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Iktatószám: Sz-17-5/2019. 

J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 2019. április 26-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 megbízatásának meghosszabbításáról 

Előadó: elnök 
 
 
 

1. A Bechtold Sváb Tájház vezetői megbízatásának meghosszabbításáról 
Előadó: elnök 

 
Rack Ferencné: Ismerteti az előterjesztést, mely szerint a Bechtold Sváb Tájház 
vezetői feladatainak ellátásával megbízott Steiner Andrea Mária megbízatása április 
30-ával megszűnik. Javasolja, hogy további 1 évvel hosszabbítsák meg a 
megbízatást, tekintettel arra, hogy pályázat kiírására nem került sor, mivel a feladat 
ellátásához szükséges szakirányú végzettségének megszerzése folyamatban van. 
 
 

Kérdés, észrevétel, további javaslat nem lévén 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 

31/2019.(IV.26.)NNÖ határozata 

 
A Bechtold Sváb Tájház vezetői megbízatásának meghosszabbításáról 

 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy a Bechtold Sváb Tájház vezetői 

feladatainak ellátására a végleges kinevezésig, de maximum 1 évig, 2019. május 1-

jétől 2020. április 30-ig a munkaköri leírásban foglaltak, valamint tárlatvezetői 

feladatai mellett, ideiglenes vezetői megbízatást ad Steiner Andrea Maria (sz: Steiner 

Andrea Maria, Carei, 1967. 03. 25., an: Malea Ilona) részére. 

A tájház vezető munkaideje: heti 20 óra. 

 

 

 
 
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 
   


