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1/2014. szám. 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 
20-án 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 
 
 
 
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. Magyar Államkincstár határozatáról tájékoztató. 
Előadó: Böhm András elnök 
 

2. Tájékoztató a 103/2013.(XII.20) Ogy. határozatról. 
Előadó: Böhm András elnök 
 

3. Csernus Gáborné megbízási szerződése. 
Előadó: Böhm András elnök 
 

4. Vers és prózamondó verseny lebonyolításában való közreműködés. 
Előadó: Böhm András elnök 
 

5. Döntés 2014. évi választási tájékoztatásról. 
Előadó: Böhm András elnök 
 

6. Két ülés között végzett feladatokról beszámoló. 
Előadó: Böhm András elnök 
 

7. Egyebek. 
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1/2014. (I.20.) számú  Német Nemzetiségi Önkormányzat határozat: 
 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a javasolt napirendi pontokat 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős  : értelemszerűen 
 
 
 

1. N a p i r e n d: 
 
 

Magyar Államkincstár határozatáról tájékoztató. 
 
Böhm, András elnök: 2014. január 1-től megváltozott a szakfeladatrend. A korábbi 
szakfeladatokat felváltja az úgynevezett kormányzati funkciók szerinti besorolás. Minderre 
tekintettel a Törzskönyvi nyilvántartás módosítása vált szükségessé. A szakfeladatkódok 
2013. december 31-es hatállyal lezárásra kerültek. A Magyar Államkincstár erre való 
tekintettel hivatalból indult eljárás keretében eseti, csoportos adatmódosítást hajtott végre, és a 
korábbi szakfeladatkódot átsorolták a 2014. január 1-től hatályos kormányzati funkciós 
kóddá, így 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
kódra változott. Kérem a képviselő-testületet szíves tudomásulvételét. 
 
Más észrevétel nem lévén, az elnök Magyar Államkincstár határozatáról tájékoztató napirendi 
ponttal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Ágfalva Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyar Államkincstár 
határozatáról tájékoztató napirendi pontot megtárgyalta, a korábbi szakfeladatkódok 
kormányzati funkció kódoknak való megfeleltetéséről szóló központi Magyar Államkincstári 
átvezetéséről szóló intézkedést tudomásul veszi.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Böhm András elnök 
 
 
A képviselő-testület  4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
2/2014. (I.20.) számú  Német Nemzetiségi Önkormányzat határozat: 
 
Ágfalva Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyar Államkincstár 
határozatáról tájékoztató napirendi pontot megtárgyalta, a korábbi szakfeladatkódok 
kormányzati funkció kódoknak való megfeleltetéséről szóló központi Magyar Államkincstári 
átvezetéséről szóló intézkedést tudomásul veszi.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Böhm András elnök 
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2. N a p i r e n d: 
 

 
Tájékoztató a 103/2013.(XII.20) Ogy. határozatról. 

 
 
Böhm András elnök: 2013. december 20-án Országgyűlési határozat született a magyarországi 
németek elhurcolásának és elűzetésének emléknapjáról. Az Országgyűlés 103/2013. (XII.20.) 
határozata alapján január 19-ét az elűzetés, 1946-os kezdetének évfordulóját a magyarországi 
németek elhurcolásának és elűzetésének emléknapjává nyilvánítja. 
A határozat más rendelkezései mellett szorgalmazza a megemlékezések szervezését, és 
oktatási anyagok terjesztését.  
Az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében már évtizedes hagyománnyá 
vált az úgynevezett „Kitelepítési megemlékezés”. Ágfalva községben a sajnálatos történelmi 
esemény 1946. április hónapjában kezdődött meg, ezért ennek megfelelően az 
emlékműsorunkat is ennek a dátumnak a figyelembevételével tartjuk meg. Mindezekre való 
tekintettel kérem a képviselő-testület szíves tudomásulvételét a OGY határozatra 
vonatkozóan, illetve azt, hogy a községi sajátosságokat figyelembe véve Ágfalva 
emlékműsorát a továbbiakban is április hóban tartsuk meg. 
 
Más észrevétel nem lévén, az elnök Tájékoztató a 103/2013.(XII.20) Ogy. határozatról 
napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 103/2013.(XII.20) Ogy. 
határozat tartalmát megismerte, azt tudomásul veszi. 
Az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete határoz arról, hogy 
Ágfalva Községben a történelmi sajátosságokra figyelemmel a Kitelepítési megemlékezését 
továbbiakban is minden év április hónapjában kívánja megszervezni. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős  : Böhm András elnök 
 
A képviselő-testület  4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
3/2014. (I.20.) számú  Német Nemzetiségi Önkormányzat határozat: 
 
Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 103/2013.(XII.20) Ogy. 
határozat tartalmát megismerte, azt tudomásul veszi. 
Az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete határoz arról, hogy 
Ágfalva Községben a történelmi sajátosságokra figyelemmel a Kitelepítési megemlékezését 
továbbiakban is minden év április hónapjában kívánja megszervezni. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős  : Böhm András elnök 
 
 

 



4 

 

3. N a p i r e n d: 
 
 

Csernus Gáborné megbízási szerződése. 

 
Böhm András elnök: minden képviselő társam előtt ismeretes, hogy már hosszú évek óta 
Csernus Gáborné látja el a német nemzetiségi Morgenröte (Hajnalpír) Énekkar Egyesület 
kórusvezetési feladatait. Ez neki minimum egy délutáni több órás elfoglaltságot, valamint a 
fellépésekkel járó időtartamra való elfoglaltságot jelent. Az évek során ezért semmiféle 
juttatásban, költségtérítésben nem részesült. A magam részéről javaslom, hogy a 2014. évben 
ez a nemzetiségi hagyományokat öregbítő kórus fennmaradhasson, és ugyanolyan 
színvonalon működhessen, bízzuk meg Csernus Gábornét a kórusvezetői feladatok ellátásával 
havi nettó 5000 forintért. Ez az önkormányzatunk számára nem jelent nagy kiadást, éves nettó 
60.000 forintot, és a járulékait, ez nem túl nagy kiadás annak arányában, hogy a nemzetiségi 
hagyományok fennmaradhassanak. 
 
Más észrevétel nem lévén, az elnök Csernus Gáborné megbízási szerződése napirendi ponttal 
kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Csernus Gáborné megbízási 
szerződése napirendi pontot megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. 
Az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az elnököt, 
a Csernus Gábornéval a 2014. január 1-től 2014. december 31-ig terjedő időszakra, nettó 
5000/hó megbízási díj ellenében a Morgenröte (hajnalpír) Énekkkar Egyesült kórusvezetési 
feladataival kapcsolatban a megbízási szerződés megkötésére és aláírására. 
Az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az elnököt a 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2014. február 28. 
Felelős: Böhm András elnök 
 
A képviselő-testület  4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
4/2014. (I.20.) számú  Német Nemzetiségi Önkormányzat határozat: 
 
 
Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Csernus Gáborné megbízási 
szerződése napirendi pontot megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. 
Az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az elnököt, 
a Csernus Gábornéval a 2014. január 1-től 2014. december 31-ig terjedő időszakra, nettó 
5000/hó megbízási díj ellenében a Morgenröte (hajnalpír) Énekkkar Egyesült kórusvezetési 
feladataival kapcsolatban a megbízási szerződés megkötésére és aláírására. 
Az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az elnököt a 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2014. február 28. 
Felelős: Böhm András elnök 
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4. N a p i r e n d: 
 

Vers és prózamondó verseny lebonyolításában való közreműködés. 
 

Böhm András elnök: az előző évekhez hasonlóan ismét megrendezésre került a német 
nemzetiségi vers és prózamondó verseny az iskolában. Ennek természetesen folytatása is lesz, 
a hagyományoknak megfelelően a megyei döntője a soproni Fenyőtéri Általános Iskolában 
lesz, és ha az ágfalvi gyermekek ott is jól szerepelnek, továbbjuthatnak a regionális döntőbe, 
amire Mosonmagyaróváron kerül sor 2014. március 28-án. A Váci Mihály Általános Iskola 
már nem a mi fenntartásunkban van, ettől függetlenül kérem a képviselőket, hogy működjünk 
közre a szervezésben, valamint támogassuk a gyermekek felkészülését. 
 
 
Más észrevétel nem lévén, az elnök Vers és prózamondó verseny lebonyolításában való 
közreműködés napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra: 
 
Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Vers és prózamondó verseny 
lebonyolításában való közreműködés napirendi pontot megtárgyalta, az abban foglaltakkal 
egyetért. 
Az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a továbbiakban is 
közreműködik az ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola tanulóinak felkészítésében, és 
lehetőségei szerint támogatja Megyei- valamint a Regionális Német Nemzetiségi Vers és 
Prózamondó Versenyre való továbbjutásukat. 
 
Határidő: 2014. március 28. 
Felelős: Böhm András elnök 
 
A képviselő-testület  4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
5/2014. (I.20.) számú  Német Nemzetiségi Önkormányzat határozat: 
 
Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Vers és prózamondó verseny 
lebonyolításában való közreműködés napirendi pontot megtárgyalta, az abban foglaltakkal 
egyetért. 
Az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a továbbiakban is 
közreműködik az ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola tanulóinak felkészítésében, és 
lehetőségei szerint támogatja Megyei- valamint a Regionális Német Nemzetiségi Vers és 
Prózamondó Versenyre való továbbjutásukat. 
 
Határidő: 2014. március 28. 
Felelős: Böhm András elnök 
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5. N a p i r e n d: 
 

Döntés 2014. évi választási tájékoztatásról. 

 
Böhm András elnök: a tavalyi év folyamán már döntött a testületünk az ágfalvi német 
nemzetiségű lakosság széles körű tájékoztatásáról a választási eljárással kapcsolatban. Erről 
úgy gondolom, hogy nem csak a napi érintkezés során, különböző fórumokon, mint a 
közmeghallgatás szóban, de még az április 6-i országgyűlési képviselő választásokat 
megelőzően írásban is gondoskodnunk kell. Kérem a képviselő testületet, hogy bízzanak meg 
azzal, hogy a februári hónapban a választásokkal kapcsolatban írásban is tájékoztassam a 
lakosságot, illetve kérem a képviselőket, hogy a lakossági tájékoztatásban a továbbiakban is 
működjenek közre. 
 
 
Más észrevétel nem lévén, az elnök Döntés 2014. évi választási tájékoztatásról napirendi 
ponttal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Döntés 2014. évi választási 
tájékoztatásról napirendi pontot megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. 
Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a 2014. február 
hónapban a választási eljárással kapcsolatban a lakosság írásban történő tájékoztatásáról. 
Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az elnököt a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2014. február 28. 
Felelős: Böhm András elnök 
 
A képviselő-testület  4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
6/2014. (I.20.) számú  Német Nemzetiségi Önkormányzat határozat: 
 
Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Döntés 2014. évi választási 
tájékoztatásról napirendi pontot megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. 
Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a 2014. február 
hónapban a választási eljárással kapcsolatban a lakosság írásban történő tájékoztatásáról. 
Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az elnököt a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2014. február 28. 
Felelős: Böhm András elnök 
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6. N a p i r e n d: 
 

 
Két ülés között végzett feladatokról beszámoló. 

 
 
Böhm András elnök: az utolsó ülésünkre 2013. november 28-án került sor. Akkor már szó 
volt a decemberi kultúrprogramjainkról. Azóta januárban részt vettünk az Ágfalvi Váci 
Mihály Általános Iskola Vers és prózamondó versenyén. Koszorút helyeztünk el 2014. január 
12-én a Donnál megsemmisült II. Magyar Hadsereg emlékére, a tragédia 71. évfordulója 
alkalmából. Sir János helyi és megyei német nemzetiségi önkormányzati képviselőnk részt 
vett Pécsett a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának rendezvényén.  
2014. január 4-én részt vettünk a Megyei Német Nemzetiségi Napon Bezi Községben, ahol 
Dr. Buzál Attilától, Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának jogászától kaptunk 
részletes tájékoztatást a 2014. évi választásokra vonatkozóan. 
 
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: 
 
7/2014. (I.20.) számú  Német Nemzetiségi Önkormányzat határozat: 
 
Ágfalva Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés között végzett 
fontosabb feladatokról szóló tájékoztatót elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős : Böhm András elnök 
 
 
Több hozzászólás nem lévén az elnök ezek után megköszönte a jelenlévők megjelenését és az 
ülést bezárta. 

 

Kmft. 
 
 
 

  Böhm András      Kirchknopf Károlyné 
  elnök       elnök-helyettes 


