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Iktatószám: Sz-89-5/2017. 
J e g y z ő k ö n y v 

 
Készült: A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 2017. március 2-án, a 

Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Iskola (Biatorbágy, Karinthy Frigyes u. 3.) 
épületében, 17 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. A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi elemi költségvetéséről 
2. Pályázat benyújtása tanösvény létrehozására 
 
 
1. A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi elemi költségvetéséről 

Előadó: elnök 
 
Rack Ferencné: A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások 
feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló Kormányrendeletben foglaltak 
szerint a megállapításra került a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 
2017. évi működési költségvetési támogatása. Ennek értelmében önkormányzatuk 
várhatóan 1.782.000.- Ft összegű működési és feladatalapú támogatást kap. Kéri, 
hogy fogadják el a 2017. évre vonatkozó költségvetést. Javasolja, hogy az állami 
támogatást a következőképpen osszák fel:  
 
Szakmai anyagok beszerzése, készletbeszerzés    641150 
Kommunikációs szolgáltatások       282000 
Szolgáltatási kiadások        480000 
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA, dologi kiadások  378850 
Összesen: 1782000 
 
Hozzászólás, javaslat nem lévén, a vitát lezárja és szavazásra bocsátja a javaslatot. 
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Szavazás: 
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 

18/2017.(III.02.) NNÖ határozata 
 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi elemi költségvetéséről 
 

Biatorbágy Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a 2017. évre szóló 
költségvetését megtárgyalta és 1.782.000.- Ft bevételi és 1.782.000.- Ft kiadási 
főösszeggel elfogadja. 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy a 2017. évi 1.782.000.- Ft várható 
összegű működési és feladatalapú támogatást az alábbiak szerint tervezi 
felhasználni: 
 Ft 
Bevétel 
Működési célú támogatás 1.782.000 
 
Kiadás: 
Szakmai anyagok beszerzése, készletbeszerzés     641.150 
Kommunikációs szolgáltatások        282.000 
Szolgáltatási kiadások         480.000 
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA, dologi kiadások   378.850 
Összesen: 1.782.000 

 
 

2. Pályázat benyújtása tanösvény létrehozására 
Előadó: elnök 

 
Rack Ferencné: Amint már a február 28-i ülésen is tájékoztatásul elmondta, a BMI 
2017-ben a települési német önkormányzatok számára pályázatot írt ki tanösvény  
létrehozására. A koncepció benyújtása előtt tájékoztatni fogja Biatorbágy Város 
polgármesterét a Német Nemzetiségi Önkormányzat pályázaton való részvételi 
szándékáról, és elvi támogatását kérte a projekt megvalósításához. Javasolja, hogy 
a Német Nemzetiségi Önkormányzat nyújtson be pályázatot a településen található 
német nemzetiségi örökséghez kapcsolódó helyszínek tanösvény mentén történő 
bemutatására. A koncepció benyújtásának határideje: 2017. március 20.  
 
Szavazás: 
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 

19/2017.(III.02.) NNÖ határozata 
 

Pályázat benyújtása tanösvény létrehozására 
 

Biatorbágy Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a BMI felé pályázatot nyújt be   
a településen található német nemzetiségi örökséghez kapcsolódó helyszínek 
tanösvény (Lehrpfad) mentén történő bemutatására. 
A pályázatot a határozat melléklete tartalmazza. 
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A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
Rack Ferencné: Több hozzászólás, észrevétel, javaslat nem lévén megköszöni a 
munkát, az ülést bezárja. 

 

k.m.f. 

 

 Rack Ferencné Wéber Ferencné 
 elnök jegyzőkönyv-hitelesítő 
   


