99/20/2013.szám.
12/2013.szám
Jegyzőkönyv

Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének és az Ágfalva Német
Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.november 28-án az Ágfalvi Közös
Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott együttes üléséről.
Jelen vannak:
Helyi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:
Gaál István
Szimon Zoltán
Dudás György
Gálos Mihály
Kirchknopf Günter
Pék Zsuzsanna

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:
Böhm András
Kirchknopf Károlyné
Gaál Istvánnné
Sir János

elnöke
elnök-helyettes
képviselő
képviselő

Szováti Júlia

jegyző

Meghívottak:

Gaál István polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, azt megnyitja. Javaslatára a képviselő-testület az alábbi napirendi pontok
tárgyalását határozza meg:

Napirend:

1. Rendelet tervezet a Szervezeti és Működési Szabályzatról.
Előadó: Gaál István polgármester
2. Rendelet tervezet a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról.
Előadó: Gaál István polgármester
3. Az önkormányzat 2014. évi ülésterve.
Előadó: Gaál István polgármester
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4. 2014. évi teljesítménycélok meghatározása.
Előadó: Gaál István polgármester
5. Soproni Polgárőr Egyesület részére telephely biztosítása
Előadó: Gaál István polgármester
6. Sopron és Környéke Szociális-Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról
szóló megállapodás módosítása és hatályának 2014. december 31-ig történő
meghosszabbítása.
Előadó: Gaál István polgármester
7. 2014. évi rendezvényterv jóváhagyása.
Előadó: Gaál István polgármester
8. 2014. évi stratégiai ellenőrzési terv jóváhagyása.
Előadó: Gaál István polgármester
9. Haszonbérleti szerződés megkötése Plöchl Mátyás Ágfalva, Baracsi L. u. 39. szám alatti
lakossal.
Előadó: Gaál István polgármester
10. Közművagyon fenntartásba való átvétele /415/173; 415/174; 415/175; 415/194;
415/196; 415/197; 415/199; 415/200; 415/201 hrsz./.
Előadó: Gaál István polgármester
11. Gaál István polgármester munkájának értékelése, jutalmazása.
Előadó: Szimon Zoltán alpolgármester
12. Rekultív Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft.-vel kötendő Közszolgáltató
Szerződés meghosszabbítása.
Előadó: Gaál István polgármester
13. Munkagép karbantartási munkái.
Előadó: Gaál István polgármester
14. Közös Önkormányzati Hivatal belső festési munkái.
Előadó: Gaál István polgármester
15. Alapítványok és civil szervezetek működésével kapcsolatos feladatok.
Előadó: Gaál István polgármester
16. Hegykő és Fertőszentmiklós Vízbázis Biztonságba Helyezése Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsban való döntésre felhatalmazás.
Előadó: Gaál István polgármester
17. Iskolai körzethatárok véleményezése.
Előadó: Gaál István polgármester
18. Egészségház 2. számú helyiségének bérbeadása.
Előadó: Gaál István polgármester
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19. Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítására.
Előadó: Gaál István polgármester
20. Egyebek.
21. BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázatok elbírálása. /zárt ülés/
Előadó: Szováti Júlia jegyző

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta meg:
96/2013.(XI. 28.) Határozat:
A Képviselő-testület a javasolt napirendi pontokat elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: értelemszerűen
Böhm András elnök: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a német nemzetiségi
önkormányzat képviselő-testületének ülése határozatképes, azt megnyitja.
Javaslatára a képviselő-testület az alábbi napirendi pontok tárgyalását határozza meg:
Napirend:

1. Német Nemzetiségi önkormányzat 2014. évi munkaterve.
Előadó: Böhm András elnök
2. 2014. évi rendezvényterv jóváhagyása.
Előadó: Böhm András elnök
3. Mikulásrendezvény szervezése és támogatása.
Előadó: Böhm András elnök
4. Deutscher Kalender megrendelése.
Előadó: Böhm András elnök
5. 2014. évi Neue Zeitung megrendelése.
Előadó: Böhm András elnök
6. 2014. évi Sonntagsblatt megrendelése.
Előadó: Böhm András elnök
7. Karácsonyi koncert támogatása.
Előadó: Böhm András elnök
8. Előszilveszteri rendezvény támogatása.
Előadó: Böhm András elnök
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9. Iskolai felvételi körzetek véleményezése.
Előadó: Böhm András elnök

65/2013. (XI.28.) számú határozat:
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a javasolt napirendi pontokat
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős : értelemszerűen

Az ülésen először Német Nemzetiségi Önkormányzat napirendi pontjai kerültek
megtárgyalásra.
1. N a p i r e n d :

Német Nemzetiségi önkormányzat 2014. évi munkaterve.

Böhm András elnök: A 2014. évre hat ülés került betervezésre, de az elmúlt évek tapasztalatai
szerint szükség lesz rendkívüli ülések megtartására is. Januárban közmeghallgatással
kezdünk, a kötelező napirendi pontokat, mint a költségvetés, zárszámadás stb. is meg kell
majd tárgyalnunk. Tartunk együttes ülést a helyi önkormányzattal is, mivel vannak közös
napirendi pontjaink is. A munkaterv tervezetét előzetesen írásban kézhez kapták a képviselő
társaim. Javasolom a munkaterv elfogadását.
Más észrevétel nem lévén, az elnök Német Nemzetiségi önkormányzat 2014. évi munkaterve
napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Ágfalva Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évi munkatervével
kapcsolatos napirendi pontot megtárgyalta, a 2014. évi munkatervet jóváhagyja.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős : Böhm András elnök

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
határozatot hozta meg:

az alábbi

66/2013. (XI.28.) számú Német Nemzetiségi Önkormányzat határozata:
Ágfalva Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évi munkatervével
kapcsolatos napirendi pontot megtárgyalta, a 2014. évi munkatervet jóváhagyja.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős : Böhm András elnök
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2. N a p i r e n d :

2014. évi rendezvényterv jóváhagyása.
Böhm András elnök: A rendezvénytervet már megkaptuk, ahogy a látják a képviselők, az
elmúlt évekhez hasonlóan a helyi önkormányzattal közös szervezésben lesz több
rendezvényünk, de önállóan is szervezünk rendezvényeket. Néhány esetben előfordulhat
időpontváltozás, ez így természetes, de ez nem szokott gondot okozni, ilyenkor módosítjuk a
rendezvénytervet. Kérek mindenkit, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan segítsék az ezzel
kapcsolatos munkákat, és lehetőségük szerint aktívan működjenek közre a rendezvények
megvalósításában.
A magam részéről javasolom a rendezvényterv elfogadását.

Más észrevétel nem lévén, az elnök Német Nemzetiségi önkormányzat 2014. évi
rendezvényterve napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel
szavazásra:
Ágfalva Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi
rendezvénytervben foglaltakkal egyetért, javasolja a helyi önkormányzatnak elfogadásra.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
határozatot hozta meg:

az alábbi

67/2013. (XI.28.) számú Német Nemzetiségi Önkormányzat határozata:
Ágfalva Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi
rendezvénytervben foglaltakkal egyetért, javasolja a helyi önkormányzatnak elfogadásra.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős : Böhm András elnök

3. N a p i r e n d :

Mikulásrendezvény szervezése és támogatása.

Böhm András elnök: Az ágfalvi lakosok nagy örömére, a Német Nemzetiségi Önkormányzat
szervezésében és Ferstl Róbert közreműködésével, immár hatodik éve kerül megrendezésre a
„Télapó Ágfalva utcáit járja” néven megismert Mikulás napi rendezvény.
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A hagyományoknak megfelelően idén is meghatározott útvonalterv szerint járják majd a
Télapó és a segítői az utcákat.
Javasolom a Képviselőknek, hogy a rendezvény sikeres lebonyolítása érdekében szavazzunk
meg max. 30.000 forint támogatást, és ezzel egyidőben felkérem a Képviselő Társaimat, hogy
a rendezvényen szíveskedjenek lehetőségeik szerint megjelenni.

Más észrevétel nem lévén, az elnök a Mikulásrendezvény szervezése és támogatása napirendi
ponttal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Ágfalva Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a a Mikulásrendezvény
szervezése és támogatása napirendi pontot megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért.
A Képviselő-testület a „a Télapó Ágfalva utcáit járja” Mikulásrendezvény lebonyolításával
sikeres lebonyolítása érdekében 30.000 forint erejéig támogatást biztosít.
A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2013. december 5.
Felelős : Böhm András elnök

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
határozatot hozta meg:

az alábbi

68/2013. (XI.28.) számú Német Nemzetiségi Önkormányzat határozata:
Ágfalva Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mikulásrendezvény
szervezése és támogatása napirendi pontot megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért.
A Képviselő-testület a „a Télapó Ágfalva utcáit járja” Mikulásrendezvény lebonyolításával
sikeres lebonyolítása érdekében 30.000 forint erejéig támogatást biztosít.
A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2013. december 5.
Felelős : Böhm András elnök

4. N a p i r e n d :

Deutscher Kalender megrendelése.

Böhm András elnök: az eddigi évekhez hasonlóan idén is kiadásra került a Deutsche
Kalender, melyről a Wild Róberttől, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata
Nyugatmagyarországi Regiolis Irodájának vezetőjétől kaptunk értesítést. A tavalyi évben 10
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darabot rendeltünk belőle, idén javasolom 15 darab megrendelését, melynek összege 12.000
forint, melyhez kérem a képviselő-testület jóváhagyását.
Más észrevétel nem lévén, az elnök a Deutscher Kalender megrendelése napirendi ponttal
kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Ágfalva Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Deutscher Kalender
megrendelése napirendi pontot megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért.
A Képviselő-testület
A képviselő-testület hozzájárul a 15 darab 2014. évi „Deutscher Kalender” megrendeléséhez
12.000 Ft értékben.
A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2014. január 15.
Felelős : Böhm András elnök

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
határozatot hozta meg:

az alábbi

69/2013. (XI.28.) számú Német Nemzetiségi Önkormányzat határozata:
Ágfalva Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Deutscher Kalender
megrendelése napirendi pontot megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért.
A Képviselő-testület
A képviselő-testület hozzájárul a 15 darab 2014. évi „Deutscher Kalender” megrendeléséhez
12.000 Ft értékben.
A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2014. január 15.
Felelős : Böhm András elnök

5. N a p i r e n d :

2014. évi Neue Zeitung megrendelése.

Böhm András elnök: a Deutsche Kalenderhez hasonlóan minden évben megrendeljük a Neue
Zeitung hetilapot. Ahogy korábban most is azért tartom fontosnak, mert ebből értesülhetünk a
nemzetiségekkel kapcsolatos hírekről, ezen felül pedig a mi községünk hírei is szinte hétről
hétre megjelennek benne. Ez egy ca. 8200 forintos összeget jelent, javaslom a heti lap
megrendelését.
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Más észrevétel nem lévén, az elnök a 2014. évi Neue Zeitung megrendelése napirendi ponttal
kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Ágfalva Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „2014. évi Neue Zeitung
napirendi pontot megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért.
A Képviselő-testület hozzájárul a Neue Zeitung c. újság 2014. évi kiadványainak
megrendeléséhez.
A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2014. január 15.
Felelős : Böhm András elnök

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
határozatot hozta meg:

az alábbi

70/2013. (XI.28.) számú Német Nemzetiségi Önkormányzat határozata:
Ágfalva Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „2014. évi Neue Zeitung
napirendi pontot megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért.
A Képviselő-testület hozzájárul a Neue Zeitung c. újság 2014. évi kiadványainak
megrendeléséhez.
A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2014. január 15.
Felelős : Böhm András elnök

6. N a p i r e n d :

2014. évi Sonntagsblatt megrendelése.

Böhm András elnök: szintén egy minden évben előforduló kérdésről beszélnék. Ahogy a
képviselők előtt ismeretes a Sonntagsblatt nevű újságot a magyarországi német nemzetiségi
önkormányzatok támogatásaiból tartják fenn, és kiadás után folyamatosan kapunk belőle
példányt, tehát a támogatással egyidejűleg úgymond megrendeljük a folyóiratot.
A jelentősége abban van, hogy tájékozódhatunk a nemzetiségeket érintő kérdéskörökről, így
folyamatos információáramlás van felénk. Javasolom a képviselő-testületnek, hogy
támogassuk az újság kiadását azzal, hogy megrendeljük a költségekhez járuljunk hozzá
10.000 forinttal.
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Más észrevétel nem lévén, az elnök a 2014. évi Sonntagsblatt megrendelése napirendi ponttal
kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:

Ágfalva Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi Sonntagsblatt
megrendelése napirendi pontot megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért.
A képviselő-testület 10.000 Ft-al támogatja a Sonntagsblatt nevű folyóirat kiadását.
A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2014. január 15.
Felelős : Böhm András elnök

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
határozatot hozta meg:

az alábbi

71/2013. (XI.28.) számú Német Nemzetiségi Önkormányzat határozata:
Ágfalva Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi Sonntagsblatt
megrendelése napirendi pontot megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért.
A képviselő-testület 10.000 Ft-al támogatja a Sonntagsblatt nevű folyóirat kiadását.
A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2014. január 15.
Felelős : Böhm András elnök

7. N a p i r e n d :
Karácsonyi koncert támogatása.

Böhm András elnök: 2013. december 13-án kerül megrendezésre az évzáró Koncertünk. Ezen
a Morgenröte Énnekkar ad koncertet, a rendezvényt teljes mértékben mi szervezzük. Az
esemény 18:00-kor kezdődik az Ágfalvi Fogadóban. Kérek minden képviselőt, hogy
lehetősége szerint vegyen részt az eseményen, ezzel egyidejűleg javasolok a lebonyolítás
biztosítására 20.000 Ft támogatást megszavazni.
Más észrevétel nem lévén, az elnök a Karácsonyi koncert támogatása napirendi ponttal
kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Ágfalva Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Karácsonyi koncert
támogatásával kapcsolatos napirendi pontot megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért.
A Képviselő-testület az Évzáró Karácsonyi Koncert rendezvényének sikeres lebonyolítására
20.000 Ft forint támogatást biztosít .
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A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2014. január 15.
Felelős : Böhm András elnök

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
határozatot hozta meg:

az alábbi

72/2013. (XI.28.) számú Német Nemzetiségi Önkormányzat határozata:
Ágfalva Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Karácsonyi koncert
támogatásával kapcsolatos napirendi pontot megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért.
A Képviselő-testület az Évzáró Karácsonyi Koncert rendezvényének sikeres lebonyolítására
20.000 Ft forint támogatást biztosít .
A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2014. január 15.
Felelős : Böhm András elnök

8. N a p i r e n d :

Előszilveszteri rendezvény támogatása.

Böhm András elnök: minden képviselő tudja, hogy minden évben megrendezésre kerül
Sopronban az úgynevezett Előszilveszteri rendezvény. Ezen már a hagyományok szerint részt
veszünk, többek között az eseményen műsort ad a Mörgenröte Énekkar Egyesület és az
Ágfalvi Fúvószenekar is. A rendezvényt minden évben támogatjuk, javasolom, hogy az idén
is járuljunk hozzá a rendezvény sikeres lebonyolításához 10.000 forinttal.

Más észrevétel nem lévén, az elnök a Előszilveszteri rendezvény támogatása napirendi ponttal
kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Ágfalva Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Előszilveszteri rendezvény
támogatásával kapcsolatos napirendi pontot megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért.
A Képviselő-testület az Évzáró Karácsonyi Koncert rendezvényének sikeres lebonyolítása
érdekében 10.000 Ft forint támogatást biztosít .
A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2013. december 28.
Felelős : Böhm András elnök
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
határozatot hozta meg:

az alábbi

73/2013. (XI.28.) számú Német Nemzetiségi Önkormányzat határozata:
Ágfalva Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Előszilveszteri rendezvény
támogatásával kapcsolatos napirendi pontot megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért.
A Képviselő-testület az Évzáró Karácsonyi Koncert rendezvényének sikeres lebonyolítása
érdekében 10.000 Ft forint támogatást biztosít .
A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2013. december 28.
Felelős : Böhm András elnök

9. N a p i r e n d :

Iskolai felvételi körzetek véleményezése.

Böhm András elnök: a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal közzétette a felvételi
körzethatárokat. Ebben látszik, hogy a Váci Mihály Általános Iskola felvételi körzethatáraa
2013/14 évet követő tanévben is Ágfalva Község közigazgatási területe.
Mivel azoknak az intézményeknek az estében, ahol német nemzetiségi oktatás folyik a Német
Nemzetiségi Önkormányzatnak egyetértési joga van, mi is megtehetjük észrevételeinket, én a
magam részéről javasolom a megküldöttek szerinti elfogadását, és egyetértésünk
kinyilvánítását.

Más észrevétel nem lévén, az elnök az Iskolai felvételi körzetek véleményezése napirendi
ponttal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
határozatot hozta meg:

az alábbi

74/2013. (XI.28.) számú Német Nemzetiségi Önkormányzat határozata:

Ágfalva Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az iskolai felvételi
körzetekkel kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakkal - miszerint az
ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola felvételi körzethatára Ágfalva Község közigazgatási
területe - egyéb véleményezés nélkül egyetért.
Határidő: 2013. november 30.
Felelős : Böhm András elnök
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Az ülés a helyi önkormányzat napirendi pontjainak megtárgyalásával folytatódott.

1. N a p i r e n d :
Rendelet tervezet a Szervezeti és Működési Szabályzatról.

Gaál István polgármester: Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti
és Működési Szabályzatról szóló, többször módosított 4/2011. (IV.1) rendelet végigtekintését
elsősorban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 2013.
január 1-től hatályos rendelkezései, a Közös Önkormányzati Hivatal megalakulása, illetve egyéb
jogszabályi változások tették indokolttá.
A jelenleg hatályos SZMSZ-ünket a megalkotása óta a Képviselő-testület a változások követése
érdekében már 4-5 alkalommal módosította, kezelése így már 2 év után is nehézkessé vált. Így
merült fel egy teljesen új SZMSZ megalkotásának a lehetőség.
Az így megalkotott tervezet már tartalmazza az Mötv. értelmében vett lényeges előírást, köztük a
Közös Önkormányzati Hivatal létrejöttével kapcsolatos változásokat.
A tervezetet a képviselők előzetesen kézhez kapták, azt áttanulmányozhatták, amennyiben ezzel
kapcsolatban kérdés vagy javaslat nem merült fel, úgy javasolom elfogadásra.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
rendeletet alkotta meg:

az alábbi

11/2013.(……...) Rendelet
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a 11/2013.(……….)
rendeletét a Szervezeti és Működési Szabályzatáról.

2. N a p i r e n d :

Rendelet tervezet a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról.

Gaál István polgármester: A 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról 2014. január 1-től módosul. Ennek értelmében a jelenlegi támogatási forma az
átmeneti segély, temetési segély összevonását követően jön majd létre a következő évtől az
úgynevezett a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe, valamint az időszakosan
vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére önkormányzati segély.
Tekintettel arra, hogy a szociális ellátásokban az elmúlt évek során többször is történt
változás, célszerű a régi rendelet hatályon kívül helyezése, és egy teljesen új rendelet
megalkotása. Mindezekre tekintettel került az új rendelettervezet elkészítésre. Alapvetően a
jogosultság megállapításánál a jövedelemhatárokban illetve a segély összegében változtatás
nem történik a rendelet tervezet tartalma szerint. Hatásköri változás azonban lesz, így kerül
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például a méltányossági közgyógyellátás megállapítása jegyzői hatáskörből a települési
önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe kerül. A rendelet tervezetét a Szociális
Bizottság 2013. november 27-i ülésén megismerte, azt megtárgyalta. Felkérem Dudás
Györgyöt a Bizottság elnökét ismertesse velünk a Bizottság döntését.
Dudás György képviselő: a Szociális Bizottság a rendelet tervezetet megismerte,
megtárgyalta, azt megfelelőnek ítéli, és javasolja a Képviselő-testületnek a szociális igazgatás
és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló rendelet megalkotását.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
rendeletet alkotta meg:

az alábbi

12/2013.(……...) Rendelet
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a 12/2013.(……….)
rendeletét a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

3. N a p i r e n d :
Az önkormányzat 2014. évi ülésterve.

Gaál István polgármester: minden évben készítünk tervet, amely alapján tartjuk üléseinket. Az
ülésterv tartalmazza üléseink időpontját, a főbb napirendi pontokat különös tekintettel a
kötelezően tárgyalandó napirendeket és azok előadóit. Az ebben meghatározott üléseken túl nagy
valószínűséggel előfordulhat, hogy rendkívüli ülést is kell tartanunk. Illetve amennyiben a
napirendi pont indokolttá teszi, úgy nem csak előre a Német Nemzetiségi Önkormányzattal
együtt tervezetten, de Harka Község Önkormányzat Képviselő-testületével is kell majd együttes
ülést tartani. Mindezeken túl pedig nem tudhatjuk, hogy a jogszabályi változások milyen
feladatokat gördítenek elénk, ezért amennyiben kérdés vagy javaslat nincs, a jelenlegi tudásunk
ismeretében javasolom az ülésterv elfogadását.

Más észrevétel nem lévén, a polgármester Az önkormányzat 2014. évi ülésterve napirendi ponttal
kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:

Ágfalva Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2014. évi üléstervét az előterjesztésen
foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős : Gaál István polgármester

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

az alábbi
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97/2013.(XI.28.) Határozat:
Ágfalva Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2014. évi üléstervét az előterjesztésen
foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős : Gaál István polgármester

4. N a p i r e n d :
2014. évi teljesítménycélok meghatározása.

Gaál István polgármester: a köztisztviselői teljesítménykövetelményeket minden évben meg
kell határozni. Ez a Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó köztisztviselőket érinti. Az
ezzel kapcsolatos írásos előterjesztést a képviselők előzetesen kézhez kapták, javasolom
elfogadásra.

Más észrevétel nem lévén, a polgármester 2014. évi teljesítménycélok meghatározása napirendi
ponttal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:

Ágfalva
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
köztisztviselői
teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célokat 2014 évre az alábbiakban
határozza meg:

1. Felkészülés a 2014. évi országgyűlési és helyhatósági választások szakszerű és
jogszerű előkészítésére és lebonyolítására, a köztisztviselők, illetve a szavazatszámláló
bizottsági tagok ezirányú felkészítése.
2. A közigazgatási tevékenység során a jogszerűség, a szakszerűség, következetesség és
hatékonyság elveinek megfelelő eljárásrend alkalmazása, a szolgáltató és ügyfélbarát
közigazgatás fenntartása.
3. A jogszabályi környezet folyamatos és gyors ütemben történő változásaira külön
figyelmet kell fordítani, az abban foglaltak teljesítése és naprakész ismerete,
alkalmazása a saját munkaterülethez kapcsolódóan kiemelt feladat.
4. A 2014. évi költségvetés végrehajtása, melynek során törekedni kell az adott feladatok
költséghatékony és racionális megoldására.
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5. Az állami és Európai Uniós támogatások megszerzése, a pályázati források
szabályszerű felhasználása, valamint dokumentálása. A kockázatok előzetes
átgondolása és követése a pályázati projektek tervezése és megvalósítása során.
6. Közreműködés

az

esetlegesen

lefolytatásra

kerülő

közbeszerzési

eljárások

előkészítésében és lebonyolításában.
7. A jelentősen lecsökkent költségvetési források célszerű, takarékos felhasználása, a
likviditás fenntartása.
8. Az önkormányzat bevételeinek növelése érdekében nagyobb figyelmet kell fordítani a
kintlévőségek csökkentésére, a követelések behajtásának eredményességére.
9. Biztosítani kell a belső és külső oktatások, képzések tervszerű, racionális és
költségtakarékos megszervezését.
10. A Hivatal technikai eszközeinek rendszeres fejlesztése.

Határidő: 2014. december 31.
Felelős : Gaál István polgármester

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

az alábbi

98/2013.(XI.28.) Határozat:
Ágfalva
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
köztisztviselői
teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célokat 2014 évre az alábbiakban
határozza meg:

1. Felkészülés a 2014. évi országgyűlési és helyhatósági választások szakszerű és
jogszerű előkészítésére és lebonyolítására, a köztisztviselők, illetve a szavazatszámláló
bizottsági tagok ezirányú felkészítése.
2. A közigazgatási tevékenység során a jogszerűség, a szakszerűség, következetesség és
hatékonyság elveinek megfelelő eljárásrend alkalmazása, a szolgáltató és ügyfélbarát
közigazgatás fenntartása.
3. A jogszabályi környezet folyamatos és gyors ütemben történő változásaira külön
figyelmet kell fordítani, az abban foglaltak teljesítése és naprakész ismerete,
alkalmazása a saját munkaterülethez kapcsolódóan kiemelt feladat.
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4. A 2014. évi költségvetés végrehajtása, melynek során törekedni kell az adott feladatok
költséghatékony és racionális megoldására.
5. Az állami és Európai Uniós támogatások megszerzése, a pályázati források
szabályszerű felhasználása, valamint dokumentálása. A kockázatok előzetes
átgondolása és követése a pályázati projektek tervezése és megvalósítása során.
6. Közreműködés

az

esetlegesen

lefolytatásra

kerülő

közbeszerzési

eljárások

előkészítésében és lebonyolításában.
7. A jelentősen lecsökkent költségvetési források célszerű, takarékos felhasználása, a
likviditás fenntartása.
8. Az önkormányzat bevételeinek növelése érdekében nagyobb figyelmet kell fordítani a
kintlévőségek csökkentésére, a követelések behajtásának eredményességére.
9. Biztosítani kell a belső és külső oktatások, képzések tervszerű, racionális és
költségtakarékos megszervezését.
10. A Hivatal technikai eszközeinek rendszeres fejlesztése.

Határidő: 2014. december 31.
Felelős : Gaál István polgármester

5. N a p i r e n d :

Soproni Polgárőr Egyesület részére telephely biztosítása

Gaál István polgármester: a Soproni Polgárőr Egyesület keresett meg azzal a kéréssel, miszerint
ha lehetőségünk biztosítsunk van, számukra telephely Ágfalva közigazgatási területén. Az
egyesülettel nagyon jó a kapcsolatunk, a falu rendezvényein a Soproni Rendőrkapitányság
munkatársaival együttműködve biztosítják a rendezvények helyszíneit, forgalmat irányítanak,
ügyelnek a közrendre. Végigtekintettük a lehetőségeket, és egyetlen alkalmas terület van erre,
mégpedig az Egyesületek háza udvarának egy része. Azért csak egy része, mert egyes területei
már más célból hasznosításra kerültek. Úgy gondolom, hogy járuljunk hozzá a telephely
létesítéshez, melynek feltételeit a későbbiekben külön megállapodásban rögzítünk.

Más észrevétel nem lévén, a polgármester Soproni Polgárőr Egyesület részére telephely
biztosítása napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
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Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Soproni Polgárőr Egyesület részére
telephely biztosításával kapcsolatos szóbeli előterjesztésben megtárgyalta az abban
foglaltakkal egyetért.
A képviselő-testület – egyetértve a polgárőrség hasznosságával, közérdeket szolgáló céljaival
– az Egyesület működési feltételeinek biztosítása céljából határozatlan időre, telephelyként
térítésmentesen rendelkezésre bocsájtja az Ágfalva, Baracsi L. u. 23. szám alatti ingatlan
meghatározott részét, melynek részletes feltételeit külön megállapodásban rögzíti.
Határidő: 2013. december 15.
Felelős : Gaál István polgármester

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

az alábbi

99/2013.(XI.28.) Határozat:
Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Soproni Polgárőr Egyesület részére
telephely biztosításával kapcsolatos szóbeli előterjesztésben megtárgyalta az abban
foglaltakkal egyetért.
A képviselő-testület – egyetértve a polgárőrség hasznosságával, közérdeket szolgáló céljaival
– az Egyesület működési feltételeinek biztosítása céljából határozatlan időre, telephelyként
térítésmentesen rendelkezésre bocsájtja az Ágfalva, Baracsi L. u. 23. szám alatti ingatlan
meghatározott részét, melynek részletes feltételeit külön megállapodásban rögzíti.
Határidő: 2013. december 15.
Felelős : Gaál István polgármester

6. N a p i r e n d :

Sopron és Környéke Szociális-Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról
szóló megállapodás módosítása és hatályának 2014. december 31-ig történő
meghosszabbítása.

Gaál István polgármester: a képviselő-testület 21/2013.(IV.24.) Határozatával 2013. december
31-ig kötötte meg a Sopron és Környéke Szociális-Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
Társulási megállapodását. Ez olyan szolgáltatásnyújtást foglal magába, amelyek az
önkormányzatunk számára kötelező feladat, tehát 2014. január 1-től is biztosítani kell.
Az új megállapodás tervezetét több tárgyalást követően sikerült elkészíteni. Több lényeges pont
volt, amivel kapcsolatban javasoltuk a hatályos megállapodás módosítását, mint a szavazati
arányok, az előterjesztések megküldésének a rendje, és közöttük a legfontosabb szempont a
hozzájárulás összege. Végül az érvényes szavazatok száma 7 főben került megállapításra, a
összeg pedig a ránk eső rész 50%-ban, így a fizetendő rész alig több fél millió forintnál. /Ezek
után ismertetésre került a megállapodás tervezet tartalma./
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Mindezek ismeretében amennyiben kérdés vagy egyéb vélemény nincs a képviselők részéről,
úgy javasolom a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás
jóváhagyását.

Más észrevétel nem lévén, a polgármester Sopron és Környéke Szociális-Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról szóló megállapodás módosítása és hatályának 2014.
december 31-ig történő meghosszabbítása napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi határozati
javaslatot teszi fel szavazásra:

Ágfalva Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sopron és Környéke Szociális –
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról szóló megállapodás módosítása és
hatályának 2014. december 31-ig történő meghosszabbítása napirendi ponttal kapcsolatos
előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért, azt jóváhagyja.
A képviselő-testület a felhatalmazza Gaál István polgármester Társulás létrehozásáról szóló
megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szerződés megkötésére és
aláírására.
Határidő: 2013. december 15.
Felelős : Gaál István polgármester

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

az alábbi

100/2013.(XI.28.) Határozat:
Ágfalva Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sopron és Környéke Szociális –
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról szóló megállapodás módosítása és
hatályának 2014. december 31-ig történő meghosszabbítása napirendi ponttal kapcsolatos
tervezetet megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért, azt jóváhagyja.
A képviselő-testület a felhatalmazza Gaál István polgármester Társulás létrehozásáról szóló
megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szerződés megkötésére és
aláírására.
Határidő: 2013. december 15.
Felelős : Gaál István polgármester

18

7. N a p i r e n d :

2014. évi rendezvényterv jóváhagyása.

Gaál István polgármester: a következő évi rendezvényterv tervezete elkészült, az elmúlt évek
gyakorlatának megfelelően egyeztetés történt az intézményekkel, civil szervezetekkel és
személyekkel, akik részt vesznek a rendezvények szervezésében. Az általános iskola nem
tartozik már az önkormányzat felügyelete alá, ebben az évben mondhatni, hogy a
rendezvények tekintetében ennek ellenére jó volt az együttműködés, csak remélni tudom,
hogy 2014-ben is így marad. A rendezvénytervet Német Nemzetiségi Önkormányzat is
jóváhagyta, a tervezetet előzetesen a képviselők kézhez kapták, ha van vélemény, javaslat
kérem, adják elő. A terv tartalmazza a rendezvény időpontját, változások azonban lehetnek,
de erről kellő időben tájékoztatjuk a testület tagjait. Amennyiben egyéb vélemény nincs, úgy
javasolom elfogadásra.

Más észrevétel nem lévén, a polgármester 2014. évi rendezvényterv jóváhagyása napirendi
ponttal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:

Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi
rendezvénytervét elfogadja.
A képviselő-testület felkéri a polgármester a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős : Gaál István polgármester

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

az alábbi

101/2013.(XI.28.) Határozat:
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi
rendezvénytervét elfogadja.
A képviselő-testület felkéri a polgármester a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős : Gaál István polgármester
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8. N a p i r e n d :

2014. évi stratégiai ellenőrzési terv jóváhagyása.

Gaál István polgármester: A Sopron-Fertőd Kistérség Társulás belső ellenőrzési vezetője,
Patzner László megküldte a 2014. évi stratégiai és éves belső ellenőrzési tervet. Úgy
gondolom, hogy az ilyen ellenőrzések javítanak az eredményeinken és segítik az esetleges
hibák elkerülését. Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek Ágfalva Község Önkormányzata
stratégiai ellenőrzési tervének elfogadását.
Más észrevétel nem lévén, a polgármester 2014. évi stratégiai ellenőrzési terv jóváhagyása.
napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Ágfalva Község Önkormányzata
Stratégiai Ellenőrzési Tervet és a 2013 évi Belső Ellenőrzés Tervet egyéb véleményezés
nélkül elfogadta.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2012. november 15.
Felelős : Gaál István polgármester

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta meg:
102/2013.(XI.28.) Határozat:
Ágfalva Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete Ágfalva Község Önkormányzata
Stratégiai Ellenőrzési Tervet és a 2013 évi Belső Ellenőrzés Tervet egyéb véleményezés
nélkül elfogadta.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2012. november 15.
Felelős : Gaál István polgármester

9. N a p i r e n d :
Haszonbérleti szerződés megkötése.

Gaál István polgármester: több az önkormányzat által még korábban megkötött bérleti szerződés
felülvizsgálatára került sor az idei évben. Volt, amit felmondtunk, mint például a garázsbérlet,
volt, amiben nem történt változás. Egy ilyen felülvizsgálandó szerződésünk a Plöchl Mátyás
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Ágfalva, Baracsi L. utca 39. szám alatti lakossal még 1996. évben megkötött haszonbérleti
szerződés is. Ennek vizsgálata során fény derült rá, hogy az komoly jogszabállyal ellentétes
hibában szenved ezért kezdeményeztük annak felmondását,mivel A termőföldről szóló 1994. évi
LV. törvény 13.§ (1) bekezdése értelmében a haszonbérlet időtartama legfeljebb 20 év lehet, az
említett haszonbérleti szerződésünk pedig határozatlan időre került megállapításra.
A felmondás kezdeményezését követően Plöchl Mátyás azzal a kérdéssel fordult hozzám, hogy
lehetőség szerint, tekintettel az általa befektetett munkába, illetve pénzösszegre lehetőségünk
szerint, a hatályos jogszabályokat betartva kössünk vele új haszonbérleti szerződést.
A terület számunkra nem hasznosítható, ő pedig az elmúlt 17 évben valóban sok energiát és
pénzt fordított a területre. ennek megfelelően új haszonbérleti szerződés tervezetet készítettünk
elő, javasolom a képviselő testületnek az elfogadását.
Más észrevétel nem lévén, a polgármester Haszonbérleti szerződés megkötése napirendi ponttal
kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Ágfalva Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Haszonbérleti szerződés
megkötése napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta, a haszonbérleti
szerződés tervezetében foglaltakkal egyetért, azt jóváhagyja.
A képviselő-testület a felhatalmazza Gaál István polgármestert Plöchl Mátyás Ágfalva,
Baracsi L. utca 23. szám alatti lakossal a haszonbérleti szerződés megkötésére és aláírására.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős : Gaál István polgármester
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta meg:
103/2013.(XI.28.) Határozat:
Ágfalva Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Haszonbérleti szerződés
megkötése napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta, a haszonbérleti
szerződés tervezetében foglaltakkal egyetért, azt jóváhagyja.
A képviselő-testület a felhatalmazza Gaál István polgármestert Plöchl Mátyás Ágfalva,
Baracsi L. utca 23. szám alatti lakossal a haszonbérleti szerződés megkötésére és aláírására.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős : Gaál István polgármester

10. N a p i r e n d :

Közművagyon fenntartásba való átvétele.
/415/173; 415/174; 415/175; 415/194; 415/196; 415/197; 415/199; 415/200;
415/201 hrsz./
Gaál István polgármester: Ágfalva
önkormányzat tulajdonában lévő vízszóló 5/2013. (II.27.) önkormányzati
újonnan beépítésre szánt területen az

Községi Önkormányzat képviselő-testületének az
és csatornaközművekre történő rákötések rendjéről
rendeletének 3.§ (2) bekezdése értelmében: „ Az
új lakóterületek kialakítása és a kiépített szennyvíz
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hálózattal nem rendelkező területen a kiépített csatorna önkormányzati tulajdonba kerülése
után engedélyezhető a rákötés.”. Ennek értelmében a Határőr-Röhrling-Kosbor-Ciklámen
utcák melletti, de még 415 hrsz.-ú területek nem tudnak rákötni a rendszerre, míg azt az
önkormányzat tulajdonban át nem veszi.
Jelenleg a 415/173; 415/174; 415/175; 415/194; 415/196; 415/197; 415/199; 415/200;
415/201 ingatlanok vennének részt a közműfejlesztésben. A megállapodás tervezetet javaslom
elfogadásra, illetve kérem a képviselő-testület felhatalmazását annak megkötésére és
aláírására.
Más észrevétel nem lévén, a polgármester Közművagyon fenntartásba való átvétele napirendi
ponttal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Ágfalva Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közművagyon fenntartásba való
átvétele napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta, a megállapodás
tervezetében foglaltakkal - 415/173; 415/174; 415/175; 415/194; 415/196; 415/197; 415/199;
415/200; 415/201 hrsz.-ú ingatlanok közműfejlesztése - egyetért, azt jóváhagyja.
A képviselő-testület a felhatalmazza Gaál István polgármestert Csizmazia Józsefné közös
képviselő Ágfalva, Kert utca 2. szám alatti lakossal a megállapodás megkötésére és aláírására.
Határidő: 2014. január 31.
Felelős : Gaál István polgármester

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta meg:
104/2013.(XI.28.) Határozat:
Ágfalva Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közművagyon fenntartásba való
átvétele napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta, a megállapodás
tervezetében foglaltakkal - 415/173; 415/174; 415/175; 415/194; 415/196; 415/197; 415/199;
415/200; 415/201 hrsz.-ú ingatlanok közműfejlesztése - egyetért, azt jóváhagyja.
A képviselő-testület a felhatalmazza Gaál István polgármestert Csizmazia Józsefné közös
képviselő Ágfalva, Kert utca 2. szám alatti lakossal a megállapodás megkötésére és aláírására.
Határidő: 2014. január 31.
Felelős : Gaál István polgármester
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11.

Napirend:

Gaál István polgármester munkájának értékelése, jutalmazása.

Szimon Zoltán alpolgármester: Közeleg az évvége, ilyenkor minden évben munkánk
értékelésére, ezen felül elsősorban vezetőnk Gaál István polgármester végzett tevékenységét
is számba vesszük. Gaál István polgármester által végzett munka eredményesen zárult, ill.
zárul ebben az évben is. Polgármesterünk munkáját, lelkiismeretesen, rendkívül magas
színvonalon látja el. Minden megmozdulásával Ágfalva érdekét szolgálja.
Kérem szíves hozzájárulásukat ahhoz, hogy napirendi pontként megtárgyaljuk Gaál István
polgármester – munkájának elismeréseként jutalmazását.
Bejelentem, hogy Gaál István polgármester előzetesen a velem történt egyeztetés során
bejelentette személyes érintettségét és azt, hogy a döntéshozatalban nem vesz részt.
A képviselők előtt ismertes, hogy két nagyobb pályázatunk közül a MULTILING
folyamatban van, a Kecskehegyi kilátóval kapcsolatos pályázat lezárult. A jövőre nézve
rendkívül nagy feladat lesz számára a Falumegújítás és fejlesztés c. pályázatok koordinálása,
valamint a mára már a község sikertörténetévé vált óvoda felújítás utolsó ütemének
befejezése.
Mindezek mellett az intézmények működése biztosított, zökkenőmentesen megalakult a közös
önkormányzati hivatal, de kiváló munkakapcsolatot alakított ki az intézmények vezetőivel és
dolgozóival, annak ellenére, hogy iskola állami fenntartásba került továbbra is segíti
munkájukat.
A községi rendezvények megszervezésére nagy gondot fordít, segíti a civil szervezetek
működését, támogatásuk példaértékű.
A település rendezésére, a település széppé tételéért sokat dolgozik, eredményesen.
Az elért eredményeket még tovább lehet taglalni, de képviselő társaim előtt ezek úgyis
ismertek, hiszen folyamatos a munkakapcsolat köztünk, minden tájékoztatást megkapunk, mi
is részesei vagyunk az elért eredményeknek. Mindezt köszönjük.
Az 1994. évi LXIV. tv. 4/A.§ (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel a képviselő-testület
határozattal jutalmat állapíthat meg a polgármesternek meghatározott időszakban végzett
munkájának értékelése alapján.
Mindezekre tekintettel javasolok részére pénzjutalom megállapítását illetményének 2 havi
összegében.

Más észrevétel nem lévén, az alpolgármester Gaál István polgármester munkájának értékelése,
jutalmazása napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gaál István polgármester részére
bruttó 850.400 Ft jutalmat állapít meg elvégzett eredményes és színvonalas munkája
elismeréseként.
A testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős : Szováti Júlia jegyző
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta meg:
105/2013.(XI.28.) Határozat:
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gaál István polgármester részére
bruttó 850.400 Ft jutalmat állapít meg elvégzett eredményes és színvonalas munkája
elismeréseként.
A testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős : Szováti Júlia jegyző

12. N a p i r e n d :

Rekultív Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft.-vel kötendő Közszolgáltató
Szerződés meghosszabbítása.

Gaál István polgármester: Több képviselő-testületi ülésünkön tárgyaltunk a
hulladékszállítással kapcsolatban. Minden Képviselő előtt ismeretes, hogy a legutóbbi
szerződésmódosítás alakalmával a Rekultív Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft.-vel
kötendő Közszolgáltató Szerződésünk határozott időre, 2013. december 31-ig került
megkötésre, azonban a hulladék elszállításáról 2014. január 1-től is ugyanúgy gondoskodnunk
kell. Az önkormányzatunk jelenleg egy társulásnak sem a tagja, ezért egy sajátos helyzetben
van. Ettől függetlenül köteles az Mötv. 13. § foglalt kötelezettségének eleget tenni. Ennek
megfelelően a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény rendelkezéseit betartva 2015.
március 28-ig meghosszabbítandó szerződés tervezet került elkészítésre. Mivel a jelenlegi
helyzetben más megoldást nem látunk, kérem a képviselő-testületet, hogy fogadják el a
szerződés tervezetet, és hatalmazzanak fel annak megkötésére, aláírására.
Más észrevétel nem lévén, az alpolgármester Rekultív Környezetvédelmi és
Hulladékhasznosító Kft.-vel kötendő Közszolgáltató Szerződés meghosszabbítása napirendi
ponttal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:

Ágfalva Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rekultív Környezetvédelmi és
Hulladékhasznosító Kft.-vel kötendő Közszolgáltató Szerződés meghosszabbítása napirendi
ponttal kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta, a szerződés tervezetében foglaltakkal és annak
2015. március 28-ig történő meghosszabbításával egyetért, azt jóváhagyja.
A képviselő-testület a felhatalmazza Gaál István polgármestert Rekultív Környezetvédelmi és
Hulladékhasznosító Kft.-vel (9200 Mosonmagyaróvár, Barátság u. 8) kötendő szerződés
megkötésére és aláírására.
Határidő: 2014. január 31.
Felelős : Gaál István polgármester
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta meg:
106/2013.(XI.28.) Határozat:
Ágfalva Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rekultív Környezetvédelmi és
Hulladékhasznosító Kft.-vel kötendő Közszolgáltató Szerződés meghosszabbítása napirendi
ponttal kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta, a szerződés tervezetében foglaltakkal és annak
2015. március 28-ig történő meghosszabbításával egyetért, azt jóváhagyja.
A képviselő-testület a felhatalmazza Gaál István polgármestert Rekultív Környezetvédelmi és
Hulladékhasznosító Kft.-vel (9200 Mosonmagyaróvár, Barátság u. 8) kötendő szerződés
megkötésére és aláírására.
Határidő: 2014. január 31.
Felelős : Gaál István polgármester

13. N a p i r e n d :

Munkagép karbantartási munkái.

Gaál István polgármester: a téli időszakhoz közeledve szükséges a parkgondozók által használt
műszaki eszközök ellenőrzése, javítása, általános szervizelési munkáinak elvégzése. Ez az év
folyamán is rendszeresen megtörténik, azonban ilyenkor a nagyobb kockázatra tekintettel
fokozott figyelmet kell fordítanunk. A téli sózási és hó eltakarítási munkák nagy részét
parkgondozók a fűnyírótraktor segítségével tudják végrehajtani, elengedhetetlen kiadás lesz
annak téli felkészítése. Az átvizsgálás során mindezeken túl több hibát is feltártak, mint üzemi
fék hiba valamint az abroncsok elhasználtsága. Ezeket munkavédelmi okokból rendezni kell. Az
elsődleges árajánlat szerint ez az összeg legfeljebb 200.000 forint, mivel ennek kifizetése nem
kikerülhető kérem a Képviselő-testületet a kifizetéshez járuljanak hozzá.
Más észrevétel nem lévén, a polgármester Munkagép karbantartási munkái napirendi ponttal
kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:

Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Munkagép karbantartási munkái
napirendi pontot megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyet ért.
A Képviselő-testület hozzájárul a munkagépek műszaki ellenőrzésének és a karbantartási
munkáinak költségének kifizetéséhez.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős : Gaál István polgármester
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta meg:
107/2013.(XI.28.) Határozat:
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Munkagép karbantartási munkái
napirendi pontot megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyet ért.
A Képviselő-testület hozzájárul a munkagépek műszaki ellenőrzésének és a karbantartási
munkáinak költségének kifizetéséhez.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős : Gaál István polgármester

14. N a p i r e n d :

Közös Önkormányzati Hivatal belső festési munkái.

Gaál István polgármester: minden Képviselő-testület előtt ismeretes, hogy a Közös
Önkormányzati Hivatal felújítása a „Falumegújítás és fejlesztés” program keretében
megkezdődött. November 30-ig az első ütem keretében cserére kerülnek a nyílászárók,
amely a mai napon be is befejeződik. A helyiségek rendbetétele a jövő hét folyamán
megtörténik, azonban a későbbiek folyamán javítási munkákra van szükség.
A külső homlokzat szigetelés és festés költségeit a pályázat magába foglalja, azonban
nem terjed ki a hivatal helyiségeinek festési munkáira.
Véleményem szerint azonban ezek így, már csak a látvány miatt sem maradhatnak, ezért
árajánlatot kértem be a festési munkák elvégzésére. Az árajánlat mindösszesen 739.948
forint, mely tartalmaz 405.364 forint munkadíjat, mely magában foglalja a javítási
munkákat /kaparás, alapozás, glettelés/, valamint 177.270. forint az anyagár, és az erre
számolandó ÁFA.
Ha ennek az összegnek a kifizetéséhez a képviselő-testület hozzájárul és a pályázati
munkák is kivitelezésre kerülnek 2014. májusra a teljes épület felújításra kerülne. Ez
egy több évre kiható beruházás lenne, ha ez sikerülne több évig nem kellene az
épülethez nyúlni, javasolom a testületnek az árajánlat elfogadását.

Más észrevétel nem lévén, a polgármester Közös Önkormányzati Hivatal belső festési munkái
napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal
belső festési munkáival kapcsolatos napirendi pontot megtárgyalta, az abban foglaltakkal
egyet ért.
A Képviselő-testület hozzájárul a belső festési munkálatok elvégzésére 739.948 forint
kifizetéséhez, melynek összegét saját költségvetéséből biztosítja.
Határidő: 2014. május 30.
Felelős : Gaál István polgármester
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta meg:
108/2013.(XI.28.) Határozat:
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal
belső festési munkáival kapcsolatos napirendi pontot megtárgyalta, az abban foglaltakkal
egyet ért.
A Képviselő-testület hozzájárul a belső festési munkálatok elvégzésére 739.948 forint
kifizetéséhez, melynek összegét saját költségvetéséből biztosítja.
Határidő: 2014. május 30.
Felelős : Gaál István polgármester

15. N a p i r e n d :

Alapítványok és civil szervezetek működésével kapcsolatos feladatok.

Gaál István polgármester: az alapítványok és civil szervezetek működési rendjét szabályozó
jogszabályokban az elmúlt időszakban bekövetkezett változásokat a következő évben hatályba lépő
új Polgári Törvénykönyv hatályba lépése követi. Ennek megfelelően a már működő szervezeteknek
is módosítani kell az okirataikat. Összegyűjtöttük az ágfalvi szervezeteket, a megbeszélés során
többen jelezték, hogy nincsenek kellő szakértelem birtokában ahhoz, hogy a jövőben beálló
változásokat követve megfeleljenek az elvárásoknak, és szükségük lenne a segítségünkre a
fennmaradásukhoz. ezért javasolnám, hogy a civil szervezetek és alapítványok működésével
kapcsolatos feladatok teljesítése érdekében bízzunk meg egy ehhez értő szakembert az okiratok
átdolgozásával.

Más észrevétel nem lévén, a polgármester Alapítványok és civil szervezetek működésével
kapcsolatos feladatok napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel
szavazásra:

Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alapítványok és civil szervezetek
működésével kapcsolatos feladatok napirendi pontot megtárgyalta, az abban foglaltakkal
egyet ért.
A Képviselő-testület hozzájárul a létesítő okiratok átdolgozásában és egyéb jogszabályi
előírásokat célzó feladatokban való közreműködés céljából egy fő szakértő megbízásához.

Határidő: 2014. december 31.
Felelős : Gaál István polgármester
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta meg:
109/2013.(XI.28.) Határozat:
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alapítványok és civil szervezetek
működésével kapcsolatos feladatok napirendi pontot megtárgyalta, az abban foglaltakkal
egyet ért.
A Képviselő-testület hozzájárul a létesítő okiratok átdolgozásában és egyéb jogszabályi
előírásokat célzó feladatokban való közreműködés céljából egy fő szakértő megbízásához.

Határidő: 2014. december 31.
Felelős : Gaál István polgármester

16. N a p i r e n d :

Hegykő és Fertőszentmiklós Vízbázis Biztonságba Helyezése Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsában való döntésre felhatalmazás.

Gaál István polgármester: a Hegykő és Fertőszentmiklós Vízbázis Bizottságba Helyezése
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa ülést tart, melynek során dönt a Szervezeti és
Müködési Szabályzatról, Tisztségviselők választásáról, valamint harmadik napirendi pontként a
2013. évi gazdálkodáshoz szükséges döntések meghozataláról. Ágfalva 1 szavazattal rendelkezik
a tanácsba kérem a Képviselő-testület felhatalmazását a szavazáson való részvételhez.

Más észrevétel nem lévén, a polgármester Hegykő és Fertőszentmiklós Vízbázis Biztonságba
Helyezése Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában való döntésre felhatalmazás napirendi
ponttal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Hegykő és Fertőszentmiklós
Vízbázis Biztonságba Helyezése Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában való döntésre
felhatalmazás napirendi pontot megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyet ért.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy a Társulási Tanácsban való szavazásra.
Határidő: 2013. december 15.
Felelős : Gaál István polgármester

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta meg:
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110/2013.(XI.28.) Határozat:
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Hegykő és Fertőszentmiklós
Vízbázis Biztonságba Helyezése Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában való döntésre
felhatalmazás napirendi pontot megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyet ért.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy a Társulási Tanácsban való szavazásra.
Határidő: 2013. december 15.
Felelős : Gaál István polgármester

17. N a p i r e n d :
Iskolai körzethatárok véleményezése.

Gaál István polgármester: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 50. § (8)
bekezdésének értelmében a kormányhivatalok elkészítik, majd közzéteszik az iskolák felvételi
körzethatárait, amit a települési és nemzetiségi önkormányzatok véleményeznek, majd
véleményükről tájékoztatják az illetékes kormányhivatalokat. Erre nekünk november 30-ig van
lehetőségünk. Jelenleg a 2013/2014. évet követő tanévre vonatkozóan az ágfalvi Váci Mihály
Általános Iskola felvételi körzethatára Ágfalva közigazgatási területében került megállapításra,
amit javasolok elfogadásra.
Más észrevétel nem lévén, a polgármester Iskolai körzethatárok véleményezése napirendi
ponttal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Ágfalva Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az iskolai felvételi körzetekkel
kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakkal - miszerint az ágfalvi Váci
Mihály Általános Iskola felvételi körzethatára Ágfalva Község közigazgatási területe - egyéb
véleményezés nélkül egyetért.
Határidő: 2013. november 30.
Felelős : Gaál István polgármester
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta meg:
111/2013.(XI.28.) Határozat:
Ágfalva Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az iskolai felvételi körzetekkel
kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakkal - miszerint az ágfalvi Váci
Mihály Általános Iskola felvételi körzethatára Ágfalva Község közigazgatási területe - egyéb
véleményezés nélkül egyetért.
Határidő: 2013. november 30.
Felelős : Gaál István polgármester
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18. N a p i r e n d :

Egészségház 2. számú helyiségének bérbeadása.
Gaál István polgármester: már régóta a terveink között szerepelt, hogy az ágfalvi
fiókgyógyszertárat áttelepítjük az orvosi rendelő és a védőnöi szolgálat szomszédságába az
Ágfalva, Soproni u. 18. szám alatt található ingatlan helyiségébe. Ezzel kapcsolatban többször
egyeztettem a fiókgyógyszertár vezetőjével Dr. Vetsey K. Ágnessel, aki elmondta, hogy
amennyiben a megállapodás közöttünk létrejön, úgy szükségessé válik a gyógyszertár
december 31-ig történő áttelepítése, egyébként nincs lehetőség a fiókgyógyszertár további
fenntartására. A szerződéstervezet elkészítésre került. A bérleti díj összege 20.000 Ft bérleti díj
+ 20.000 Ft rezsiköltségben, mindösszesen 40. 000 Ft-ban került megállapításra tekintettel arra,
hogy egy helyiséget érint a bérbeadás. Úgy vélem éljünk a lehetőséggel, mert ugyan a
gyógyszertár fenntartás nem tartozik az önkormányzat feladatai közé, azonban Ágfalva
életében komoly színvonal visszaesést jelentene annak megszűnése, ezért kérem a Képviselőtestületet a tervezet jóváhagyására, illetve felhatalmazásomat annak megkötésére és aláírására.
Más észrevétel nem lévén, a polgármester Egészségház 2. számú helyiségének bérbeadása
napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:

Ágfalva Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egészségház 2. számú
helyiségének bérbeadása napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta, a HAJNALPHARMA Kft.-vel /szh.: 9400 Sopron, Malompatak u. 10., képviseli: Dr. Vetsey-Körmendi
Ágnes, adószáma 23946549-2-08/ kötendő szerződés tervezetében foglaltakkal egyetért, azt
jóváhagyja.
A képviselő-testület a felhatalmazza Gaál István polgármestert a HAJNAL-PHARMA Kft.
képviseletében eljáró Dr. Vetsey-Körmendi Ágnessel a szerződés megkötésére és aláírására.
Határidő: 2013. december 31
Felelős : Gaál István polgármester

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta meg:
112/2013.(XI.28.) Határozat:
Ágfalva Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egészségház 2. számú
helyiségének bérbeadása napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta, a HAJNALPHARMA Kft.-vel /szh.: 9400 Sopron, Malompatak u. 10., képviseli: Dr. Vetsey-Körmendi
Ágnes, adószáma 23946549-2-08/ kötendő szerződés tervezetében foglaltakkal egyetért, azt
jóváhagyja.
A képviselő-testület a felhatalmazza Gaál István polgármestert a HAJNAL-PHARMA Kft.
képviseletében eljáró Dr. Vetsey-Körmendi Ágnessel a szerződés megkötésére és aláírására.
Határidő: 2013. december 31
Felelős : Gaál István polgármester
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19. N a p i r e n d :

Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítására.

Gaál István polgármester: testületünk már egy korábbi testületi ülésén jóváhagyta a Sopron és
Térsége Önkormányzati Társulás társulási megállapodását. A Soproni Polgármesteri Hivatal
megküldte azt az illetékes szervnek, azonban azt meghiánypótoltatták. A hiányosságokra
reagálva elkészítették a társulási megállapodás módosítását, melyet megküldtek nekünk
jóváhagyásra. /Ezek után ismertetésre került a társulási megállapodást módosító javaslat/.
Azért, hogy a hiánypótlásnak eleget tudjanak tenni, kérem a Képviselő-testületet a módosítást
hagyják jóvá, egyidejűleg hatalmazzanak fel annak megkötésére, aláírására.
Más észrevétel nem lévén, a polgármester Sopron és Környéke Szociális-Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról szóló megállapodás módosítása és hatályának 2014.
december 31-ig történő meghosszabbítása napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi határozati
javaslatot teszi fel szavazásra:

Ágfalva Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sopron és Térsége Önkormányzati
Társulás társulási megállapodásának módosítására napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést
megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért, azt jóváhagyja.
A képviselő-testület a felhatalmazza Gaál István polgármestert Sopron és Térsége
Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt szerződés megkötésére és aláírására.
Határidő: 2013. december 15.
Felelős : Gaál István polgármester

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

az alábbi

113/2013.(XI.28.) Határozat:
Ágfalva Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sopron és Térsége Önkormányzati
Társulás társulási megállapodásának módosítására napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést
megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért, azt jóváhagyja.
A képviselő-testület a felhatalmazza Gaál István polgármestert Sopron és Térsége
Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt szerződés megkötésére és aláírására.
Határidő: 2013. december 15.
Felelős : Gaál István polgármester
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Egyebek.

Gaál István polgármester: örömmel tájékoztatom a Képviselőket, hogy megérkezet az
óvodapályázatunk hivatalos értesítője, így a következő évben megkezdődhet az utolsó ütemű
felújítás. A vállalkozói vacsora jól sikerült. Köszönöm a megjelenteknek a részvételt.

Böhm András elnök: Tájékoztatom a Képviselőket, hogy az Ágfalva Lépesfalva (Ausztria)
határában december 22-én lesz a Békeláng átadás, kérek mindenkit lehetősége szerint vegyen
részt a rendezvényen.

Gaál István polgármester: Több hozzászólás nem lévén megköszönte a jelenlévők
megjelenését és az ülést bezárta.

Kmft.

Gaál István
polgármester

Szováti Júlia
jegyző

Böhm András
NNÖ elnöke

Kirchknopf Károlyné
NNÖ elnök-helyettes
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