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Iktatószám: Sz-71-5/2015. 

J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 2015. március 10-én, a 

Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Iskola (Biatorbágy, Karinthy Frigyes u. 3.) 
épületében, 17órakor megtartott üléséről. 

Jelen vannak:  
Rack Ferencné   elnök  
Wéber Ferencné elnökhelyettes 
Steer Ferenc   képviselő 
Bechler Gyula  képviselő 
 
Rack Ferencné: Köszönti a megjelenteket. Az elnök megállapítja, hogy a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat határozatképes, az ülést megnyitja és javaslatot tesz a 
jegyzőkönyv hitelesítőjére Wéber Ferencné személyében.  

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy– 4 igen, azaz egyhangú szavazás 
mellett (4 fő képviselő volt jelen a szavazáskor), határozathozatal mellőzésével 
Wéber Ferencnét jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztja. 

 
Rack Ferencné: Javaslatot tesz a napirendre, a meghívóval megegyezően.  
 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy – 4 igen, azaz egyhangú szavazás 
mellett (4 fő képviselő volt jelen a szavazáskor), határozathozatal mellőzésével – a 
következő napirendek megtárgyalását fogadja el: 
 
Napirend: 
1. NNÖ 2015. évi költségvetésének elfogadása 
2. A Biatorbágyon megrendezésre kerülő megyei ének versennyel kapcsolatos 
feladatok  
3. Egyebek 
 

 
1. NNÖ 2015. évi költségvetésének elfogadása 

Előadó: elnök 
Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
Rack Ferencné: Ismerteti az előterjesztést és kéri a határozati javaslat elfogadását. 
Hozzászólás, javaslat nem lévén, a vitát lezárja és szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot. 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy – 4 igen, azaz egyhangú szavazás 
mellett (4 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza: 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 
13/2015.(III.10.) NNÖ határozata 

 
 A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi elemi költségvetéséről 

 
Biatorbágy Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a 2015. évre szóló 
költségvetését megtárgyalta és 379. 603.-eFt bevételi és 379. 603.-eFt kiadási 
főösszeggel elfogadja. 
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2.  A Biatorbágyon megrendezésre kerülő megyei ének versennyel kapcsolatos 

feladatok 
Előadó: elnök 

 
Rack Ferencné: Tájékoztatta a NNÖ képviselőit, hogy 2015. március 26-án 
Biatorbágyon kerül sor a Megyei Német Énekversenyre. A jelentkezések beérkeztek, 
az előkészületek zajlanak. Javasolja, hogy önkormányzatuk az eseményhez a 2015. 
évi költségvetése terhére nyújtson anyagi fedezetet. 
 

Amennyiben kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat nincs, a vitát lezárja és az általa 
ismertetett javaslatot teszi fel szavazásra.  

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy – 4 igen, azaz egyhangú szavazás 
mellett (4 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza: 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 
14/2015.(III.10.) NNÖ határozata 

 
A Biatorbágyon megrendezésre kerülő megyei ének versennyel kapcsolatos 

feladatok 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy a 2015. évi költségvetése terhére 
anyagi fedezetet nyújt a Biatorbágyon megrendezésre kerülő megyei ének 
versennyel kapcsolatos feladatok lebonyolításához. 
 

3. Egyebek 
 

a.) A kitelepítési emlékhellyel összefüggő kérdésről 

Előadó: elnök 

 
Rack Ferencné: Javasolja, hogy a Kitelepítési Emlékhelynél táblán jelezzék a 
megvalósítást támogató szervezetek és magánszemélyek nevét. 
 

Amennyiben kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat nincs, a vitát lezárja és az általa 
ismertetett javaslatot teszi fel szavazásra.  

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy – 4 igen, azaz egyhangú szavazás 
mellett (4 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza: 

 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 
15/2015.(III.10.) NNÖ határozata 

A kitelepítési emlékhellyel összefüggő kérdésről 
 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy megerősíti, hogy a Kitelepítési 
Emlékhelynél táblán helyezi el az emlékhely megvalósítást támogató szervezetek és 
magánszemélyek nevét. 
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b) Tájékoztató a feladatalapú költségvetési támogatások felhasználásáról 

Előadó: elnök 
Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
Rack Ferencné: Ismerteti a Fővárosi Kormányhivatalnak a működési és feladatalapú 
költségvetési támogatások felhasználásáról szóló tájékoztató levelét.   
 
Amennyiben kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat nincs, a vitát lezárja és az általa 
ismertetett tájékoztatót teszi fel szavazásra.  

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy – 4 igen, azaz egyhangú szavazás 
mellett (4 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza: 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 
16/2015.(III.10.) NNÖ határozata 

 
Tájékoztató a feladatalapú költségvetési támogatások felhasználásáról 

 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy a feladatalapú költségvetési 
támogatások felhasználásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 

 
 
Rack Ferencné: Több hozzászólás, észrevétel, javaslat nem lévén megköszöni a 
munkát, az ülést bezárja. 

 

k.m.f. 

 

 Rack Ferencné Wéber Ferencné 
 elnök jegyzőkönyv-hitelesítő 
   


