99/13/2013.szám.
6/2013.szám
Jegyzőkönyv

Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének és az Ágfalva Német
Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 20. 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
Kiss István
Pék Zsuzsanna

polgármester
alpolgármester
képviselő
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
Kovács Zsoltné
Pahr Mária
Csoltói József

mb. jegyző
óvodavezető
óvodavezető-helyettes
rendezvényszervező

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 helyi építési szabályzatról és a község szabályozási tervéről
szóló 6/2006.(IV.28.). számú rendelet módosításáról.
Előadó: Gaál István polgármester
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2. Napsugár Óvoda 2012/2013. tanévben végzett tevékenységéről, következő tanév
feladatairól szóló beszámoló.
Előadó: Kovács Zsoltné óvodavezető
3. Falunap és Megyei Nemzetiségi Nap programjának elfogadása.
Előadó: Gaál István polgármester
4. Ágfalva Község Helyi Esélyegyenlőségi Programja.
Előadó: Gaál István polgármester
5. Belső ellenőrzés eredményének ismertetése.
Előadó: Gaál István polgármester
6. Vasvári András kérelme.
Előadó: Gaál István polgármester
7. Varga Zsuzsanna szakmai gyakorlata az Ágfalvi Közös Önkormányzati
Hivatalban.
Előadó: Gaál István polgármester

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta meg:
46/2013.(VI. 20.) 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:
1. Napsugár Óvoda 2012/2013. tanévben végzett tevékenységéről, következő tanév
feladatairól szóló beszámoló.
Előadó: Kovács Zsoltné óvodavezető
2. Falunap és Megyei Nemzetiségi Nap programjának elfogadása.
Előadó: Böhm András elnök
3. Ágfalva Község Helyi Esélyegyenlőségi Programja.
Előadó: Gaál István polgármester

4. 22/2013.(V.14.) határozat módosítása.
Előadó: Böhm András elnök
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5. A Német vers és prózamondó verseny díjazottjainak jutalmazása.
Előadó: Böhm András elnök

24/2013. (VI.20.) számú határozat:
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a javasolt napirendi pontokat
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős : értelemszerűen

Az ülésen először a helyi önkormányzat napirendi pontjai kerültek megtárgyalásra.
1. N a p i r e n d :

Rendelet tervezet a helyi építési szabályzatról és a község szabályozási tervéről szóló
6/2006.(IV.28.). számú rendelet módosításáról.

Gaál István polgármester: a község rendezési tervének végrehajtását folyamatosan
figyelemmel kísérjük Az önkormányzat előzetes szándéka a szabályozási terv készítése során,
hogy az új életviszonyokhoz alkalmazkodva rendezze a községi viszonyokat, ennek ellenére
még mindig találkozunk olyan korlátokkal, hogy ésszerűségből is szükséges a módosítás,
ilyen a mai előterjesztésem is. A módosítások két területet érintenek. Az egyik a terv 17.§
érinti, ami a Fő utca, ami már többször elő is került, a volt Kultúrház hasznosítása kapcsán, és
illeszkedési problémák miatt tárgyaltunk. Itt a terület nagyságára való tekintettel javasolok
úgy módosítani, hogy ott telkenként 4-4 lakás legyen építhető.
A másik terület a Soproni utca vége, ahol tervet érintő változás tulajdonképpen egy térképrész
módosítása lenne, annál fogva, hogy az 716/35-39, 716/42, 716/47-49 hrsz.-ú ingatlanok
Önkormányzat akarata szerinti hasznosítását a szabályozási terv készítése során nem vették
figyelembe, ezért javaslom a tárgyi ingatlanokra vonatkozó telekalakítási szabályokat a
mellékelt vázrajz szerint megváltoztatását.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
rendeletet alkotja meg:
………/2013.(……….) Rendelet:
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja ………/2013.(……….)
rendeletét a helyi építési szabályzatról és a község szabályozási tervéről szóló
6/2006.(IV.28.).számú rendelet módosításáról.
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2. N a p i r e n d :

Napsugár Óvoda 2012/2013. tanévben végzett tevékenységéről, következő tanév
feladatairól szóló beszámoló.

Gaál István polgármester: képviselők előzetesen kézhez kapták a beszámolót írásban, és
módjukban volt az óvoda beszámolóját megismerni. A magam részéről örülök, hogy az
óvodánk szépen fejlődik. Reményeim szerint a jövőben is ilyen hatékonyan működik majd a
két tannyelvű oktatás az óvodánkban, melyet ezúton is köszönök az óvónőknek.
A beszámolóval kapcsolatban csak annyit szeretnék kérni - amit már az elmúlt évben is
hangsúlyoztunk- tegyék teljesen rendszeressé, hogy az első osztályos tanítók látogatását az
óvodában, illetve az új törvényi rendelkezések is kitérnek rá, hogy keresni kell a lehetőségeket
a tapasztalatcserére az iskolával.
Az óvoda működése során problémák nem voltak, a rendezvényeinken részt vesznek,
összességében is nagyon elégedettek lehetünk.
Böhm András elnök: én csak annyit szeretnék kérni, hogy az Óvodavezető Asszony néhány
mondatban fejtse ki a MULTILING pojekt (két tannyelvű oktatás) lényegét.
Kovács Zsoltné óvodavezető: BILKIG (kétnyelvű nevelés az óvodában) projekthez képest a
változás, hogy ebbe bevonásra kerül az ágfalvi és drassburgi óvodákon túl az Váci Mihály
Általános Iskola és a drassburgi általános iskola 1-4 évfolyama, illetve a Nyugat
Magyarországi egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara illetve a kismartoni egyetem is
csatlakozott a programhoz. A MULTILING pályázatot (kétnyelvű oktatás az óvodában és az
iskolában) befogadták, azonban jelezték, hogy a költségvetési kiadásokat csökkentenünk kell
10%-al, ennek megoldásáról már gondoskodtunk. Már a pályázat keretében több programon
vettünk részt, és a jövőben még számos hasznos program kerül megszervezésre.

Gaál István polgármester: Amennyiben a napirendi ponttal kapcsolatban nincs észrevétel, úgy
javasolom elfogadásra.

Más észrevétel nem lévén, a polgármester Napsugár Óvoda 2012/2013. tanévben végzett
tevékenységéről, következő tanév feladatairól szóló beszámoló napirendi ponttal kapcsolatban
az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napsugár Óvoda 2012/2013.
tanévben végzett tevékenységéről, a következő tanév feladatairól szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős : Gaál István polgármester
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
határozatot hozta meg:

az alábbi

47/2013. (VI.20.) Határozat:
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napsugár Óvoda 2012/2013.
tanévben végzett tevékenységéről, a következő tanév feladatairól szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős : Gaál István polgármester

3. N a p i r e n d :
Falunap és Megyei Nemzetiségi Nap szervezése.

Gaál István polgármester: az áprilisi testületi ülésünkön módosításra került a
rendezvénytervünk, mely értelmében a Falunap és Nemzetiségi Nap 2013. június 22-23-án, a
programtervezetet 2013. május 14-én megtartott ülésén jóváhagyta a testület.
A Falunapon és Nemzetiségi napon előző évekhez hasonlóan a sátrat a Kopi Hungária Kft.
állítja majd fel, azonban annyi eltéréssel, hogy a Fogadó elé kerül a sátor. A Megyei
Nemzetiségi Nap szervezésére 1000.000 támogatást kapott az önkormányzat, de a szombati
nap szervezésével is merülnek fel költségeink. Minden évben kaptunk dologi támogatásokat
így reményeim szerint az önkormányzatra eső költség nem lesz több kb. 400 e forintnál.

Csoltói József művelődésszervező: Tájékoztatom a képviselőket, hogy az előkészületek közül
már csak azok maradtak, amiket csak a rendezvény napján tudunk teljesíteni. A
meghívottakkal és fellépőkkel az utolsó egyeztetések megtörténtek.
Ezek után ismertette a végleges programot.
A két napban a rendőri biztosítás megoldott lesz, illetve a technika dolgokat a parkgondozók
és falugondnok bevonásával teljesítjük, illetve a Tűzvédelemről is gondoskodtunk.
A Falunap programtervezetét a képviselők előzetesen kézhez kapták, illetve a Nemzetiségi
programját is ismerhetik. Úgy gondolom, hogy a rendezvény magas színvonalú lesz, várunk
mindenkit szeretettel.
Gaál István polgármester: ezért amennyiben ezzel kapcsolatban nincs javaslat, úgy kérem a
képviselőket, hogy a rendezvénnyel kapcsolatos kiadások fedezetét biztosítsuk 400 e forint
erejéig.
Más észrevétel nem lévén, a polgármester Falunap és Megyei Nemzetiségi Nap szervezése
napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi Falunapi
rendezvényekhez a szükséges pénzeszközöket - legfeljebb 400 e Ft erejéig - saját
költségvetéséből biztosítja.
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A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2013. június 23.
Felelős : Gaál István polgármester

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
rendeletet alkotja meg:

az alábbi

48/2013. (VI.20.) Határozat:
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi Falunapi
rendezvényekhez a szükséges pénzeszközöket - legfeljebb 400 e Ft erejéig - saját
költségvetéséből biztosítja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2013. június 23.
Felelős : Gaál István polgármester

4. N a p i r e n d :

Ágfalva Község Helyi Esélyegyenlőségi Programja.

Gaál István polgármester: a képviselők tudják, hogy a hivatalra, közoktatásra rendelkeztünk
esélyegyenlőségi programmal, azonban a településre vonatkozó átfogó dokumentum erre
vonatkozóan nem készült. 2013. július 1-től a települési önkormányzatok az államháztartás
alrendszereiből, az európai uniós forrásokból és egyéb programokból csak abban az esetben
részesülhetnek támogatásban, ha rendelkeznek ezzel a tervvel. Egy pályázat – melynek során
jogosultságot szerzünk az elkészítésre - keretében lehetőség adódott, hogy a helyi ismereteink
alapján saját magunk készítsük el a tervet. Úgy gondolom, hogy a program megfelelően
tükrözi a települést helyzetét, felmerülő problémákat, javasolom elfogadásra.
Más észrevétel nem lévén, a polgármester Ágfalva Község Helyi Esélyegyenlőségi
Programjával kapcsolatos előterjesztés napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi határozati
javaslatot teszi fel szavazásra:
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Ágfalva Község Helyi
Esélyegyenlőségi Programmal kapcsolatos előterjesztés megtárgyalta, a programban
foglaltakkal egyetért, azt jóváhagyja.
Határidő: folyamatos
Felelős : Gaál István polgármester
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
rendeletet alkotja meg:

az alábbi
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49/2013. (VI.20.) Határozat:
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Ágfalva Község Helyi
Esélyegyenlőségi Programmal kapcsolatos előterjesztés megtárgyalta, a programban
foglaltakkal egyetért, azt jóváhagyja.
Határidő: folyamatos
Felelős : Gaál István polgármester

5. N a p i r e n d :

Belső ellenőrzés eredményének ismertetése.

Gaál István polgármester: Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulás belső ellenőrei részéről
megkaptuk az utólagos ellenőrzésről készült jelentésének jegyzőkönyvét. Az ellenőrzés a
belső kontrollrendszer és a törvényi előírások betartására vonatkoztak. A jelentésben szereplő
a vizsgálat során tett megállapítások kijavítása ügyében már intézkedünk, összességében
közepes értékelést kapott a hivatal. Ezek után ismertetésre kerültek a belső ellenőrök által
megküldött írásos megállapítások.
Más észrevétel nem lévén, a polgármester Belső ellenőrzés eredményének ismertetése
napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Belső Ellenőrzési jelentéssel
kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakat tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős : Gaál István polgármester

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
határozatot hozta meg:

az alábbi

50/2013.(VI.20.) Határozat
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Belső Ellenőrzési jelentéssel
kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakat tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős : Gaál István polgármester
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6. N a p i r e n d :

Vasvári András kérelme.
Gaál István polgármester: korábbi döntésünkből kifolyólag minden képviselő társam előtt
ismeretes, hogy a korábbi évben biztosítottunk helyet a Jobb mint otthon kisvendéglőnek az
ágfalvi sportpálya előtti területen Jelen helyzetben úgy alakult, hogy az egység kinőtte magát,
és a szeretnének bővíteni. Ehhez azonban a min hozzájárulásunk szükséges. A bővítés 24m2
érintene, és megépülése után szerződésmódosítás is szükséges lesz. Javasolom a Képviselőtestületnek, hogy járuljon hozzá az építmény kibővítéséhez.
Más észrevétel nem lévén, a polgármester Vasvári András kérelme napirendi ponttal
kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vasvári András kérelme
előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakat egyetért.
A Képviselő-testület hozzájárul az Ágfalva 640 hrsz. alatt található Jobb mint otthon büfé
területének 24 m2 történő bővítéséhez.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kivitelezés után a szerződés
módosítását készítse el a testület elé beterjesztésre.
Határidő: 2013. szeptember 30.
Felelős : Gaál István polgármester

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
határozatot hozta meg:

az alábbi

51/2013.(VI.20.) Határozat
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vasvári András kérelme
előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakat egyetért.
A Képviselő-testület hozzájárul az Ágfalva 640 hrsz. alatt található Jobb mint otthon büfé
területének 24 m2 történő bővítéséhez.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kivitelezés után a szerződés
módosítását készítse el a testület elé beterjesztésre.
Határidő: 2013. szeptember 30.
Felelős : Gaál István polgármester
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7. N a p i r e n d :
Varga Zsuzsanna szakmai gyakorlata az Ágfalvi Közös Önkormányzati
Hivatalban.
Gaál István polgármester: A hivatalunkban gyakorlatot teljesít Varga Zsuzsanna Ágfalva
Hegy utca 55. szám alatti lakos. Ő jelenleg a Nyugat-magyarországi Egyetem
Közgazdaságtudományi Karának hallgatója, szakdolgozatát Adóztatás témakörben írja.
A gyakorlat időtartama 14 hét, azonban a törvény előírja, hogy amennyiben a hallgató
gyakorlati ideje a 6 hetet meghaladja, úgy az azt megszervező köteles a minimálbér 15%
megfelelő összeget részére kifizetni.
A szakmai gyakorlat során igyekszünk számára a legnagyobb betekintést nyújtani, sok
esetben közreműködik munkánk elvégzésében.
Kérem a képviselőket, hogy járuljanak hozzá a hallgató szakmai gyakorlatának ideje alatti
térítés megfizetéséhez.
Más észrevétel nem lévén, a polgármester Varga Zsuzsanna szakmai gyakorlata az Ágfalvi
Közös Önkormányzati Hivatalban napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi határozati
javaslatot teszi fel szavazásra:
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Varga Zsuzsanna szakmai
gyakorlata az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatalban előterjesztést megtárgyalta, az abban
foglaltakat egyetért.
A Képviselő-testület hozzájárul a hallgató részére hetente a minimálbér havi összegének 15%nak megfelelő hallgatói munkadíj kifizetéséhez.
A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2013. szeptember 30.
Felelős : Gaál István polgármester

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
határozatot hozta meg:

az alábbi

52/2013.(VI.20.) Határozat
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Varga Zsuzsanna szakmai
gyakorlata az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatalban előterjesztést megtárgyalta, az abban
foglaltakat egyetért.
A Képviselő-testület hozzájárul a hallgató részére hetente a minimálbér havi összegének 15%nak megfelelő hallgatói munkadíj kifizetéséhez.
A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2013. szeptember 30.
Felelős : Gaál István polgármester
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Az ülés a Német Nemzetiségi Önkormányzat napirendi pontjainak tárgyalásával
folytatódott.

1. N a p i r e n d :

Napsugár Óvoda 2012/2013. tanévben végzett tevékenységéről, következő tanév
feladatairól szóló beszámoló.

Böhm András elnök: képviselők előzetesen kézhez kapták a beszámolót írásban.
Valamennyiünknek módjában volt az óvoda beszámolóját megismerni, az óvodavezető
asszony szépen kiegészítette az írásos anyagot. A magam részéről megköszönöm a nagyon
részletes összeszedett beszámolót. Szeretném kiemelni, hogy a munkánk a Napsugár
Óvodával nagyon szoros, ezt is bizonyítja az induló MULTING (Kétnyelvű oktatás az
óvodában, iskolában) projekt. Nagyon pozitív dolog, hogy az utóbbi időben sikerült gyakorló
óvodává válni, ez véleményem szerint komoly szakmai előrelépés, és mutatja, hogy óvodánk
magas szakmai szinten dolgozik. A jövőben is a rendezvényeiken minden esetben
megjelenünk, támogatjuk őket erőnkhöz képest. Az írásos anyagot kézhez kaptuk, javasolom
a német önkormányzatnak a beszámoló elfogadását.

Más észrevétel nem lévén, az elnök Napsugár Óvoda 2012/2013. tanévben végzett
tevékenységéről, következő tanév feladatairól szóló beszámoló napirendi ponttal kapcsolatban
az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:

Ágfalva Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Napsugár Óvoda 2012/2013.
tanévben végzett tevékenységéről, következő tanév feladatairól szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős : Böhm András elnök

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

az alábbi

25/2013.(VI.20.) számú Német Nemzetiségi Önkormányzat határozata:
Ágfalva Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Napsugár Óvoda 2012/2013.
tanévben végzett tevékenységéről, következő tanév feladatairól szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős : Böhm András elnök

10

2. N a p i r e n d :
Falunap és Megyei Nemzetiségi szervezése.

Böhm András elnök: a képviselő-testületünk már korábban döntött arról, hogy a Falunap és
Megyei Nemzetiségi Nap lebonyolításához 50.000 összeggel járul hozzá. A programtervezetet
is az ismertetettek szerint elfogadtuk.
De ahogy most is elhangzott a rendezvényen átadásra kerül az Ágfalváért elismerő cím,
amelyet a szociális bizottság javaslatára a helyi önkormányzat javasolt, ők meg is szavazták
és a címre a Kirchknopf családot jelölték.
A jogszabályi rendelkezés szerint azonban ebben az ügyben egyetértési jogunk van. Kérem a
képviselőket, hogy támogassuk a helyi önkormányzat döntését, adjuk hozzá egyetértésünket.
/ Az jelen lévő érintettek – előzetes egyeztetést követően - hozzájárultak a nyílt ülésen való
tárgyaláshoz. /
Más észrevétel nem lévén, az elnök Falunap és Megyei Nemzetiségi Nap szervezése napirendi
ponttal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Ágfalva Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzat
döntéséhez, hogy a Kirchknopf család részére – a község fejlődése és gyarapodása,
hírnevének öregbítése érdekében végzett kiemelkedő tevékenységükért – „Ágfalváért”
elismerő cím kerüljön adományozásra egyetértését adja.
Határidő: azonnal
Felelős : Böhm András elnök

Kirchknopf Károlyné elnök-helyettes: a tárggyal kapcsolatban bejelentem személyes
érintettségemet, ezért a döntéshozatalban nem veszek részt. Kérem, a testületet bejelentésemet
fogadják el, a szavazásban nem veszek részt.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta meg:
26/2013.(IV.20.) Határozat:
Ágfalva Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kirchknopf Károlyné
Elnök-helyettes bejelentését tudomásul veszi, egyidejűleg ezen napirendi ponttal kapcsolatos
döntéshozatalból kizárja.
Határidő: azonnal
Felelős : Böhm András elnök
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A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta meg:
27/2013.(IV.24.) Határozat:
Ágfalva Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzat
döntéséhez, hogy a Kirchknopf család részére – a község fejlődése és gyarapodása,
hírnevének öregbítése érdekében végzett kiemelkedő tevékenységükért – „Ágfalváért”
elismerő cím kerüljön adományozásra egyetértését adja.
Határidő: azonnal
Felelős : Böhm András elnök
3. N a p i r e n d :

Ágfalva Község Helyi Esélyegyenlőségi Programja.

Böhm András elnök: ahogy az már elhangzott, az önkormányzatok kötelezettsége, hogy 2013.
július 1. napját követően rendelkezzenek helyi esélyegyenlőségi programmal. Bár Ágfalva
szerencsés helyzetben van, és az érintett célcsoportok nem vagy csak ritkán fordulnak elő,
néhány lépésre mégis szükség van az esélyegyenlőség biztosítására. A munkából is kitűnik a
helyi önkormányzat és a Német Nemzetiségi Önkormányzat közös munkája, úgy gondolom,
hogy ez komoly munka. Az írásos anyagot a képviselők megismerhették, az intézkedési tervet
áttanulmányozhatták, javasolom elfogadásra.
Más észrevétel nem lévén, az elnök Ágfalva Község Helyi Esélyegyenlőségi Programja
napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Ágfalva Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ágfalva Község Helyi
Esélyegyenlőségi Programmal kapcsolatos előterjesztés megtárgyalta, a programban
foglaltakkal egyetért, azt jóváhagyja.
Határidő: folyamatos
Felelős : Böhm András elnök
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta meg:
28/2013.(IV.20.) Határozat:

Ágfalva Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ágfalva Község Helyi
Esélyegyenlőségi Programmal kapcsolatos előterjesztés megtárgyalta, a programban
foglaltakkal egyetért, azt jóváhagyja.
Határidő: folyamatos
Felelős : Böhm András elnök
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4. N a p i r e n d :
22/2013.(V.14.) határozat módosítása.
Böhm András elnök: a májusi testületi ülésünkön döntöttünk arról, hogy a Váci Mihály
Általános Iskola legjobb teljesítményű tanulóit jutalomban részesítsük. Akkor 15.000 forintot
szavaztunk meg, amit könyvek vásárlására fordítottunk. Ezen összeget azonban a vásárlás
során 7000 forinttal túlléptük, de nagyon szép olvasnivalókat kapnak a gyerekek.
Az összeg módosulása miatt szükséges azonban a 22/2013. (V.14.) számú határozatunk
módosítása is. Javasolom, hogy a meghozott határozatunk a) pontjában szereplő összeget
módosítsuk 22.000 forintra.
Más észrevétel nem lévén, az elnök Ágfalva 22/2013.(V.14.) határozat módosítása napirendi
ponttal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Ágfalva Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2013.(V.14.) határozat
módosítása kapcsolatos szóbeli előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért, azt
az alábbiak szerint módosítja:
A képviselő-testület a
a) a tanévzáró alkalmából a német nyelvből legjobb eredményeket elért tanulókat és 22.000
Ft-tal támogatja,
b) az ikerfesztivál sikeres lebonyolítását 10.000 Ft-tal támogatja.
A képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a) pont esetében: 2013. június 16.
b) pont esetében: 2013. július 13.
Felelős : Böhm András elnök
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
határozatot hozta meg:

az alábbi

29/2013.(IV.20.) Határozat:
Ágfalva Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2013.(V.14.) határozat
módosítása kapcsolatos szóbeli előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért, azt
az alábbiak szerint módosítja:
A képviselő-testület a
a) a tanévzáró alkalmából a német nyelvből legjobb eredményeket elért tanulókat és 22.000
Ft-tal támogatja,
b) az ikerfesztivál sikeres lebonyolítását 10.000 Ft-tal támogatja.
A képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a) pont esetében: 2013. június 16.
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b) pont esetében: 2013. július 13.
Felelős : Böhm András elnök

5. N a p i r e n d :

A Német vers és prózamondó verseny díjazottjainak jutalmazása.
Böhm András elnök: ahogy az előbbi napirendi pontból is kiderült, a májusi testületi
ülésünkön döntöttünk arról, hogy a Váci Mihály Általános Iskola legjobb teljesítményű
tanulóit jutalomban részesítsük. Ezen felül azonban szeretném megjutalmazni azt a két kiváló
teljesítményű tanulót, akik nem csak a regionális, de az országos német vers és prózamondó
versenyen vettek részt, és kiváló eredményeket értek el.
Szeretném ha Zselinszky Zsaklin és Varga Alex tanulók részére 4-4000 forint jutalmat
biztosítanánk, melyet a tanévzárón adnánk át részükre könyvutalvány formájában.
Más észrevétel nem lévén, az elnök a Német vers és prózamondó verseny díjazottjainak
jutalmazása napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel
szavazásra:
Ágfalva Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Német vers és prózamondó
verseny díjazottjainak jutalmazása kapcsolatos szóbeli előterjesztést megtárgyalta, az abban
foglaltakkal egyetért.
A képviselő-testület a német nyelvből legjobb eredményeket elért Zselinszky Zsaklin és
Varga Alex tanulókat részére 4000-4000 forint összegnyi könyvutalványt
biztosít
jutalomként.
A képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2013. június 22.
Felelős : Böhm András elnök
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
határozatot hozta meg:

az alábbi

30/2013.(IV.20.) Határozat:
Ágfalva Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Német vers és prózamondó
verseny díjazottjainak jutalmazása kapcsolatos szóbeli előterjesztést megtárgyalta, az abban
foglaltakkal egyetért.
A képviselő-testület a német nyelvből legjobb eredményeket elért Zselinszky Zsaklin és
Varga Alex tanulókat részére 4000-4000 forint összegnyi könyvutalványt
biztosít
jutalomként.
A képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2013. június 22.
Felelős : Böhm András elnök
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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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