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7/2014. szám. 
 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 
25-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. Szabályzat a Német Nemzetiségi Önkormányzat vagyonáról, vagyongazdálkodásáról. 
Előadó: Böhm András elnök 

 
2. Falunap és Nemzetiségi Nap lebonyolításáról beszámoló. 

Előadó: Kirchknopf Károlyné elnök-helyettes 
 

3. Ágfalvi Ravatalazó épület előtető lefestésének támogatása. 
Előadó: Böhm András elnök 

 
4. Egyebek. 

 
 
 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta meg: 
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46/2014. (VI.25.) 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: 
 
 

Szabályzat a Német Nemzetiségi Önkormányzat vagyonáról, vagyongazdálkodásáról. 
 

 

Böhm András elnök: A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. Törvény (Njtv) 113. 
§ c.-d.) pontja szerint a helyi nemzetiségi önkormányzat – jogszabályi keretek között – át nem 
ruházható hatáskörében, minősített többséggel határozza meg törvényes működésének 
feltételeit, így – többek között – vagyonleltárát, törzsvagyona körét és a tulajdonát képező 
vagyon használatának szabályait, a használatába adott, egyéb módon rendelkezésre bocsátott 
állami vagy helyi önkormányzati vagyon használatára, működtetésére vonatkozó szabályokat, 
továbbá e körben megköti a szükséges megállapodásokat. 
A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal a 2014. évi törvényességi felügyeleti eljárás 
keretében megyei szinten vizsgálja, hogy a nemzetiségi önkormányzatok eleget tettek-e ezen 
törvényi kötelezettségüknek. 
Az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak a beszámolóban szereplő 10 db – mérleg 
szerinti 1635470 Ft nettó értéket képviselő – vagyontárgy kivételével egyéb vagyona nincs, 
ettől függetlenül előkészítésre került a tárgyban hivatkozott szabályzat tervezete, figyelemmel 
a vagyongazdálkodás szabályait alapvetően meghatározó Njtv.-re és a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCIV. tv. rendelkezéseire. 
A vagyonleltár elfogadására a költségvetési beszámoló elfogadásával egyidőben kerül sor.  
A nemzetiségi önkormányzat használatába adott vagyontárgyak használatának szabályait az 
Együttműködési Megállapodás tartalmazza. 
Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjenek. 
 
Más észrevétel nem lévén, az elnök Szabályzat a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
vagyonáról, vagyongazdálkodásáról napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi határozati 
javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete Szabályzat a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat vagyonáról, vagyongazdálkodásáról napirendi pont napirendi 
pontot megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. 
A képviselő testület az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat vagyonáról, 
vagyongazdálkodásáról szóló szabályzatot jóváhagyja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős  : értelemszerű 
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
 
47/2014. (VI.25.) számú Német Nemzetiségi Önkormányzat határozat: 
 
Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete Szabályzat a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat vagyonáról, vagyongazdálkodásáról napirendi pont napirendi 
pontot megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. 
A képviselő testület az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat vagyonáról, 
vagyongazdálkodásáról szóló szabályzatot jóváhagyja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős  : értelemszerű 
 
 
 

2. N a p i r e n d: 
 
 

Falunap és Nemzetiségi Nap lebonyolításáról beszámoló. 
 
 
Kirchknopf Károlyné elnök-helyettes: a 2014-es évben június 21-22 került a Falunap és 
Nemzetiségi Nap megrendezésre. A település 820 éves évfordulójára változatos műsorral 
készülünk.  
Az első nap a hagyományoknak megfelelően a német nemzetiségé volt a főszerep. A 
rendezvényen felléptek a Patakugrok Német Nemzetiségi Néptáncegyüttes táncosai, énekelt a 
Morgenröte (Hajnalpír) Énekkar, , a Testvériség Néptáncegyüttes adott műsort, a Napsugár 
Óvoda növendékei nemzetiségi készültek műsorokkal, de szavalt például Varga Alex az 
Országos Német Nemzetiségi Vers és prózamondó verseny döntőse is. 
A második nap a Falunap, reggel Istentisztelettel kezdünk, ezt a fogadás követte, ami 
rendkívül jól sikerült, itt még ausztriából érkező vendégeink is megtiszteltek jelenlétükkel. 
 A délután a gyermekeket szórakoztató műsorok kerültek beépítésre, amelyeket a felnőtt 
közönségnek szóló nosztalgia zenekarok műsora követett. 
Összességében elmondható, hogy rendezvénynek nagyon pozitív visszhangja volt. 
 

Más észrevétel nem lévén, az elnök Falunap és Nemzetiségi Nap lebonyolításáról beszámoló 
napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete Falunap és Nemzetiségi Nap 
lebonyolításáról beszámoló napirendi pontot megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért, a 
beszámolót jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Kirchknopf Károlyné elnök-helyettes 
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A képviselő-testület  3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
48/2014. (VI.25.) számú Német Nemzetiségi Önkormányzat határozat: 
 
Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete Falunap és Nemzetiségi Nap 
lebonyolításáról beszámoló napirendi pontot megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért, a 
beszámolót jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Kirchknopf Károlyné elnök-helyettes 
 
 

 

 

3. N a p i r e n d: 
 
 

Ágfalvi Ravatalazó épület előtető lefestésének támogatása. 
 
 
Böhm András elnök: a 2014. április 25-én és a 2014. június 5-én megtartott testületi 
üléseinken 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, melyet a későbbiek folyamán 550.000 forintra módosítottunk, mivel a faanyag 
beszerzése már meghaladta az általunk meghatározott összeget. 
A szerkezet a héten befejezésre kerül, már csak a kezelési és festési munkák hiányoznak 
hozzá. Ennek az anyagköltsége hozzávetőlegesen 85.000 forint. Javasolom a képviselő-
testületnek, hogy az utolsó ezzel kapcsolatos költséget vállaljuk, azt biztosítsuk saját 
költségvetésünkből 
 
 
Más észrevétel nem lévén, az elnök Ágfalvi Ravatalazó épület előtető lefestésének támogatása 
napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
 
Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete a Ágfalvi Ravatalazó épület 
előtető lefestésének támogatása napirendi pontot megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. 
A képviselő testület az Ágfalvi Ravatalozó Ágfalvi Ravatalazó épületének előtető 
lefestésének anyagbeszerzésére 85.000 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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A képviselő-testület  4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
49/2014. (VI.25.) számú Német Nemzetiségi Önkormányzat határozat: 
 
Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete a Ágfalvi Ravatalazó épület 
előtető lefestésének támogatása napirendi pontot megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. 
A képviselő testület az Ágfalvi Ravatalozó Ágfalvi Ravatalazó épületének előtető 
lefestésének anyagbeszerzésére 85.000 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 tagjainak és a meghívottaknak egyéb felvetése nem volt. 
 
 
 
Böhm András elnök: több hozzászólás nem lévén megköszönte a jelenlévők megjelenését és 
az ülést bezárta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kmft. 
 
 
 
 
 

  Böhm András      Kirchknopf Károlyné 
  elnök       elnök-helyettes 

 
 

 


