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350/9/2014. szám. 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 24.-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 helyi építési szabályzatról és a község szabályozási tervéről szóló 
6/2006.(IV.28.). számú rendelet módosításáról.  
Előadó: Gaál István polgármester 
 

2. Közrend, közbiztonság helyzete a községben. 
Előadó: Nagy Márk KMB. 

 
3. „Falumegújítás és fejlesztés” pályázatokkal kapcsolatos beszámoló. 

Előadó: Gaál István polgármester 
 

4. Falunap szervezésével kapcsolatos feladatok. 
Előadó: Gaál István polgármester 

 
5. Ágfalva Községi Önkormányzat és Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal 

szabályzatainak megrendelése. 
Előadó: Szováti Júlia jegyző 

 
6. Orosz Józsefné árok befedésére irányuló kérelme. 

Előadó: Gaál István polgármester 
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7. Baltigh Csabánénak a Váci Mihály Általános Iskola igazgatójának köszöntése 

nyugdíjba vonulása alkalmából. 
Előadó: Gaál István polgármester 

 
8. Bors Ferenc Ágfalva, 410/15 hrsz.-ú ingatlan tulajdonrészére tett vételi ajánlat. 

Előadó: Gaál István polgármester 
 

9. Ágfalvi Tájház karbantartási munkái. 
Előadó: Gaál István polgármester 

 
10. Döntés Ágfalva 415/169-415/203 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatban közmű- és útépítő 

közösség megalakulására irányuló kezdeményezéséről. 
Előadó: Gaál István polgármester 

 
11. Regionális Vízrendszerben meglévő viziközmű tulajdonjogának viziközmű bérleti 

díjból történő megvásárlása. 
Előadó: Gaál István polgármester 

 
12. Optimális Biztosítási Portfólió Kft.-vel kötendő szerződés jóváhagyása. 

Előadó: Gaál István polgármester 
 

13. Egyebek. 
 
 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
42/2014.(V. 27.) 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 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 
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A képviselő-testület  5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi 
rendeletet alkotta meg: 
 
7/2014.(……...) Rendelet 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 7/2014.(……….) 
rendeletét a helyi építési szabályzatról és a község szabályozási tervéről szóló 
6/2006.(IV.28.).számú rendelet módosításáról. 

 
 
 
 

2. N a p i r e n d : 
 

 

Közrend, közbiztonság helyzete a községben. 
 

Gaál István polgármester:  az elfogadott üléstervünk szerint aktuálissá válna a közrend 
közbiztonság témája, azonban a 2013. novemberében megtartott soron kívüli 
közmeghallgatáson a rendőrség beszámolt nekünk azóta különösebb esemény nem történt a 
községben. A holnapi nap folyamán a Soproni-Rendőrfőkapitány érkezik hozzánk, ahol 
aktuális közbiztonsági intézkedéseket tárgyaljuk át, amin kérem a képviselő-testület tagjait, 
hogy lehetőségeik szerint szíveskedjenek részt venni, egyidőben kérem, hogy az ismételt 
tájékoztatótól eltekinteni szíveskedjenek. 
 
 
Más észrevétel nem lévén, a polgármester Közrend, közbiztonság helyzete a községben 
napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Közrend, közbiztonság helyzete a 
községben napirendi pont tárgyalásával kapcsolatban elhangzottakat tudomásul veszi, az 
ismételt beszámolótól eltekint. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Gaál István polgármester 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
43/2014.(V. 27.) Határozat: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Közrend, közbiztonság helyzete a 
községben napirendi pont tárgyalásával kapcsolatban elhangzottakat tudomásul veszi, az 
ismételt beszámolótól eltekint. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Gaál István polgármester 
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3. N a p i r e n d : 
 
 

„Falumegújítás és fejlesztés” pályázatokkal kapcsolatos beszámoló. 
 
 
Gaál István polgármester: a Falumegújítás és fejlesztés c. projekt keretében megkezdett a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat által benyújtott pályázat keretében a polgármesteri hivatal 
épületének a felújítása befejeződött, már benyújtásra került az elszámolás, így most már csak 
az elnyert összeg kifizetését várjuk, ami hozzávetőlegesen az előző elszámolást levonva 6,5 
millió forint. 
Az önkormányzatunk által szintén a Falumegújítás és fejlesztés c. projekt keretében 
benyújtott Temető felújítási projekt is a vége felé halad, az urnafal megépült, a tetőcsere 
megtörtént, jelenleg a ravatalozó felé vezető sétány készül és terveink szerint a jövő hét 
folyamán megkezdik a Német nemzetiségi Önkormányzat által finanszírozott előtető építése 
is. A terveink szerint a munkálatok befejezése június végén lesz, és ezt követően pedig rögtön 
beadjuk az elszámolást. 
 
 
Más észrevétel nem lévén, a polgármester „Falumegújítás és fejlesztés” pályázatokkal 
kapcsolatos teendők napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Falumegújítás és fejlesztés” 
pályázatokkal kapcsolatos beszámoló napirendi pontot megtárgyalta, az abban foglaltakkal 
egyetért, a beszámolót jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Gaál István polgármester 
 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
44/2014.(V. 27.) Határozat: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Falumegújítás és fejlesztés” 
pályázatokkal kapcsolatos beszámoló napirendi pontot megtárgyalta, az abban foglaltakkal 
egyetért, a beszámolót jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Gaál István polgármester 
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4. N a p i r e n d : 

 
 

Falunap szervezésével kapcsolatos feladatok. 
 
 

Gaál István polgármester: a 2014-es évben június 21-22 kerül a Falunap és Nemzetiségi Nap 
megrendezésre. Idén egy nagyobb szabású műsorral készülünk, mert Ágfalva most ünnepli a 
820 évfordulóját.  
Idén is az első nap lesz a nemzetiségi nap, a program is ennek megfelelően került 
összeállításra, itt fellép a Morgenröte (Hajnalpír) Énekkar, a Patakugrok Német Nemzetiségi 
Néptáncegyüttes, a Testvériség Néptáncegyüttes, a Napsugár Óvoda növendékei nemzetiségi 
műsorokkal, de szaval például Varga Alex az Országos Német Nemzetiségi Vers és 
prózamondó verseny döntőse is. 
A második nap a Falunap, itt teljesen más programokat építettünk fel, reggel Istentisztelettel 
kezdünk, amit a Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében egy fogadás követ a 
gyülekezeti teremben. A program mindezek után délután 16:00 órától folytatódik, amikor 
gyermekeket szórakoztató műsorok kerültek beépítésre, amelyeket a felnőtt közönségnek 
szóló Jaffa Slágercsoport és Beat Bulls zenekarok műsora követ majd.  /Ezek után 
ismertetésre került a teljes programtervezet/ 
Az elhangzottak alapján kérem a képviselő-testületet, hogy a programtervezetet elfogadni 
szíveskedjenek, illetve javasolom, hogy a kiadásokra hozzávetőlegesen legfeljebb 600.000 
forint összeget biztosítsunk. 
 
 
Más észrevétel nem lévén, a polgármester Falunap szervezésével kapcsolatos feladatok 
napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Falunap szervezésével kapcsolatos 
feladatok napirendi pontot megtárgyalta, a programtervezetben foglaltakkal egyetért, azt 
jóváhagyja. 
 
A képviselő-testület a Falunap szervezésével kapcsolatos kiadások fedezésére legfeljebb 
600.000 forint összeget biztosít saját költségvetéséből. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2014. június 21. 
Felelős  : Gaál István polgármester 
 
 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta meg: 
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45/2014.(V. 27.) Határozat: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Falunap szervezésével kapcsolatos 
feladatok napirendi pontot megtárgyalta, a programtervezetben foglaltakkal egyetért, azt 
jóváhagyja. 
 
A képviselő-testület a Falunap szervezésével kapcsolatos kiadások fedezésére legfeljebb 
600.000 forint összeget biztosít saját költségvetéséből. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2014. június 21. 
Felelős  : Gaál István polgármester 
 
 
 

5. N a p i r e n d : 
 
 

Ágfalva Községi Önkormányzat és Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal 
szabályzatainak megrendelése. 

 
 

Szováti Júlia jegyző: ahogy a helyi önkormányzatok esetében, úgy a nemzetiségi 
önkormányzatok vonatkozásában is szükséges a számvitellel, a belső kontrollrendszerrel stb. 
összefüggésben a szabályzatok elkészítése. Ez az elmúlt időszakban csak részlegesen valósult 
meg, ezen felül pedig az elmúlt években végbement jogszabályi változások indokolttá teszik a 
teljes felülvizsgálatot. A Közös Önkormányzati Hivatalnak és a helyi önkormányzatnak is 
külsős szakember bevonásával kerülnek elkészítésre és felülvizsgálatra. 
Ezekre csomagajánlatot kaptunk, Ágfalva Községi Önkormányzat vonatkozásában a 50.000 
Ft+ÁFA/csomag a Közös Önkormányzati Hivatal esetében az államháztartásról szóló törvény 
368/2011. (XII. 31) végrehajtási rendeletében előírt szabályzatokat 65.000 Ft+ÁFA/csomag 
az ÁSZ vizsgálatnak megfelelés szempontjából további lényeges szabályzatokat 75.000 
Ft+ÁFA/csomag térítés ellenében vállalnák, aminek természetesen csak arányos részét fizetné 
az ágfalvi önkormányzat. Az elkészítést a SZAHK-ÉRTELEM 2006. BT. /címe: 9700 
Szombathely, Százhold u. 27., képviseli: dr. Hosszúné Szántó Anita/ legkésőbb az 
adatgyűjtést követő 30 napon belül vállalja, melynek várható ideje 2014. augusztus 
31.Tekintettel jogszabályi rendelkezésekre, figyelemmel hiányosságokra, javasolom az 
önkormányzatnak a szabályzatcsomag megrendelését és az ezzel járó kiadás kifizetését. 
 
Más észrevétel nem lévén, a polgármester Ágfalva Községi Önkormányzat és Ágfalvi Közös 
Önkormányzati Hivatal szabályzatainak megrendelése napirendi ponttal kapcsolatban az 
alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Ágfalva Községi Önkormányzat és 
Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal szabályzatainak megrendelése napirendi pontot 
megtárgyalta, a szóbeli előterjesztésben foglaltakkal egyetért. 
A képviselő-testület a pénzügyi-gazdálkodási és egyéb feladatellátással kapcsolatos 
szabályzatcsomagot SZAHK-ÉRTELEM 2006. BT.-től /címe: 9700 Szombathely, Százhold 
u. 27., képviseli: dr. Hosszúné Szántó Anita/ megrendeli, az elkészítésével járó 50.000 
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Ft+ÁFA/csomag  és a Közös Önkormányzati hivatal esetében a ráeső hozzávetőlegesen 
130.000 Ft+ÁFA/csomag  megfizetését vállalja. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Határidő: 2014. augusztus 31. 
Felelős: Gaál István polgármester 

  Szováti Júlia jegyző 
 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
 
46/2014.(V. 27.) Határozat: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Ágfalva Községi Önkormányzat és 
Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal szabályzatainak megrendelése napirendi pontot 
megtárgyalta, a szóbeli előterjesztésben foglaltakkal egyetért. 
A képviselő-testület a pénzügyi-gazdálkodási és egyéb feladatellátással kapcsolatos 
szabályzatcsomagot SZAHK-ÉRTELEM 2006. BT.-től /címe: 9700 Szombathely, Százhold 
u. 27., képviseli: dr. Hosszúné Szántó Anita/ megrendeli, az elkészítésével járó 50.000 
Ft+ÁFA/csomag  és a Közös Önkormányzati hivatal esetében a ráeső hozzávetőlegesen 
130.000 Ft+ÁFA/csomag  megfizetését vállalja. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Határidő: 2014. augusztus 31. 
Felelős: Gaál István polgármester 

  Szováti Júlia jegyző 
 
 
 
 

6. N a p i r e n d : 
 
 

Orosz Józsefné árok befedésére irányuló kérelme. 
 
 

Gaál István polgármester: Orosz Józsefné Ágfalva, Baracsi utca 31. szám alatti lakos kérelmet 
nyújtott be hivatalunkhoz, melyben kéri a az ingatlana előtti árok befedéséhez való 
hozzájárulásunkat. 
Kimentünk a helyszínen megtekintettük az árkot, gyakorlatilag annak vízelvezető funkciója 
nincs is, mivel az út bal oldalán került megoldásra. Így az általa megjelölt árokszakasz 
lefedése nem befolyásolja a csapadékelvezetést a Baracsi utcának azon a szakaszát. 
Mindezekre való tekintettel kérem a képviselő-testületet, hogy adjunk helyt a kérelmének. 
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Más észrevétel nem lévén, Orosz Józsefné árok befedésére irányuló kérelme napirendi ponttal 
kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Orosz Józsefné árok befedésére 
irányuló kérelme napirendi pontot megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. 
A képviselő-testület Orosz Józsefné kérelmének helyt ad, azzal, hogy hozzájárul a Ágfalva, 
Baracsi utca 31. szám ingatlan előtti árokszakasz lefedéséhez. 
 
Határidő: 2014. december 31 
Felelős  : Gaál István polgármester 
 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
 
47/2014.(V. 27.) Határozat: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Orosz Józsefné árok befedésére 
irányuló kérelme napirendi pontot megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. 
A képviselő-testület Orosz Józsefné kérelmének helyt ad, azzal, hogy hozzájárul a Ágfalva, 
Baracsi utca 31. szám ingatlan előtti árokszakasz lefedéséhez. 
 
Határidő: 2014. december 31 
Felelős  : Gaál István polgármester 
 
 
 

7. N a p i r e n d : 
 
 

Baltigh Csabánénak a Váci Mihály Általános Iskola igazgatójának köszöntése 
nyugdíjba vonulása alkalmából. 

 
 
Gaál István polgármester:tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy Baltigh Csabáné, az 
Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola igazgató Asszonya beadta nyugdíjazási kérelmét, ami  
a Klebelsberg Kuno Intézményfenntartó Központ részéről jóváhagyásra is került. 
Az elmúlt több mint 10 esztendőre visszatekintve elmondható, hogy Baltigh Csabáné 
rendkívül magas színvonalon vezette az intézményt, mind szakmailag, mind emberileg helyt 
állt. Rendkívül jó kapcsolatot alakított ki mind a helyi – mind pedig a Német nemzetiségi 
Önkormányzattal, és ápolta azt azok után is, hogy az iskola fenntartása a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központhoz került. 
Mindezekre való tekintettel úgy gondolom, hogy gondoskodnunk kell a méltó 
elbúcsúztatásáról a tanévzáró ünnepély keretében és egyidőben javaslom, hogy ebből az 
alkalomból 150. 000 forintos tárgyjutalomban részesítsük, melyet a 2014. június 19-én 
tartandó tanévzáró ünnepségen nyújtsunk át részére. 
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Más észrevétel nem lévén, a polgármester Baltigh Csabánénak a Váci Mihály Általános 
Iskola igazgatójának köszöntése nyugdíjba vonulása alkalmából napirendi ponttal 
kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
Ágfalva Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Baltigh Csabánénak a Váci Mihály 
Általános Iskola igazgatójának köszöntése nyugdíjba vonulása alkalmából napirendi pontot 
megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. 
 
A képviselő-testület Baltigh Csabáné Igazgató Asszony részére 150.000 forint értékben tárgyi 
jutalmat nyújt nyugdíjba vonulása alkalmából. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tárgyjutalom átadásáról valamint a 
köszöntésről a tanévzáró ünnepségen gondoskodjon 
 
 
Határidő: 2014. június 19. 
Felelős  : Gaál István polgármester 
 
 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta meg: 
  
 
48/2014.(V. 27.) Határozat: 
 
Ágfalva Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Baltigh Csabánénak a Váci Mihály 
Általános Iskola igazgatójának köszöntése nyugdíjba vonulása alkalmából napirendi pontot 
megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. 
 
A képviselő-testület Baltigh Csabáné Igazgató Asszony részére 150.000 forint értékben tárgyi 
jutalmat nyújt nyugdíjba vonulása alkalmából. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tárgyjutalom átadásáról valamint a 
köszöntésről a tanévzáró ünnepségen gondoskodjon 
 
 
Határidő: 2014. június 19. 
Felelős  : Gaál István polgármester 
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8. N a p i r e n d : 
 
 

Bors Ferenc Ágfalva, 410/15 hrsz.-ú ingatlan tulajdonrészére tett vételi ajánlat. 
 
Gaál István polgármester: Bors Ferenc Ágfalva Lépesfalvi utca 32. szám alatti lakos keresett 
meg azzal, hogy a szomszédságában található 410/15 hrsz.-ú ingatlanból, melynek területe kb. 
3200 m2 meg kívánna vásárolni a saját 410/14 hrsz.-ú ingatlana mögött 520 m2 területet.  
A valóságban ezt a földrészletet nem hasznosítjuk, rétként funkcionál, és az általa 
megvásárolni kívánt területrészt már 4 éve ő gondozza. 
Az ingatlan forgalomképes vagyon, művelési ágánál fogva nincs akadály az eladásnak. A 
magam részéről javasolom a képviselő-testületnek, hogy kiméretést követően jelöljük ki 
eladásra az ingatlant 3500 forint/m2 áron. 
 
Más észrevétel nem lévén, a polgármester Bors Ferenc Ágfalva, 410/15 hrsz.-ú ingatlan 
tulajdonrészére tett vételi ajánlat napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi határozati 
javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bors Ferenc Ágfalva, 410/15 hrsz.-ú 
ingatlan tulajdonrészére tett vételi ajánlat napirendi pontot megtárgyalta. 
A képviselő-testület az ágfalvi 410/15. hrsz.-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanból 
520 m2-t egyidejűleg eladásra kijelöli. 
A Képviselő-testület a vételár összegét 3500 Ft/m2 állapítja meg. Vevőként Bors Ferenc 
Ágfalva Lépesfalvi utca 32. szám alatti lakost jelöli ki. 
Az adásvételi szerződés megkötésének feltétele: 
- az ingatlan kiméretése és az ingatlannyilvántartáson történő átvezetése. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2014. július 31 
Felelős  : Gaál István polgármester 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
49/2014.(V. 27.) Határozat: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bors Ferenc Ágfalva, 410/15 hrsz.-ú 
ingatlan tulajdonrészére tett vételi ajánlat napirendi pontot megtárgyalta. 
A képviselő-testület az ágfalvi 410/15. hrsz.-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanból 
520 m2-t egyidejűleg eladásra kijelöli. 
A Képviselő-testület a vételár összegét 3500 Ft/m2 állapítja meg. Vevőként Bors Ferenc 
Ágfalva Lépesfalvi utca 32. szám alatti lakost jelöli ki. 
Az adásvételi szerződés megkötésének feltétele: 
- az ingatlan kiméretése és az ingatlannyilvántartáson történő átvezetése. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2014. július 31 
Felelős  : Gaál István polgármester 
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9. N a p i r e n d : 

 
Ágfalvi Tájház karbantartási munkái. 

 
 

Gaál István polgármester: a KÉTÜSZ SOPRON KFT. (9400 Sopron, Várkerület 27.) 
ellenőrzött az Ágfalvi Tájházban. Ennek során megállapítást nyert, hogy az egyik kémény 
megfelel, azonban a másikat födémig vissza kell bontani.  
Ezt nyilatkozatba is foglalták, kénytelenek vagyunk elvégeztetni, ahhoz, hogy a működési 
engedélyt ne vonják vissza. 
A munkálatok költsége hozzávetőlegesen 100.000 forint, melynek kifizetéséhez és 
munkálatok elvégzéséhez hozzájárulni szíveskedjenek. 
 
 
Más észrevétel nem lévén, a polgármester Ágfalvi Tájház karbantartási munkái napirendi 
ponttal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Ágfalva Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ágfalvi Tájház karbantartási 
munkái napirendi pontot megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. 
 
A képviselő-testület a kénykarbantartási munkák elvégzéséhez és  kivitelezéshez szükséges 
100.000 forint összeg kifizetéséhez hozzájárul. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2014. június 15. 
Felelős  : Gaál István polgármester 
 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
50/2014.(V. 27.) Határozat: 
 
Ágfalva Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ágfalvi Tájház karbantartási 
munkái napirendi pontot megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. 
 
A képviselő-testület a kénykarbantartási munkák elvégzéséhez és  kivitelezéshez szükséges 
100.000 forint összeg kifizetéséhez hozzájárul. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2014. június 15. 
Felelős  : Gaál István polgármester 
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10. N a p i r e n d : 

 
 
 

Döntés Ágfalva 415/169-415/203 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatban közmű- és útépítő 
közösség megalakulására irányuló kezdeményezéséről. 

 
 
 
Gaál István polgármester: már több alkalommal szó esett arról, hogy a Ágfalva 415/169-
415/203 hrsz-ú ingatlanokon a közmű kiépítése illetve az út építése nem halad. A gond, hogy 
a területen történnek adás-vételek és többen téves információt kaptak a közművesítés fokára 
vonatkozóan. 
A későbbi problémát az fogja okozni, hogy az építési engedélyeket nem áll módunkban 
kiadni, mind addig míg a hálózatok ki nem épülnek. 
Már 2004 évtől kezdődően volt egy közmű- és útépítő közösség megalakulására irányuló 
igérvény, ez azonban a mai napig nem történt meg. Erre való tekintettel javasolom, hogy a 
soron következő ülésünkre tűzzük napirendre közösség megalakulására irányuló 
kezdeményezést, egyúttal hívjuk meg a testületi ülésünkre az érintett ingatlantulajdonosokat. 
 
 
 
Más észrevétel nem lévén, a polgármester Döntés Ágfalva 415/169-415/203 hrsz-ú 
ingatlanokkal kapcsolatban közmű- és útépítő közösség megalakulására irányuló 
kezdeményezéséről napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra: 
 
 
 
Ágfalva Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete Döntés Ágfalva 415/169-415/203 
hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatban közmű- és útépítő közösség megalakulására irányuló 
kezdeményezéséről napirendi pontot megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. 
 
A képviselő-testület a soron következő ülésére napirendre kívánja tűzni közmű- és útépítő 
közösség megalakulására irányuló kezdeményezésre irányuló tárgyalást. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és arra, 
hogy az érintett ingatlantulajdonosokat az ülésre meghívja.. 
 
Határidő: 2014. június 30. 
Felelős  : Gaál István polgármester 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
51/2014.(V. 27.) Határozat: 
 
Ágfalva Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete Döntés Ágfalva 415/169-415/203 
hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatban közmű- és útépítő közösség megalakulására irányuló 
kezdeményezéséről napirendi pontot megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. 
 
A képviselő-testület a soron következő ülésére napirendre kívánja tűzni közmű- és útépítő 
közösség megalakulására irányuló kezdeményezésre irányuló tárgyalást. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és arra, 
hogy az érintett ingatlantulajdonosokat az ülésre meghívja.. 
 
Határidő: 2014. június 30. 
Felelős  : Gaál István polgármester 
 
 
 
 

11. N a p i r e n d : 
 
 

Regionális Vízrendszerben meglévő viziközmű tulajdonjogának viziközmű bérleti 
díjból történő megvásárlása. 

 
 
Gaál István polgármester: a Regionális Vízellátó rendszer 19 tulajdonosa közül 3 
önkormányzatnak, Nagycenknek, Peresztegnek és Pinnyének nincs tulajdonjoga a Sopron 
Térségi Vízellátó Rendszerben és a Fertőmenti Térségi Vízellátó rendszerben. A cél a 3 
vízellátó rendszer egységesítése lenne, ezért döntenünk kell és nyilatkozni, hogy a viziközmű 
bérleti díjunkból tulajdoni arányunknak megfelelően felvásárolnánk közösen a 3 község 
tulajdonjogát. Mivel ez tényleges kiadással ez nem járna kérem a képviselő-testületet, hogy 
tegyünk szándéknyilatkozatot a tulajdonrészünknek megfelelő arányú Nagycenknek, 
Peresztegnek és Pinnyének tulajdonrészének viviziközmű bérleti díjunkból történő 
megvásárlására. 
 
 
Más észrevétel nem lévén, a polgármester Döntés Regionális Vízrendszerben meglévő 
viziközmű tulajdonjogának viziközmű bérleti díjból történő megvásárlása napirendi ponttal 
kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Ágfalva Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete Regionális Vízrendszerben meglévő 
viziközmű tulajdonjogának viziközmű bérleti díjból történő megvásárlása napirendi pontot 
megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. 
 
A képviselő-testület kijelenti, hogy a Soproni Vízmű Zrt. által fizetett viziközmű bérleti díjból 
a többi önkormányzattal közösen tulajdoni arányunknak megfelelően meg kívánja vásárolni a 
Regionális Vízellátó rendszerből Nagycenknek, Peresztegnek és Pinnyének a tulajdonrészét. 
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A képviselő-testület felkéri a polgármestert a nyilatkozat megtételére. 
 
Határidő: 2014. június 30. 
Felelős  : Gaál István polgármester 
 
 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
52/2014.(V. 27.) Határozat: 
 
Ágfalva Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete Regionális Vízrendszerben meglévő 
viziközmű tulajdonjogának viziközmű bérleti díjból történő megvásárlása napirendi pontot 
megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. 
 
A képviselő-testület kijelenti, hogy a Soproni Vízmű Zrt. által fizetett viziközmű bérleti díjból 
a többi önkormányzattal közösen tulajdoni arányunknak megfelelően meg kívánja vásárolni a 
Regionális Vízellátó rendszerből Nagycenknek, Peresztegnek és Pinnyének a tulajdonrészét. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a nyilatkozat megtételére. 
 
Határidő: 2014. június 30. 
Felelős  : Gaál István polgármester 
 
 
 
 

12. N a p i r e n d : 
 
 

Optimális Biztosítási Portfólió Kft.-vel kötendő szerződés jóváhagyása. 
 
 
Gaál István polgármester: A 2014. január 21-én megtartott testületi ülésünkön döntöttünk az 
önkormányzat biztosításainak felülvizsgálatáról. Akkor az Optimális Biztosítási Portfólió Kft. 
képviseletében Kern András keresett meg minket. Mára elkészült a szerződés és megállapodás 
tervezet, a korábban elhangzottaknak megfelelően. 
A Kft. a biztosítások felülvizsgálja, helyi kockázatokat feltárja, elemzi és mindezek alapján 
szükség esetén a biztosítótársaságokat versenyezteti. 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. 
A legfontosabb kritériumok, amelyeket be kell tartanunk, hogy a szerződést 4 évre kötjük, 
felmondani vagy a 4 év letelte után, vagy a biztosítási évfordulókat megelőző három hónappal 
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lehet. Tudomásul kell vennünk, hogy más társaságot nem bízhatunk meg különben 200 e Ft-ot 
kell fizetenünk. Abban az esetben is ezt a költséget kell megfizetni, ha cégtől kapott adatokat 
nem mi használjuk fel, hanem más társaság részére kiadjuk. /Ezek után ismertetésre került a 
szerződés tervezet./ 
Mindezek ismeretében javaslom a képviselő-testületnek a szerződés megkötését, és kérem 
felhatalmazásukat annak aláírására. 
 
 
Más észrevétel nem lévén, a polgármester Optimális Biztosítási Portfólió Kft.-vel kötendő 
szerződés jóváhagyása napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra: 
 
Ágfalva Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete Optimális Biztosítási Portfólió Kft.-
vel kötendő szerződés jóváhagyása napirendi pontot megtárgyalta, az abban foglaltakkal 
egyetért. 
 
A képviselő-testület az Optimális Biztosítási Portfólió Tanácsadó és Biztosítási Alkusz Kft-
vel (1181 Budapest Kemény Zsigmond u. 1.; Adószám: 13620897-2-43; Cégjegyzékszám: Cg 
01-09-864733; ) kötendő szerződést jóváhagyja, egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert a 
szerződés megkötésére aláírására. 
  
Határidő: 2014. július 31. 
Felelős  : Gaál István polgármester 
 
 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
53/2014.(V. 27.) Határozat: 
 
Ágfalva Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete Optimális Biztosítási Portfólió Kft.-
vel kötendő szerződés jóváhagyása napirendi pontot megtárgyalta, az abban foglaltakkal 
egyetért. 
 
A képviselő-testület az Optimális Biztosítási Portfólió Tanácsadó és Biztosítási Alkusz Kft-
vel (1181 Budapest Kemény Zsigmond u. 1.; Adószám: 13620897-2-43; Cégjegyzékszám: Cg 
01-09-864733; ) kötendő szerződést jóváhagyja, egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert a 
szerződés megkötésére aláírására. 
  
Határidő: 2014. július 31. 
Felelős  : Gaál István polgármester 
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13. N a p i r e n d : 

 
 

Egyebek. 
 
 
Gaál István polgármester: csak tájékoztatni szeretném a képviselő-testületet, hogy a hónap 
elején kerestek meg bennünket azzal, hogy az egyik zártkertből elloptak vaskaput illetve acél 
tartóoszlopokat, mivel nincs hatáskörünk az iratot továbbítottuk a Soproni-rendőrkapitányságra. 
 
 
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 

 
 
 
 


