznosítva a terület. 
Jelenleg mindkét területet megvizsgáltuk, a vagyonkataszteri nyilvántartásban mindkettő a 
forgalomképes törzsvagyonunkat képezi, ezért javasolom, hogy az érintett területrészek 
kiméretése után a vevők egyéb költségvállalása mellett értékesítsük a területeket 50 m2 áron. 
 
Más észrevétel nem lévén, a polgármester a Ágfalva, 335 hrsz.-ú és 124 hrsz-ú ingatlanokkal 
kapcsolatos területrendezési feladatok napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi határozati 
javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ágfalva, 335 hrsz.-ú és 124 hrsz-ú 
ingatlanokkal kapcsolatos területrendezési feladatokkal kapcsolatos előterjesztést 
megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyet ért. 
A képviselő-testület az ágfalvi 335 hrsz-ú ingatlan vitatott 60m2-ét és a 124 hrsz.-ú 
önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant eladásra kijelöli. 
A Képviselő-testület a vételár összegét 50 Ft/m2 állapítja meg. Vevőként: 
a 335 hrsz.-ú ingatlan esetében Halupka Mihályt (9423 Ágfalva, Fő utca 80.) 
a 124 hrsz.-ú ingatlan esetében Szántó József (Ágfalva, Hegy utca 53.) szomszédos 
ingatlantulajdonosokat jelöli ki.  
Az adásvételi szerződés megkötésének feltétele: 

- földmérő általi kiméretés, 
- 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: 2014. január 31. 
Felelős  : Gaál István polgármester 
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A képviselő-testület  5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi 
határozatot hozta meg: 

93/2013.(X.31) Határozat: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ágfalva, 335 hrsz.-ú és 124 hrsz-ú 
ingatlanokkal kapcsolatos területrendezési feladatokkal kapcsolatos előterjesztést 
megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyet ért. 
A képviselő-testület az ágfalvi 335 hrsz-ú ingatlan vitatott 60m2-ét és a 124 hrsz.-ú 
önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant eladásra kijelöli. 
A Képviselő-testület a vételár összegét 50 Ft/m2 állapítja meg. Vevőként: 
a 335 hrsz.-ú ingatlan esetében Halupka Mihályt (9423 Ágfalva, Fő utca 80.) 
a 124 hrsz.-ú ingatlan esetében Szántó József (Ágfalva, Hegy utca 53.) szomszédos 
ingatlantulajdonosokat jelöli ki.  
Az adásvételi szerződés megkötésének feltétele: 

- földmérő általi kiméretés, 
- 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: 2014. január 31. 
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 
 


