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350/1/2014.szám. 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 21-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: 
  Böhm András    elnök 

Szováti Júlia   jegyző 
 
Igazoltan távol maradt:   
   
  Kiss István    képviselő 
 
 
Gaál István polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 
azt megnyitja. Javaslatára a képviselő-testület az alábbi napirendi pontok tárgyalását határozza 
meg: 
 
 
N a p i r e n d: 
 

1. Rendelet tervezet a gyermekintézményekben alkalmazott térítési díjak megállapításáról. 
Előadó: Gaál István polgármester 
 

2. Rendelet tervezet hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról. 
Előadó: Gaál István polgármester 
 

3. Rendelet tervezet a helyi építési szabályzatról és a község szabályozási tervéről szóló 
6/2006.(IV.28.). számú rendelet módosításáról.  
Előadó: Gaál István polgármester 
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4. KOPI-HUNGÁRIA ’98 Vendéglátóipari és Kereskedelmi Kft.-vel kötendő vállalkozási 
szerződés tervezet megtárgyalása. 
Előadó: Gaál István polgármester 
 

5. Közmeghallgatás témáinak megtárgyalása. 
Előadó: Gaál István polgármester 
 

6. Önkormányzat által megnyert pályázat önrészének és az így megnyert támogatás 
előfinanszírozásának biztosítására szolgáló hitelkeret felvétele. 
Előadó: Gaál István polgármester 
 

7. 2014. évi működés biztonságos finanszírozásához szükséges likvid (éven belüli) 
hitelkeret igénybevételének jóváhagyása. 
Előadó: Gaál István polgármester 
 

8. Koloszár Zsolt soproni lakos Ágfalva, 488 hrsz-ú és 489 hrsz.-ú ingatlan megvásárlása 
iránti kérelme. 
Előadó: Gaál István polgármester 
 

9. Forgalmi rend megváltoztatására irányuló kezdeményezésekre megalkotott 
95/2013.(XI.20.) határozatban megfogalmazott intézkedések kivitelezéséhez árajánlatok 
megtárgyalása. 
Előadó: Gaál István polgármester 
 

10. Az önkormányzat által kötött biztosítási szerződések felülvizsgálata. 
Előadó: Gaál István polgármester 
 

11. Csernus Gáborné megbízási szerződése. 
Előadó: Gaál István polgármester 

 
12. Egyesületi tagság fenntartása. 

Előadó: Gaál István polgármester 
 

13. Egyesületi tagdíj kifizetés átvállalása. 
Előadó: Gaál István polgármester 
 

14. Egyebek. 
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
1/2014.(I. 21.) 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: 
 
 

Rendelet tervezet a gyermekintézményekben alkalmazott térítési díjak megállapításáról. 
 
 

Gaál István polgármester: az írásos előterjesztést a képviselők előzetesen kézhez kapták, 
áttanulmányozhatták. Az előterjesztésben foglaltak ismertetik a rendelet alkotás okát, indokait, 
illetve megismerhetővé vált annak teljes tartalma is, én a magam részéről nem kívánom 
kiegészíteni a leírtakat. Amennyiben kérdés vagy javaslat a rendelet tervezettel kapcsolatban 
nincs, úgy javasolom annak az előterjesztésben foglaltak szerinti elfogadását. 
 
 
A képviselő-testület  6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi 
rendeletet alkotta meg: 

1/2014.(……...) Rendelet 

Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 1/2014.(……….) 
rendeletét a gyermekintézményekben alkalmazott térítési díjak megállapításáról. 

 
 
 
 

2. N a p i r e n d: 
 
 

Rendelet tervezet hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról. 
 
 
Gaál István polgármester: A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal decemberi 
felhívásának és a törvényi előírásokban foglalt kötelezettségünknek eleget téve kell önálló 
napirendi pont keretében foglalkozni a hulladékgazdálkodással, és megalkotni rendeletünket a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról. Ennek a rendeletnek az esetében is az írásos 
előterjesztést a képviselő-testület tagjai megkapták, megismerhették. A rendelet tervezet 
elkészítésénél figyelembe vételre került a 2015. március 28-ig meghosszabított közszolgáltatási 
szerződés is. Amennyiben kérdés vagy javaslat a rendelet tervezettel kapcsolatban nincs, úgy 
javasolom annak az előterjesztésben foglaltak szerinti elfogadását 
 
A képviselő-testület  6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi 
rendeletet alkotta meg: 

2/2014.(……...) Rendelet 

Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 2/2014.(……….) 
rendeletét a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról. 
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3. N a p i r e n d: 
 
 

Rendelet tervezet a helyi építési szabályzatról és a község szabályozási tervéről szóló 
6/2006.(IV.28.). számú rendelet módosításáról. 

 
 
Gaál István polgármester: az írásos előterjesztést a képviselők előzetesen kézhez kapták, 
áttanulmányozhatták. Az előterjesztésben foglaltak ismertetik a rendelet alkotás okát, indokait, 
illetve megismerhetővé vált annak teljes tartalma is, én a magam részéről nem kívánom 
kiegészíteni a leírtakat. Amennyiben kérdés vagy javaslat a rendelet tervezettel kapcsolatban 
nincs, úgy javasolom annak az előterjesztésben foglaltak szerinti elfogadását 
 
 
A képviselő-testület  6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi 
rendeletet alkotta meg: 

3/2014.(……...) Rendelet 

Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja ………/2013.(……….) 
rendeletét a helyi építési szabályzatról és a község szabályozási tervéről szóló 
6/2006.(IV.28.).számú rendelet módosításáról. 

 
 
 
 

4. N a p i r e n d: 
 
 

KOPI-HUNGÁRIA ’98 Vendéglátóipari és Kereskedelmi Kft.-vel kötendő vállalkozási 
szerződés tervezet megtárgyalása. 

 
 

Gaál István polgármester: ahogy már az előbbiekben elhangzott a gyermekélelmezési feladatok 
ellátása az intézményekben továbbra is önkormányzati feladat maradt. Ennek a 
kötelezettségünknek, ahogy korábbi években vásárolt szolgáltatás útján teszünk eleget, melyet 
KOPI-HUNGÁRIA ’98 Vendéglátóipari és Kereskedelmi Kft.-től vásárolunk. A 2013-as évben 
a Kft. üzemeltetésébe került az Ágfalvi Fogadó, amelynek konyhájában az előállítás történik, és 
a korábban az Ágfalva, Soproni utca 1. szám alatt található Napköziotthon épületrésze teljes 
mértékben visszaadásra került. Ott jelenleg főzés nem történik, hanem csak a készétel 
feltálalása az iskolás gyermekek részére. A térítési díjak felülvizsgálatával egyidejűleg 
indokolttá válik a szerződés felülvizsgálata is.  
Az elkészített vállalkozási szerződés tartalma a korábban megkötött bérleti szerződés 
tartalmával összhangban került elkészítésre, és határozott időre 2014. február 1-től 2024. 
február 1-ig szól. /Ezek után ismertetésre került a szerződés-tervezet tartalma/ 
Amennyiben észrevétel, kérdés, vagy javaslat nincs, úgy javasolom a testületnek az 
előterjesztés szerinti elfogadását. 
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Más észrevétel nem lévén, a polgármester KOPI-HUNGÁRIA ’98 Vendéglátóipari és 
Kereskedelmi Kft.-vel kötendő vállalkozási szerződés tervezet megtárgyalása napirendi ponttal 
kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a KOPI-HUNGÁRIA ’98 
Vendéglátóipari és Kereskedelmi Kft.-vel (9400 Sopron, Csata utca 6.) kötendő vállalkozási 
szerződés tervezetet megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, egyidejűleg 
felhatalmazza a vállalkozói szerződés megkötésére, aláírására. 
 
Felelős: Gaál István polgármester 
Határidő: 2014. február 1. 
 
 
A képviselő-testület  6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
2/2014.(I. 21.) Határozat: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a KOPI-HUNGÁRIA ’98 
Vendéglátóipari és Kereskedelmi Kft.-vel (9400 Sopron, Csata utca 6.) kötendő vállalkozási 
szerződés tervezetet megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, egyidejűleg 
felhatalmazza a vállalkozói szerződés megkötésére, aláírására. 
 
Felelős: Gaál István polgármester 
Határidő: 2014. február 1. 
 
 
 
 
 

5. N a p i r e n d: 
 

Közmeghallgatás témáinak megtárgyalása. 
 
Gaál István polgármester: a közmeghallgatásra idén január 29-én kerül sor, az elmúlt két 
alkalomhoz hasonlóan az Ágfalvi Fogadó épületében. Az előző közmeghallgatásunk - melyet 
2013. november 20-án tartottunk - fő témája a forgalmi rend megváltoztatására irányuló 
kérelmek megtárgyalása volt a településen, de voltak egyéb felvetések is.  
Most az előző évek gyakorlatának megfelelően javaslom, napirendi pontként tájékoztassuk a 
lakosságot a Képviselő-testület 2013. évi munkájáról, valamint a 2014. évi feladatokról, térjünk 
ki az előző közmeghallgatáson elhangzottakkal kapcsolatban tett intézkedéseinkre, és 
lehetőséget adva a véleménynyilvánításnak az egyéb felvetések pontokat határozzuk meg a 
közmeghallgatás témáinak. /Ezek után részletesen ismertetésre került a tájékoztató. 
 
 
Más észrevétel nem lévén, a polgármester Közmeghallgatás témáinak megtárgyalása napirendi 
ponttal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
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Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakkal egyet 
ért, a 2014. január 29-én megtartott közmeghallgatás napirendi pontjait az alábbiak szerint 
határozza meg: 
 
1. Tájékoztató a Képviselő-testület 2013. évi munkájáról. 
2.  Tájékoztató a 2014. évi feladatokról. 
3. Forgalmi rend megváltoztatására irányuló kezdeményezésekkel kapcsolatban tett 

intézkedések  
4. Egyéb felvetések. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2014. január 29. 
Felelős  : Gaál István polgármester 
 
 
 
A képviselő-testület  6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
3/2014.(I. 21.) Határozat: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakkal egyet 
ért, a 2014. január 29-én megtartott közmeghallgatás napirendi pontjait az alábbiak szerint 
határozza meg: 
2. Tájékoztató a Képviselő-testület 2013. évi munkájáról. 
2.  Tájékoztató a 2014. évi feladatokról. 
5. Forgalmi rend megváltoztatására irányuló kezdeményezésekkel kapcsolatban tett 

intézkedések  
6. Egyéb felvetések. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2014. január 29. 
Felelős  : Gaál István polgármester 
 
 
 
 

6. N a p i r e n d: 
 
 

Önkormányzat által megnyert pályázat önrészének és az így megnyert támogatás 
előfinanszírozásának biztosítására szolgáló (támogatás-megelőlegező) hitelkeret felvétele. 

 
 
Gaál István polgármester: Önkormányzatunk elnyerte a Falumegújítás és fejlesztés c. projekt 
keretében, az MVH-s támogatásból nyújtott támogatást a temető és ravatalozó felújítására. 
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Ez alapján az önkormányzatunk 12.992. 555 forint támogatásban részesül. Ez a pályázat 
azonban utófinanszírozású, ami azt jelenti, hogy a pénzt csak később, akár 4-6 hónapos kifutási 
idő eltelte után kapjuk meg. Így azonban saját magunknak kellene az elszámolásig az előleget 
biztosítani, ez azonban jelenleg nem menne, mivel az önrészt figyelembe véve ennek az 
összegnek csak egy csekély része áll rendelkezésünkre. Pályázati lehetőséget visszaadni nem 
szeretnénk, ezért lenne szükség úgynevezett támogatás megelőlegező hitel felvételére.  
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§ (2) bekezdése a 
pontja értelmében nincs szükség a Kormány hozzájárulására: a központi költségvetésből 
nyújtott, európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által megnyert 
pályázat önrészének és az így megnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló 
adósságot keletkeztető ügyletekhez. Erre figyelemmel a hitelt engedély nélkül felvehetjük.  
A projekt összegére tekintettel 9 millió forintra lenne szükség. A felvételhez szükség van 
biztosítékra, amire jelen esetben javasolom megjelölni a támogatás engedményezését, azaz az 
elnyert támogatási összeget, valamint az Ágfalva, Fő utca 335 hrsz., természetben Ágfalva, Fő 
utca 74. szám alatti ingatlant.  
A hitel végső lejáratát célszerű 2014. december 30-ig meghatározni, mivel ezzel a határidővel 
várhatóan az összes elszámolást be tudjuk nyújtani, és az elnyert pénz kiutalása is megtörténik. 
A hitelkérelem benyújtásának elengedhetetlen feltétele a képviselő-testületi döntés, valamint a 
felhatalmazás, melyhez kérem a képviselő-testület egyetértését, és hozzájárulását. 
 
 
Más észrevétel nem lévén, a polgármester Önkormányzat által megnyert pályázat önrészének és 
az így megnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló (támogatás-
megelőlegező) hitelkeret felvétele napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi határozati 
javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Önkormányzat által megnyert pályázat 
önrészének és az így megnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló 
(támogatás-megelőlegező) hitelkeret felvételével kapcsolatos  
napirendet megtárgyalta, a 2117282739 azonosítószámú pályázattal kapcsolatban 9 millió 
forint összegű támogatás-megelőlegező hitelkeret igénybevételével egyet ért, azt jóváhagyja. 
 
A 2117282739azonosítószámú, MvH-s támogatás keretében elnyert pályázati összegen túl a 
hitel fedezetéül az Ágfalva, 335 hrsz.-ú természetben Fő utca 74. szám alatt található ingatlant 
jelöli meg. 
 
A képviselő testület egyetért azzal, hogy a támogatás-megelőlegező hitelkeret 2014. december 
30-ig kerüljön fenntartásra. 
 
A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy Ágfalva Községi Önkormányzat megfelel a 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (3) bekezdés 
szerinti előírásoknak, azaz az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó 
tárgyévi összes fizetési kötelezettsége nem haladja meg az adott évi saját bevétel 50 %-át. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Gaál István polgármestert hitelkeret-szerződés megkötésére 
és aláírására. 
 
Felelős: Gaál István polgármester 
Határidő: 2014. december 30.  
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A képviselő-testület  6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
4/2014.(I. 21.) Határozat: 
 
 
Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Önkormányzat által megnyert pályázat 
önrészének és az így megnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló 
(támogatás-megelőlegező) hitelkeret felvételével kapcsolatos  
napirendet megtárgyalta, a 2117282739 azonosítószámú pályázattal kapcsolatban 9 millió 
forint összegű támogatás-megelőlegező hitelkeret igénybevételével egyet ért, azt jóváhagyja. 
 
A 2117282739azonosítószámú, MvH-s támogatás keretében elnyert pályázati összegen túl a 
hitel fedezetéül az Ágfalva, 335 hrsz.-ú természetben Fő utca 74. szám alatt található ingatlant 
jelöli meg. 
 
A képviselő testület egyetért azzal, hogy a támogatás-megelőlegező hitelkeret 2014. december 
30-ig kerüljön fenntartásra. 
 
A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy Ágfalva Községi Önkormányzat megfelel a 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (3) bekezdés 
szerinti előírásoknak, azaz az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó 
tárgyévi összes fizetési kötelezettsége nem haladja meg az adott évi saját bevétel 50 %-át. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Gaál István polgármestert hitelkeret-szerződés megkötésére 
és aláírására. 
 
Felelős: Gaál István polgármester 
Határidő: 2014. december 30.  
 
 

 
 

7. N a p i r e n d: 
 
 

2014. évi működés biztonságos finanszírozásához szükséges likvid (éven belüli) 
hitelkeret igénybevétele jóváhagyása. 

 
 
Gaál István polgármester: A központi költségvetésből származó feladatalapú támogatást az 
önkormányzatunk a államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően viszonylag arányosan havonta meghatározott 
mértékben kapja. Ezen túl a feladataink ellátására a kiadásainkat a saját bevételeinkből 
finanszírozzuk, melyeknek a legnagyobb hányadát a helyi adó bevételeink illetve az átengedett 
központi adók, elsősorban a gépjárműadó, most már csak 40 %-a teszik ki. 
Ezek azonban nem sajnos nem időarányosan folynak be, hanem túlnyomórészt az évben 2-3 
meghatározó időszakban – március és szeptemberi hónapok- folynak be.  
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Habár a kiadások finanszírozásának folytonosságát biztosítani kell, az adófizetési időszakok 
miatt felléphet egy működési forráshiány, elsősorban azért is mert a jelenleg futó három 
pályázatunk önrészét is fizetnünk kell. 
Ahogy az előbbi napirendi pontunk esetében itt is az irányadó jogszabály a Magyarország 
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény , melynek 10.§ (2) bekezdése c pontja 
értelmében nincs szükség a Kormány hozzájárulására: a likvid hitelre vonatkozó adósságot 
keletkeztető ügyletekhez. 
A működési kiadásainkra tekintettel 7,5 millió forintra lenne szükség. A felvételhez szükség 
van biztosítékra, amire jelen esetben javasolom megjelölni a saját bevételeinket, valamint az 
Ágfalva, Fő utca 335 hrsz., természetben Ágfalva, Fő utca 74. szám alatti ingatlan – értékének-
arányos részét. 
Likvidhitel lévén a hitel végső lejáratának 2014. december 30-ig jelöljük meg.  
A hitelkérelem benyújtásának elengedhetetlen feltétele a képviselő-testületi döntés, valamint a 
felhatalmazás, melyhez kérem a képviselő-testület egyetértését, és hozzájárulását. 
 
 
Más észrevétel nem lévén, a polgármester 2014. évi működés biztonságos finanszírozásához 
szükséges likvid (éven belüli) hitelkeret igénybevétele jóváhagyása napirendi ponttal 
kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi működés biztonságos 
finanszírozásához szükséges likvid (éven belüli) hitelkeret igénybevétele jóváhagyása 
napirendet megtárgyalta a 2014. évi működési kiadások biztonságos finanszírozására szolgáló 
7,5 millió forint összegű likvidhitelkeret igénybevételével egyet ért, azt jóváhagyja. 
 
A képviselő testület saját bevételein túl a likvidhitel fedezetéül az Ágfalva, 335 hrsz.-ú 
természetben Fő utca 74. szám alatt található ingatlant jelöli meg. 
 
A képviselő testület egyetért azzal, hogy a likvidhitelkeret 2014. február 15-től 2014. december 
30-ig kerüljön fenntartásra. 
 
A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy Ágfalva Községi Önkormányzat megfelel a 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (3) bekezdés 
szerinti előírásoknak, azaz az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó 
tárgyévi összes fizetési kötelezettsége nem haladja meg az adott évi saját bevétel 50 %-át. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Gaál István polgármestert működési kiadások biztonságos 
finanszírozására szolgáló hitelkeret-szerződés megkötésére és előírására. 
 
Felelős: Gaál István polgármester 
Határidő: 2014. december 30.  
 
 
A képviselő-testület  6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
 
 
 



10 

 

5/2014.(I. 21.) Határozat: 
 

 
Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi működés biztonságos 
finanszírozásához szükséges likvid (éven belüli) hitelkeret igénybevétele jóváhagyása 
napirendet megtárgyalta a 2014. évi működési kiadások biztonságos finanszírozására szolgáló 
7,5 millió forint összegű likvidhitelkeret igénybevételével egyet ért, azt jóváhagyja. 
 
A képviselő testület saját bevételein túl a likvidhitel fedezetéül az Ágfalva, 335 hrsz.-ú 
természetben Fő utca 74. szám alatt található ingatlant jelöli meg. 
 
A képviselő testület egyetért azzal, hogy a likvidhitelkeret 2014. február 15-től 2014. december 
30-ig kerüljön fenntartásra. 
 
A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy Ágfalva Községi Önkormányzat megfelel a 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (3) bekezdés 
szerinti előírásoknak, azaz az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó 
tárgyévi összes fizetési kötelezettsége nem haladja meg az adott évi saját bevétel 50 %-át. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Gaál István polgármestert működési kiadások biztonságos 
finanszírozására szolgáló hitelkeret-szerződés megkötésére és előírására. 
 
Felelős: Gaál István polgármester 
Határidő: 2014. december 30.  
 
 

 
8. N a p i r e n d: 

 
 

Koloszár Gyula soproni lakos Ágfalva, 488 hrsz-ú és 489 hrsz.-ú ingatlan megvásárlása 
iránti kérelme. 

 
 

Gaál István polgármester: Koloszár Gyula soproni lakos keresett fel, és jelezte vételi szándékát 
az ágfalva 488 hrsz.-ú és a 489 hrsz.-ú ingatlanokkal kapcsolatban.  
A területek a Temető utca mellett találhatók, a kataszteri nyilvántartás szerint mindkettő terület 
kert művelési ágú, és az üzleti, azaz a forgalomképes vagyonunk részét képezi.  
Hasznosítani mi eddig sem tudtuk, az ingatlanok eddig bérbe voltak adva Dálnoky Judit 
Ágfalva, Soproni utca 11. szám alatti lakosnak, ő azonban lemond a bérleti jogáról és 
nyilatkozott, hogy elővásárlási jogával sem kíván élni, de kérte a saját ingatlanára történő 
bejutás biztosítását, amit a vételi ajánlattevő biztosítana a számára. 
A mindkét terület 586 m2, azonban a 488 hrsz.-ú ingatlanból a tulajdoni hányadunk alapján 
58m2-t birtokol az önkormányzat. A 489 hrsz. 1/1 tulajdoni hányadban az önkormányzat 
tulajdona. 
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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 vételi ajánlattevő ezen felül jelezte felénk, hogy az Ágfalva-Sopron közötti vegyes kerékpár 
út építése során az általa vásárolt 06/8 és 06/9 területből elvételre kerül mindösszesen 178 m2, 
ami esetében kérte, hogy kompenzálásként az előbb említett ingatlanok eladása során vegyünk 
figyelembe.  
Mindezekre tekintettel kérem a képviselő testületet, hogy a területeket jelöljük ki eladásra, 
egyidejűleg hatalmazzanak fel, hogy Koloszár Gyulával az eladással és a 
területkompenzációval kapcsolatban az egyeztető tárgyalásokat folytassam le, egyesség esetén 
pedig az ajánlattevővel kötendő adásvételi szerződés tervezetét a kölcsönösen kialkudott 
összeggel, azaz a eladásra kínált terület értékének a kompezálni kívánt terület forgalmi 
értékével csökkentett pénzösszeg megjelölésével terjesszem a képviselő testület elé. 

 
 

Más észrevétel nem lévén, a polgármester Koloszár Zsolt soproni lakos Ágfalva, 488 hrsz-ú és 
489 hrsz.-ú ingatlan megvásárlása iránti kérelme napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi 
határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 

 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Koloszár Gyula soproni lakos 
Ágfalva, 488 hrsz-ú és 489 hrsz.-ú ingatlan megvásárlása iránti kérelmével kapcsolatos 
napirendi pontot megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyet ért. 
A képviselő-testület az ágfalvi 488 hrsz.-ú tulajdonrészét és a 499hrsz-ú ingatlan 1/1  tulajdoni 
hányadban az önkormányzati tulajdonát képező ingatlanokat eladásra kijelöli. 
A Képviselő-testület vevőként Koloszár Gyulát /9400 Sopron, Gyógy Géza utca 5./ szám alatti 
lakost jelöli ki. 
A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Koloszár Gyulával az eladással és a 
területkompenzációval kapcsolatban az egyeztető tárgyalásokat folytassa le, egyesség esetén 
pedig az ajánlattevővel kötendő adásvételi szerződés tervezetét a kölcsönösen kialkudott 
összeggel, azaz a eladásra kínált terület forgalmi értékének a kompezálni kívánt terület 
forgalmi értékével csökkentett pénzösszeg megjelölésével terjessze a képviselő-testület elé. 

 
Határidő: 2014. március 31. 
Felelős  : Gaál István polgármester 

 
 
 
 

A képviselő-testület  6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
6/2014.(I. 21.) Határozat: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Koloszár Gyula soproni lakos 
Ágfalva, 488 hrsz-ú és 489 hrsz.-ú ingatlan megvásárlása iránti kérelmével kapcsolatos 
napirendi pontot megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyet ért. 
A képviselő-testület az ágfalvi 488 hrsz.-ú tulajdonrészét és a 499hrsz-ú ingatlan 1/1 tulajdoni 
hányadban az önkormányzati tulajdonát képező ingatlanokat eladásra kijelöli. 
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A Képviselő-testület vevőként Koloszár Gyulát /9400 Sopron, Gyógy Géza utca 5./ szám alatti 
lakost jelöli ki. 
A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Koloszár Gyulával az eladással és a 
területkompenzációval kapcsolatban az egyeztető tárgyalásokat folytassa le, egyesség esetén 
pedig az ajánlattevővel kötendő adásvételi szerződés tervezetét a kölcsönösen kialkudott 
összeggel, azaz a eladásra kínált terület forgalmi értékének a kompezálni kívánt terület 
forgalmi értékével csökkentett pénzösszeg megjelölésével terjessze a képviselő-testület elé. 

 
 

Határidő: 2014. március 31. 
Felelős  : Gaál István polgármester 
 
 
 

 
9. N a p i r e n d: 
 
 

Forgalmi rend megváltoztatására irányuló kezdeményezésekre megalkotott 
95/2013.(XI.20.) határozatban megfogalmazott intézkedések kivitelezéséhez árajánlatok 

megtárgyalása. 
 
Gaál István polgármester: a 2013. november 20-án megtartott közmeghallgatáson a képviselő-
testület intézkedési tervet fogalmazott meg. Ennek tartalma szerint tartalma szerint több 
útszakaszra – Baracsi László utca, Somfalvi utca, Fő utca – közlekedési táblák, a Patak utca és 
Fő utca kereszteződésébe a biztonságos közlekedés érdekében tükör kihelyezését helyeztük 
kilátásba. Ennek megfelelően árajánlatot kértünk a közlekedési táblákra, oszlopokra, rögzítő 
bilincsekre, illetve a tükörre. Az így kapott árajánlat szerint ezek mindösszesen 543.714 
forintba kerülnek, mely összeg tartalmazza az ÁFA összegét is. Kérem a testületet, hogy annak 
érdekében, hogy a 95/2013.(XI.20.) határozatban megfogalmazott intézkedések legalább egy 
részét teljesíteni tudjuk első lépcsőben járuljon hozzá az összeg kifizetéséhez. /Ezek utá/ 
 
Más észrevétel nem lévén, a polgármester Forgalmi rend megváltoztatására irányuló 
kezdeményezésekre megalkotott 95/2013.(XI.20.) határozatban megfogalmazott intézkedések 
kivitelezéséhez árajánlatok megtárgyalása napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi határozati 
javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Forgalmi rend megváltoztatására 
irányuló kezdeményezésekre megalkotott 95/2013.(XI.20.) határozatban megfogalmazott 
intézkedések kivitelezéséhez árajánlatok megtárgyalása napirendi pontot megtárgyalta, az az 
árajánlatok tartalmát megismerte, abban foglaltakkal egyetért. 
A képviselő-testület hozzájárul 428.121 forint + ÁFA, mindösszesen 543.714 forint 
kifizetéséhez. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Gaál István polgármester 
Határidő: 2014. március 31. 
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A képviselő-testület  6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
7/2014.(I. 21.) Határozat: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Forgalmi rend megváltoztatására 
irányuló kezdeményezésekre megalkotott 95/2013.(XI.20.) határozatban megfogalmazott 
intézkedések kivitelezéséhez árajánlatok megtárgyalása napirendi pontot megtárgyalta, az az 
árajánlatok tartalmát megismerte, abban foglaltakkal egyetért. 
A képviselő-testület hozzájárul 428.121 forint + ÁFA, mindösszesen 543.714 forint 
kifizetéséhez. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Gaál István polgármester 
Határidő: 2014. március 31. 
 
 
 
 

10. N a p i r e n d: 
 

 
Az önkormányzat által kötött biztosítási szerződések felülvizsgálata. 

 
 
Gaál István polgármester: az Optimális Biztosítási Portfólió Kft. képviseletében Kern András 
keresett meg minket. A Kft. a biztosítások felülvizsgálatával, helyi kockázatok feltárásával, 
elemzésével és mindezek alapján biztosítótársaságok versenyeztetésével foglalkozik. A 
lényege, hogy megvizsgálják az önkormányzat által kötött biztosításokat, illetve feltárják a 
valós kockázatokat, elemzik, áttekintik, hogy ezekre vonatkozóan tartalmaz e kötvényünk 
biztosítást. Mindezeken felül pedig áttekintik, hogy mik azok az elemek amik a mi 
szempontunkból indokolatlanul vannak bent a biztosítási szerződésben, és ránk vonatkozóan 
nem áll fenn a valós kockázat.  
Mindezekért az önkormányzatnak nem kell fizetni, az ő juttatásukat a versenyeztetést elnyert 
biztosító fizeti, nekünk csak annyi feladatunk van, hogy a rendelkezésre bocsájtsuk a 
kötvényeinket, szerződéseinket. 
Úgy vélem, hogy ezzel akár megtakarítás is elérhető lenne, abban az esetben, ha csak a 
számunkra tényleg releváns adatokkal a szerződés újrakötésre, és nem fizetnénk az eddig 
beépített, de a valóságban kockázatot nem jelentő elemek után. 
 
Gálos Mihály képviselő: az elmúlt évben a cégünk is felülvizsgáltatta a biztosításait, így 
mintegy 30%-os fizetési kötelezettség csökkenést értünk el úgy, hogy jelenleg csak azért 
fizetünk ami a vállalkozás lehetséges kockázataira szabottan szükséges volt. 
 
 
Más észrevétel nem lévén, a polgármester az önkormányzat által kötött biztosítási szerződések 
felülvizsgálata napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra: 
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Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által kötött 
biztosítási szerződések felülvizsgálatával kapcsolatos napirendi pontot megtárgyalta, az abban 
foglaltakkal egyetért. 
A képviselő-testület hozzájárul az önkormányzat által kötött biztosítások felülvizsgálatához, 
kockázatelemzéséhez. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az Optimális Biztosítási Portfólió Kft.-vel 
/1181 Budapest, Üllői út 395, képviseli: Kern András/ a kapcsolatot vegye fel és a ezzel 
kapcsolatban felmerülő szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: Gaál István polgármester 
Határidő: 2014. március 31. 
 
 
 
A képviselő-testület  6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
 
 
8/2014.(I. 21.) Határozat: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által kötött 
biztosítási szerződések felülvizsgálatával kapcsolatos napirendi pontot megtárgyalta, az abban 
foglaltakkal egyetért. 
A képviselő-testület hozzájárul az önkormányzat által kötött biztosítások felülvizsgálatához, 
kockázatelemzéséhez. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az Optimális Biztosítási Portfólió Kft.-vel 
/1181 Budapest, Üllői út 395, képviseli: Kern András/ a kapcsolatot vegye fel és a ezzel 
kapcsolatban felmerülő szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: Gaál István polgármester 
Határidő: 2014. március 31. 
 
 
 
 

11. N a p i r e n d: 
 

 
Csernus Gáborné megbízási szerződése. 

 
 
Gaál István polgármester: minden képviselő előtt ismeretes, hogy a rendezvényeink nagy 
többsége két nyelven zajlik a falu nemzetiségi lakosságára tekintettel. Így a rendezvények 
felkonferálása nem csak magyar, hanem német nyelven történik. Az elmúlt évben ezeket a 
feladatokat Csernus Gáborné látta el, továbbá ő működött közre tolmácsként a hivatalos 
tárgyalások, partnerségi megbeszélések során - kivéve a MULTILING (Kétnyelvű oktatás az 
óvodában és az általános iskolában) projekt - valamint testvérközséggel való kapcsolattartásban 
is közreműködött.  
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Ennek fejénben a megállapodás alapján alkalmanként 15.000 forint díjazásban részesül. A 
tavalyi évben ez 10 alkalmat jelentett, mikor a szolgáltatását igénybe vettük, ez mindösszesen 
150.000 forint összeget jelent. Mivel ezt már teljesítette, kérem a képviselő-testületet járuljon 
hozzá az összeg kifizetéséhez, egyidejűleg kérem a felhatalmazásukat, hogy a 2014. évre is 
megbízzuk a konferálási, németnyelvű tolmácsolási, külföldi kapcsolattartási feladatok 
ellátására. 
 
Más észrevétel nem lévén, a polgármester Csernus Gáborné megbízási szerződése napirendi 
ponttal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Csernus Gáborné megbízási 
szerződésével kapcsolatos napirendi pontot megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. 
A képviselő-testület hozzájárul Csernus Gáborné részére 150.000 forint megbízási díj 
kifizetéséhez.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2014-es évre a németnyelvű tolmácsolási, 
külföldi kapcsolattartási, konferálási feladok ellátására, 15.000 forint/alkalom 
ellenszolgáltatásért Csernus Gábornéval a megbízási szerződés megkötésére, valamint 
aláírására. 
 
Felelős: Gaál István polgármester 
Határidő: 2014. március 31. 
 
 
A képviselő-testület  6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
 
9/2014.(I. 21.) Határozat: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Csernus Gáborné megbízási 
szerződésével kapcsolatos napirendi pontot megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. 
A képviselő-testület hozzájárul Csernus Gáborné részére 150.000 forint megbízási díj 
kifizetéséhez.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2014-es évre a németnyelvű tolmácsolási, 
külföldi kapcsolattartási, konferálási feladok ellátására, 15.000 forint/alkalom 
ellenszolgáltatásért Csernus Gábornéval a megbízási szerződés megkötésére, valamint 
aláírására. 
 
Felelős: Gaál István polgármester 
Határidő: 2014. március 31. 
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12. N a p i r e n d: 

 
Egyesületi tagság fenntartása. 

 
 
Gaál István polgármester: az Alpokalja-Ikvamente LEADER Egyesület keresett meg bennünket 
azzal a kéréssel, hogy az önkormányzatunk nyilatkozzon arról, hogy a továbbiakban is az 
egyesület tagjai kívánunk e maradni. A tájékoztató szerint az egyesület marad a térségben a 
2014-20-as időszak Helyi Akciócsoportja. Úgy gondolom, hogy az közös tevékenység az 
elmúlt években is jól működött, minden képviselő tudhatja, hogy több előnyt is élvezhettünk 
eddig is a tagságnak köszönhetően, nem csak információgyűjtés, de feladatellátás, pályázati 
források elnyerése szempontjából is. Így nyugodtan elmondható, hogy a tagságunk a falu 
fejlődésére szolgált minden téren. 
Mindezekre figyelemmel javasolom a képviselő-testületnek, hogy nyilatkoztassuk ki 
szándékunkat arra vonatkozólag, hogy továbbra is a fenntartjuk egyesületi tagságunkat a 
Alpokalja-Ikvamente LEADER Egyesületben. 
 
Más észrevétel nem lévén, a polgármester Egyesületi tagság fenntartása napirendi ponttal 
kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egyesületi tagság fenntartásával 
kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. 
A képviselő-testület kinyilvánítja szándékát, hogy Ágfalva Községi Önkormányzat a 
továbbiakban is fenntartja egyesületi tagságát a térség 2014-20-as programozási időszakra 
vonatkozóan várományos Helyi Akciócsoportban, az Alpokalja-Ikvamente LEADER 
Egyesületben. 
 
Felelős: Gaál István polgármester 
Határidő: 2014. február 28. 
 
 
A képviselő-testület  6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
 
10/2014.(I. 21.) Határozat: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egyesületi tagság fenntartásával 
kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. 
A képviselő-testület kinyilvánítja szándékát, hogy Ágfalva Községi Önkormányzat a 
továbbiakban is fenntartja egyesületi tagságát a térség 2014-20-as programozási időszakra 
vonatkozóan várományos Helyi Akciócsoportban, az Alpokalja-Ikvamente LEADER 
Egyesületben. 
 
Felelős: Gaál István polgármester 
Határidő: 2014. február 28. 
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13. N a p i r e n d: 
 
 

Egyesületi tagdíj kifizetés átvállalása. 
 

 
Gaál István polgármester: az Alpokalja-Ikvamente LEADER Egyesület tagsága minden egyes 
tag számára 10.000 forint/év tagdíjfizetési kötelezettséget jelent. Ez a díjfizetési kötelezettség 
az önkormányzaton és a Német Nemzetiségi Önkormányzaton túl a Virágos Ágfalváért 
Egyesületet, a Hajnalpír Énekkar Egyesületet, az Ágfalvi Fúvószenekar Egyesületet érinti.  
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a három egyesület éves támogatásán túl további 
támogatásként vállaljuk át a tagdíj összegének kifizetését. 
 
 
Más észrevétel nem lévén, a polgármester Egyesületi tagdíj kifizetésének átvállalása napirendi 
ponttal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egyesületi tagdíj kifizetésének 
átvállalása napirendi pontot megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. 
A képviselő-testület hozzájárul Alpokalja-Ikvamente LEADER Egyesületi tagsággal járó 10-
10000 forint tagdíj átvállalásához, a Virágos Ágfalváért Egyesület, a Hajnalpír Énekkar 
Egyesület, és Ágfalvi Fúvószenekar Egyesület helyett történő kifizetéséhez. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Gaál István polgármester 
Határidő: 2014. március 31. 
 
 
A képviselő-testület  6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
 
11/2014.(I. 21.) Határozat: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egyesületi tagdíj kifizetésének 
átvállalása napirendi pontot megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. 
A képviselő-testület hozzájárul Alpokalja-Ikvamente LEADER Egyesületi tagsággal járó 10-
10000 forint tagdíj átvállalásához, a Virágos Ágfalváért Egyesület, a Hajnalpír Énekkar 
Egyesület, és Ágfalvi Fúvószenekar Egyesület helyett történő kifizetéséhez. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Gaál István polgármester 
Határidő: 2014. március 31. 
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A képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak egyéb felvetése nem volt. 
 
 
Gaál István polgármester: Több hozzászólás és kérdés nem lévén az ülés bezárta.  

 

 

 

 

 

K. m. f. 
 

 
 
 
 

Gaál István       Szováti Júlia 
  polgármester       jegyző 

 
 


