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350/11/2014. szám. 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 16.-án napján 
Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott 
üléséről. 
 
 
Jelen vannak:  Gaál István polgármester  
  Dudás György képviselők 
  Gálos Mihály képviselők 
  Kirchknopf Günter képviselők 
  Pék Zsuzsánna képviselők 
 
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. Előirányzat módosítása 2014. évi költségvetésben (írásban). 
Előadó: Gaál István polgármester 

 
2. Rendelet-tervezet a 2014. évre vonatkozó igazgatási szünet 

elrendeléséről. (írásban) 
Előadó: Szováti Júlia jegyző 

 
3. Megállapodás tervezet a 490/13 hrsz.-ú ingatlanon vízvezeték kiépítésével 

igénybe vett területről. 
Előadó: Gaál István polgármester 
 

4. Egyebek. 
 
 
 
 
 
 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta meg: 
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60/2014.(VII. 16.) Határozat: 
 
A Képviselő-testület a javasolt napirendi pontokat elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: értelemszerűen 
 
 
 

1. N a p i r e n d : 
 
 

Előirányzat módosítása 2014. évi költségvetésben. 
 
 
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, csak 
annyival kívánom kiegészíteni, hogy a legszükségesebb dolog ami a módosítást indokolja a 
két hitelfelvételünk volt, egyébként a többi módosító tételt a mindennapi működésben 
bekövetkezett változások indokolják.  
Amennyiben kérdés vagy javaslat a rendelet tervezettel kapcsolatban nincs, úgy javasolom 
annak az előterjesztésben foglaltak szerinti elfogadását, egyidejűleg felkérem a Pénzügyi 
Bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság döntését.  
 
Gálos Mihály a bizottság elnöke: a 2014. évi költségvetési módosítással kapcsolatban az 
előterjesztést megkaptuk, át tudtuk tanulmányozni. A kapott anyag megbízható és valós képet 
ad a költségvetés I.számú módosításához, javaslom, hogy a módosított költségvetést a 
képviselő-testület hagyja jóvá, illetve alkossa meg az erről szóló rendeletét. 
 
 
A képviselő-testület  5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi 
rendeletet alkotta meg: 
 
9/2014.(……...) Rendelet 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 10/2014.(……….) 
rendeletét az önkormányzat 2014. évi költségvetésről szóló 4/2014.(II.14.)rendeletének  
módosításról 
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2. N a p i r e n d : 
 
 

Rendelet-tervezet a 2014. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről.  
 
 

Szováti Júlia jegyző: : 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, a rendelet hatálya erre az évre 
terjed, én a magam részéről egyébbel nem kívánom kiegészíteni a leírtakat.  
 
Gaál István polgármester: Amennyiben kérdés vagy javaslat a rendelet tervezettel 
kapcsolatban nincs, úgy javasolom annak az előterjesztésben foglaltak szerinti elfogadását 
 
 
A képviselő-testület  5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi 
rendeletet alkotta meg: 
 
10/2014.(……...) Rendelet 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 10/2014.(……….) 
rendeletét a 2014. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről 
 
 
 
 
 

3. N a p i r e n d : 
 
 

Megállapodás tervezet a 490/13 hrsz.-ú ingatlanon vízvezeték kiépítésével 
igénybe vett területről. 

 
 

Gaál István polgármester: a Felumegújítás és fejlesztési program c. pályázat keretében 
megújult a temetőnk. A pályázat szerint újabb víznyerő helyeket telepítünk a temetőben. A 
vezetékes víz eddig szinte mondhatni, hogy kóborvezetéken volt vezetve, melyet a TSZ. 
vezetett ki. Ennek a nyomóvezetéknek a kiépítése szükséges mely az előző testületi ülésen 
meghozott döntés alapján a viziközmű díjból kerül finanszírozásra. Itt jött elő egy probléma 
egy kis szakasz érinti a Plöchl Károly Ágfalva, Lépesfalvi utca 9/b szám alatti lakos 
tulajdonában álló 490/13 hrsz.ú területet, de ténylegesen csak becsült értékben tudjuk, hogy 
mennyiben. 
A tulajdonos hozzájárul a ingatlanon vízvezeték kiépítésével igénybe vett terület átadásához, 
de az adásvétel csak a kiépítést követően történhet meg. Ezért előzetes megállapodást kell 
kötni. /Ezek után ismertetésre került a megállapodás tartalma/ 
Fentiek ismeretében kérem a képviselő testületet annak jóváhagyására. 
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Más észrevétel nem lévén, a polgármester Megállapodás tervezet a 490/13 hrsz.-ú ingatlanon 
vízvezeték kiépítésével igénybe vett területről napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi 
határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Ágfalva Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Megállapodás tervezet a 490/13 
hrsz.-ú ingatlanon vízvezeték kiépítésével igénybe vett területről napirendi pontot 
megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. 
A képviselő-testület az Ágfalva Községi Önkormányzat és Plöchl Károly Ágfalva, Lépesfalvi 
utca 9/b szám alatti lakos között kötendő, a 490/13 hrsz.-ú ingatlanon a vízvezeték 
kiépítésével ténylegesen igénybe területről szóló megállapodást jóváhagyja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére és aláírására, 
egyidejűleg megbízza, azzal, hogy az adásvételi szerződést készítse elő és terjessze a 
képviselő-testület elé. 
 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős  : Gaál István polgármester 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
61/2014.(VII. 16.) Határozat: 
 
Ágfalva Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Megállapodás tervezet a 490/13 
hrsz.-ú ingatlanon vízvezeték kiépítésével igénybe vett területről napirendi pontot 
megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. 
A képviselő-testület az Ágfalva Községi Önkormányzat és Plöchl Károly Ágfalva, Lépesfalvi 
utca 9/b szám alatti lakos között kötendő, a 490/13 hrsz.-ú ingatlanon a vízvezeték 
kiépítésével ténylegesen igénybe területről szóló megállapodást jóváhagyja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére és aláírására, 
egyidejűleg megbízza, azzal, hogy az adásvételi szerződést készítse elő és terjessze a 
képviselő-testület elé. 
 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős  : Gaál István polgármester 
 

 
 
 

4. N a p i r e n d : 
 
 

Egyebek. 
 
 

Gaál István polgármester: mindenk képviselő-tudja, hogy a Temető utcában nagy 
mannyiségben találtak gránátokat. A megfelelő intézkedések folyamatosan megtörténtek, az 
anyagokat 2014. július 11-én Fertőrákoson megsemmisítették. A folyamatok olyan 
gördülékenyen mentek, hogy az érintett Győri hatóságok külön megköszönték 
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hozzáállásunkat és a közreműködést. A továbbiakban az érintett szakaszok szabadon 
látogathatók. 
 
 
 
Gaál István polgármester: Több hozzászólás és kérdés nem lévén az ülés bezárta.  
 

K. m. f. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gaál István       Szováti Júlia 
 polgármester       jegyző 

 
 


