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9/2013 szám. 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. 
szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni 
u. 3.) megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak:  Böhm András    elnök 
   Kirchknopf Károlyné   elnökhelyettes 
   Gaál Istvánné    képviselő 
   Sir János    képviselő 
 
Meghívottak:  Gaál István    polgármester 
   Szováti Júlia    jegyző 
   Csoltói József    művelődésszervező 
 
Böhm András elnök: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt 
megnyitja. 
Javaslatára a képviselő-testület az alábbi napirendi pont tárgyalását határozza meg: 
 
 
N a p i r e n d: 
 
 

1. Ágfalvi Búcsú szervezésével kapcsolatos feladatokról és költségekről való döntés. 
Előadó: Böhm András elnök 

 
 
2. Két ülés között végzett feladatokról beszámoló. 

Előadó: Böhm András elnök 
 
 

3. Egyebek. 
 
 
 
A képviselő-testület  4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi 
határozatot hozta meg: 

 
41/2013. (IX.09.) számú határozat: 
 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a javasolt napirendi pontokat 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős  : értelemszerűen 
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1. N a p i r e n d : 
 
 

Ágfalvi Búcsú szervezésével kapcsolatos feladatokról és költségekről való döntés. 
 
 

Böhm András elnök: a Képviselő-testületünk a 2013. augusztus 22-én megtartott együttes 
ülésen döntött a 2013. szeptember 28-29-én megrendezésre kerülő Ágfalvi Búcsú 
programjának elfogadásáról.  
Már akkor jeleztem, hogy több költséggel számolnunk kell, mivel a fő szervezők mi vagyunk. 
Az első ilyen jellegű kiadás a szombat reggeli hagyományos legényfa állításhoz kapcsolódik. 
Ahogy mindenki tudja, 28-án 8:30-11:00 óra között a falu legényei kivágják, előkészítik, 
majd ezt követően felállítják a község búcsúfáját, ezt követően pedig hagyományosan egy 
kisebb fogadással vendégeljük meg őket. Ennek azonban költségei vannak, a magam részéről 
javasolom a Képviselő-testületnek, hogy a fogadás költségeire biztosítsunk 25.000 forintot. 
 
 
Más észrevétel nem lévén, az elnök Ágfalvi Búcsú szervezésével kapcsolatos feladatokról és 
költségekről való döntés napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi 
fel szavazásra: 
 
Ágfalva Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ágfalvi Búcsú 
szervezésével kapcsolatos feladatokról és költségekről való döntés napirendi pontot 
megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. 
A Képviselő-testület a Búcsú Legényfát felállítok megvendégelésére 25.000 forintot biztosít. 
 
A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2012. szeptember 29. 
Felelős  : Böhm András elnök 
 

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

 
42/2013. (IX.09.) számú határozat: 
 
Ágfalva Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ágfalvi Búcsú 
szervezésével kapcsolatos feladatokról és költségekről való döntés napirendi pontot 
megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. 
A Képviselő-testület a Búcsú Legényfát felállítok megvendégelésére 25.000 forintot biztosít. 
 
A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2012. szeptember 29. 
Felelős  : Böhm András elnök 
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Böhm András elnök: a komolyabb program szeptember 29-én folytatódik. A vasárnapi nap 
ünnepeljük az úgynevezett Kirchweich, Templomszentelés 228. évfordulóját ebből az 
alkalomból 9 órai kezdettel Istentisztelet lesz, ezt követően pedig Gabnai Sándor esperes Úr 
felszenteli a megújult gyülekezeti termet.  
Azt mindenki tudhatja, hogy a tavalyi évben végrehajtott templomfelújítást követően ezt 
nagyon szűkösen, de sikerült kivitelezni. Mivel a terem több rendezvényünk színterét képezi, 
javasolom, hogy a szentelés, avatás költségeihez járuljunk hozzá 15.000 forinttal. 
 
Más észrevétel nem lévén, az elnök Ágfalvi Búcsú szervezésével kapcsolatos feladatokról és 
költségekről való döntés napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi 
fel szavazásra: 
 
Ágfalva Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ágfalvi Búcsú 
szervezésével kapcsolatos feladatokról és költségekről való döntés napirendi pontot 
megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. 
A Képviselő-testület a gyülekezeti terem szentelésével, avatásával kapcsolatos költségek 
fedezésére 15.000 forintot biztosít. 
 
A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2012. szeptember 29. 
Felelős  : Böhm András elnök 
 

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

43/2013. (IX.09.) számú határozat: 
 
Ágfalva Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ágfalvi Búcsú 
szervezésével kapcsolatos feladatokról és költségekről való döntés napirendi pontot 
megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. 
A Képviselő-testület a gyülekezeti terem szentelésével, avatásával kapcsolatos költségek 
fedezésére 15.000 forintot biztosít. 
 
A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2012. szeptember 29. 
Felelős  : Böhm András elnök 
 

 
Böhm András elnök: a 29 –i program hagyományosan a Hegy utcában folytatódik a 
Legénytánccal. Majd újdonságként a Hegy utcából a Patak utcán át három zenekar, az ágfalvi 
illetve a Mörbischből és Zillingtálból érkező vendégzenekarok játéka mellett vonulunk a 
templom előtti térre. Itt mindenképpen gondoskodnunk kell a vendégzenekarok fogadásáról, 
megvendégeléséről és a táncosok ellátásáról is. /Ezek után megbeszélésre kerültek a fogadás 
részletei./ 
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Természetesen, mivel sem a táncosokat, sem pedig a zenekarokat nem hagyhatjuk fogadás és 
ellátás nélkül, itt is lesz kiadásunk. 
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a Legénytánc táncosok ellátására és a 
vendégzenekarok fogadására biztosítsunk 35.000 forintot. 
 
Más észrevétel nem lévén, az elnök Ágfalvi Búcsú szervezésével kapcsolatos feladatokról és 
költségekről való döntés napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi 
fel szavazásra: 
 
Ágfalva Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ágfalvi Búcsú 
szervezésével kapcsolatos feladatokról és költségekről való döntés napirendi pontot 
megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. 
A Képviselő-testület a búcsúi rendezvényen fellépő táncosok és zenekarok fogadásával 
kapcsolatos költségek fedezésére 35.000 forintot biztosít. 
 
A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2012. szeptember 29. 
Felelős  : Böhm András elnök 
 
 
 
A képviselő-testület  4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi 
határozatot hozta meg: 

44/2013. (IX.09.) számú határozat: 
 
Ágfalva Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ágfalvi Búcsú 
szervezésével kapcsolatos feladatokról és költségekről való döntés napirendi pontot 
megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. 
A Képviselő-testület a búcsúi rendezvényen fellépő táncosok és zenekarok fogadásával 
kapcsolatos költségek fedezésére 35.000 forintot biztosít. 
 
A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2012. szeptember 29. 
Felelős  : Böhm András elnök 
 
 
Böhm András elnök: végül, de nem utolsó sorban döntést kell hoznunk a rendezvénysátorban 
felmerülő költségekről is. A meghívottak közel az egész napos programon részt vesznek, 
ennél fogva a fogadásukon túl valamilyen ellátást kell biztosítanunk számukra. Ez 
gyakorlatilag csak a rendezvénysátorban tudjuk biztosítani. A költségek nagy részét a helyi 
önkormányzat vállalja, ennek ellenére javasolom, hogy a meghívottak rendezvénysátorban 
történő ellátására szavazzunk meg 25.000 forintot. 
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Más észrevétel nem lévén, az elnök Ágfalvi Búcsú szervezésével kapcsolatos feladatokról és 
költségekről való döntés napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi 
fel szavazásra: 
 
Ágfalva Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ágfalvi Búcsú 
szervezésével kapcsolatos feladatokról és költségekről való döntés napirendi pontot 
megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. 
A Képviselő-testület a meghívottak rendezvénysátorban történő ellátásával kapcsolatos 
költségek fedezésére 25.000 forintot biztosít. 
 
A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2012. szeptember 29. 
Felelős  : Böhm András elnök 
 
 

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

45/2013. (IX.09.) számú határozat: 
 
Ágfalva Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ágfalvi Búcsú 
szervezésével kapcsolatos feladatokról és költségekről való döntés napirendi pontot 
megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. 
A Képviselő-testület a meghívottak rendezvénysátorban történő ellátásával kapcsolatos 
költségek fedezésére 25.000 forintot biztosít. 
 
A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2012. szeptember 29. 
Felelős  : Böhm András elnök 
 
 

 

 
2. N a p i r e n d : 

 
 

Két ülés között végzett feladatokról beszámoló. 
 
 

Böhm András elnök: Mindenki által ismeretes, hogy augusztus 21-27-ig Nemzetközi ÖKO 
tábor volt, melyet a Német Nemzetiségi Önkormányzat, úgy mint a helyi önkormányzat is 
támogatott. Megjegyzendő pedig, hogy számtalan egyéni felajánlás is volt, úgy mint a 
Kirchknopf család, Udvardi Ferenc, és a Csoltói Házaspár részéről. A táborban oberixingen-i 
(Németország), bánfalvi, soproni, harkai és természetesen ágfalvi gyerekek is részt vettek 
mindösszesen negyven kilencen. Ezúton tolmácsolom a Eszter és Michael Heinrich lelkészek 
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köszönetét a támogatásért, egyidőben a Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében 
köszönöm nekik ezt a programsorozatokkal teli táboroztatást. 
Az Agendorf (Németország) községben tett látogatásunk alkalmával ígéretett tettünk, hogy 
küldünk egy Ágfalvi Mozaik c. kiadványt a részükre saját községünkről Ágfalváról, vagyis a 
magyarországi Agendorfról, ezúton tájékoztatom a képviselőket, hogy ez megtörtént, Pilmeier 
Reinhold Úrnak megküldésre került a kiadvány. 
 
 
Más észrevétel nem lévén, az elnök Két ülés között végzett feladatokról beszámoló napirendi 
ponttal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Ágfalva Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés között végzett 
fontosabb feladatokról szóló tájékoztatót elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős : Böhm András elnök 
 

 

A képviselő-testület  4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
46/2013. (IX.09.) számú határozat: 
 
Ágfalva Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés között végzett 
fontosabb feladatokról szóló tájékoztatót elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős : Böhm András elnök 
 
 

 

3. N a p i r e n d : 

 

Egyebek. 
 
 

Böhm András elnök: tájékoztatom a Képviselőket, hogy a Patakugrók Német Nemzetiségi 
Táncegyüttes jubileumára adott támogatásunkból egy laptop került vásárlásra, ezentúl már 
megfelelő eszköz áll rendelkezésre a próbák lebonyolításához. 
2013. szeptember 11-én 16 órai kezdettel kerül sor a Házhegyen található kilátó felavatására a 
támogató TAEG Zrt. közreműködésével. A rendezvényen beszél Firtl Mátyás országgyűlési 
képviselő, Dr. Jámbor László, a TAEG Zrt. vezérigazgatója, a műsort pedig az Ágfalvi 
Morgenröte Énekkar és a Lővér Vadászkürt Egyesület szolgáltatja. Kérem a Képviselő 
Társakat a rendezvényen lehetőségeik szerint szíveskedjenek részt venni. 
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Több hozzászólás nem lévén, ezek után megköszönte a jelenlévők megjelenését és az ülést 
bezárta. 

 

Kmft. 
 
 
 
 
 

  Böhm András      Kirchknopf Károlyné 
  elnök       elnök-helyettes 
 
 


