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Iktatószám: Sz-17-10/2019. 

J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 2019. augusztus 28-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. Indítható tanulócsoportok számáról 

2. Betölthető státuszok számáról 

3. Felhasználható órakeretről 

4. A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola tanévkezdésének 

támogatásáról 

5. A nemzetiségi választásokkal kapcsolatos felkészülésről 

6. A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének 

módosításáról 

7. Egyebek 

a.) A 7. évfolyam csoportátszervezéséről 

b.) Német Katonai Síremlék átadása 

c.) A Német nemzetiségi Hét programjairól 

 
 

1. Indítható tanulócsoportok számáról 
Előadó: elnök 

 
Rack Ferencné: Javasolja, hogy a 2019/20-as tanévre 17 tanulócsoport indítását 

engedélyezze a Német Nemzetiségi Önkormányzat, mint a Ritsmann Pál Német 

Nemzetiségi Általános Iskola fenntartója az intézmény számára.  
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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 

60/2019.(VIII.28.) NNÖ határozata 

Indítható tanulócsoportok számáról 
 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy, mint a Ritsmann Pál Német 
Nemzetiségi Általános Iskola fenntartója az intézmény számára a 2019/20-as 
tanévre 17 tanulócsoport indítását engedélyezi. 

 
 
 
2.  Betölthető státuszok számáról 

Előadó: elnök 
 
Rack Ferencné: Javasolja, hogy mint iskolafenntartó, engedélyezzen a 2019/20-as 

tanévben az általa fenntartott intézmény számára 42 pedagógus státuszt, 4,5 nevelő-

oktató munkát közvetlenül segítő státuszt, 8 kisegítő technikai dolgozó státuszt.  

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 
61/2019.(VIII.28.) NNÖ határozata 

 

Betölthető státuszok számáról 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat, mint a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi 

Általános Iskola fenntartója a 2019/20-as tanévben az intézmény számára 42 

pedagógus státuszt, 4,5 nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő státuszt, 8 kisegítő 

technikai dolgozó státuszt engedélyez.  

 

 

 

3. Felhasználható órakeretről 
Előadó: elnök 
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Rack Ferencné: Kéri és javasolja, hogy határozzák meg a Ritsmann Iskola 2019/20-
as tanévében az intézmény felhasználható órakeretét, 870 órában.  
 
 
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 
62/2019.(VIII.28.) NNÖ határozata 

 

Felhasználható órakeretről 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat, mint a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi 
Általános Iskola fenntartója a 2019/20-as tanévben az intézmény felhasználható 
órakeretét 870 órában határozza meg.  
 
 
4. A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola tanévkezdésének 

támogatásáról 
Előadó: elnök 

 

Rack Ferencné: Javasolja, hogy a korábbi évekhez hasonlóan, a NNÖ a Ritsmann 
iskola 1. osztályosainak tanévkezdéséhez, fogadásához szükséges eszközök, 
anyagok, kellékek beszerzéséhez. (Schultüte, tantermek dekorációja) a 2019. évi 
költségvetése terhére, 160 ezer Ft-tal járuljon hozzá.  
 

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 
63/2019.(VIII.28.) NNÖ határozata 

A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola tanévkezdésének 
támogatásáról 

 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános 
Iskola tanévkezdéséhez a 2019. évi költségvetése terhére 160.000.-Ft anyagi 
támogatást nyújt.  

 
 
5. A nemzetiségi választásokkal kapcsolatos felkészülésről 

Előadó: elnök 
 

Rack Ferencné: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 2019. 08. 31-én ÉMNÖSZ 
közgyűlésre kerül sor. A közgyűlésen Ritter Imre nemzetiségi országgyűlési 
képviselő tájékoztatást nyújt a 2019. október 13-án sorra kerülő nemzetiségi 
választásokkal kapcsolatos felkészüléssel kapcsolatban. 
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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 
64/2019.(VIII.28.) NNÖ határozata 

A nemzetiségi választásokkal kapcsolatos felkészülésről 
 
 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy a nemzetiségi választásokkal 
kapcsolatos felkészülésről szóló tájékoztatót elfogadja.  

 
 

 
6. A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének 

módosításáról 
Előadó: elnök 

 
 

Rack Ferencné: Ismerteti a javaslatot. 

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 
65/2019.(VIII.28.) NNÖ határozata 

 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének 

módosításáról 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy megtárgyalta a költségvetés 
módosításáról szóló előterjesztést és a 2019. évi költségvetéséről szóló 15/2019. 
(III.4.) NNÖ határozatát az abban foglalt átvezetésekkel módosítja.  
A költségvetés módosítása által a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi 
költségvetésének bevételi főösszege 58.535.496,- Ft-ra és a kiadási főösszege 
58.535.496,- Ft-ra módosul. 
 

 
7. Egyebek 
 

a.) A 7. évfolyam csoportátszervezéséről 

Rack Ferencné: Tájékoztatásul elmondja, hogy a 2019/20-as tanévben a 7. 
évfolyamon történt tanulólétszám csökkenése miatt csoportösszevonásra került sor. 
Erről az érintett szülőket az igazgató kiértesítette.  
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b.) Német Katonai Síremlék átadása 

 

Bechler Gyula: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Biai Református temetőben 

elkészült a háború áldozatai emlékére emelt Német Katonai Síremlék. Az emlékhely 

átadására 2019. szeptember 13-án 17 órától kerül sor. Az átadási megemlékezés 

forgatókönyvének összeállítása folyamatban van. 

 

c.) A Német nemzetiségi Hét programjairól 

 

Rack Ferencné: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Ritsmann Pál Német 

Nemzetiségi Általános Iskola által szervezett Német Nemzetiségi Hétre 2019. 

szeptember 7-től 15-ig kerül sor. Az előkészületek megtörténtek, ismerteti a 

programot: 

- szeptember 7.  Zarándokút a Turwaller Stammtisch Egyesülettel 

- szeptember 9.   Boule mérkőzések az iskola udvarán 

- szeptember 10.  Helytörténeti program az iskola és a Bechtold tájház területén,  

   kirándulás, táncház 

- szeptember 12.  Táncház 

- szeptember 13.  Német Katonai Emlékhely átadása 

- szeptember 15.  Patakparti Polkaparti 

 

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 
   


