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350/5/2014. szám. 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 24. napján 9:00 
órai kezdettel az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 
3.) megtartott üléséről. 
 
 
Jelen vannak:  
 
Gaál István   polgármester 
Dudás György  képviselő 
Gálos Mihály  képviselő 
Kirchknopf Günter képviselő 
Kiss István  képviselő 
Pék Zsuzsánna  képviselő 
 
Meghívottak:   
 
Kirchknopf Károlyné NNÖ Elnök-helyettes 
Szováti Júlia  jegyző 
 
 
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. II. sz. előirányzat átcsoportosítás a 2013. évi költségvetésben. 
Előadó: Gaál István polgármester 
 

2. Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása. 
Előadó: Szováti Júlia jegyző 
 

3. Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás költségvetésének, megállapodás 
módosításának, belső ellenőrzési tervének jóváhagyása. 
Előadó: Gaál István polgármester 
 

4. Sopron és Környéke Szociális-Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 
létrehozásáról szóló megállapodás, a Társulási Tanács SZMSZ-ének, a társulás 
fenntartásában működő intézmény alapító okiratának és SZMSZ-nek módosításának 
és a Társulás költségvetésének jóváhagyása. 
Előadó: Gaál István polgármester 

5. Ágfalva, Magyarföldek-dűlő 53 telek közvilágítás-tervek utólagos jóváhagyása. 
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Előadó: Gaál István polgármester 
 

6. Kutasi Mária /9374 Iván, József A. 1/a szám alatti lakos/ Ágfalva 2665 hrsz.-ra és 167 
hrsz-ra irányuló vételi ajánlata. 
Előadó: Gaál István polgármester 
 

7. Egyebek. 
 
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
 
19/2014.(II. 24.) Határozat: 
 
A Képviselő-testület a javasolt napirendi pontokat elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: értelemszerűen 
 
 

1. N a p i r e n d: 
 
 

II. sz. előirányzat átcsoportosítás a 2013. évi költségvetésben. 
 

 
 
Gaál István polgármester: a 2013. évi zárszámadás előtt a költségvetési előirányzatok között 
átcsoportosítás szükséges. A tervezetet előzetesen megküldtük a képviselőknek, bizottsági 
tagoknak. A testületi jóváhagyás előtt a bizottság áttekintette, ellenőrizte és véleményezte, és 
javasolja tesz a testületnek annak elfogadására. 
Az összes előirányzat változás 178 e Ft, melynek egy része csak technikai jellegű. A 
legfontosabb változások az írásos előterjesztésben bemutatásra kerültek, ezek közül csak 
néhányat emelnék ki. 
A módosításokra nagyrészt amiatt került sor, mert az intézményfinanszírozás módosított 
előirányzatának egyeznie kell a teljesítéssel. Így az óvoda és a közös hivatal esetében is a 
Működési költségvetési támogatás bevételi előirányzatának módosításával egyidejűleg a 
kiadási előirányzatok is módosításra kerültek. 
A pénzmaradványt módosítani kellett, hogy egyezzen a 2012. évi zárszámadásban kimutatott 
pénzmaradvánnyal. A pénzmaradvány betervezett összege magasabb volt, mint a 
zárszámadásban szereplő, ezért a bevételi és a kiadási oldalt is csökkenteni kellett. 
Amennyiben észrevétel vagy javaslat nincs úgy javasolom a képviselő-testületnek a tervezet 
jóváhagyását és a rendelet megalkotását. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi 
rendeletet alkotja meg: 
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5/2014.(……….) Rendelet 
 
Ágfalva Község Önkormányzata Képviselőtestülete megalkotja 5/2014.(……….) rendeletét 
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.01.) rendeletének módosításáról. 
 
 
 

2. N a p i r e n d: 
 
 

Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása. 
 
 
Gaál István polgármester: Magyarország Köztársasági Elnöke 2014. április 6-ra tűzte ki a az 
országgyűlési képviselők választását. A helyi szavazatszámláló bizottságnak legalább 3 tagból 
kell állnia, akiknek személyére a helyi választási iroda vezetője, azaz a jegyző tesz javaslatot. 
Az indítványról a képviselő-testület dönt, de ehhez módosító indítvány nem nyújtható be. 
 
Szováti Júlia jegyző: az írásos előterjesztést a képviselő-testület tagjai előzőleg kézhez 
kapták, áttanulmányozhatták. Az SZSZB tagok összetétele az előző választáshoz képest 
csekély mértékben ugyan, de változott, ez elsősorban abból adódik, hogy két fő is az 
életkorára való tekintettel jelezte, hogy nem kíván a továbbiakban tag maradni, de az így 
bekerült tagok is már korábban bizonyították rátermettségüket. 
Amennyiben észrevétel vagy kérdés nincs, úgy kérem a képviselő-testületet, hogy a javaslatot 
fogadják el. 

 
 

Más észrevétel nem lévén, a polgármester Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása 
napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014-2018. évi választási időszakra   
 
Ágfalva 001. sz. szavazókör szavazatszámláló bizottsága 

tagjának:  Sánta Ferencné Ágfalva, Fő utca 2. szám alatti 
 Antal Lajosné Ágfalva, Baracsi utca 6. szám alatti 
 Nagy Géza, Ágfalva Fő utca 10. szám alatti 

  Fodor Miklósné Ágfalva, Baracsi utca 62/A szám alatti lakost, 
 
Ágfalva 002. sz. szavazókör szavazatszámláló bizottsága 

tagjának:  Hoffer Ferencné Ágfalva Hegy utca 18. szám alatti, 
 Varga Zoltánné, Ágfalva Hegy utca 55. szám alatti és 
 Kovács Imre Ágfalva, Fenyő utca 9. szám alatti  

Lang Rolandné Ágfalva, Panoráma utca 12. lakost, 
 
Póttagoknak 

 Bőhm András, Ágfalva, Baracsi utca 73. szám alatti, 
 Kovács Zsoltné Ágfalva, Fenyő utca 1. szám alatti lakost 

 
megválasztja. 
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Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Szováti Júlia jegyzőt, a Helyi 
Választási Iroda vezetőjét, hogy a bizottságok megalakulásával kapcsolatos feladatokat, 
különösen a bizottsági tagok eskütételét, az alakuló ülések összehívását szervezze meg.  
  
Határidő: 2014. április 6. 
Felelős:  Szováti Júlia 
 
 
 

 
 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta meg: 

 
 

20/2014.(II. 24.) Határozat: 
 
Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014-2018. évi választási időszakra   
 
Ágfalva 001. sz. szavazókör szavazatszámláló bizottsága 

tagjának:  Sánta Ferencné Ágfalva, Fő utca 2. szám alatti 
 Antal Lajosné Ágfalva, Baracsi utca 6. szám alatti 
 Nagy Géza, Ágfalva Fő utca 10. szám alatti 

  Fodor Miklósné Ágfalva, Baracsi utca 62/A szám alatti lakost, 
 
Ágfalva 002. sz. szavazókör szavazatszámláló bizottsága 

tagjának:  Hoffer Ferencné Ágfalva Hegy utca 18. szám alatti, 
 Varga Zoltánné, Ágfalva Hegy utca 55. szám alatti és 
 Kovács Imre Ágfalva, Fenyő utca 9. szám alatti  

Lang Rolandné Ágfalva, Panoráma utca 12. lakost, 
 
Póttagoknak 

 Bőhm András, Ágfalva, Baracsi utca 73. szám alatti, 
 Kovács Zsoltné Ágfalva, Fenyő utca 1. szám alatti lakost 
  
  

 
megválasztja. 
 
Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Szováti Júlia jegyzőt, a Helyi 
Választási Iroda vezetőjét, hogy a bizottságok megalakulásával kapcsolatos feladatokat, 
különösen a bizottsági tagok eskütételét, az alakuló ülések összehívását szervezze meg.  
  
Határidő: 2014. április 6. 
Felelős:  Szováti Júlia 
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3. N a p i r e n d: 
 
 

Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás költségvetésének, megállapodás 
módosításának, belső ellenőrzési tervének jóváhagyása. 

 
 

Gaál István polgármester: Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás költségvetésének, 
megállapodás módosításának, belső ellenőrzési tervének írásos előterjesztését a képviselő-
testület tagjai előzetesen megismerhették. Nekem a témához különösebb észrevételem, 
kiegészíteni valóm nincs. Kérem a képviselő testületet, ha kérdés vagy egyéb felvetésük 
nincs, úgy hatalmazzanak fel polgármester a Társulás létrehozásáról szóló megállapodás 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szerződés megkötésére és aláírására. 
 

 
Más észrevétel nem lévén, a polgármester a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 
költségvetésének, megállapodás módosításának, belső ellenőrzési tervének jóváhagyása 
napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 

 
Ágfalva Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sopron és Térsége Önkormányzati 
Társulás költségvetésének, megállapodás módosításának, belső ellenőrzési tervének 
jóváhagyása napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakkal 
egyetért, azt jóváhagyja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Gaál István polgármester a Társulás létrehozásáról szóló 
megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szerződés megkötésére és 
aláírására. 
 
Határidő: 2014. február 24. 
Felelős : Gaál István polgármester 

 
 
 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta meg: 

 
 

21/2014.(II. 24.) Határozat: 
 
Ágfalva Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sopron és Térsége Önkormányzati 
Társulás költségvetésének, megállapodás módosításának, belső ellenőrzési tervének 
jóváhagyása napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakkal 
egyetért, azt jóváhagyja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Gaál István polgármester a Társulás létrehozásáról szóló 
megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szerződés megkötésére és 
aláírására. 
 
Határidő: 2014. február 24. 
Felelős : Gaál István polgármester 
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4. N a p i r e n d: 
 

Sopron és Környéke Szociális-Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról 
szóló megállapodás, a Társulási Tanács SZMSZ-ének, a társulás fenntartásában működő 

intézmény alapító okiratának és SZMSZ-nek módosításának és a Társulás költségvetésének 
jóváhagyása. 

 
Gaál István polgármester: Sopron és Környéke Szociális-Gyermekjóléti Intézményfenntartó 
Társulás létrehozásáról szóló megállapodás, a Társulási Tanács SZMSZ-ének, a társulás 
fenntartásában működő intézmény alapító okiratának és SZMSZ-nek módosításának és a 
Társulás költségvetésének írásos előterjesztését a képviselő-testület tagjai előzetesen 
megismerhették. Nekem a témához különösebb észrevételem, kiegészíteni valóm nincs. 
Kérem a képviselő testületet, ha kérdés vagy egyéb felvetésük nincs, úgy hatalmazzanak fel 
polgármester a Társulás létrehozásáról szóló megállapodás módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt szerződés megkötésére és aláírására. 
 
Más észrevétel nem lévén, a polgármester a Sopron és Környéke Szociális-Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról szóló megállapodás, a Társulási Tanács SZMSZ-
ének, a társulás fenntartásában működő intézmény alapító okiratának és SZMSZ-nek 
módosításának és a Társulás költségvetésének jóváhagyásanapirendi ponttal kapcsolatban az 
alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Ágfalva Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sopron és Környéke Szociális-
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról szóló megállapodás, a Társulási 
Tanács SZMSZ-ének, a társulás fenntartásában működő intézmény alapító okiratának és 
SZMSZ-nek módosításának és a Társulás költségvetésének jóváhagyása napirendi pontot 
megtárgyalta, az előterjesztésben foglaltakkal egyetért, azt jóváhagyja. 
A képviselő-testület a felhatalmazza Gaál István polgármester Társulás létrehozásáról szóló 
megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szerződés megkötésére és 
aláírására. 
 
Határidő: 2014. február 24. 
Felelős  : Gaál István polgármester 
 
A képviselő-testület  6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
22/2014.(II. 24.) Határozat: 
 
Ágfalva Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sopron és Környéke Szociális-
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról szóló megállapodás, a Társulási 
Tanács SZMSZ-ének, a társulás fenntartásában működő intézmény alapító okiratának és 
SZMSZ-nek módosításának és a Társulás költségvetésének jóváhagyása napirendi pontot 
megtárgyalta, az előterjesztésben foglaltakkal egyetért, azt jóváhagyja. 
A képviselő-testület a felhatalmazza Gaál István polgármester Társulás létrehozásáról szóló 
megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szerződés megkötésére és 
aláírására. 
 
Határidő: 2014. február 24. 
Felelős  : Gaál István polgármester 
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5. N a p i r e n d: 
 
 

Ágfalva, Magyarföldek-dűlő 53 telek közvilágítás-tervek utólagos jóváhagyása. 
 
 

Gaál István polgármester: a képviselő-testület tagjai tudják, hogy az úgynevezett 
Magyarföldek 53 telkén megkezdődtek a közművesítés előkészületei. A víz és szennyvíz 
elvezetése ügyében az első engedélyek is kiadásra kerültek. A villamos energiával való ellátás 
azonban még a kezdeti szakaszban van. A telkekre a bevezetést már megkezdték ezzel 
egyidőben lehetőség van arra, hogy a közvilágításhoz a hálózat kiépítésre kerüljön. Ha ez 
egyszerre történik plusz költség nem kerül felszámításra, ha külön, akkor plusz pénzeket kell 
kifizetni. 
Ahhoz azonban, hogy ez megvalósuljon, a kivitelezésről terveket kell készíteni. Lévén, hogy 
az érintett telkek tulajdonosai várhatóan a következő hónapban alakítják meg az építő 
közösséget, erről nem gondoskodtak, azonban jelezték, hogy annak a költségét megfizetik.. 
Arra való tekintettel, hogy a közvilágítás esetleges későbbi kiépítéséért ne kelljen az 
elkövetkező időben hozzávetőlegesen plusz 1 millió forintot kifizetni a terveket a 
elkészítettem illetve kifizettem - de ezt a későbbiekben megkapjuk a telektulajdonosoktól - 
melyhez kérem a képviselő-testület utólagos jóváhagyását. 
 
Más észrevétel nem lévén, a polgármester az Ágfalva, Magyarföldek-dűlő 53 telek 
közvilágítás-tervek utólagos jóváhagyása napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi határozati 
javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Ágfalva Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarföldek-dűlő 53 telek 
közvilágítás-tervek utólagos jóváhagyása napirendi pontot megtárgyalta. 
A képviselő-testület utólagosan jóváhagyja a SAG Mérnökiroda Kft. (Lev. cím:9028 GYŐR, 
Fehérvári út 75., Adószám: 14723553-2-43 , Cg.sz.: 01-09-916853) által 1233-1410 
munkaszámon készített közvilágítási terveztetését, egyidejűleg hozzájárulását adja a tervezés 
költségeinek kifizetéséhez. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Gaál István polgármester 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
23/2014.(II. 24.) Határozat: 
 
Ágfalva Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarföldek-dűlő 53 telek 
közvilágítás-tervek utólagos jóváhagyása napirendi pontot megtárgyalta. 
A képviselő-testület utólagosan jóváhagyja a SAG Mérnökiroda Kft. (Lev. cím:9028 GYŐR, 
Fehérvári út 75., Adószám: 14723553-2-43 , Cg.sz.: 01-09-916853) által 1233-1410 
munkaszámon készített közvilágítási terveztetését, egyidejűleg hozzájárulását adja a tervezés 
költségeinek kifizetéséhez. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Gaál István polgármester 
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6. N a p i r e n d: 

 
 
 

Kutasi Mária /9374 Iván, József A. 1/a szám alatti lakos/ Ágfalva 2665 hrsz.-ra és 167 
hrsz-ra irányuló vételi ajánlata. 

 
Gaál István polgármester: Kutasi Mária 9374 Iván, József A. 1/a szám alatti lakos azzal a 
kéréssel keresett meg, miszerint meg kívánja vásárolni az Ágfalva 2665 hrsz.-ra és 167 hrsz-ú 
ingatlanokat, melyek az ő telkei szomszédságában vannak, így eleve azokra elővásárlási joga 
van.  
Ezek az ingatlanok a Brennbergi utca végében találhatók. Külön-külön nem tudjuk őket 
hasznosítani, mivel a rendezési tervünk beépítési követelményeinek nem felelnek meg, ezen 
felül pedig művelés alatt nem állnak. Jelenleg csak egyfajta átjárónak használják a kilátó felé. 
Mind 2665 hrsz.-ú mind pedig a 167 hrsz-ú ingatlan a forgalomképes vagyonunk részét 
képezik, és még együttes értékük sem haladja meg a vagyonrendeletünkben és a vonatkozó 
jogszabályban rögzített értékhatárt. 
Amennyiben javaslat, észrevétel vagy kérdés nincs, úgy javasolom a képviselő-testületnek a 
területek eladásra kijelölését, úgy hogy vevőként Kutasi Mária /9374 Iván, József A. 1/a szám 
alatti lakost jelöljük ki, a vételár összegét 2665 hrsz.-ú ingatlan esetében 300 Ft/m2, a 167 
hrsz.-ú ingatlan esetében 1500 Ft/m2 állapítsuk meg. 
 
 
Más észrevétel nem lévén, a polgármester Kutasi Mária /9374 Iván, József A. 1/a szám alatti 
lakos/ Ágfalva 2665 hrsz.-ra és 167 hrsz-ra irányuló vételi ajánlata napirendi ponttal 
kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Ágfalva Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete Kutasi Mária /9374 Iván, József A. 
1/a szám alatti lakos/ Ágfalva 2665 hrsz.-ra és 167 hrsz-ra irányuló vételi ajánlatával 
kapcsolatos napirendi pontot megtárgyalta. 
A képviselő-testület az ágfalvi 2665 hrsz.-ú és 167 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő 
ingatlanokat eladásra kijelöli. 
A Képviselő-testület a vételár összegét 2665 hrsz.-ú ingatlan esetében 300 Ft/m2, a 167 hrsz.-
ú ingatlan esetében 1500 Ft/m2 állapítja meg. Vevőként Kutasi Mária /9374 Iván, József A. 
1/a szám alatti lakost jelöli ki. 
Az adásvételi szerződés megkötésének feltétele: 
 

- 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. március 31. 
Felelős  : Gaál István polgármester 
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A képviselő-testület  6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi 
határozatot hozta meg: 

 
24/2014.(II. 24.) Határozat: 

 
Ágfalva Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete Kutasi Mária /9374 Iván, József A. 
1/a szám alatti lakos/ Ágfalva 2665 hrsz.-ra és 167 hrsz-ra irányuló vételi ajánlatával 
kapcsolatos napirendi pontot megtárgyalta. 
A képviselő-testület az ágfalvi 2665 hrsz.-ú és 167 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő 
ingatlanokat eladásra kijelöli. 
A Képviselő-testület a vételár összegét 2665 hrsz.-ú ingatlan esetében 300 Ft/m2, a 167 hrsz.-
ú ingatlan esetében 1500 Ft/m2 állapítja meg. Vevőként Kutasi Mária /9374 Iván, József A. 
1/a szám alatti lakost jelöli ki. 
Az adásvételi szerződés megkötésének feltétele: 
 

- 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. március 31. 
Felelős  : Gaál István polgármester 

 
 
 

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 


