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350/10/2014. szám. 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25.-én napján Ágfalvi 
Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott üléséről. 
 
 
Jelen vannak:  Gaál István polgármester  
  Szimon Zoltán alpolgármester 
  Dudás György 
  Kiss István 
  Kirchknopf Günter 
  Pék Zsuzsánna képviselők 
 
Meghívottak:  
 
  Kirchknopf Károlyné NNÖ elnök 
  Szováti Júlia jegyző  
  Kardos Imréné 
  Csizmazia Józsefné 
  Varga-Köppel Edit  
  Élő Csaba 
  László Erzsébet Tímea 
  Nagy Heléna 
  Zsinka Imre ingatlantulajdonosok 
  Sik Ibolya 
  Csizmazia Csaba 
 
 
 
 
Gaál István polgármester: megállapította, hogy az ülés határozatképes. Köszöntötte a megjelenteket. 
Ismertette a napirendi ponthoz történő hozzászólás szabályait. Kérte a megjelenteket, hogy 
mindenki foglalja össze tömören a mondanivalóját. A témához többször is hozzászólhatnak. 
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az ülés 1. napirendi pontjáról hangfelvétel készül. A 
jegyzőkönyvből a megjelentek kérhetnek másolatot. Köszöntötte Kirchknopf Károlynét a Német 
Nemzetiségi Önkormányzattól, aki az ülésen teljes joggal vesz részt, mivel Böhm András elnököt 
helyettesíti. Az alábbi napirendi pontokat javasolta elfogadásra. 
 
 
N a p i r e n d : 
 

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

közösség megalakulására irányuló kezdeményezés. 
Előadó: Gaál István polgármester 

 
2. Rendelet-tervezet az önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásáról. 

Előadó: Gaál István polgármester 
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3. Település utcáinak kátyúzására irányuló intézkedés utólagos jóváhagyása. 
Előadó: Gaál István polgármester 

 
4. Napsugár Óvoda játékeszközeinek minősítésre való felkészítésével kapcsolatban tett 

intézkedések utólagos jóváhagyása. 
Előadó: Gaál István polgármester 
 

5. Napsugár Óvoda felújításával járó pótmunkálatok kifizetésének jóváhagyása. 
Előadó: Gaál István polgármester 
 

6. Ikerfesztivál programjának támogatása. 
Előadó: Gaál István polgármester 
 

7. Egyebek. 
 
 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta meg: 
 
54/2014.(VI. 25.) Határozat: 
 
A Képviselő-testület a javasolt napirendi pontokat elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: értelemszerűen 
 
 
 
 

1. N a p i r e n d : 
 
 

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

 
 

Gaál István polgármester: a Határőr út Lépesfalvi út közötti területről beszélnek, ami új 
lakótelep. Ezen a területen az építkezés az 1900-as évek végén indult el. 2004-től indult ott egy 
komolyabb munka, ami most is folyik. A most kimért, kialakított területek is ide tartoznak. 
 
Kiss István képviselő: 18.09 perckor megérkezett, így a képviselők száma 5 főről 6 főre 
emelkedett.  
 
Gaál István polgármester: ez a lakótelep gyakorlatilag 5 utcából áll (Határőr utca, Gesztenye 
sor, Röhrling utca, Kosbor utca, Ciklámen utca). Amikor ezek kimérésre kerültek akkor ez a 
terület 2/3-ad, 1/3-ad részre oszlott. A 2/3-ad alakított építőközösséget, az 1/3-ad nem. Az 
építőközösségnek az volt a lényege, hogy gyorsan együtt közösen a vizet, a villanyt, a gázt, az 
utat meg tudják oldani. Az önkormányzat egy szerződésben vállalta, hogy beadja a kérelmeket, 
mivel így az egész gyorsabban megy. Most ezeknek az utcáknak a folytatásában a tulajdonosok 
eladtak területet. Az új tulajdonosok kérelmezték, hogy szeretnének építkezni. Általában 
mindenki, aki építkezni akar bent volt a hivatalban. Elmondta nekik, hogy csak akkor 
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építkezhetnek, ha saját költségen kiépítik a közműveket. Ez azért volt így, mert nem akarták, 
hogy hátrányba kerüljön az, aki telket vásárol, viszont azt sem tehetik meg a 2/3-dal szemben, 
hogy az önkormányzat ezeket megcsinálja. Most már eljutottunk egy olyan szintre, hogy oldalt 
is, és a bekötő utcákon is vannak eladott telkek. Oda a tulajdonos nem fog tudni építkezni, és a 
továbbiakban nem tudunk kiadni építési engedélyt, amíg a közművek nem készülnek el. Hogy a 
történelmi hátterét is lássák vissza kell nyúlni nagyon-nagyon messze. Azzal indítottunk, hogy 
egy szerződést kötött az építőközösség és az önkormányzat. Nagy Zsolt volt ennek az 
összekötője és dr. Várnagyi Ágnes volt az ügyvéd, aki ezt csinálta. A lakótelep építése 
érdekében az önkormányzat a magántulajdonban lévő utakat átvette. A megállapodást 
2004.07.29. írták alá. Ebben a megállapodásban azokról az utakról is szó van, ami Önöket érinti. 
A megállapodásból idézett: „Az önkormányzat vállalja, hogy a közművek megépítése után az 
utak, járdák, csapadékelvezetési rendszerek kezelésével és fenntartásával kapcsolatos 
feladatokat ellátja, a közvilágítás üzemeltetéséről gondoskodik, és a kiépített közművek 
fenntartásával kapcsolatban az adott közműtársasággal kötött szerződése szerint jár el, és 
amennyiben a tulajdonosok a fent jelölt ingatlanokon kiépítendő utak önrészének megfizetését 
vállalják, úgy kezdeményezi, illetve támogatja az útépítés pályázati segítséggel történő 
kivitelezését.” Ez annyit jelent, hogy az önkormányzat pályázik, és ha nyer, akkor az önrészt a 
lakók befizetik az önkormányzathoz. A tulajdonosok vállalták, hogy saját költségen az utak 
pormentes kivitelben történő elkészítését, és az építkezések ideje alatt azok karbantartását. 
Ezután kezdték el a 2004-2006 közötti településrendezési terv elkészítését. Ennek volt egy 
komolyabb tárgyalása 2005. áprilisában. Ez alapján a Lépesfalvi út, Határőr út között elkezdtek 
építkezni. Az azóta megosztott 415 hrsz.-ú ingatlanon két tulajdonos van, aki nem lépett be ebbe 
az építőközösségbe (Kardos Imréné, Csizmazia Józsefné). Kardoséknak ezen a területen kb. 
16.000 m2-es területe van. „Kardos Imre később sem kíván csatlakozni az építőközösségbe, 
nem ad le területet útnak sem. Emiatt 3 zsákutca fog keletkezni ezen a részen, ha nem oldjuk 
meg valahogy a problémát.” Ez hangzott el a 2005. április 28-ai testületi ülésen. A képviselő-
testület akkor hozott egy határozatot (38/2005. (IV.28.) Határozat.). Ha a rendezési tervbe ezt 
nem teszik bele, akkor ott 30 évig csak fenyőfákat lehet termelni. 2005. novemberében a 
tulajdonosok ezt már tudomásul vették, és elkezdtek tárgyalni Nagy Zsolttal és az 
önkormányzattal, mivel az önkormányzatnak is volt ott területe. 2005. november 24-én újabb 
testületi ülést tartottak ezzel kapcsolatban, ahova már csak Kardos Úr nem akart belépni. 
Csizmaziáné megállapodott Nagy Zsolttal, hogy külön építőközösséget hoznak létre. Kardos Úr 
kérte, hogy vegyék le a zöldterületet, az egészet vegyék be az építőközösségbe, hogy a tervezett 
utak megépülhessenek az új lakótelepen. Ennek az volt az ára, hogy az önkormányzat is adott le 
területet. Összesen 3427 m2-t adott le az önkormányzat az utakba. Az utak többi részébe nem 
adtak be semmit. Azért, mert itt egy öblös út is  keletkezet, és nem akartak a tulajdonosoktól 
ekkora területet elvenni. Ennek fejében kértek 1 db 800 m2-es építőtelket. Akkor történt egy 
olyan meggyezés, hogy kötnek Nagy Zsolt Úrral, Kardos Úrral, Csizmaziánéval egy 
megállapodást, hogy ugyanazokkal a feltételekkel, mint a másik közösséggel amit kötöttek, azt 
elfogadják, és az önkormányzat ezért módosítja a rendezési tervet. A megyei főépítésszel 
levetette a „zöldterület” megnevezést erről a területről, és itt egy újonnan alakuló 
építőközösséget hoznak létre, aminek a kialakításáért járó költsége az építőközösséget terheli.  
Az önkormányzat 1 db 800 m2-es építőtelket kapott. 2006-ban Kardos Imréné, Csizmazia 
Józsefné, Sommerlide Kft Hegedüs Tünde ügyvezetővel megalakult egy közös szervezet, akik 
azzal a kérelemmel (2006.07.18-as kérelemről van szó) fordultak az önkormányzat felé, hogy 
vegyenek le erről a területről mindent, amit lehet. Ezt az önkormányzat megtárgyalta. 
2006.07.25-ei határozattal  elfogadták, hogy itt építőtelkek lesznek. 2006-ban az új rendezési 
tervet ez alapján fogadták el. Az építőtelkek ugyanazzal a kondícióval működnek, mint a többi. 
Ezt a rendezési tervet 2008-ban a sikerült elfogadtatni. Van egy határozat, hogy a telkeket hogy 
osztották fel, hány telek alakult ki, mi lett út. Innentől kezdve építési telkek alakultak ki, ezért 
kell adót fizetni utánuk. Ezután lehetett eladni a telkeket építési telekként, ezután lehetett volna 
épülni rá, ha az építőközösség megalakult volna. Az építőközösség nem alakult meg, mert Nagy 



4 
 

Zsolt Úr időközben meghalt. Az önkormányzat erre a területre semmilyen nagyobb előnyt nem 
tud biztosítani, mint az utca elejére. Aki úgy gondolja, hogy oda építkezni szeretne, az a 
tulajdonosokkal álljon össze egy építőközösséggé, bízzanak meg egy ügyvivőt a közművek, 
illetve az utak megvalósításával kapcsolatban. Meg kell terveztetni az utakat, a közműveket. Az 
utakhoz oda tudja adni a terveket, amik az önkormányzatnál vannak, abból ki lehet indulni. Az 
önkormányzat az ezzel kapcsolatos papírmunkában hajlandó segíteni. A szerződés úgy van 
megírva, hogy mivel önkormányzati tulajdon nincs benne, ezért nem járulnak hozzá a 
közműépítéshez. Az önkormányzaton keresztül mehet, de mindenképp kell egy személy, aki ezt 
összefogja, levezényli ezt az egészet. Építési engedélyt csak megépített közmű esetén lehet 
kiadni. A Magyar-földek tulajdonosai már csinálják, szépen állnak. Egy hónapon belül készen 
lesznek. A terület vízzel, villannyal, útburkolattal ellátott lesz, amit az önkormányzat fog 
fenntartani. Ha itt nem sikerül ugyanez, akkor itt minden így marad. Ez történt az elmúlt 10 
évben.  
 
Csizmazia Józsefné: Mivel vannak értékesítések, ezért egy részig megcsinálták a vizet, csatornát 
a három utcában. Nekik a Kardosékkal kellene most összefogniuk. Úgy tudott előbbre menni, 
hogy több telket tudott eladni, mint a Kardosék. Az úttal már meglennének, ha a gáz miatt nem 
torpantak volna meg. Az utat, az árkot már megrendelték, előleget is fizettek arra a szakaszra. 
Ahol Kardosék vannak, ott nehéz eladni ennyi telket. Ezt előre megfinanszírozni sem könnyű. Ő 
is csak úgy tudott előbbre menni, hogy telkeket adott el. Nem tudja, hogy hitelt felvenni akarnak 
e Kardosék a közművesítésre. A saját telkei előtt már folyamatban van a közműépítés, csak az 
egész terület másik felével vannak gondba. (A térképről Kardos melletti terület). Akik a 
területeket megvették, azok építkezni szeretnének. Nem tudja, hogy Kardosékkal hogy tudnak 
közösséget létrehozni. Eddig ő fogta össze a tulajdonosokat. A névtelen utcával nem tudnak mit 
kezdeni.  
 
Gaál István polgármester: csak ajánlom, hogy alkossanak építőközösséget. Ha van egy ház, és a 
következőt fel akarják építeni, akkor saját pénzből kell hozzá a közműveket kiépíteni. A vevőket 
tájékoztatni szokta a közművek végéről, és arról, hogy milyen feltétellel kapnak építési 
engedélyt.  
 
Csizmazia Józsefné: Együtt fogjuk az útra összegyűjteni a pénzt, és együtt fogjuk megcsinálni 
mind a három utcát. Csak a névtelen utcát nem tudjuk megcsinálni.   
 
Gaál István polgármester: a vevőknek el szoktam mondani, hogy mit kell megépíteni, hogy 
építkezhessenek. Ha ezt megépítik, akkor alá fogja írni a használatbavételt.  Az utca hogy lesz?  
 
Csizmaziá Józsefné: Mindenki maga előtt csinálja. A névtelen utcát nem tudjuk csinálni. 
 
Gaál István polgármester: A kicsi utcák összeállnak egy közösségként, és úgy csinálják meg? 
 
Nagy Heléna: Az önkormányzat segítsen a megépítésben.  
 
Gaál István polgármester: Az az utca, ami a Vadon útja, és most fenyők vannak rajta, és beszáll 
a közösségbe, akkor arra a területre is építkezhetnek, ha nem vállalja, akkor nem építhetnek arra 
a területre  (415/176-os út melletti telkekről van szó). Hiába építőtelek nem építhet rá, mivel 
nincsenek meg a közművek. Hogy kinek van ehhez pénze, ahhoz az önkormányzatnak nincs 
köze. Kardoséknak azt javasolta, hogy adjanak el telket. Az eladásnál tájékoztatni kell a vevőt, 
hogy milyen feltételekkel tud rá építeni. Az innen befolyt összegből lehetne kiépíteni a telkek 
közműveit. A közművesítés nélküli telkek ára eleve ezáltal alacsonyabb lesz, de az ár valahol 
kiegyenlíti magát. Ha valaki ki akar venni, akkor meg kell előlegezni. A testület a mai nap erről 
határozatot fog hozni. A képviselő-testület a polgármesternek meg fogja határozni, hogy milyen 
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feltételekkel építhet oda valaki, és milyen feltételek mellett adhatja hozzájárulását.  Az 
önkormányzat a terjeszkedést csak támogatni tudja. Az önkormányzatnak is az lenne a jó, ha 
azon a részen minél előbb rend lenne.  
 
Pék Zsuzsánna képviselő: Itt az a probléma, hogy a terület egy része nem száll be a 
közművesítésbe. Van olyan, aki építkezni szeretne, de a telke több üres telek után van, és nem 
tud rákötni? 
 
Gaál István polgármester: A közműveket egészen addig meg kell csinálni, amíg az a telek van, 
ahova építeni akarnak.  
 
Pék Zsuzsánna képviselő:: Van olyan tulajdonos a tulajdonosok között, aki építkezne, de mások 
által akadályoztatva van?   
 
Csizmazia Józsefné: Nálunk nincsen.  
 
Nagy Heléna: Az út is készen lenne, de a kivitelező egy kicsit csúszik.  
 
Gaál István polgármester: Ez úgy derült ki, hogy Kardosék azt nyilatkozták, hogy el szeretnék 
adni a telkeket. Ha el akarja adni, akkor mindenkinek tudnia kell, aki ott telekkel rendelkezik, 
hogy építkezhet rá, milyen módon, hogy kap engedélyt rá. Ennek ez a célja. Volt olyan aki 
bejött, és vett volna itt egy telket, de megtudta, hogy 4 telek előtt kell a közműveket megépíteni. 
Ilyen feltétellel nem vállalta, és visszalépett. 
 
Pék Zsuzsánna képviselő: De ő megvehetett volna másik telket is, csak az nem kellett neki.  
 
Gaál István polgármester: Így van.   
 
Kiss István képviselő: megkérdezte, hogy az utcákra van-e érvényes útépítési terv?  
 
Gaál István polgármester: Nincs, de a régi tervek alapján meg lehet újra terveztetni.  
 
Varga-Köppel Edit: Kardosék ki akarják a közműveket építeni?  
 
Kardos Imréné: 14 telket nem tud egyszerre közművesíteni. Ha fokozatosan adják el a telkeket, 
akkor tudják a közműveket kiépíteni.  
 
Varga-Köppel Edit: Mégegyszer nem fogunk fizetni. 
 
Gaál István polgármester: Aki már befizette a pénzt, annak nem kell még egyszer csak azt, amit 
még nem fizetett be.  
 
Varga-Köppel Edit: Az előző építőközösségbe is befizettük az üres telkek helyett a 
közművesítésre a pénzt, de nem kaptak vissza pénzt, holott már beépítették a telkeket.  
 
Gaál István polgármester: van egy névsort, akinek nem írhattam alá a hozzájárulás.  
 
Varga-Köppel Edit: Úgy tudom, hogy a Németh József több telekre is rákötött és nem fizetett a 
közösségnek semmit sem. 
 
Gaál István polgármester: Sajnos a közösség megszűnt. 
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Varga-Köppel Edit: Én úgy tudom, hogy nem szűnt meg. A közösség csak akkor szűnik meg, ha a 
szerződésben meghatározottak teljesülnek.  
 
Gaál István polgármester: 3 éve, Nagy Zsolt halála óta nem találtam olyan személyt, aki a 
közösségről tud bármit. Az ügyvéd szerint megszűnt. Mivel ez magánszemélyek közössége volt, így 
hivatalból ebbe nem szólhatnak bele.  
 
Gaál István polgármester: tájékoztatásul elmondta, hogy mivel letelt a 10 év, ezért január 1-től 
bevezették a közműrákötési illetéket.  
 
Varga-Köppel Edit: Németh József az összes telkét rákötötte, és ezt nevetve bárkinek elmondja. 
1,750,000,-Ft-ot fizetettünk, hogy közműves legyen a telkük. Mégegyszer nem fogja kifizetni más 
helyett a közműveket.  
 
Gaál István polgármester: Ezt el tudom fogadni. A rákötéshez az önkormányzat engedélye kell. 
Csak annak adott engedélyt, akihez a közösség hozzájárult. 
 
Csizmazia Józsefné: meg kellene nézni, hogy hogy köthetett rá.  
 
Gaál István polgármester: Nem köthetett rá. A Határőr utcán köthetett rá egyedül, ha nem fizetett, 
mert azt még a falu csinálta. A többi telkére, ha nem fizetett, akkor nem köthetett rá. Az 
előfordulhat, hogy eladta, és azt mondta, hogy rá van kötve, és aki megvette, az fizetett.  
 
Gaál István polgármester: Azt nem mondhatják meg a vevőnek, hogy a telket ne vegye meg, mert 
nem ér annyit. Itt két ember közötti adásvételéről van szó. Ha valaki értéken felül adja el, mert azt 
mondja, hogy minden van rajta, de semmi sincs rajta. Ebből később polgári per keletkezhet, vagy 
meg tudnak egyezni.  
 
Varga-Köppel Edit: Akkor az új tulajdonosnak kellene azt a pénzt befizetni. Valakinek ki kell 
fizetnie azt a pénzt.  
 
Gaál István polgármester: Így van.  
 
Szimon Zoltán: Az új tulajdonos befizeti az önkormányzatnak, illetve aki kivitelezi, és az eladó és a 
vevő között tudják majd polgári peres úton ezt rendezni. 
 
Gaál István polgármester: Tavaly hoztak egy rendeletet, hogy aki rá akar csatlakozni és nem vett 
részt az építésbe, annak fizetnie kell. Ez a rendelet például nem vonatkozik Ágfalva olyan lakóira, 
aki mondjuk a Baracsi utcában lakik, ott háza van, de eddig nem kötött rá a közműre, hiszen a 
közműveket az ő adójából, illetve az ő hozzájárulásából építették meg. Az újaknak ezt ki kell 
fizetni. Ez komoly összeg, így ebben engedni nem lehet. Úgy tudom, hogy nincs már a közösség. 
 
Varga-Köppel Edit: Úgy tudom, van a közösség, mivel még nem valósult meg az, amiért 
megalakult. Az ügyvéd nem számolt el a pénzről.  
 
Gaál István polgármester: Aki ezt tudta, az meghalt, a jogi képviselő pedig úgy nyilatkozik, hogy 
nem tud semmiről.  
 
Csizmazia Józsefné: ez a pénz elúszott.  
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Más észrevétel nem lévén, a polgármester Ágfalva 415/169-415/203 hrsz-ú ingatlanokkal 
kapcsolatban közmű- és útépítő közösség megalakulására irányuló kezdeményezés napirendi ponttal 
kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 

 
Ágfalva Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, hogy a Röhrling, Kosbor, Ciklámen 
utcákban és a 415/169-415/203 hrsz.-ú ingatlanokat érintően azok tervezett csatlakozó szakaszán a 
további építkezések az építőközösséggel történt megállapodás alapján történhetnek meg. Az ott 
lakók kötelessége a közművek kiépítése és ezután annak fenntartásra való ingyenes átadása az 
önkormányzatnak.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: értelemszerűen 
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta meg: 
 
55/2014.(VI. 25.) Határozat: 
 
 
Ágfalva Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, hogy a Röhrling, Kosbor, Ciklámen 
utcákban és a 415/169-415/203 hrsz.-ú ingatlanokat érintően azok tervezett csatlakozó szakaszán a 
további építkezések az építőközösséggel történt megállapodás alapján történhetnek meg. Az ott 
lakók kötelessége a közművek kiépítése és ezután annak fenntartásra való ingyenes átadása az 
önkormányzatnak.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: értelemszerűen 
 
 
A döntést követően 19:42 perckor Kardos Imréné, Csizmazia Józsefné, Varga-Köppel Edit, Élő 
Csaba, László Erzsébet Tímea, Nagy Heléna, Zsinka Imre, Sik Ibolya, Csizmazia Csaba 
ingatlantulajdonosok az ülésről távoztak. 
 
 

2. N a p i r e n d : 
 
 

Rendelet-tervezet az önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásáról. 
 
 
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. 
 
 
A képviselő-testület  6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi rendeletet 
alkotta meg: 
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8/2014.(……...) Rendelet 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 8/2014.(……….) rendeletét az 
önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásáról. 
 
 
 
 
 
 

3. N a p i r e n d : 
 
 

Település utcáinak kátyúzására irányuló intézkedés utólagos jóváhagyása. 
 
 
Gaál István polgármester: már a megelőző testületi üléseken téma volt, hogy Ágfalva néhány 
utcájának burkolata annyira tönkrement, hogy az már a forgalomra veszélyessé vált. Ilyen volt a 
Gyógy utca középső szakasza, ahol az út olyan szinte megrondálódott, hogy az alacsonyabb 
gépjárművek fennakadtak, illetve kritikus volt abból a szempontból, hogy a megmaradt réteg 
mozgott. Minden képviselő tudja, hogy a házak egy része az út szintje alá épült, így pedig fenn állt a 
veszélye, hogy a törmelék rájuk hullik. 
A másik kritikus szakasz a Barcsi László utca volt, ahol a határnyitással járó megnövekedett 
gépjárműforgalom annyira igénybe vette az utat, hogy több helyen is hatalmas lyukak keletkeztek, 
amit a balesetveszély miatt szintén rendezni kellett. 
A harmadik érintett szakasz az Új utcának a Patak utca felőli vége. Ide a kivitelezés során valamilyen 
oknál fogva vékonyabb aszfaltréteg került, ezért töredezett. Megelőzve azt, hogy teljesen 
tönkremenjen kénytelenek voltunk megcsinálni. 
A felméréseket követően kiderült, hogy a helyrehozatalhoz mintegy 6 tonnaaszfaltra van szükség, 
aminek a legnagyobb része a Gyógy utcába került elterítésre. 
Az anyag és munkadíj 393.700 forint + Áfa volt, ez mindösszesen kerek 500.00 forint. 
Tekintettel, a balesetveszélyre és az előzőekben megbeszéltekre kérem a képviselő-testület tagjait, 
hogy a kifizetést hagyják jóvá. 
 
 
Más észrevétel nem lévén, a polgármester Település utcáinak kátyúzására irányuló intézkedés 
utólagos jóváhagyása napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra: 
 
Ágfalva Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Település utcáinak kátyúzására irányuló 
intézkedés utólagos jóváhagyása napirendi pontot megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. 
 
A képviselő-testület Település utcáinak /Gyógy utca – Baracsi László utca – Új utca/ kátyúzására 
tett intézkedésekkel egyetért, a bruttó 500.000 forint kifizetését utólagosan jóváhagyja.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Gaál István polgármester 
 
 
A képviselő-testület  6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi rendeletet 
alkotta meg: 
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56/2014.(VI. 25.) Határozat: 
 
Ágfalva Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Település utcáinak kátyúzására irányuló 
intézkedés utólagos jóváhagyása napirendi pontot megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. 
 
A képviselő-testület Település utcáinak /Gyógy utca – Baracsi László utca – Új utca/ kátyúzására 
tett intézkedésekkel egyetért, a bruttó 500.000 forint kifizetését utólagosan jóváhagyja.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Gaál István polgármester 
 
 
 

4. N a p i r e n d : 
 
 

Napsugár Óvoda játékeszközeinek minősítésre való felkészítésével kapcsolatban tett 
intézkedések utólagos jóváhagyása. 

 
 

Gaál István polgármester: a községben található közterületeken illetve a gyermekintézményekben 
elhelyezett játékeszközöket folyamatos ellenőrzi a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A Papkert Játszótér 
ellenőrzése már a májusi hónapban megtörtént, azonban a fenntartásunkban lévő Napsugár Óvoda 
játékeszközeinek felülvizsgálata és ellenőrzése a jövőben, de még ebben az évben várható. 
Ahhoz, hogy ezek ellenőrzése és minősítése megtörténhessen, és megfeleljünk a játékeszközöket fel 
kell  készíteni és átvizsgálni. 
A munkálatokhoz szakértelem hiányában külső szakembert kellett bevonnunk. A feladatot a Hamvas 
Küllő Kft. (9464 Und, Fülesi u. 13.) látta el, akik a meglévő eszközök minősítésre való felkészítését 
15.748 forint +ÁFA, a rugós játékokét 62.992 forint + ÁFA, tehát összesen 78.740 forint + ÁFA, 
mindösszesen 100.000 forintért teljesítette. 
Mivel ez kötelező a feladatot megrendeltük és elvégeztettük, melyhez kérem a Képviselő-testület 
jóváhagyását. 
 
Más észrevétel nem lévén, a polgármester Napsugár Óvoda játékeszközeinek minősítésre való 
felkészítésével kapcsolatban tett intézkedések utólagos jóváhagyása. napirendi ponttal kapcsolatban 
az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Ágfalva Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete Napsugár Óvoda játékeszközeinek 
minősítésre való felkészítésével kapcsolatban tett intézkedések utólagos jóváhagyása napirendi 
pontot megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. 
 
A képviselő-testület Napsugár Óvoda játékeszközeinek minősítésre való felkészítésével 
kapcsolatban tett intézkedésekkel egyetért, és a Hamvas Küllő Kft. (9464 Und, Fülesi u. 13.) 
részére a felkészítés díjának, a bruttó 100.000 forintnak a kifizetését utólagosan jóváhagyja.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Gaál István polgármester 
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta meg: 
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57/2014.(VI. 25.) Határozat: 
 
Ágfalva Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete Napsugár Óvoda játékeszközeinek 
minősítésre való felkészítésével kapcsolatban tett intézkedések utólagos jóváhagyása napirendi 
pontot megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. 
 
A képviselő-testület Napsugár Óvoda játékeszközeinek minősítésre való felkészítésével 
kapcsolatban tett intézkedésekkel egyetért, és a Hamvas Küllő Kft. (9464 Und, Fülesi u. 13.) 
részére a felkészítés díjának, a bruttó 100.000 forintnak a kifizetését utólagosan jóváhagyja.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Gaál István polgármester 
 
 
 
 

5. N a p i r e n d : 
 

Napsugár Óvoda felújításával járó pótmunkálatok kifizetésének jóváhagyása. 
 
 
Gaál István polgármester: a Napsugár Óvoda pályázat által történő felújítása során komoly 
pótmunkák elvégzése vált szükségessé. Amit el kellett végeztetnünk az mind olyan feladat volt amit a 
KEOP pályázatba nem tudunk beleépíteni, de ezek elvégzése nélkül nem lett volna teljes a felújítás, 
vagy éppen olyan ami felújítás következtében keletkeztek. Így az alábbiakt voltunk kénytelenek 
elvégeztetni: az ablakok cseréjével szükségszerűvé vált a belső ablakpárkányok megrendelése 
rendbetétele, a tornaterem falának rendbetétele. Az óvoda konyhájában a csaptelepek cseréjét és a 
mosogatótálcák rendbetételét kellett elvégezni. A küldő homlokzat felújítással kapcsolatban is 
adódtak pluszfeladatok. Ilyen volt pl. az amikor az eredeti alapján elkészített külső napocska 
motívumot és az ablakok köré a dekort a TX Hungaro Dekor Kft. ingyen és bérmentve elkészítette, 
azonban annak felszerelését már nem vállalták, ezzel plusz munkaórák keletkeztek. De a külső tető 
alaltti lambériák festését is el kellett végezni.  
Ami még pluszba keletkezett és a teljesség kedvéért nem lehetett kikerülni a padlásajtó csetréje, 
illetve kisebb bádogozási munkák elvégzése volt. 
Ezt a kivitelező plusz, pályázaton kívüli térítés ellenében elvégezte, a kifizetendő összeg 
mindösszesen bruttó 1.611.914 forint volt. Azért, hogy elmondhassuk, hogy az óvoda olyan 
állapotban kerül a következő testületnek átadásra, hogy arra a jövőben nem, vagy csak csekély 
mértékben kelljen költeni, elengedhetetlen volt ezeknek a munkáknak az elvégeztetése, ezért kérem a  
 
Más észrevétel nem lévén, a polgármester Napsugár Óvoda felújításával járó pótmunkálatok 
kifizetésének jóváhagyása napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra: 
 
Ágfalva Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete Napsugár Óvoda felújításával járó 
pótmunkálatok kifizetésének jóváhagyása napirendi pontot megtárgyalta, az abban foglaltakkal 
egyetért. 
A képviselő-testület Napsugár Óvoda felújításával járó pótmunkálatok elvégeztetésével 
kapcsolatban tett intézkedésekkel egyetért, egyidejűleg a kivitelezés díjának - bruttó 1.611.914 
forint – kifizetését utólagosan jóváhagyja.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Gaál István polgármester 
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta meg: 
 
58/2014.(VI. 25.) Határozat: 
 
Ágfalva Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete Napsugár Óvoda felújításával járó 
pótmunkálatok kifizetésének jóváhagyása napirendi pontot megtárgyalta, az abban foglaltakkal 
egyetért. 
A képviselő-testület Napsugár Óvoda felújításával járó pótmunkálatok elvégeztetésével 
kapcsolatban tett intézkedésekkel egyetért, egyidejűleg a kivitelezés díjának - bruttó 1.611.914 
forint – kifizetését utólagosan jóváhagyja.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Gaál István polgármester 
 
 

6. N a p i r e n d : 
 
 

Ikerfesztivál programjának támogatása. 
 
 
Gaál István polgármester: a 2014-es évben Ikerfesztivál nyolcadik alkalommal kerül megrendezésre. 
VIII. Nemzetközi Ikerfesztivál ebben az évben július 12-én egy napos program keretében kerül 
megszervezésre.  
A szervezők Zselinszkyné Kondor Nikoletta és a jelenleg GYESEN lévő védőnönk Magyarné 
Artner Hajnalka rendkívül színes programokkal várja az ikerpárokat és családjaikat.  
Idén is ikrek témakörében előadás Dr. Tárnoki Ádám és Dávid előadásában, de előadást tart még a 
témakörben Gombosné Németh Adrienne is. 
A gyerekeket a nádtetős sátorban foglalkoztatók várják, és a rendezők olyan aranyos 
gyermekműsorokkal készülnek, mint a Drazsé Zenekar, bohóc, lufifújogatós bohóc, de bevezetik 
őket a pantomim varázslatos világába is. 
természetesen nem maradhat el az év ikerarcai verseny és a hagyománnyá vált főzőverseny sem. 
Az estét pedig sztárvendéggel zárnánk, aki a tervek szerint Vastag Tamás lesz. 
A rendezvény egyre nagyobb és egyre nagyobb az érdeklődés is, de ezzel aarányosan nőnek a 
kiadások is. A magam részéről javasolom a képviselő testületnek, hogy támogassuk a rendezvényt 
nettó 100.000 forinttal. 
 
 
Más észrevétel nem lévén, a polgármester Ikerfesztivál programjának támogatása napirendi ponttal 
kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
 
Ágfalva Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ikerfesztivál programjának 
támogatásával kapcsolatos szóbeli előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. 
 
A képviselő-testület az Ikerfesztivál sikeres lebonyolítására nettó 100.000 forint támogatást biztosít. 
 
A képviselő-testület felkéri az polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2014. július 12. 
Felelős  : Gaál István polgármester 
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta meg: 
 
59 /2014.(VI. 25.) Határozat: 
 
Ágfalva Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ikerfesztivál programjának 
támogatásával kapcsolatos szóbeli előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. 
 
A képviselő-testület az Ikerfesztivál sikeres lebonyolítására nettó 100.000 forint támogatást biztosít. 
 
A képviselő-testület felkéri az polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2014. július 12. 
Felelős  : Gaál István polgármester 
 
 
 

7. N a p i r e n d : 
 

Egyebek. 
 
 
Gaál István polgármester: az elmúlt képviselő-testületi ülésünk óta az alábbiakról szeretném 
tájékoztatni a testületet: 
A nemzetiségi Nap és Falunap nagyon jól sikerült, a testület a májusi testületi ülésén úgy határozott, 
hogy legfeljebb 600 e forintot költhetünk a rendezvényre, a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
hozzájárulásának köszönhetően azonban a rendezvényt sikerült 301 e forintból kihoznunk. 
A Kecskehegyi kilátóval kapcsolatban mindenki tudja, hogy perben állunk, az erre irányuló 
tárgyalásokat a nyári időszakra felfüggesztették, a döntést és a következő tárgyalásokat legkorábban 
őszre eltolták. 
A Magyar földeken a villany vezetése rendben folyik, ide érkezett egy vételi ajánlatunk a 378/122 
önkormányzati területre, ahol virágárusító pavilont akartak építeni, ezt azonban a szabályozási terv 
nem teszi lehetővé, ezért az ügyfelet tájékoztattuk, így elállt vételi szándékától. 
A MULTILING (Kétynyelvű oktatás az óvodában és iskolában) projekt kifizetését 22 e Euro-t a 
2014. június 30 és július 6 közötti időszakban várjuk, a többi pályázatunkról még visszajelzés nem 
érkezett. 
Dudás Györgyi és Dr. Magas Endre Liget utca lakosok törmelék elhelyezés ügyében, ennek 
megoldása azonban már folyamatban van. 
 
 
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 


