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6/2014. szám. 
 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 5-
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 
 
 
 
Böhm András elnök: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt 
megnyitja. 
Javaslatára a képviselő-testület az alábbi napirendi pont tárgyalását javasolja: 
 
 
N a p i r e n d: 
 
 

1. Falunap és Nemzetiségi Nap programjának elfogadás. 
Előadó: Böhm András elnök 

 
2. Falunap és Nemzetiségi Nap szervezésével kapcsolatos kiadásokhoz való 

hozzájárulás. 
Előadó: Böhm András elnök 
 

3. Falunap és Nemzetiségi Nap szervezésével kapcsolatos egyéb feladatok. 
Előadó: Böhm András elnök 
 

4. Váci Mihály Általános Iskola tanulóinak év végi jutalmazása. 
Előadó: Böhm András elnök 
 

5. Országos Német Nemzetiségi Vers és prózamondó versenyről beszámoló. 
Előadó: Böhm András elnök 
 

6. Német Nemzetiségi Önkormányzat szabályzatainak a megrendelése. 
Előadó: Szováti Júlia jegyző 
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7. MULTILING (Kétnyelvű oktatás az óvodában-iskolában) projekt eseményeiről 
beszámoló. 
Előadó: Gaál István polgármester 
 

8. Ikerfesztivál programjának támogatása. 
Előadó: Böhm András elnök 
 

9. 28/2014. (IV.25.) számú Német Nemzetiségi Önkormányzat határozat módosítása. 
Előadó: Böhm András elnök 
 

10. Baltigh Csabánénak a Váci Mihály Általános Iskola igazgatójának köszöntése 
nyugdíjba vonulása alkalmából. 
Előadó: Böhm András elnök 
 

11. Egyebek. 
 
 
 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
35/2014. (VI.05.) 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: 

 
 

Falunap és Nemzetiségi Nap programjának elfogadás. 
 

 
Böhm András elnök: a 2014-es évben június 21-22 kerül a Falunap és Nemzetiségi Nap 
megrendezésre. A rendezvénynek azért is van nagy jelentősége, mert az idén 820 éves a 
településünk ezért változatos műsorral készülünk. Az első nap a hagyományoknak 
megfelelően a német nemzetiségé a főszerep, a program is ennek megfelelően került 
összeállításra, itt fellép a Morgenröte (Hajnalpír) Énekkar, a Patakugrok Német Nemzetiségi 
Néptáncegyüttes, a Testvériség Néptáncegyüttes, a Napsugár Óvoda növendékei nemzetiségi 
műsorokkal, de szaval például Varga Alex az Országos Német Nemzetiségi Vers és 
prózamondó verseny döntőse is. 
A második nap a Falunap, itt teljesen más programokat építettünk fel, reggel Istentisztelettel 
kezdünk, de erről még szeretnék szót ejteni, aztán a délután a gyermekeket szórakoztató 
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műsorok kerültek beépítésre, amelyeket a felnőtt közönségnek szóló nosztalgia zenekarok 
műsora követ majd.  /Ezek után ismertetésre került a teljes programtervezet/ 
Az elhangzottak alapján kérem a képviselő-testületet, hogy a programtervezetet elfogadni 
szíveskedjenek. 
 

 
Más észrevétel nem lévén, az elnök Falunap és Nemzetiségi Nap programjának elfogadás 
napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Ágfalva Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Falunap és Nemzetiségi Nap 
programjának elfogadásával kapcsolatos előterjesztés megtárgyalta, a programban 
foglaltakkal egyetért, azt jóváhagyja. 
 
Határidő: 2014. június 22. 
Felelős  : Böhm András elnök 
 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
36/2014. (VI.05.) számú  Német Nemzetiségi Önkormányzat határozat: 
 
Ágfalva Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Falunap és Nemzetiségi Nap 
programjának elfogadásával kapcsolatos előterjesztés megtárgyalta, a programban 
foglaltakkal egyetért, azt jóváhagyja. 
 
Határidő: 2014. június 22. 
Felelős  : Böhm András elnök 
 
 
 

2. N a p i r e n d: 
 

 
Falunap és Nemzetiségi Nap szervezésével kapcsolatos kiadásokhoz való hozzájárulás. 

 
 

Böhm András elnök: ahogy eddig, úgy most is hozzá kell járulnunk a kiadásokhoz, a 
rendezvényre, a fellépőkkel járó kiadások kisebbek, de a sátorállítással járó költségek 
magasak, de az évfordulóra való tekintettel vállalnunk kell. 
A programtervezet ismeretében kérem a képviselő-testületet, hogy a rendezvény sikeres 
lebonyolítása érdekében biztosítsunk 300 e Ft-ot. 
 
Más észrevétel nem lévén, az elnök Falunap és Nemzetiségi Nap szervezésével kapcsolatos 
kiadásokhoz való hozzájárulás napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot 
teszi fel szavazásra: 
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Ágfalva Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Falunap és Nemzetiségi 
Nap szervezésével kapcsolatos kiadásokhoz való hozzájárulás napirendet megtárgyalta, a 
szóbeli előterjesztésben egyetért. 
A Képviselő-testület a rendezvény sikeres lebonyolítására 300.000 forintot biztosít. 

A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2014.június 22. 
Felelős  : Böhm András elnök 
 
 

 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
37/2014. (VI.05.) számú  Német Nemzetiségi Önkormányzat határozat: 
 
Ágfalva Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Falunap és Nemzetiségi 
Nap szervezésével kapcsolatos kiadásokhoz való hozzájárulás napirendet megtárgyalta, a 
szóbeli előterjesztésben egyetért. 
A Képviselő-testület a rendezvény sikeres lebonyolítására 300.000 forintot biztosít. 

A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2014.június 22. 
Felelős  : Böhm András elnök 
 
 
 
 
 

3. N a p i r e n d: 
 
 

Falunap és Nemzetiségi Nap szervezésével kapcsolatos egyéb feladatok. 
 
 

Böhm András elnök: az első napirendi pontnál már utaltam arra, hogy a rendezvénnyel 
kapcsolatban még lesznek feladataink. Ugyan a második nap a Falunap, de itt is vannak olyan 
dolgok, melyekről mi szoktunk gondoskodni. A vasárnap Istentisztelettel kezdődik, amelyet 
egy kisebb fogadás követ majd a gyülekezeti teremben. Erről függetlenül, hogy kinek a 
szervezésében van a rendezvény a Német Nemzetiségi Önkormányzat szokott gondoskodni. 
Szeretném, ha ezt a feladatot most is vállalnánk, ebben természetesen kérem a képviselők 
segítségét, egyidejűleg kérem, hogy a fogadásra biztosítsunk 20.000 forintot. 
 
Más észrevétel nem lévén, az elnök Falunap és Nemzetiségi Nap szervezésével kapcsolatos 
egyéb feladatok napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra: 
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Ágfalva Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Falunap és Nemzetiségi 
Nap szervezésével kapcsolatos egyéb feladatok napirendet megtárgyalta, a szóbeli 
előterjesztésben egyetért. 
A Képviselő-testület a Falunap keretében megtartott ünnepi istentiszteletet követő fogadás 
lebonyolítása érdekében 20.000 forintot biztosít. 

A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2014.június 22. 
Felelős  : Böhm András elnök 
 
 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
38/2014. (VI.05.) számú  Német Nemzetiségi Önkormányzat határozat: 
 
Ágfalva Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Falunap és Nemzetiségi 
Nap szervezésével kapcsolatos egyéb feladatok napirendet megtárgyalta, a szóbeli 
előterjesztésben egyetért. 
A Képviselő-testület a Falunap keretében megtartott ünnepi istentiszteletet követő fogadás 
lebonyolítása érdekében 20.000 forintot biztosít. 

A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2014.június 22. 
Felelős  : Böhm András elnök 
 

 
 
 
 

4. N a p i r e n d: 
 
 

Váci Mihály Általános Iskola tanulóinak év végi jutalmazása. 
 
 

Böhm András elnök: Minden évben a tanévzáró ünnepségen a német nyelvből legjobb 
eredményeket elért tanulókat jutalmazzuk, akik a különböző versenyeken, rendezvényeken 
öregbítik nyelvünket, őrzik hagyományainkat, szokásainkat.  
A 2014-es évben ebből jó pár volt, mint a megyei, regionális, majd a legutóbbi országos vers 
és prózamondó verseny, de említhetném itt a rendezvényinket is, melyeket a tanulók 
színesítettek szerepléseikkel, műsorukkal. Szeretném, ha ez az idén is így lenne.  
Javasolom a testületnek, hogy az idei évben 40.000 forintot biztosítsunk a jutalmazásra, mely 
könnyjutalom formájában kerüljön szétosztásra a tanulók között.  
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Más észrevétel nem lévén, az elnök Váci Mihály Általános Iskola tanulóinak év végi 
jutalmazása napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra: 
 
 
Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete Váci Mihály Általános Iskola 
tanulóinak év végi jutalmazásával kapcsolatos szóbeli előterjesztést megtárgyalta, az abban 
foglaltakkal egyetért. 
  
A képviselő-testület könyvjutalom vásárlására 40.000 forint támogatást biztosít. 
 
A képviselő-testület felkéri az elnök-helyettest, hogy a könyvjutalmak beszerzéséről és azok 
tanévzáró ünnepségen történő átadásáról gondoskodjon. 
 
Határidő: 2014. július 19. 
Felelős  : Kirchknopf Károlyné elnök-helyettes 

 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
39/2014. (VI.05.) számú  Német Nemzetiségi Önkormányzat határozat: 

 
Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete Váci Mihály Általános Iskola 
tanulóinak év végi jutalmazásával kapcsolatos szóbeli előterjesztést megtárgyalta, az abban 
foglaltakkal egyetért. 
  
A képviselő-testület könyvjutalom vásárlására 40.000 forint támogatást biztosít. 
 
A képviselő-testület felkéri az elnök-helyettest, hogy a könyvjutalmak beszerzéséről és azok 
tanévzáró ünnepségen történő átadásáról gondoskodjon. 
 
Határidő: 2014. július 19. 
Felelős  : Kirchknopf Károlyné elnök-helyettes 
 
 
 
 

5. N a p i r e n d: 
 
 
Országos Német Nemzetiségi Vers és prózamondó versenyről beszámoló. 

 
 

Böhm András elnök: már említettem Zeizius Sebastian, Plajer Johanna, Varga Nóra és Varga 
Alex Mosonmagyaróvár-i versmondó versenyen rendkívül jól szerepeltek. A Regionális 
Német Nemzetiségi Versmondó versenyről bejutottak a Budapesten 2014. május 16-án 
megrendezésre kerülő Országos vers és prózamondó versenyre. A Váci Mihály Általános 
Iskola felkészítő tanárának tájékoztatása alapján elmondhatom, hogy tanulóink ismételten 
rendkívül jól szerepeltek, és itt kell kiemelnem, hogy Varga Alex 7. osztályos tanuló csupán 
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egy ponttal maradt le a harmadik helyről. Természetesen a jó szereplésüket az tanévzáró 
ünnepségen szeretnénk kiemelni. 
 
 
 
Más észrevétel nem lévén, az elnök Országos Német Nemzetiségi Vers és prózamondó 
versenyről beszámoló napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra: 
 
 
Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete az elnöknek az Országos 
Német Nemzetiségi Vers és prózamondó versenyről szóló beszámolóját elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Böhm András elnök 
 
 

 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
40/2014. (VI.05.) számú  Német Nemzetiségi Önkormányzat határozat: 
 
Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete az elnöknek az Országos 
Német Nemzetiségi Vers és prózamondó versenyről szóló beszámolóját elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Böhm András elnök 
 
 

 

 
6. N a p i r e n d: 

 
 

Német Nemzetiségi Önkormányzat szabályzatainak a megrendelése. 
 
 

Szováti Júlia jegyző: ahogy a helyi önkormányzatok esetében, úgy a nemzetiségi 
önkormányzatok vonatkozásában is szükséges a számvitellel, a belső kontrollrendszerrel stb. 
összefüggésben a szabályzatok elkészítése. Ez az elmúlt időszakban csak részlegesen valósult 
meg, ezen felül pedig az elmúlt években végbement jogszabályi változások indokolttá teszik a 
teljes felülvizsgálatot. A Közös Önkormányzati Hivatalnak és a helyi önkormányzatnak is 
külsős szakember bevonásával kerülnek elkészítésre és felülvizsgálatra. 
Ezekre csomagajánlatot kaptunk, melyet a Nemzetiségi Önkormányzat vonatkozásban is 
megkértem. Ez nettó 25.000 Ft/csomag kiadást jelentene. Az elkészítést a SZAHK-
ÉRTELEM 2006. BT. /címe: 9700 Szombathely, Százhold u. 27., képviseli: dr. Hosszúné 
Szántó Anita/ legkésőbb az adatgyűjtést követő 30 napon belül vállalja, melynek várható ideje 
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2014. augusztus 31.Tekintettel jogszabályi rendelkezésekre, figyelemmel hiányosságokra, 
javasolom az önkormányzatnak a szabályzatcsomag megrendelését és az ezzel járó kiadás 
kifizetését. 
 
 
Más észrevétel nem lévén, az elnök Német Nemzetiségi Önkormányzat szabályzatainak a 
megrendelése napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra: 
 
Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete Német Nemzetiségi 
Önkormányzat szabályzatainak a megrendelése napirendi pontot megtárgyalta, a szóbeli 
előterjesztésben foglaltakkal egyetért. 
A képviselő-testület a pénzügyi-gazdálkodási és egyéb feladatellátással kapcsolatos 
szabályzatcsomagot SZAHK-ÉRTELEM 2006. BT.-től /címe: 9700 Szombathely, Százhold 
u. 27., képviseli: dr. Hosszúné Szántó Anita/ megrendeli, az elkészítésével járó 25.000 
Ft+ÁFA/csomag megfizetését vállalja. 
 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2014. augusztus 31. 
Felelős: Böhm András elnök 

  Szováti Júlia jegyző 
 
 
 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
41/2014. (VI.05.) számú  Német Nemzetiségi Önkormányzat határozat: 

 
Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete Német Nemzetiségi 
Önkormányzat szabályzatainak a megrendelése napirendi pontot megtárgyalta, a szóbeli 
előterjesztésben foglaltakkal egyetért. 
A képviselő-testület a pénzügyi-gazdálkodási és egyéb feladatellátással kapcsolatos 
szabályzatcsomagot SZAHK-ÉRTELEM 2006. BT.-től /címe: 9700 Szombathely, Százhold 
u. 27., képviseli: dr. Hosszúné Szántó Anita/ megrendeli, az elkészítésével járó 25.000 
Ft+ÁFA/csomag megfizetését vállalja. 
 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2014. augusztus 31. 
Felelős: Böhm András elnök 

  Szováti Júlia jegyző 
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7. N a p i r e n d: 

 
 

MULTILING (Kétnyelvű oktatás az óvodában-iskolában) projekt eseményeiről 
beszámoló. 

 
 

Gaál István polgármester: korábbi testületi ülésén döntött a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat képviselő-testülete a MULTILING (Kétnyelvű oktatás az óvodában-iskolában) 
projektben való részvételéről. Ezért az elmúlt időszakban a pályázattal kapcsolatos 
történésekről szeretnék beszámolni. Május 22-én projektkonferencián vettünk részt, melynek 
a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara adott helyet. A rendezvény 
szakmailag nagyon magas színvonalú volt, melyen a közreműködő önkormányzatok (Ágfalva 
– Drassburg/Ausztria/) a résztvevő intézmények munkatársai, mint a Napsugár Óvoda óvónői 
a Benedek Elek Pedagógiai Kar és a Kismartoni (Ausztria) Egyetem tanárai illetve más 
szakmabeli vendégelőadók számoltak be tapasztalataikról, melyet az óvodánk gyermekeinek 
táncelőadása színesített.  
Június 3-án megbeszélésen vettünk részt Drassburgban (Ausztria), ahol a konferencia 
tapasztalatait vitattuk meg, illetve a további ütemezést egyeztettük. 
Június 13-án a drassburgi óvodába vagyunk hivatalosak, az úgynevezett Sommerfestre, június 
14-én pedig az ágfalvi Napsugár Óvodába szervezünk MULTILING keretében családi napot, 
illetve ennek keretében kerül átadásra a már teljesen felújított épület is.  
Az elszámolások és első kifizetések várhatóan júliusra tehetők. Az év második felében 
szeptemberre tervezünk megbeszéléseket, illetve várhatóan novemberben kerül sor egy 
komolyabb tanulmányútra, melyen a Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének tagjainak részvételére ugyanúgy számítunk, mint az eddigi rendezvényeken.  

 
Más észrevétel nem lévén, az elnök az MULTILING (Kétnyelvű oktatás az óvodában-
iskolában) projekt eseményeiről beszámol napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi 
határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete Gaál Istvánnak a 
MULTILING (Kétnyelvű oktatás az óvodában-iskolában) projekt eseményeiről szóló 
beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Gaál István polgármester 

 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
42/2014. (VI.05.) számú  Német Nemzetiségi Önkormányzat határozat: 

 
Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete Gaál Istvánnak a 
MULTILING (Kétnyelvű oktatás az óvodában-iskolában) projekt eseményeiről szóló 
beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Gaál István polgármester 
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8. N a p i r e n d: 
 
 

Ikerfesztivál programjának támogatása. 
 
 
  

Böhm András elnök: Ebben az évben is megrendezésre kerül a községben az Ikrfesztivál, 
immár a nyolcadik alkalommal. VIII. Nemzetközi Ikerfesztivál ebben az évben 2014. július 
12-én egy napos program keretében kerül megszervezésre.  
A szervezők Zselinszkyné Kondor Nikoletta és a jelenleg GYESEN lévő védőnönk Magyarné 
Artner Hajnalka rendkívül színes programokkal várja az ikerpárokat és családjaikat. A tervek 
szerint 2014-ben is lesz az ikrek témakörében előadás, de a folyamatos gyerekprogramokkal 
is színesítik a rendezvényt, mely évről évre egyre nagyobb. 
Az eseményt a helyi önkormányzat is támogatja egy nagyobb összeggel, azonban a nagysága 
ellenére a bevételei csekélyek, ezért javasolom, hogy mi is támogassuk 50.000 forinttal. 
 
 
Más észrevétel nem lévén, az elnök Ikerfesztivál programjának támogatása napirendi ponttal 
kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
 
Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete az Ikerfesztivál programjának 
támogatásával kapcsolatos szóbeli előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. 
 
A képviselő-testület a ikerfesztivál sikeres lebonyolítására 50.000 forint támogatást biztosít. 
 
A képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2014. július 12. 
Felelős  : Böhm András elnök 
 

 
 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
43/2014. (VI.05.) számú  Német Nemzetiségi Önkormányzat határozat: 

 
Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete a Ikerfesztivál programjának 
támogatásával kapcsolatos szóbeli előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. 
 
A képviselő-testület a ikerfesztivál sikeres lebonyolítására 50.000 forint támogatást biztosít. 
 
A képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2014. július 12. 
Felelős  : Böhm András elnök 
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9. N a p i r e n d: 
 
 

28/2014. (IV.25.) számú Német Nemzetiségi Önkormányzat határozat módosítása. 
 
 

Böhm András elnök: a 2014. április 25-én megtartott testületi ülésünkön döntöttünk arról 
„Falumegújítás és fejlesztés” elnevezésű program pályázati felhívásra „Az ágfalvi temető és 
ravatalozó felújítása” címmel pályázat keretében felújított ravatalozó épület előtetőjének 
építési költségét vállaljuk. Akkor 500.000 forintról határoztunk.  
A kivitelezés előkészítésénél, már az anyagbeszerzésnél kiderült, hogy ha csekély mértékben 
is, de túllépésre került az összeg, mivel a helyi adottságok miatt szükséges volt egy erősebb 
szerkezet tervezése kivitelezése, ez pedig némi többletköltséggel jár.  
Úgy vélem, ha ezt vállaltuk, fizessük meg a teljes összeget, ezért javasolom, hogy a 
meghatározott összeget emeljük meg 550.000 forintra, ez pedig már biztosan fedezi a fa és 
egyéb anyagok beszerzésével és az építéssel járó költségeket. 
 
Más észrevétel nem lévén, az elnök 28/2014. (IV.25.) számú Német Nemzetiségi 
Önkormányzat határozat módosítása napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi határozati 
javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete 28/2014. (IV.25.) számú 
Német Nemzetiségi Önkormányzat határozat módosítása napirendi pontot megtárgyalta, az 
abban foglaltakkal egyetért. 
A képviselő testület a 28/2014. (IV.25.) számú Német Nemzetiségi Önkormányzat határozatát 
módosítja azzal, hogy Ágfalvi Ravatalozó épület előtetőjének építéséhez 550.000 forintot 
biztosít saját költségvetéséből.  
 
A képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős  : Böhm András elnök 

 
 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
44/2014. (VI.05.) számú  Német Nemzetiségi Önkormányzat határozat: 

 
Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete 28/2014. (IV.25.) számú 
Német Nemzetiségi Önkormányzat határozat módosítása napirendi pontot megtárgyalta, az 
abban foglaltakkal egyetért. 
A képviselő testület a 28/2014. (IV.25.) számú Német Nemzetiségi Önkormányzat határozatát 
módosítja azzal, hogy Ágfalvi Ravatalozó épület előtetőjének építéséhez 550.000 forintot 
biztosít saját költségvetéséből.  
 
A képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős  : Böhm András elnök 
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10. N a p i r e n d: 
 
 

Baltigh Csabánénak a Váci Mihály Általános Iskola igazgatójának köszöntése nyugdíjba 
vonulása alkalmából. 

 
 
Böhm András elnök: tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy Baltigh Csabáné, az Ágfalvi 
Váci Mihály Általános Iskola igazgató Asszonya beadta nyugdíjazási kérelmét, amit jóvá is 
hagytak. Jelenlegi információink szerint a következő tanévben már nem ő irányítja az 
intézményt, a napokban zárul a pozícióra kiírt pályázat benyújtási határideje. Az jelenleg 
biztosnak látszik, hogy Csernus Gáborné, a jelenlegi igazgató helyettes nem felel meg a 
kiírásban foglalt kritériumoknak, a lehetséges személyeket illetően még nincs információnk, 
erről vélhetően a KLIK a határidő leteltét követően tud információt adni részünkre. 
Az elmúlt több mint 10 esztendőre visszatekintve elmondható, hogy Baltigh Csabáné 
rendkívül magas színvonalon vezette az intézményt, mind szakmailag, mind emberileg helyt 
állt. Rendkívül jó kapcsolatot alakított ki mind a helyi – mind pedig a Német nemzetiségi 
Önkormányzattal, és ápolta azt azok után is, hogy az iskola fenntartása a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központhoz került. 
Mindezekre való tekintettel úgy gondolom, hogy egy szerény ajándékkal gondoskodnunk kell 
a búcsúztatásáról, javaslom, hogy ebből az alkalomból 15. 000 forintos tárgyjutalomban 
részesítsük, melyet a 2014. június 19-én tartandó tanévzáró ünnepségen nyújtsunk át részére. 
 
 
Más észrevétel nem lévén, az elnök Baltigh Csabánénak a Váci Mihály Általános Iskola 
igazgatójának köszöntése nyugdíjba vonulása alkalmából napirendi ponttal kapcsolatban az 
alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
 
Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete a Baltigh Csabánénak a Váci 
Mihály Általános Iskola igazgatójának köszöntése nyugdíjba vonulása alkalmából napirendi 
pontot megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. 
 
A képviselő-testület Baltigh Csabáné Igazgató Asszony részére 15.000 forint értékben tárgyi 
jutalmat nyújt nyugdíjbavonulása alkalmából. 
 
A képviselő-testület felkéri az elnök-helyettest, hogy a tárgyjutalom átadásáról a tanévzáró 
ünnepségen gondoskodjon 
 
 
Határidő: 2014. június 19. 
Felelős  : Kirchknopf Károlyné elnök-helyettes 
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
45/2014. (VI.05.) számú  Német Nemzetiségi Önkormányzat határozat: 

 
Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete a Baltigh Csabánénak a Váci 
Mihály Általános Iskola igazgatójának köszöntése nyugdíjba vonulása alkalmából napirendi 
pontot megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. 
 
A képviselő-testület Baltigh Csabáné Igazgató Asszony részére 15.000 forint értékben tárgyi 
jutalmat nyújt nyugdíjbavonulása alkalmából. 
 
A képviselő-testület felkéri az elnök-helyettest, hogy a tárgyjutalom átadásáról a tanévzáró 
ünnepségen gondoskodjon 
 
 
Határidő: 2014. június 19. 
Felelős  : Kirchknopf Károlyné elnök-helyettes 

 
 

 
11. N a p i r e n d: 

 
 

 
Egyebek. 

 
 

 
Gaál István polgármester: most szeretném tájékoztatni a Német Nemzetiségi Önkormányzatot 
az aktuális eseményekről, a éppen futó pályázataink állásáról. A mai nap már elmondható, 
hogy a nemzetiségi önkormányzat által a Falumegújítás és fejlesztés c. projekt keretében 
megkezdett polgármesteri hivatal épületének a felújítása befejeződött, már benyújtásra került 
az elszámolás, így most már csak az elnyert összeg kifizetését várjuk. 
Az önkormányzatunk által szintén a Falumegújítás és fejlesztés c. projekt keretében 
benyújtott Temető felújítási projekt is a vége felé halad, az urnafal megépült, a tetőcsere 
megtörtént, jelenleg a ravatalozó felé vezető sétány készül és terveink szerint a jövő hét 
folyamán megkezdik a Német nemzetiségi Önkormányzat által finanszírozott előtető építését 
is. A terveink szerint a munkálatok befejezése június végén lesz, és ezt követően pedig rögtön 
beadjuk az elszámolást. 
A KEOP pályázatunk keretében kívülről is teljesen megújult az óvodánk alsó szintje, 
megtörtént az ablakcsere, és a napokon belül befejezik a külső homlokzat szigetelését, 
festését. Ennek a pályázatnak a lezárásával gyakorlatilag lezárult a Napsugár Óvoda teljes 
külső és belső megújulása, ez pályázat 10 év munkájának a végét is jelenti, ami az épület 
felújítást illeti, ami úgy vélem mindkét testületnek a legnagyobb munkája és érdeme volt. 

 

A képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak egyéb felvetése nem volt. 
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Böhm András elnök: több hozzászólás nem lévén megköszönte a jelenlévők megjelenését és 
az ülést bezárta. 
 

 
 
 
 
 
 

Kmft. 
 
 
 
 
 

  Böhm András      Kirchknopf Károlyné 
  elnök       elnök-helyettes 

 
 

 


