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Iktatószám: Sz-3-4/2018. 

J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 2018. január 29-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 
 
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 (3 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 – 3 igen, azaz egyhangú szavazás 
mellett (4 fő képviselő volt jelen a szavazáskor), határozathozatal mellőzésével – a 
következő napirendek megtárgyalását fogadja el: 
 
Napirend: 
1.) A 2016. évi feladatalapú támogatás felhasználásáról 
2.) A 2016. évi működési támogatás felhasználásáról 
3.) Egyebek 

 
1. A 2016. évi feladatalapú támogatás felhasználásáról 

Előadó: elnök 
 
Rack Ferencné: Tájékoztatásul elmondja, hogy a feladatalapú támogatás 
felhasználásáról kétévente kell beszámolni. Az elkészült számszaki beszámolót 
elfogadásra javasolja. 
 

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

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy – 3 igen, azaz egyhangú szavazás 
mellett (3 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza: 

 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 

12/2018. (I. 29.) NNÖ határozata 
 

A 2016. évi feladatalapú támogatás felhasználásáról 
 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat áttekintette, megtárgyalta és elfogadta a 2016. 
évi feladatalapú támogatás felhasználásáról szóló kimutatást.    
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2.  A 2016. évi működési támogatás felhasználásáról 

Előadó: elnök 
 
Rack Ferencné: A működési támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi beszámolót 
elfogadásra javasolja. 
 

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

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy – 3 igen, azaz egyhangú szavazás 
mellett (3 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza: 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 
13/2018. (I. 29.) NNÖ határozata 

A 2016. évi működési támogatás felhasználásáról 

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat áttekintette, megtárgyalta és elfogadta a 2016. 
évi működési támogatás felhasználásáról szóló kimutatást 

 
 

3. Egyebek 
 
a.) A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola félévzáró 
rendezvénye 
Előadó: elnök 

 

Rack Ferencné elnök: Kéri és javasolja, hogy önkormányzatuk a Ritsmann Pál 
Német Nemzetiségi Általános Iskola félévzáró rendezvényéhez a 2018. évi 
költségvetése terhére 30.000.- Ft-tal hozzájáruljon hozzá. 
 
Amennyiben kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat nincs, a vitát lezárja és az általa 
tett javaslatot teszi fel szavazásra.  
 
Szavazás: 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy – 3 igen, azaz egyhangú szavazás 
mellett (3 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza: 

 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 

14/2018. (I. 29.) NNÖ határozata 
 

A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola félévzáró rendezvénye 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi 
Általános Iskola félévzáró rendezvényéhez a 2018. évi költségvetése terhére 
30.000.-Ft-tal hozzájárul.  
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b.) Svábbál - Farsangtemetés  
Előadó: elnök 

 

Rack Ferencné elnök: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Német Nemzetiségi 

Önkormányzat, a Turwaller Stammtisch Egyesület és a Ritsmann Pál Német 

Nemzetiségi Általános Iskola hagyományos „Svábbál” rendezvényére 2018. 02. 11-

én kerül sor. Kéri, hogy a rendezvény lebonyolításához önkormányzatuk 50.000.- Ft-

tal járuljon hozzá.  

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

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy – 3 igen, azaz egyhangú szavazás 
mellett (3 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza: 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 
15/2018. (I. 29.) NNÖ határozata 

 

Svábbál - Farsangtemetés 
 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy, mint szervező, a 2017. február 11-
én sorra kerülő Svábbál rendezvény lebonyolításához a 2018. évi költségvetése 
terhére 50.000.-Ft fedezetet biztosít. 

 

c.) Általános iskolai felvételi körzethatár kijelölése  
Előadó: elnök 

 
Rack Ferencné: Ismerteti a Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályának 
megkeresését. Javasolja, hogy önkormányzatuk hozzon határozatot Biatorbágy Város 
beiskolázási körzethatárának megállapításával kapcsolatban, mely szerint a 2018/19. 
tanévre meghatározott általános iskolai felvételi körzethatárok változtatás nélküli 
kialakítását fogadja el tekintettel, hogy a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános 
Iskola továbbra is fogadni kívánja Biatorbágy teljes közigazgatási területéről a 
tanköteles gyermekeket.  
 
Amennyiben kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat nincs, a vitát lezárja és az általa 
ismertetett javaslatot teszi fel szavazásra.  
 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy – 3 igen, azaz egyhangú szavazás 
mellett (3 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza: 
 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 
16/2018.(I.29.) NNÖ határozata 

 

Általános iskolai felvételi körzethatár kijelölése 
 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy a 2018/19. tanévre vonatkozót 
általános iskolai felvételi körzethatárokat megtárgyalta és változtatás nélküli 
kialakítását fogadja el. 
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Rack Ferencné: Több hozzászólás, észrevétel, javaslat nem lévén megköszöni a 
munkát, az ülést bezárja. 

 

k.m.f. 

 

 Rack Ferencné Wéber Ferencné 
 elnök elnökhelyettes, jegyzőkönyv-hitelesítő 
   


