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350/3/2014. szám. 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Harka Község 
Önkormányzatának Képviselő-testületének 2014. február 4. napján 18:00 órai kezdettel Harka 
Község Önkormányzatának Tanácskozójában (Harka, Nyéki utca 30.) megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak:  
 
Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:  
 
Gaál István   polgármester 
Szimon Zoltán alpolgármester 
Dudás György  képviselő 
Gálos Mihály  képviselő 
Kiss István  képviselő 
Pék Zsuzsánna  képviselő 
 
 
Harka Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:  
 
Szabó Károly  polgármester 
Kovács Sándorné alpolgármester  
Vecsey Ottóné alpolgármester 

Mohai Lászlóné képviselő  
 
 
Meghívottak:   
 
Böhm András  NNÖ Elnöke 
Szováti Júlia  jegyző 
Lutter Tamás  aljegyző 
 
 
Szabó Károly polgármester: Köszönti a megjelenteket, elmondja, hogy nagy örömére 
szolgál, hogy vendégül láthatják az Ágfalvi Képviselő-testületet, valamint Böhm Andrást, az 
Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökét. Megállapítja, hogy Harka Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatképes.  
 
Gaál István polgármester: Köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy 
Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete határozatképes. 
 
N a p i r e n d : 

 
1. Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése (írásban). 

Előterjesztő: Gaál István polgármester  



2 

 

Szabó Károly polgármester: Megkérdezi, hogy van-e valakinek javaslata más napirendi 
pontra. /Több javaslat napirendi pontra nem volt./ 
 
Harka Község Önkormányzatának képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta meg: 
 
9/2014.(II.4.) Határozat: 
 
Harka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a javasolt napirendi pontokat elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: értelemszerűen 
 
 
 
Gaál István polgármester: Megkérdezi, hogy van-e valakinek javaslata más napirendi 
pontra. /Több javaslat napirendi pontra nem volt./ 
 
Ágfalva Községi Önkormányzat képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta meg: 
 
14/2013.(II.4.) Határozat: 
 
Ágfalva Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a javasolt napirendi pontokat 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: értelemszerűen 
 
 
1.N a p i r e n d : 

 
  

Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése. 
 

 
Gaál István polgármester: Elmondja, hogy Böhm András, a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke minden képviselő-testületi ülésükön részt vesz tanácskozási joggal, 
ugyanis a nemzetiségi önkormányzat nélkül nem hoznak komoly döntést. Az elmúlt évben a 
jegyző, aljegyző rendkívül komoly munkát végzett a hivatal átalakításával kapcsolatban. Ezt a 
munkájukat a képviselő-testület és a magam nevében is köszönöm. 
A közös önkormányzati hivatal költségvetését írásban mindenki kézhez kapta, a tavalyi évhez 
képest a közös hivatal támogatása annyiban változik, hogy idén a közös hivatal közvetlenül 
kapja a támogatást, kihagyva így az önkormányzatokat. Elmondja, hogy a kiadások 
legnagyobb részét a bérek teszik ki, amivel nincs baj, mert a jó munkaerőt meg kell fizetni. 
Amennyiben a támogatás nem fedezi a közös hivatal költségvetését, úgy a hiány befizetéséről 
le kell ülni egyeztetni. 
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Megkéri az Ágfalvi Pénzügyi Bizottság elnökét Gálos Mihályt, hogy tájékoztassa a képviselő- 
testületeket a bizottság véleményéről 
 
Gálos Mihály: pénzügyi bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta a 
költségvetést, és abban nem talált semmi kivetnivalót, javasolja annak elfogadását. 
 
Szabó Károly polgármester: Elmondja, hogy ez a költségvetés, szerinte egy becsületes, jó 
költségvetés, amit nyugodt szívvel el lehet fogadni. 
 

 

Más észrevétel nem lévén a Gaál István polgármester az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal 
2014. évi költségvetése napirendi ponttal kapcsolatban, az alábbi határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra: 

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ágfalvi Közös Önkormányzati 
Hivatal 2014. évi költségvetését elfogadja 
 
Ágfalva Községi Önkormányzat képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta meg: 
 
15/2013.(II.4.) Határozat: 
 
Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ágfalvi Közös Önkormányzati 
Hivatal 2014. évi költségvetését elfogadja 
 
Határidő:2014. március 31. 
Felelős  : Gaál István polgármester 
 
 
 
Más észrevétel nem lévén, Szabó Károly polgármester az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal 
2014. évi költségvetése napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra: 

Harka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ágfalvi Közös Önkormányzati 
Hivatal 2014. évi költségvetését elfogadja 
 
Harka Község Önkormányzatának képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta meg: 
 
10/2014.(II.4.) Határozat: 
 
Harka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ágfalvi Közös Önkormányzati 
Hivatal 2014. évi költségvetését elfogadja 
 
Határidő:2014. március 31. 
Felelős  : Gaál István polgármester 
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Gaál István polgármester: Több hozzászólás nem lévén megköszönte a Képviselő-
testületeknek a közreműködést, és a további jó közös munka reményében az ülést bezárta. 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 
 Gaál István Szabó Károly 
 polgármester polgármester 
Ágfalva Községi Önkormányzata Harka Község Önkormányzata 
 
 
 
 
 

Szováti Júlia 
jegyző 

 
 


