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350/7/2014. szám. 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én napján 
Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott 
üléséről. 
 
Jelen vannak:  
 
Gaál István   polgármester 
Szimon Zoltán  alpolgármester 
Dudás György  képviselő 
Gálos Mihály  képviselő 
Kirchknopf Günter 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. Rendelet tervezet a 2013. évi zárszámadásról /írásban/. 
Előadó: Gaál István polgármester 
 

2. Belső ellenőrzési jelentés tartalmának jóváhagyása. 
Előadó: Gaál István polgármester 
 

3. 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
beszámoló./írásban/ 
Előadó: Honyák Ferenc – Gyermek Jóléti Szolgálat 

 Szováti Júlia jegyző 
 

4. Nagy Márk körzeti megbízott jutalmazása. 
 Előadó: Gaál István polgármester 

 
5. Ágfalva-Somfalva közti vegyes forgalmú úton a forgalomcsökkentésre 

irányuló kezdeményezés. /írásban: Johann Lotter polgármester Schattendor 
(Ausztria)/ 
Előadó: Gaál István polgármester 
 

6. Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal SZSZM-nek módosítása. /írásban/ 
  Előadó: Szováti Júlia jegyző  
 



2 

 

7. Apríték tüzelésű kazán beépítési költségének jóváhagyása. /írásban/ 
 Előadó: Gaál István polgármester 
 
8. Tóth Ferenc Ágfalva, Hegy utca 49. sz. lakos kérelme. 
 Előadó: Gaál István polgármester 
 
9. Kezességvállalás az Alpokalja-Ikvamente Leader Egyesület projektjéhez. 
 Előadó: Gaál István polgármester  
 
10. Szováti Imréné Ágfalva, Somfalvi u. 1. sz. alatti lakos kérelme. 
 Előadó: Gaál István polgármester 
 
11. Gyermekétkeztetéshez szükséges székek megrendelése. 
 Előadó: Gaál István polgármester 
 
12. Egyebek. 
 
13. „Ágfalváért” elismerő cím adományozása. 

Előadó: Kirchknopf Károlyné NNÖ elnök-helyettes /írásban/ 
 /Zárt ülés/ 

 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
28/2014.(IV. 29.) Határozat: 
 
A Képviselő-testület a javasolt napirendi pontokat elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: értelemszerűen 
 
 
 

1. N a p i r e n d: 
 
 

Rendelet tervezet a 2013. évi zárszámadásról 
 
 

Gaál István polgármester: A 2013. évi zárszámadási rendelet tervezetét a szükséges 
mellékletekkel együtt előzetesen kézhez kapták a képviselők. A megküldött anyagból kitűnik, 
hogy az elsődleges feladat az intézmények működésének a biztosítása volt. A tavalyi évhez 
képest rendkívüli események nem következtek be. Az egy kötelezettségünk a 
TRANSBORDER projekt (Ágfalva-Somfalva közti vegyes forgalmú út) még tavalyi évben 
szerepel, szerencsénkre az idei évben megtörtént a kifizetés és ezt is sikerült lezárnunk.  
A Pénzügyi Bizottság a mai napon megtárgyalta, felkérem Gálos Mihályt a bizottság elnökét, 
hogy ismertesse a döntésüket. 
 
Gálos Mihály képviselő: a 2013. évi zárszámadással kapcsolatban az előterjesztést 
megkaptuk, át tudtuk tanulmányozni. A kapott anyag megbízható és valós képet ad a 
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költségvetés teljesítéséről, az önkormányzat és intézménye 2013.12.31-én fennálló vagyoni, 
pénzügyi és jövedelmi helyzetéről. Javaslom, hogy a zárszámadást a képviselő-testület hagyja 
jóvá, illetve alkossa meg az erről szóló rendeletét 
 
A képviselő-testület  6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi 
rendeletet alkotja meg: 
  
6/2014.(……….) Rendelet: 
 
Ágfalva Községi Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja a 6/2014.(……….) 
rendeletét az Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról. 
 
 
 

2. N a p i r e n d: 
 
 

Belső ellenőrzési jelentés tartalmának jóváhagyása. 
 

Gaál István polgármester: Sopron Önkormányzati Társulástók a belső ellenőrei részéről 
megkaptuk az utólagos ellenőrzésről készült jelentésének jegyzőkönyvét. Az ellenőrzés 
elsősorban a közérdekű adataink közzétételére és a törvényi előírások betartására vonatkoztak 
a honlapon történő közzététel szempontjából.  A jelentésben szereplő a vizsgálat során tett 
megállapítások kijavítása ügyében már intézkedtünk. Ezek után ismertetésre kerültek a belső 
ellenőrök által megküldött írásos megállapítások.  
 
Más észrevétel nem lévén, a polgármester a Belső ellenőrzési jelentés tartalmának 
jóváhagyása napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az utólagos vizsgálattal 
összefüggésben tett Belső Ellenőrzési Jelentéssel kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta, az 
abban foglaltakat tudomásul veszi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Gaál István polgármester 
 
 
 
A képviselő-testület  7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
29/2014.(IV. 29.) Határozat: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az utólagos vizsgálattal 
összefüggésben tett Belső Ellenőrzési Jelentéssel kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta, az 
abban foglaltakat tudomásul veszi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Gaál István polgármester 
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Gaál István polgármester: ehhez a napirendi ponthoz kapcsolódóan szeretnék még egy 
határozati javaslattal élni. A jegyzővel, az aljegyzővel illetve Harka polgármesterével 
egyeztetve – a más településekkel kapcsolatban készült ellenőrzi jelentések áttanulmányozását 
követően – jutottunk arra, hogy ismét szükségszerű az összes szabályzatunk felülvizsgálata, 
átdolgozása. Nem csak a 2013-as, de a 2014-es évben is rengeteg jogszabályi változás volt. 
Az ügyiratforgalom növekedése, a választások miatti munkaerő átcsoportosítás, nagyon kevés 
időt hagy az ilyen jellegű feladatok megoldására. Ezenkívül, mindkét községben 
megnövekedett azoknak az ügyeknek a száma, amelyek folyamatos helyszíni szemlét, vagy 
ellenőrzést kívánnak, mostanában akár heti szinten több alkalommal is. Mindezek pedig szintén 
az ilyen jellegű feladatoktól veszik el az időt. 
Mindezekre való tekintettel javasolom egy kimondottan erre szakosodott szakember bevonását. 
Javasolom a képviselő testületnek, hogy bízza meg a jegyzőt, hogy járjon utána, és kérjen 
árajánlatot erre vonatkozóan. 
 
 
Más észrevétel nem lévén, a polgármester a Belső ellenőrzési jelentés tartalmának 
jóváhagyása napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Belső ellenőrzési jelentés 
tartalmának jóváhagyása napirendi ponttal kapcsolatos szóbeli előterjesztést megtárgyalta, az 
abban foglaltakkal egyetért. 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy az önkormányzatnak és az általa fenntartott 
Napsugár Óvoda valamint a közös önkormányzati hivatal részére sajátosságok 
figyelembevétele mellett elkészítendő teljes körű szabályzatcsomag elkészítésében 
közreműködő szakembertől árajánlat kérésével. 
 
Határidő: 2014. június 15. 
Felelős  : Szováti Júlia jegyző 
 
 
A képviselő-testület  7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
 
30/2014.(IV. 29.) Határozat: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Belső ellenőrzési jelentés 
tartalmának jóváhagyása napirendi ponttal kapcsolatos szóbeli előterjesztést megtárgyalta, az 
abban foglaltakkal egyetért. 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy az önkormányzatnak és az általa fenntartott 
Napsugár Óvoda valamint a közös önkormányzati hivatal részére sajátosságok 
figyelembevétele mellett elkészítendő teljes körű szabályzatcsomag elkészítésében 
közreműködő szakembertől árajánlat kérésével. 
 
Határidő: 2014. június 15. 
Felelős  : Szováti Júlia jegyző 
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3. N a p i r e n d: 

 
 

2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról beszámoló. 
 

Gaál István polgármester: több beszámolót kaptak meg előzetesen írásban a képviselők, a 
gyermekjóléti szolgálat és családsegítői beszámolót, ezen felül csatoltuk a hivatalunk által 
elkészített anyagokat.  
A gyermekjóléti szolgálat társulás formájában működik, a családgondozó, Honyák Ferenc 
már régóta látja el a családgondozói feladatokat. Értékes beszámolókat kaptunk, nem csak 
helyi adatokról, hanem a gyermekjóléti központ egész tevékenységéről is.  
Köszönöm munkáját, egyidejűleg javasolom a testületnek a beszámolók elfogadását. 
 
Honyák Ferenc: úgy gondolom, hogy a családsegítő szolgálat és önkormányzat 
együttműködése nagyon szoros, kapcsolatunk rendkívül jó. Az információáramlás gyors, 
mindennemű segítséget és támogatást megkaptunk, amire szükségünk volt, amelyet ezúton is 
köszönök. 
 
 
Más észrevétel nem lévén, a polgármester 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatok ellátásáról beszámoló napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi határozati 
javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót megtárgyalta, azt elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Gaál István polgármester 
 
 
A képviselő-testület  6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
31/2014.(IV. 29.) Határozat: 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót megtárgyalta, azt elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Gaál István polgármester 
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4. N a p i r e n d: 
 

 
Nagy Márk körzeti megbízott jutalmazása. 

 
 

Gaál István polgármester: ebben a hónapban kerül sor a Rendőrök napjának a 
megrendezésére. Ebből az alkalomból megrendezésre kerülő ünnepség keretében kerül sor a 
rendőrök jutalmazására is. A településeknek megvan a saját körzeti megbízottja, Ágfalva 
településen Udvardi Béla nyugalmazását követően ezt a tisztséget Nagy Márk tölti be.  
A Rendőrkapitányság megkeresett bennünket, hogy amennyiben meg vagyunk elégedve a 
KMB-ünk munkájával, úgy lehetőségünk van a jutalmazásra. 
Úgy gondolom, hogy Nagy Márk lelkiismeretesen végzi a munkáját, lehetőségeihez mérten 
ellenőrzi a községet, aktívan bekapcsolódik a hivatalunk munkájába is. Az elmúlt időszakban 
pedig az ügyek súlyosságától függően egyre többször vesszük igénybe a segítségét a helyszíni 
szemlék megtartása során. 
Mivel Márk, a hivatásos állomány tagja, külső szervtől nem kaphat jutalmat. Javasolom a 
Képviselő-testületnek, hogy a Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött szerződés útján 
szavazzunk meg nettó 50.000 forint jutalmat a részére.  

 
 
Más észrevétel nem lévén, a polgármester a Nagy Márk körzeti megbízott jutalmazása 
napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
  
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagy Márk körzeti megbízott 
jutalmazása napirendi pontot megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. 
A képviselő-testület a Nagy Márk Körzeti megbízott részére nettó 50.000 forint jutalmat ad. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-
főkapitánysággal kötendő szerződés megkötésére és aláírására. 

 
Határidő: 2014. május 15. 
Felelős  : Gaál István polgármester 
 
 
A képviselő-testület  6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
32/2014.(IV. 29.) Határozat: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagy Márk körzeti megbízott 
jutalmazása napirendi pontot megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. 
A képviselő-testület a Nagy Márk Körzeti megbízott részére nettó 50.000 forint jutalmat ad. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-
főkapitánysággal kötendő szerződés megkötésére és aláírására. 

 
Határidő: 2014. május 15. 
Felelős  : Gaál István polgármester 
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5. N a p i r e n d: 
 
 

Ágfalva-Somfalva közti vegyes forgalmú úton a forgalomcsökkentésre irányuló 
kezdeményezés. 

 
 

Gaál István polgármester: Schattendorf (Somfalva-Ausztria) polgármestere küldött meg egy 
előterjesztést, melyet a schattendorf-i képviselő-testület is tárgyalt. Az írásos anyagot a 
testület tagjai kézhez kapták, a körülményeket már ismerik a képviselők. 
Az alapvető problémát még mindig a két községre zúduló forgalom jelenti, az előre várt 350-
400 gépjármű helyett jelenleg az Ausztriában dolgozó vendégmunkások miatt 3000 autó veszi 
igénybe a falvakat összekötő vegyes forgalmú utat. 
Az osztrák fél kezdeményezné a forgalom csökkentését, amit első sorban a magyar oldalról 
érkező forgalom korlátozásával képzel el. 
Abban egyetértek, hogy valamit tennünk kell, ellenkező esetben a forgalom tönkreteszi a 
községeket, azonban ehhez mindkét fél részéről történő korlátozás szükséges, azt 
semmiképpen nem tartom elfogadhatónak, hogy az ágfalvi lakosok mozgását is korlátozzák 
az úton, már csak azért sem, mert az út elkészülését is szorgalmazó alapdokumentumokban is 
szerepel, hogy a célok között szerepel az ágfalvi lakosság kapcsolattartása a külföldi 
településen élőkkel. Javasolom a testületnek, hogy a körülmények ismeretében és az 
elhangzottak figyelembevétele mellett támogassuk a kezdeményezét 
 
Más észrevétel nem lévén, a polgármester a Ágfalva-Somfalva közti vegyes forgalmú úton a 
forgalomcsökkentésre irányuló kezdeményezés napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi 
határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
  
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Ágfalva-Somfalva közti vegyes 
forgalmú úton a forgalomcsökkentésre irányuló kezdeményezés napirendi pontot 
megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. 
A képviselő-testület a támogatja Schattendorf (Somfalva-Ausztria) község polgármesterének 
kezdeményezését azzal a feltétellel, hogy a meghozott intézkedések nem korlátozhatják 
Ágfalva lakosságának úthasználatát. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős  : Gaál István polgármester 
 
A képviselő-testület  6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
33/2014.(IV. 29.) Határozat: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Ágfalva-Somfalva közti vegyes 
forgalmú úton a forgalomcsökkentésre irányuló kezdeményezés napirendi pontot 
megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. 
A képviselő-testület a támogatja Schattendorf (Somfalva-Ausztria) község polgármesterének 
kezdeményezését azzal a feltétellel, hogy a meghozott intézkedések nem korlátozhatják 
Ágfalva lakosságának úthasználatát. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős  : Gaál István polgármester 
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6. N a p i r e n d: 

 
 

Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal SZSZM-nek módosítása. 
 
 
Szováti Júlia jegyző: az SZMSZ módosítással kapcsolatban az írásos előterjesztést megkapták 
a képviseltők. Az megküldött anyagot csak annyiban szeretném kiegészíteni, hogy a 
Kormányhivatal a felhívásban foglalt módosításokra 45. napos határidőt tűzött ki, ezért 
amennyiben az előterjesztésben foglaltakkal egyetértenek, úgy célszerű a döntést mielőbb 
meghozni, így kérem a képviselőket, hogy a módosítást a javaslatban foglaltak szerint 
hagyják jóvá. 
 
 
Más észrevétel nem lévén, a polgármester a Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal SZSZM-
nek módosítása napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ágfalvi Közös Önkormányzati 
Hivatal SZSZM-nek módosítása napirendi pontot megtárgyalta, az abban foglaltakkal 
egyetért. 
A képviselő-testület a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Ágfalvi Közös 
Önkormányzati Hivatal SZSZM-t jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Gaál István polgármester 
 
 
A képviselő-testület  6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
34/2014.(IV. 29.) Határozat: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ágfalvi Közös Önkormányzati 
Hivatal SZSZM-nek módosítása napirendi pontot megtárgyalta, az abban foglaltakkal 
egyetért. 
A képviselő-testület a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Ágfalvi Közös 
Önkormányzati Hivatal SZSZM-t jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Gaál István polgármester 
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7. N a p i r e n d: 

 
 

Apríték tüzelésű kazán beépítési költségének jóváhagyása. 
 

 
Gaál István polgármester: a Német Nemzetiségi Önkormányzat a „Falumegújítás és fejlesztés 
” program keretében elnyerte a Polgármesteri Hivatal épületének felújítására az összeget. 
Azonban e projektösszegeket, akárcsak az általunk elnyert Temető felújításos pályázat 
esetében 15 % csökkentették. 
Az épület felújítás elszámolásának a feltétele egy új kazán beállítása, ezt azonban már nem 
finanszírozzák, a nemzetiségi önkormányzat viszont ezt már nem tudja kifizetni.  
Itt  ahogy már megküldtük egy bruttó 1.244. 266 forintos összegről van szó. Amennyiben a 
Képviselő-testület jóváhagyja az összeget, úgy előreláthatólag a Hivatal épületének teljes 
felújítása május végéig megtörténik, és be lehet nyújtani a pályázati elszámolást. 
Amennyiben ez nem történik meg, úgy nem kerülnek átvételre a munkák. Ezért kérem a 
testület támogatását és hozzájárulását. 
 
 
Más észrevétel nem lévén, a polgármester a Apríték tüzelésű kazán beépítési költségének 
jóváhagyása napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Apríték tüzelésű kazán beépítési 
költségének jóváhagyása napirendi pontot megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. 
A képviselő-testület vállalja az apríték tüzelésű kazán beépítésével járó 1.244. 266 forint. 
költség kifizetését. 
 
A képviselő-testületfelkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2014. június 30. 
Felelős  : Gaál István polgármester 
 
 
A képviselő-testület  6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
35/2014.(IV. 29.) Határozat: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Apríték tüzelésű kazán beépítési 
költségének jóváhagyása napirendi pontot megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. 
A képviselő-testület vállalja az apríték tüzelésű kazán beépítésével járó 1.244. 266 forint. 
költség kifizetését. 
 
A képviselő-testületfelkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2014. június 30. 
Felelős  : Gaál István polgármester 
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Tóth Ferenc Ágfalva, Hegy utca 49. lakos kérelme. 

 
 

Gaál István polgármester: Tóth Ferenc Ágfalva, Hegy utca 49 sz. alatti lakos kérelmet 
nyújtott be melyben kérte, hogy járuljunk hozzá az Ágfalva 137-139 hrsz-ú , temészetben 
Hegy utca 49 sz. alatti ingatlan előtti , út melletti területen egy beálló elkészítéséhez. Az 
kérelmét azzal indokolta, hogy parkolásra nem alkalmas az ingatlana, amennyiben tűzifát, 
vagy egyéb dolgot hozat, nem tudja az elpakolásig hova elhelyezni, az út közelsége miatt 
pedig ez problémát jelent, mivel a lerakodás ideéig akadályozná a forgalmat. 
A Hegy utca sajátosságait ismerik a képviselők, a legtöbb ingatlanra igaz, hogy meredeken 
lejtős szalagtelek, többsége pedig alkalmatlan a gépkocsi beálló kialakítására, az út pedig 
valóban nagyon keskeny, padkával szinte nem is rendelkezik. 
A kérelmében megjelölt területet a helyszínen megtekintettük, gyakorlatilag az út mellett van, 
a kialakításával az út nem szűkülne, a forgalmat nem akadályozná. Mindezekre való 
tekintettel javasolom a képviselőknek, hogy agyunk helyt a kérelemnek, és járuljunk hozzá a 
kialakításhoz. 
 
 
Más észrevétel nem lévén, a polgármester a Tóth Ferenc Ágfalva, Hegy utca 49. lakos 
kérelme.napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tóth Ferenc Ágfalva, Hegy utca 49. 
lakos kérelme napirendi pontot megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. 
A képviselő-testület Tóth Ferenc kérelmének helyt ad, azzal, hogy hozzájárul a 137-139 hrsz.-
ú ingatlan előtt egy darab gépjárműbeálló kialakításához, azzal, hogy az elkészült beálló az 
utat nem érintheti, annak kialakításáról úgy kell gondoskodni, hogy a gépjárműforgalmat ne 
akadályozza. 
 
Határidő: 2014. december 31 
Felelős  : Gaál István polgármester 
 
A képviselő-testület  6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
36/2014.(IV. 29.) Határozat: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tóth Ferenc Ágfalva, Hegy utca 49. 
lakos kérelme napirendi pontot megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. 
A képviselő-testület Tóth Ferenc kérelmének helyt ad, azzal, hogy hozzájárul a 137-139 hrsz.-
ú ingatlan előtt egy darab gépjárműbeálló kialakításához, azzal, hogy az elkészült beálló az 
utat nem érintheti, annak kialakításáról úgy kell gondoskodni, hogy a gépjárműforgalmat ne 
akadályozza. 
 
Határidő: 2014. december 31 
Felelős  : Gaál István polgármester 
 
 



11 

 

8. N a p i r e n d: 
 
 

Kezességvállalás az Alpokalja-Ikvamente Leader Egyesület projektjéhez. 
 
 

Gaál István polgármester: az Alpokalja-Ikvamente Leader Egyesület, amely jelenleg 39 
önkormányzatból és 40 egyesületből áll össze, egy kb. 50 millió forint költségű projektet 
pályázott meg. /Ismertetésre került a pályázati anyag tartalma/. A pályázat utófinanszírozott, 
amely azt jelenti, hogy az Egyesület kifizeti a költségeket, melyet az elszámolások végeztével 
térítenek nekik vissza. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon 15 millió forint banki hitelre van 
szükségük. Az elmúlt években ezt megkapták a támogató határozat bemutatásával, azzal, 
hogy állami garancia van a visszafizetésre. Most azonban ez nem elegendő, szükséges hozzá 
önkormányzati kezességvállalás 
 
 
Más észrevétel nem lévén, a polgármester a Kezességvállalás az Alpokalja-Ikvamente Leader 
Egyesület projektjéhez napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra: 
 
Ágfalva Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy az Alpokalja-
Ikvamente Leader Egyesület kérésére kezességvállalást nyújt „Az Alpokalja - Fertő táj térség 
csatlakozása a Vidék Minősége európai területi védjegy hálózathoz c. projektjéhez.  
 
A kezességvállalás mértéke: 2 millió forint 
 
A kezességvállalás kezdete: azonnal 
 
A kezességvállalás vége: a projekt megvalósítási időtartama, a jelenleg érvényes rendelet 
szerint 2014. december 31. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről a Leader Egyesületet 
értesítse.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Gaál István polgármester 
 
 
A képviselő-testület  6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
37/2014.(IV. 29.) Határozat: 
 
Ágfalva Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy az Alpokalja-
Ikvamente Leader Egyesület kérésére kezességvállalást nyújt „Az Alpokalja - Fertő táj térség 
csatlakozása a Vidék Minősége európai területi védjegy hálózathoz c. projektjéhez.  
 
A kezességvállalás mértéke: 2 millió forint 
 
A kezességvállalás kezdete: azonnal 
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A kezességvállalás vége: a projekt megvalósítási időtartama, a jelenleg érvényes rendelet 
szerint 2014. december 31. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről a Leader Egyesületet 
értesítse.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Gaál István polgármester 
 
 
 
 
 

9. N a p i r e n d: 
 
 

Szováti Imréné Ágfalva, Somfalvi u. 1. sz. alatti lakos kérelme. 
 

 
Gaál István polgármester: Szováti Imréné Ágfalva, Somfalvi utca 1 sz. alatti lakos kérelmet 
nyújtott be melyben kérte, hogy járuljunk hozzá az Ágfalva 621 hrsz-ú, természetben 
Somfalvi utca 1 sz. alatti ingatlan előtti kb. 5 m-es árokszakasz lefedéséhez. 
Az kérelmét azzal indokolta, hogy az ingatlan nem alkalmas két autó parkolására, és ha 
kihelyezzük a korlátozó táblákat csak úgy tudnának megállni, hogy részben lassítanák a 
forgalmat.  
A Somfalvi utca valóban elég szűk, a Ágfalva-Somfalva közötti határút miatt valóban 
megnövekedett a forgalom, ezért indokolt lesz oda megállni tilos táblák kihelyezése, ezért 
javaslom a képviselő-testületnek, hogy járuljunk hozzá az árokszakasz lefedéséhez. 
 
 
Más észrevétel nem lévén, a polgármester a Szováti Imréné Ágfalva, Somfalvi u. 1. sz. alatti 
lakos kérelme napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szováti Imréné Ágfalva, Somfalvi u. 
1. sz. alatti lakos kérelme napirendi pontot megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. 
A képviselő-testület Szováti Imréné kérelmének helyt ad, azzal, hogy hozzájárul a 621 hrsz.-ú 
ingatlan előtti árokszakasz lefedéséhez. 
 
Határidő: 2014. december 31 
Felelős  : Gaál István polgármester 
 
 
 
 
A képviselő-testület  6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi 
határozatot hozta meg: 
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38/2014.(IV. 29.) Határozat: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szováti Imréné Ágfalva, Somfalvi u. 
1. sz. alatti lakos kérelme napirendi pontot megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. 
A képviselő-testület Szováti Imréné kérelmének helyt ad, azzal, hogy hozzájárul a 621 hrsz.-ú 
ingatlan előtti árokszakasz lefedéséhez. 
 
Határidő: 2014. december 31 
Felelős  : Gaál István polgármester 
 
 
 
 
 
 

10. N a p i r e n d: 
 

 
Gyermekétkeztetéshez szükséges székek megrendelése. 

 
 
Gaál István polgármester: a képviselők előtt ismeretes, hogy a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló CXXXIX törvény rendelkezése továbbra is az önkormányzatok 
feladatkörébe utalja a gyermekintézményekben az étkeztetést. Ez azt jelenti, hogy nem csak 
az óvodánkban, de a jelenleg a Klebelsber Intézményfenntartó Központ fenntartásában 
működő általános iskolában is. Jelenleg a étkeztetés a Napközi Otthon épületében kerül 
megoldásra. Már évek óta problémát jelent az étkező székeinek a karbantartása, mára 
gyakorlatilag addig jutottunk, hogy azok javítását nem tudjuk gazdaságosan megoldani, így 
szükségessé vált új székek beszerzése. Erre vonatkozóan több árajánlatot megtekintettünk, és 
ár értékarányban választottuk ki alegkedvezőbbet. 
Erre való tekintettel kérem a testületet, hogy járuljon hozzá 40 darab szék megrendeléséhez 
5500 forint + ÁFA darabáron, mindösszesen 279.400 forint értékben  . 
 
Más észrevétel nem lévén, a polgármester a  Gyermekétkeztetéshez szükséges székek 
megrendelése. napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  Gyermekétkeztetéshez szükséges 
székek megrendelése napirendi pontot megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. 
A képviselő-testület a hozzájárul a gyermekétkeztetési feladatok ellátásához szükséges 40 
darab szék megrendeléséhez 220.000 + Áfa, mindösszesen 279.400 forint áron. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2014. augusztus 31. 
Felelős  : Gaál István polgármester 
 
 
A képviselő-testület  6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi 
határozatot hozta meg: 
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39/2014.(IV. 29.) Határozat: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  Gyermekétkeztetéshez szükséges 
székek megrendelése napirendi pontot megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. 
A képviselő-testület a hozzájárul a gyermekétkeztetési feladatok ellátásához szükséges 40 
darab szék megrendeléséhez 220.000 + Áfa, mindösszesen 279.400 forint áron. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2014. augusztus 31. 
Felelős  : Gaál István polgármester 
 
 
 
 
 

11. N a p i r e n d: 
 
 

Egyebek. 
 
 
 
Gaál István polgármester: A lomtalanítás befejeződött a faluban, úgy vélem a jövőben 
célszerű lenne ezt befejezni, vagy másképp szervezni, mivel a költsége nagyon magas, és több 
alakalommal is észleltük, hogy Sopronból is ide hozzák ki a hulladékot. 
A kockázatelemző cél felülvizsgálta a biztosításainkat, javaslatokat is tettek, ami plusz 
kiadásokkal jár, csak a biztosításon összegen belüli átcsoportosítást. A következő ülésünkre 
pedig várhatóen a testület elé tudom terjeszteni a megállapodás tervezetet is.  
 
 
 
Gaál István polgármester: Több hozzászólás és kérdés nem lévén az ülés bezárta.  
 

K. m. f. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gaál István       Szováti Júlia 
 polgármester       jegyző 

 


