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Iktatószám: Sz-104-8/2016. 
J e g y z ő k ö n y v 

 
Készült: A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 2016. szeptember 5-én, a 

Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Iskola (Biatorbágy, Karinthy Frigyes u. 3.) 
épületében, 18 órakor 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. Tájházzal kapcsolatos kérdésekről 
2. Nemzetiségi önkormányzati képviselők képzéséről 
3. A Karinthy utcai iskolaépület körüli forgalmi rend változással összefüggő 
kérdésekről 
4. A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola 1. osztályosainak 
tanévkezdéséhez való hozzájárulásról 
5. A Bechtold Tájház működtetéshez szükséges eszközök beszerzéséről 
6. A Német Nemzetiségi Hét programjainak lebonyolításához való hozzájárulásról 

 
1. Tájházzal kapcsolatos kérdésekről 

Előadó: elnök 
 
Rack Ferencné: Tájékoztatta NNÖ képviselőit, hogy elkészült és aláírásra került a 
Bechtold Tájház vezetőjének és gondnokának szerződése. 
2016. szeptember 1-jétől a Bechtold Tájház SZMSZ-ében meghatározott 
időpontokban a Tájház nyitva tart. Továbbá tájékoztatja a NNÖ képviselőit, hogy a 
Tájházban található gyűjtemény leltári nyilvántartása Vass Erika muzeológussal 
kötött szerződésben megfogalmazott dátumig, 2016. július 31-ig nem készült el. Ezt 
figyelembe véve a NNÖ-nek a mai napig nem állt módjában a működési engedély 
iránti kérelmet benyújtani. 
 
Amennyiben kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat nincs, a vitát lezárja és az általa 
ismertetett tájékoztatót teszi fel szavazásra.  
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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 

41/2016.(IX.05.) NNÖ határozata 
 

Tájházzal kapcsolatos kérdésekről 
 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a Bechtold Tájházzal kapcsolatos kérdésekről 
szóló tájékoztatót elfogadja.  
 
2.  Nemzetiségi önkormányzati képviselők képzéséről 

Előadó: elnök 
 
Rack Ferencné: Tájékoztatta NNÖ képviselőit, hogy a nemzetiségi önkormányzati 
képviselőknek kötelező képzésen kell részt venni, megbízatásuk ideje alatt legalább 
egy alkalommal. A képzéshez kapcsolódó tájékoztatót az elnök minden NNÖ 
képviselő számára elektronikusan megküldte. 
 
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 
42/2016.(IX.05.) NNÖ határozata 

 
Nemzetiségi önkormányzati képviselők képzéséről 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségi önkormányzati képviselők 
képzéséről szóló tájékoztatót elfogadja.  
 
3. A Karinthy utcai iskolaépület körüli forgalmi rend változással összefüggő 

kérdésekről 
Előadó: elnök 

 
Rack Ferencné: A Karinthy F. utcai iskolaépület környékén 2016. szeptember 1-jén 
új forgalmi rend lépett életbe. Életszerűtlennek tartja az új forgalmi rendet. 
Közintézmények zökkenőmentes megközelíthetőségét biztosítani kell. Véleménye 
szerint a Karinthy F. utcában a járda mielőbbi kiépítésére, továbbá 
sebességkorlátozó táblák kihelyezésére, a sebességhatárok betartatására volna 
szükség. 
 
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: 
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Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 
43/2016.(IX.05.) NNÖ határozata 

A Karinthy utcai iskolaépület körüli forgalmi rend változással összefüggő 
kérdésekről 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat életszerűtlennek tartja a Karinthy utcai 
iskolaépület körüli új forgalmi rendet. A közintézmények zökkenőmentes 
megközelíthetőségét biztosítani kell.  
A Német Nemzetiségi Önkormányzat javasolja a Karinthy F. utcában a járda mielőbbi 
kiépítését, továbbá sebességkorlátozó táblák kihelyezését, a sebességhatárok 
betartatását.  
4. A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola 1. osztályosainak 

tanévkezdéséhez való hozzájárulásról 
Előadó: elnök 

 
Rack Ferencné: Javasolja, hogy a NNÖ a Ritsmann iskola 1. osztályosainak 
tanévkezdéséhez, fogadásához szükséges eszközök, anyagok, kellékek 
beszerzéséhez. (Schultüte, tantermek dekorációja) a 2016. évi költségvetése terhére 
járuljon hozzá. 

 
 

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 
44/2016.(IX.05.) NNÖ határozata 

A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola 1. osztályosainak 
tanévkezdéséhez való hozzájárulásról 

 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2016. évi költségvetése terhére anyagi 
támogatást nyújt a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola 1. 
osztályosainak tanévkezdéséhez. 
 

 
5. A Bechtold Tájház működtetéshez szükséges eszközök beszerzéséről 

Előadó: elnök 
 
 
Rack Ferencné: Javasolja, hogy a 2016. évi költségvetése terhére nyújtsanak 
támogatja a Bechtold Tájházban a működtetéshez szükséges eszközök beszerzését 
(számítógép, fűnyíró, tűzhely, porszívó, székek, terítők, valamint lakat és egyéb 
kellékek beszerzését. 
 
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: 
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Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 
45/2016.(IX.05.) NNÖ határozata 

A Bechtold Tájház működtetéshez szükséges eszközök beszerzéséről 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2016. évi költségvetése terhére támogatja a 
Bechtold Tájházban a működtetéshez szükséges eszközök beszerzését 
(számítógép, fűnyíró, tűzhely, porszívó, székek, terítők, valamint lakat és egyéb 
kellékek beszerzését. 
 
6. A Német Nemzetiségi Hét programjainak lebonyolításához való 

hozzájárulásról 
Előadó: elnök 

 
Rack Ferencné: Tájékoztatta NNÖ képviselőit, hogy a Német Nemzetiségi Hét 
előkészületei megtörténtek. Elkészültek és kiküldésre kerültek a meghívók, a 
Kórustalálkozóra meghívott kórusok visszajelezték részvételi szándékukat, az iskolai 
programok a tervek szerint folyamatosan zajlanak, a Patakparti Polkaparti 
rendezvényre felkért zenekar elfogadta a meghívást. Javasolja, hogy a NNÖ a 
Német Nemzetiségi Hét programjainak lebonyolításához a 2016. évi költségvetése 
terhére biztosítson 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 
46/2016.(IX.05.) NNÖ határozata 

A Német Nemzetiségi Hét programjainak lebonyolításához való hozzájárulásról 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy a NNÖ a Német Nemzetiségi Hét 
programjainak lebonyolításához a 2016. évi költségvetése terhére fedezetet biztosít. 

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

 

k.m.f. 

 

 Rack Ferencné Wéber Ferencné 
 elnök jegyzőkönyv-hitelesítő 
   


