
1 
 

Iktatószám: Sz-89-9/2017. 
J e g y z ő k ö n y v 

 
Készült: A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 2017. július 24-én, 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 2017/18-as tanévre, oktatási intézményekre vonatkozó státuszszámításról 
2. A 2018-as parlamenti választásról 
3. Egyebek 

 
 

1. A 2017/18-as tanévre, oktatási intézményekre vonatkozó státuszszámításról 
Előadó: elnök 

 
Rack Ferencné: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Érdi Tankerületi Központ 
igazgatójától intézményvezetőként azt az információt kapta, hogy a 2017/18-as 
tanévben új státuszszámítást kell alkalmazni. 
  
A számítás alapja a Köznevelési Törvény által meghatározott maximális 
osztálylétszám, az alábbiak szerint: 
 
- Amennyiben az adott osztály létszáma kevesebb a törvény által meghatározott 
maximális osztálylétszámnál, úgy a létszámcsökkenés arányában gyerekenként 2-2 
órával csökken a finanszírozott órakeret. 
  
- Amennyiben a törvény által meghatározott maximális létszámot túllépi egy adott 
osztály létszáma, úgy a finanszírozott órakeret létszámnövekedés arányában 
gyerekenként 0,5 órával megemelhető. 
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A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola tekintetében a fenti eljárás 
bevezetése a 162 óra elvonással, s ezzel egyidejűleg 7,4 pedagógusstátusz 
megszűnésével járna. 
   
Rack Ferencné elnök javasolja, hogy az új eljárásrenddel kapcsolatosan a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy forduljon megkereséssel a Magyarországi 
Németek Országos Önkormányzata Oktatási Referenséhez, Englenderné Hock 
Ibolyához és kérjen állásfoglalást a fenti kérdésben.  
 
Amennyiben kérdés, hozzászólás, észrevétel nincs, az általa ismertetett tájékozatót 
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 

35/2017.(VII.24.) NNÖ határozata 
A 2017/18-as tanévre, oktatási intézményekre vonatkozó státuszszámításról 

 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat felkéri Rack Ferencné elnököt, hogy az új 
eljárásrenddel kapcsolatosan forduljon megkereséssel a Magyarországi Németek 
Országos Önkormányzata Oktatási Referenséhez, Englenderné Hock Ibolyához és 
kérjen állásfoglalást a fenti kérdésben. 
 
2.  A 2018-as parlamenti választásról 

Előadó: elnök 
 
Rack Ferencné: Tájékoztatja a Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselőit, hogy 
a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata megkezdte a felkészülést a 
2018. évi parlamenti választásokra. A minél szélesebb körben történő tájékoztatás 
érdekében kéri a helyi német önkormányzatokat a 2017. évi hátralévő 
rendezvényekről.  
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 2017. évben várható nagyszabású 
helyi német nemzetiségi rendezvények listáját javasolja megküldeni az ÉMNÖSZ, 
mint összekötő intézmény részére, melyet a határozat melléklete tartalmaz.  
Amennyiben kérdés, hozzászólás, észrevétel nincs, 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 
36/2017.(VII.24.) NNÖ határozata 

 
A 2018-as parlamenti választásról 

 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy felkéri Rack Ferencné elnököt, hogy 
a 2017. évben várható nagyszabású helyi német nemzetiségi rendezvényeinek 
listáját küldje meg az ÉMNÖSZ, mint összekötő intézmény részére. 
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3. Egyebek 
Előadó: elnökhelyettes 

 
Wéber Ferencné: Tájékoztatja a jelenlévőket a 2017. június 30-án megtartott 
ÉMNÖSZ közgyűlésen elhangzottakról: 
 

- ÉMNÖSZ ifjúsági bizottságot kíván létrehozni, melyhez tagjaira várják a 
javaslatokat 

- a 2017/18-as tanévtől emelkedik a nemzetiségi óvodapedagógusok 
nemzetiségi pótléka  

- a Közgyűlés megszavazta az ÉMNÖSZ éves tagdíjak 30.000.- Ft-ról 40.000.- 
Ft-ra történő megemelését  

- a 2018. évi nemzetiségi pályázatok 2017. év szeptemberében kerülnek 
kiírásra 

- november 12-én, Budaörsön kerül sor az ÉMNÖSZ Gálára.  

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

 

k.m.f. 

 

 Rack Ferencné Wéber Ferencné 
 elnök jegyzőkönyv-hitelesítő 
  


