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Iktatószám: Sz-3-8/2018. 

J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 2018. április 20-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 Bechtold Sváb Tájház vezetői megbízatására kiírt pályázat elbírálása 
2. Egyebek 

 
1. A Bechtold Sváb Tájház vezetői megbízatására kiírt pályázat elbírálása 

Előadó: elnök 
 
Rack Ferencné: tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Bechtold Sváb Tájház vezetői 
feladatainak ellátására meghirdetett pályázatra 1 fő, Steiner Andrea Maria nyújtott be 
pályázatot. A pályázó a feladat ellátásához megfelelő szakirányú végzettséggel nem 
rendelkezik. Javasolja a pályázat érvénytelennek nyilvánítását, illetve új pályázati 
kiírását. 
 

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 

25/2018.(IV.20.) NNÖ határozata 
A Bechtold Sváb Tájház vezetői megbízatására kiírt pályázat elbírálásáról 
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A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy a Bechtold Sváb Tájház vezetői 
feladatainak ellátására meghirdetett pályázatra 1 fő, Steiner Andrea Maria nyújtott be 
pályázatot.  
A Német Nemzetiségi Önkormányzat megállapítja, hogy a pályázó a feladat 
ellátásához megfelelő szakirányú végzettséggel nem rendelkezik, emiatt a pályázatot 
eredménytelennek nyilvánítja.  
 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a Bechtold Sváb Tájház vezetői feladatának 
ellátására 2018. április 27-ig ismét kiírja a pályázatot. 
 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat az érvényes pályázat beérkezéséig, de 
maximum 1 évig, 2018. május 3-tól a munkaköri leírásban foglaltak, valamint 
tárlatvezetői feladatai mellett, ideiglenes vezetői megbízatást ad Steiner Andrea 
Maria (sz: Steiner Andrea Maria, ) részére. 
A tájház vezető munkaideje: heti 20 óra.  
 
 
 
2.  Egyebek 

Előadó: elnök 
 
a.) Tájékoztatás a 2018. évi április 8-i országgyűlési képviselők választásáról  
 
Rack Ferencné: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a magyarországi németek által 
folytatott aktív kampánytevékenységnek köszönhetően a 2018. április 8-i 
országgyűlési képviselők általános választásán (70 év elteltével első alkalommal) 
Ritter Imre német nemzetiségi képviselői mandátumot szerzett. Az elnök megköszöni 
a szavazáson résztvevők aktivitását. 
 

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 
26/2018.(IV.20.) NNÖ határozata 

 
Tájékoztatás a 2018. évi április 8-i országgyűlési képviselők választásáról 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy a 2018. évi április 8-i országgyűlési 
képviselők választásáról szóló tájékoztatót – mely szerint Ritter Imre német 
nemzetiségi képviselő mandátumot szerzett – elfogadja.  

 
b.) A Bechtold Tájház virágosításáról  
 

Rack Ferencné: A Bechtold Tájház szebbé tétele, díszítése érdekében javasolja, 
hogy önkormányzatuk a 2018. évi költségvetése terhére 25.000.- Ft-ot biztosítson a 
Bechtold Tájház balkonvirágainak beszerzésére.  

 

Amennyiben ellenvetés nincs, az általa ismertetett javaslatot felteszi 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 
27/2018.(IV.20.) NNÖ határozata 

 
A Bechtold Tájház virágosításáról 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy a Bechtold Tájház balkonvirágainak 
beszerzésére 25 ezer Ft-ot biztosít a 2018. évi költségvetése terhére.   

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

k.m.f. 

 

 Rack Ferencné Wéber Ferencné 
 elnök jegyzőkönyv-hitelesítő 
  




