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2/2013 szám. 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 
20-án a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott üléséről. 
 
 
 
Jelen vannak:  Böhm András    elnök 
   Kirchknopf Károlyné   elnökhelyettes 
   Gaál Istvánné    képviselő 
   Sír János    képviselő 
 
Meghívottak:  Gaál István    polgármester 
   Szimon Zoltán   alpolgármester 
   Szováti Júlia    mb.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. Iskolai felvételi körzetek véleményezése. 
Előadó: Böhm András elnök 
 

2. Beszámoló a Megyei Német Önkormányzat tevékenységéről. 
Előadó: Sír János képviselő 

 
3. Két ülés között végzett feladatokról beszámoló. 

Előadó: Böhm András elnök 
 

4. Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásával kapcsolatos megállapodás 
tervezet. 
Előadó:  Gaál István polgármester 
    Böhm András elnök 

 
5. Egyebek. 
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1. Napirendi pont: 
 

Iskolai felvételi körzetek véleményezése. 
 
 
Böhm András elnök: a helyi önkormányzat tájékoztatott, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Oktatási Főosztálya megküldte a felvételi körzetek meghatározásához az 
adattáblákat. Ebben látszik, hogy Ágfalva a Soproni Tankerületbe tartozik a beiskolázási 
körzete pedig Ágfalva közigazgatási területe lett. Nagy örömömre szolgál, hogy a táblázatból 
kiderül, hogy Nemzetiségi iskolák sorában megjelent a Váci Mihály Általános Iskola is, ez 
már csak azért is lényeges, mert több község nem került fel a listára. 
Mivel azoknak az intézményeknek az estében, ahol német nemzetiségi oktatás folyik a Német 
Nemzetiségi Önkormányzatnak egyetértési joga van, mi is megtehetjük észrevételeinket, én a 
magam részéről javasolom a megküldöttek szerinti elfogadását, és egyetértésünk 
kinyilvánítását. 
 
A képviselő-testület  4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
7/2013.(II.20.) számú Német Nemzetiségi Önkormányzat határozata: 
 
Ágfalva Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az iskolai felvételi 
körzetekkel kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyéb 
véleményezés nélkül egyetért. 
 
Határidő: 2013. február 21. 
Felelős : Böhm András elnök 
 

 

2. Napirendi pont: 
 
 

Beszámoló a Megyei Német Önkormányzat tevékenységéről. 
 
 

Sir János képviselő: a legutóbb gyűlésre 2013. február 11. került sor. Ez az ülés több 
szempontból is fontos volt. Módosítottuk a 2012. évi költségvetésünket, és elfogadásra került 
a 2013. évi költségvetés is. Egy időben módosításra került az SZMSZ. is. Számomra is öröm, 
hogy az ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola megjelölésre került a Győr-Moson-Sopron 
Megyei nemzetiségi iskolák sorában, mivel a napirendek között szerepelt a Kónyi Deák 
Ferenc Általános Iskola felső tagozatán megszüntetett német nemzetiségi oktatás okairól. 
A legfontosabb változás, ami az ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzatot is érinti az a 
támogatás leosztásának a rendszere. A támogatásokat ettől az évtől nem automatikus 
juttatásként osztjuk, hanem meg fogjuk vizsgálni a tevékenységet, vállalt feladatokat. 
A következő ülésünkre 2013. április 23-án kerül  sor. 
 
A képviselő-testület  4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi 
határozatot hozta meg: 
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8/2013.(II.20.) számú Német Nemzetiségi Önkormányzat határozata: 
 
Ágfalva Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Beszámoló a Megyei 
Német Önkormányzat tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős : Sir János 
 

 

3. Napirendi pont: 
 
 

Két ülés között végzett feladatokról beszámoló. 
 
 
Böhm András elnök: az utolsó testületi ülésünkre 2013. február 5.-én került sor, azóta a 
következő főbb eseményekre került sor: február 8-án Gaál István polgármesterrel 
Draßburgban (Ausztria) tárgyaltunk a MULTILING (Kétnyelvű oktatás az óvodában-
iskolában) projekttel kapcsolatban. Másnap 2013. február 9-én a Sopron és Környéke Német 
Kultúrklub Egyesület 2012. évi beszámolójának megtárgyalására és a 2013. évi költségvetés 
elfogadására került sor. 
Február 11-én Ágfalva legidősebb férfijét, Bagarus Józsefet köszöntöttük fel 92. születésnapja 
alkalmából. Február 13-án a Német Nemzetiségi Önkormányzat ismét megrendezte a 
Téltemetést-Farsangi felvonulást, amit a viharos szél és hóesés sem akadályozott meg és nagy 
népszerűségnek örvendett. A következő napon 2013. február 14-én Ágfalva legidősebb 
hölgyét Dálnoki Irén nénit köszöntöttük fel 93. születésnapja alkalmából. 2013. február 19. 
Ágfalván forgatott a TRIÓ TV. Wild Róberttel a megyei önkormányzat elnökével beszéltem, 
aki tájékoztatott hogy az iskolák állami átvétele után is kötelesek betartani a nemzetiségekre 
vonatkozó törvények  rendelkezéseit, ennek tényéről körlevélben tájékoztatták az 
iskolaigazgatókat is. 
Végül, de nem utolsó sorban megtudtam, hogy a megyében több iskolába nem jegyezték be a 
nemzetiségi oktatást, ahogy Sir János Képviselő társam is már elmondta nagy örömünkre 
szolgál, hogy Ágfalva bekerült ebbe a körbe. 
 
 
A képviselő-testület  4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
 
9/2013.(II.20.) számú Német Nemzetiségi Önkormányzat határozata: 
 
Ágfalva Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés között végzett 
fontosabb feladatokról szóló tájékoztatót elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős : Böhm András elnök 
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4. Napirendi pont: 
 

 
Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásával kapcsolatos megállapodás 

tervezet. 
 
 

Gaál István polgármester: a korábbi üléseken elhangzottaktól eltérően a Kópházi Közös 

Önkormányzati Hivatal meghiúsulni látszik, mivel a Kópháza és Harka községek a Harka 

községben működtetni kívánt kirendeltségen foglalkoztatottak létszámában és a közös 

költségek viselésének módjában nem tudtak megegyezni. Ezt követően Harka község 

Képviselő-testülete visszavonta csatlakozási szándékát a Kópházi Közös Önkormányzati 

Hivatal létrehozására, és a község polgármestere megkereste önkormányzatunkat csatlakozási 

szándékával a velük történő közös önkormányzati hivatal létrehozása céljából. Eddig is 

tudtuk, hogy Ágfalva lakosságszáma alapján meghaladja a 2000 főt, így közös önkormányzati 

hivatal fenntartására nem kötelezett, de az Mötv. 85.§ (7) bekezdése kimondja, hogy „A 

városi, valamint a kétezer főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat képviselő-

testülete nem tagadhatja meg a közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló 

megállapodás megkötését, ha azt a vele határos település kezdeményezi.  

Minden Képviselő társam előtt ismeretes, hogy a település nem kifejezetten határos 

Ágfalvával, de van törvény adta lehetőség a megalakulásra. Sőt mi több egyfajta 

kényszerhelyzetben vagyunk, hiszen a jogszabályi rendelkezés alapján nem tagadhatjuk meg 

megállapodás megkötését. Ebben az esetben azonban Ágfalva Község lenne a közös 

Önkormányzati Hivatal székhelytelepülése. 

Főszabályként a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról vagy megszüntetéséről az érintett 

települési önkormányzatok képviselő-testületei az általános önkormányzati választások napját 

követő hatvan napon belül állapodnak meg. Átmeneti rendelkezésként a közös hivatalokat a 

Mötv. erre vonatkozó részének hatályba lépését (2013. január 1-ét) követő 60 napon belül kell 

megalakítani, ami azt jelenti, hogy március elsejére meg kell alakulni. 

A helyi önkormányzat a falut érintő legfontosabb kérdésekben kikéri a Német Nemzetiségi 

Önkormányzat véleményét, egyetértését. Előbbiekkel kapcsolatban legfontosabb feladat egy 

újabb, de már csak Harka községgel történő közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló 

szándéknyilatkozat megtétele, ezt követően pedig egy megállapodás megkötése. A 

megállapodás ismertetésre került. Kérem a képviselő testület támogatását az Ágfalvi Közös 

Önkormányzati Hivatal megalakulásához, a megállapodás aláírásához. 
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Böhm András elnök: Harka és Ágfalva együttműködése egyéb ügyekben több éves múltra 

tekint vissza, az elmúlt időszakban több olyan nemzetiségi és helyi önkormányzati 

képviselővel, érintettel beszéltem, akik megalakultak. Ez egy komoly feladat, amelynek 

később fogjuk az előnyeit élvezni. Most sok feladattal jár, de úgy gondolom, a későbbiekben 

előnyeit tudjuk kamatoztatni. A elképzeléssel maximálisan egyet értek, javaslom a 

megállapodás tervezethez adjuk egyetértésünket. 

 

A képviselő-testület  4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
10/2013.(II.20.) számú Német Nemzetiségi Önkormányzat határozata: 
 
Ágfalva Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ágfalvi Közös 
Önkormányzati Hivatal létrehozásával kapcsolatos megállapodás tervezet összefüggő 
előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyéb véleményezés nélkül egyetért, 
javasolja a helyi önkormányzatnak megkötésre, aláírásra. 
 
Határidő: 2013. február 26. 
Felelős : Böhm András elnök 
 
 
 
Böhm András elnök: több hozzászólás nem révén a közmeghallgatást bezárom. 
 
 
 
 

Kmft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Böhm András       Kirchknopf Károlyné 
  elnök        elnök-helyettes 
 


