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350/4/2014. szám. 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4. napján 19:00 
órai kezdettel Harka Község Önkormányzatának Tanácskozójában (Harka, Nyéki utca 30.) 
megtartott üléséről. 
 
 
Jelen vannak:  
 
Gaál István   polgármester 
Szimon Zoltán alpolgármester 
Dudás György  képviselő 
Gálos Mihály  képviselő 
Kiss István  képviselő 
Pék Zsuzsánna  képviselő 
 
Meghívottak:   
 
Böhm András  NNÖ Elnöke 
Szováti Júlia  jegyző 
Lutter Tamás  aljegyző 
 
 
Gaál István polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 
azt megnyitja. Az alábbi napirendi pontok megtárgyalását javasolja: 
 
N a p i r e n d : 
 
1. Ágfalva Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése. 

Előterjesztő: Gaál István polgármester  
 

2. Az Ágfalva 640 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó Bérleti szerződés felmondása, új bérleti 
szerződés megkötése. 
Előadó: Gaál István polgármester 

 
3. Ágfalvi Községi Sportkör látvány-csapatsportok támogatására irányuló pályázati kiíráshoz 

tulajdonosi hozzájárulás megadása. 
Előadó: Gaál István polgármester 
 

4. Egyebek. 
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta meg: 
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16/2014.(I. 21.) Határozat: 
 
A Képviselő-testület a javasolt napirendi pontokat elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: értelemszerűen 
 
 

1. N a p i r e n d : 
 
 

Ágfalva Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése. 
 
Gaál István polgármester: az önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezetét előzetesen 
megküldtük a képviselőknek. A 2014. február 3-án a Pénzügyi Bizottság a tervezetet 
megtárgyalta. Az éves költségvetés tervezete a koncepcióra épül. A fő számokban nem történt 
változás. A helyi önkormányzat normatív állami hozzájárulásának jogcímeit és fajlagos 
összegeit a Költségvetési törvény 2. sz. mellékletében foglaltak szerint terveztük. 
A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában 
meghatározott egyes feladatok ellátásához. 
A költségvetési rendeletben elkülönítetten kell megtervezni az önkormányzat és az általa 
irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és kiadásait.  
Bevételeknél ki kell emelni a gyerekétkeztetést. Ez továbbra is önkormányzati feladat a , amit 
a költségvetés támogat, figyelemmel a rászoruló gyermekek szociális helyzetére is. Új 
bevételi jogcímet jelent, hogy számított létszám alapján konyhai dolgozók bértámogatására is 
kapunk támogatást, 5.663e Ft-ot. Az még nem tisztázott, hogy ennek elszámolása hogyan 
történik majd, előfordulhat, hogy jogszabály módosítás történik. 
Bevételeknél jelentős változást jelentenek az elmúlt évhez képest a különböző pályázati 
pénzek Leader pályázat (urnafal, ravatalozó) 12.993 e Ft, KEOP pályázat (óvoda épületének 
felújítása) 20.231 e Ft, illetve a Német Nemzetiségi Önkormányzat által a hivatal felújítására 
átadott pénzeszközből a támogatás kifizetése után visszafizetendő 9.482 e Ft, de ezek a tételek 
kiadási oldalon is megjelennek a felújításoknál, beruházásoknál. 
Az óvodát szeretném még kiemelni. A tavalyi évtől kedve az óvodapedagógusok 
bértámogatására kapunk pénzt, ez az összeg azonban nem fedezi a ténylegesen jelentkező 
kiadásokat, elég jelentős az az összeg, amit az önkormányzatnak hozzá kell tenni. 
Részemről más észrevétel nincs, felkérem a Pénzügyi Bizottság elnökét ismertesse a bizottság 
javaslatát. 
 
Gálos Mihály bizottság elnöke: a 2014. évi költségvetés tervezetét a Pénzügyi Bizottság 
megismerte, áttanulmányozta, javasolja a képviselő-testületnek a rendelet megalkotását. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
4/2014. (……….) Rendelet: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 4/2014.(……….) 
rendeletét az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. 
 



3 

 

2. N a p i r e n d : 
 
 

Az Ágfalva 640 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó Bérleti szerződés felmondása, új bérleti 
szerződés megkötése. 

 
Gaál István polgármester: A DRASCH & KEV Kft. (szh.. 9423 Ágfalva, Hegy utca 14., 
adószám: 24228200-1-08) képviseletében Vasvári András 9423 Ágfalva, Hegy utca 14 szám 
alatti lakos jelezte, hogy az Ágfalva 640 hrsz.-ú ingatlan 300m2-rére vonatkozó 34/2/2013. 
iktatószámú bérleti szerződését fel kívánja mondani, mivel családi okok miatt a bérleményen 
álló ingatlan jogát értékesítésre kényszerült. Az új tulajdonos is megkeresett már minket, a 
továbbiakban a 2014. február 1-től az eredeti lejárati idő mellet a továbbiakban is szeretné 
bérelni tőlünk az adott ingatlanrészt (300 m2), azonban mivel az ő egészségi állapota nem 
engedi az egység üzemeltetését kérte, hogy az eredeti szerződéstől eltérően tekintsünk el attól, 
hogy üzemeltessen, de az egyéb garanciákat természetesen vállalja. /ezek után ismertetésre 
került a szerződés-tervezet tartalma/ Amennyiben kérdés, vagy észrevétel nincs, úgy 
javasolom a képviselőknek elfogadásra. 
 
Más észrevétel nem lévén, a polgármester Az Ágfalva 640 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó 
Bérleti szerződés felmondása, új bérleti szerződés megkötése napirendi ponttal kapcsolatban 
az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Az Ágfalva 640 hrsz.-ú ingatlanra 
vonatkozó Bérleti szerződés felmondása, új bérleti szerződés megkötése előterjesztést 
megtárgyalta, az abban foglaltakat egyetért. 
A Képviselő-testület hozzájárul az Ágfalva 640 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan a DRASCH & 
KEV Kft. (szh.: 9423 Ágfalva, Hegy utca 14., adószám: 24228200-1-08) a bérleti szerződés 
felmondásához, egyidőben felhatalmazza az új bérlővel Dr. Szabó Péterrel (9400 Sopron, 
Okai utca 22.) 2014. február 1-től 2023.01.01 időtartamra a bérleti szerződés megkötésére, 
aláírására.  
 
Határidő: 2014. február 15. 
Felelős  : Gaál István polgármester 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
17/2014.(I. 21.) Határozat: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Az Ágfalva 640 hrsz.-ú ingatlanra 
vonatkozó Bérleti szerződés felmondása, új bérleti szerződés megkötése előterjesztést 
megtárgyalta, az abban foglaltakat egyetért. 
A Képviselő-testület hozzájárul az Ágfalva 640 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan a DRASCH & 
KEV Kft. (szh.: 9423 Ágfalva, Hegy utca 14., adószám: 24228200-1-08) a bérleti szerződés 
felmondásához, egyidőben felhatalmazza az új bérlővel Dr. Szabó Péterrel (9400 Sopron, 
Okai utca 22.) 2014. február 1-től 2023.01.01 időtartamra a bérleti szerződés megkötésére, 
aláírására.  
 
Határidő: 2014. február 15. 
Felelős  : Gaál István polgármester 
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3. N a p i r e n d : 

 
 

Ágfalvi Községi Sportkör látvány-csapatsportok támogatására irányuló pályázati kiíráshoz 
tulajdonosi hozzájárulás megadása. 

 
 
Gaál István polgármester: az Ágfalvi Községi Sportkör képviseletében Dominek Gábor 
keresett fel azzal a kéréssel, hogy mint az Ágfalva 640 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosai adjuk 
hozzájárulásunkat ahhoz, hogy a Sportkör pályázatot nyújthasson be látvány-csapatsportok 
támogatására irányuló pályázati kiírásra (TAO program). Ennek a lényege sportfejlesztési 
célú felújítás megvalósulása lenne, a mi esetünkben ez a futballpályához tartozó öltöző 
épületének a felújításából állna. Az önrészt, amennyiben nyerne a pályázat a Spoertkör 
vállalná, egyidejűleg mi a Sportkörrel garanciát vállalnánk arra, hogy pályázat keretében 
felújított ingatlant a következő öt évben rendeltetésszerűen használjuk. Amennyiben 
ellenvetés nincs, úgy kérem a képviselő-testület támogatását.  

 
Más észrevétel nem lévén, a polgármester Ágfalvi Községi Sportkör látvány-csapatsportok 
támogatására irányuló pályázati kiíráshoz tulajdonosi hozzájárulás megadása. napirendi 
ponttal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Ágfalvi Községi Sportkör látvány-
csapatsportok támogatására irányuló pályázati kiíráshoz tulajdonosi hozzájárulás megadása 
előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakat egyetért. 
A 2014. évben a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye sporttelep felújítási 
programkeretében (TAO) pályázat benyújtása esetén szükség szerint a 640 hrsz-ú ingatlanra 
vonatkozó tulajdonosi hozzájárulást a Ágfalva Községi Sportkör részére megadja. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2014. február 15. 
Felelős  : Gaál István polgármester 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
18/2014.(I. 21.) Határozat: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Ágfalvi Községi Sportkör látvány-
csapatsportok támogatására irányuló pályázati kiíráshoz tulajdonosi hozzájárulás megadása 
előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakat egyetért. 
A 2014. évben a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye sporttelep felújítási 
programkeretében (TAO) pályázat benyújtása esetén szükség szerint a 640 hrsz-ú ingatlanra 
vonatkozó tulajdonosi hozzájárulást a Ágfalva Községi Sportkör részére megadja. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2014. február 15. 
Felelős  : Gaál István polgármester 



5 

 

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 

 
 
 

 


