
Iktatószám:T-78/2011.
J e g y z ő k ö n y v

Készült: Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 2011. január 25-én megtartott  – 
közmeghallgatással egybekötött - üléséről
Jelen vannak: Rack Ferencné elnök,

 Bechler Gyula képviselő,
 Steer Ferenc képviselő
 Wéber Ferencné képviselő,
 

Meghívott: Kormos Gáspárné
        

  
Az ülésen nem jelent meg:

Rack Ferencné: Köszönti a megjelenteket. Az elnök megállapítja, hogy a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat határozatképes, az ülést megnyitja.
Javaslatot tesz a napirendi pontokra.

A  Német  Nemzetiségi  Önkormányzat  –  egyhangú  szavazás  (4  fő  képviselő  volt  jelen  a 
szavazáskor),határozathozatal mellőzésével – a következő napirend megtárgyalását fogadta 
el:

Napirend
Közmeghallgatás

1. A Falu disznótora rendezvénnyel kapcsolatos előkészületek
Előadó: Elnök

2. Német  Nemzetiségi  Önkormányzat  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatának 
felülvizsgálata
Előadó: Elnök

3. Biatorbágy  Város  Önkormányzatának  oktatásfejlesztési  koncepciójával 
kapcsolatos kérdések megvitatása
Előadó: Elnök

4. Biatorbágyi  Általános  Iskola  intézményvezető  feladatok  ellátására  vonatkozó 
pályázat kiírásával kapcsolatos kérdések
Előadó: Elnök

5. Bölcsődés korú gyermekek elhelyezésével kapcsolatos kérdések
Előadó: Elnök

6. A torbágyi iskolaépület környéki közlekedéssel kapcsolatos problémák megvitatása
Előadó: Elnök

7. Kitelepítési megemlékezés előkészítése
Előadó: Elnök

8. A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének előkészítése
Előadó: Elnök

9. Egyebek
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Közmeghallgatás

Kérdés
Sopronyiné Sándor Valéria, Biatorbágy Szabadság út 79.: A német nemzetiségi óvodai 
csoportban korlátozottak a férőhelyek, van-e lehetőség az óvodai férőhelyek bővítésére? 

Hozzászólás: 
Restár Anita, Biatorbágy, Tópart u. 51.: Milyen szempontok szerint dől el, hogy bekerülhet-
e valaki a német nemzetiségi csoportba?

Válasz: 
Rack Ferencné :
A  vezető  óvónő  tájékoztatása  szerint  egyelőre  1  német  nemzetiségi  óvodai  csoport 
működtetéséhez  biztosítottak  a  személyi  feltételek.  Az  igényekhez  igazodva  megfelelő 
képzettséggel rendelkező óvónő felvételére van lehetőség.  
Az  óvodai  beíratással  kapcsolatos  tájékoztatást  és  feltételrendszert  kidolgozta a NNÖ a 
vezető óvónővel  egyeztetve,  az érintett  szülők az óvodai beíratás előtt  hozzáférhetnek az 
információhoz. 

Kérdés: 
Csontos Margit, Biatorbágy, Geréby I. u. 5. : A megnövekedett gyereklétszámhoz igazodva 
tervezi-e az Önkormányzat az iskola bővítését?

Válasz: 
Rack Ferencné:Biatorbágy Város Képviselő-testülete megkezdte az Oktatásfejlesztési 
Koncepció kidolgozását. Az Oktatási Bizottság ülésén elhangzott információ szerint előre 
láthatólag 2012. szeptemberére készülhet el a bővítés

Kérdés:
Varga Monika, Biatorbágy, Meggyfa u. 11.: Az előző tanévhez hasonlóan ismét jelentős 
létszámú első osztályos tanuló várható. Hol lesznek elhelyezve?

Válasz: 
Rack Ferencné: Egyrészt a kimenő nyolcadik osztályosok megüresedett tantermeiben. 
Másrészt az Önkormányzat vizsgálja a meglévő épületeinek ezirányú hasznosítását, illetve 
tantermek kialakításának lehetőségét. 

Hozzászólás:
Báderné Pető Terézia, Biatorbágy, Orgona u. 5.: Hallomásból értesült róla, hogy a gyerekek 
egy részét a település távolabb eső épületében fogják elhelyezni. 

Válasz: 
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Wéber Ferencné NNÖ elnökhelyettes: A Német Nemzetiségi Önkormányzat több fórumon 
kifejtette azon álláspontját, miszerint a Német Nemzetiségi Tagozat szerves egységet alkot, a 
tanítási órák megtartása az áttanítások miatt csak egy épületen belül kivitelezhető. 

Kérdés: 
Kiss Péter, Biatorbágy, Karinthy F. u. 14.: A környéken lakó teherfuvarozóként mindennap 
tapasztalja a közlekedési káoszt a Karinthy F. utcai iskolaépület környékén. Van-e valami 
elképzelés a környék közlekedésének normalizálására?

Hozzászóló: 
Kiss  Tibor,  Biatorbágy,  Dózsa  Gy.  út  42/b:  Javasolja,  hogy  épüljön  gyalogos  járda  a 
Karinthy  F.  és  a  Meggyfa  utcában.  A  forgalmi  rend  átgondolt  rendezésével, 
egyirányúsítással, zökkenőmentessé lehet tenni a környék forgalmát. 

Válasz: 
Rack  Ferencné:  A Német  Nemzetiségi  Önkormányzat  hasonló  javaslatait  már  korábban 
megküldte  Biatorbágy  Város  Képviselő-testületének.  Feltehetően  az  Önkormányzat 
szakbizottságai dolgoznak a közlekedési rend kialakításán. 
A  Német  Nemzetiségi  Önkormányzat  ülésén  is  téma  az  iskola  környékének  közlekedési 
helyzete. A témával kapcsolatos javaslatait, határozatát Német Nemzetiségi Önkormányzat 
ismét megküldi a Biatorbágy Város Képviselő-testületének. 

1. A Falu disznótora rendezvénnyel kapcsolatos előkészületek  
Előadó: Elnök

Rack  Ferencné: Tájékoztatja  a  Német  Nemzetiségi  Önkormányzat   képviselőit,  illetve  a 
Turwaller Stammtisch Egyesület vezetőségi tagjait a 2011. január 29-én sorra kerülő „Falu 
Disznótora” rendezvény részleteiről. 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat – egyhangú szavazás (4 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta:

Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy
1/2011.(01.25.)NNÖ. 

h a t á r o z a t a 

A „Falu Disznótor” rendezvénnyel kapcsolatos előkészületekről

A  Német  Nemzetiségi  Önkormányzat  együttműködik  Biatorbágy  Város  Képviselő-
testületével, valamint a Turwaller Stammtisch Egyesülettel a „Falu Disznótora” rendezvény 
lebonyolításában.
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2. A  Német  Nemzetiségi  Önkormányzat  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatának   
felülvizsgálata
Előadó: Elnök
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

A Német Nemzetiségi Önkormányzat – egyhangú szavazás (4 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta:

Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy
2/2011.(01.25.)NNÖ. 

h a t á r o z a t a 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 
felülvizsgálatáról

A Német Nemzetiségi Önkormányzat felülvizsgálta és az alábbi módosításokkal elfogadta a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy Szervezeti és Működési Szabályzatát. 

III. Fejezet 3.(b) pontja az alábbiak szerint módosul:
A testület tagjainak száma: 4 fő

IV. Fejezet 7.(a) pontja az alábbiak szerint módosul:
A  testület  szükség  szerint,  de  évente  legalább 6  rendes  ülést  tart,  Biatorbágy  Város 
Képviselő-testület szakbizottságainak ülését megelőzően.

V. Fejezet 13. (b) pontja az alábbiak szerint módosul:
A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető állítja össze, majd az elnök és elnökhelyettes írja 
alá.

A  Szervezeti  és  Működési  Szabályzat  hitelesítését  Rack  Ferencné  elnök  mellett  Wéber 
Ferencné elnökhelyettes látja el.

Az egységes szerkezetben foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatot a határozat melléklete 
tartalmazza.

3. Biatorbágy  Város  Önkormányzatának  oktatásfejlesztési  koncepciójával  kapcsolatos   
kérdések megvitatása
Előadó: Elnök
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Rack Ferencné: Tájékoztatja  a  Német Nemzetiségi  Önkormányzat képviselőit  Biatorbágy 
Város Képviselő-testülete Oktatásfejlesztési Koncepciójának fejleményeiről, a tanulólétszám 
várható emelkedéséről.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat – egyhangú szavazás (4 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta:

Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy
3/2011.(01.25.)NNÖ. 

h a t á r o z a t a 

Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzatának oktatásfejlesztési koncepciójáról

A  Német  Nemzetiségi  Önkormányzat  megtárgyalta  és  elfogadja  a  Biatorbágy  Város 
Önkormányzatának oktatásfejlesztési koncepciójáról szóló tájékoztatót.

4. Biatorbágyi Általános Iskola intézményvezető feladatok ellátására vonatkozó pályázat   
kiírásával kapcsolatos kérdések
Előadó: Elnök

A Német Nemzetiségi Önkormányzat – egyhangú szavazás (4 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta:

Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy
4/2011.(01.25.)NNÖ. 

h a t á r o z a t a 

Biatorbágyi Általános Iskola intézményvezető feladatok ellátására vonatkozó pályázat 
kiírásával kapcsolatos kérdésekről

A Német Nemzetiségi Önkormányzat egyetért az Oktatási Bizottság azon javaslatával, mely 
szerint  a  Biatorbágyi  Általános  Iskola  magasabb  vezetői  munkakörére  5  évre  írjon  ki 
pályázatot  az  Önkormányzat.  Amennyiben  nem lesz  érvényes  pályázat,  akkor  a  jelenlegi 
igazgatót bízza meg további 1 évre az intézményvezetői feladatok ellátásával. 

5. Bölcsődés korú gyermekek elhelyezésével kapcsolatos kérdések  
Előadó: Elnök
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A Német Nemzetiségi Önkormányzat – egyhangú szavazás (4 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta:

Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy
5/2011.(01.25.)NNÖ. 

h a t á r o z a t a 
Bölcsődés korú gyermekek elhelyezésével kapcsolatos kérdésekről

A  Német  Nemzetiségi  Önkormányzat  szükségesnek  tartja  a  bölcsődés  korú  gyermekek 
elhelyezését.  Egyetért  az Önkormányzat  arra irányuló törekvéseivel,  hogy a 60 férőhelyes 
bölcsőde mielőbb épüljön meg.

6. A torbágyi iskolaépület környéki közlekedéssel kapcsolatos problémák megvitatása  
      Előadó: Elnök

A Német Nemzetiségi Önkormányzat – egyhangú szavazás (4 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta:

Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy
6/2011.(01.25.)NNÖ. 

h a t á r o z a t a 

A torbágyi iskolaépület környéki közlekedéssel kapcsolatos problémákról
     
A Német Nemzetiségi Önkormányzat kéri, hogy a Karinthy F. utcában és a Meggyfa utcában 
épüljön járda, legyen a kisgyermekek számára  biztonságos átkelési lehetőség, szakemberek 
bevonásával  történjen  meg  a  forgalmi  rend  átszervezése,  az  utcák  egyirányúsításával  a 
reggeli csúcsidőben is biztosítva legyen zökkenőmentes a közlekedés. 

7. A kitelepítési megemlékezés előkészítése  
      Előadó: Elnök

A Német Nemzetiségi Önkormányzat – egyhangú szavazás (4 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta:



7

Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy
7/2011.(01.25.)NNÖ. 

h a t á r o z a t a 
A kitelepítési megemlékezés előkészítéséről

A Német Nemzetiségi Önkormányzat megkezdte az előkészületeket a 2011. 02. 26-án sorra 
kerülő kitelepítési megemlékezésre. 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat együttműködik a helyi hagyományőrző egyesületekkel, 
valamint az etyeki Sváb Egyesülettel.  

A  Német  Nemzetiségi  Önkormányzat  anyagilag  támogatja  a  rendezvényt  a  2011.  évi 
költségvetése terhére. 

8. A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének előkészítése  
      Előadó: Elnök

A Német Nemzetiségi Önkormányzat – egyhangú szavazás (4 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta:

Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy
8/2011.(01.25.)NNÖ. 

h a t á r o z a t a 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének előkészítéséről

A Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2011. évi költségvetésének megalkotása érdekében 
egyeztető tárgyalást kezdeményez Biatorbágy Város  Önkormányzatával. 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat fő irányvonalként - a költségvetési koncepciójában 
megfogalmazott célokat szem előtt tartva - kívánja megalkotni 2011. évi költségvetését.  

9. Egyebek

a./ A Biatorbágyi Általános Iskola Német Nemzetiségi Tagozatának támogatásáról   
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A Német Nemzetiségi Önkormányzat – egyhangú szavazás (4 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta:

Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy
9/2011.(01.25.)NNÖ. 

h a t á r o z a t a 

A Biatorbágyi Általános Iskola Német Nemzetiségi Tagozatának támogatásáról   

A Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2011. évi költségvetése terhére támogatni kívánja a 
Biatorbágyi  Általános  Iskola  Német  Nemzetiségi  Tagozatának  kitelepítési  
megemlékezését,  valamint  a  házi  német  ének-zene  verseny  
lebonyolítását.

b./ Biatorbágyi Testvérvárosi Napok rendezvény időpontjának módosításáról

A Német Nemzetiségi Önkormányzat – egyhangú szavazás (4 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta:

Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy
10/2011.(01.25.)NNÖ. 

h a t á r o z a t a 

Biatorbágyi Testvérvárosi Napok rendezvény időpontjának módosításáról

 A Német Nemzetiségi Önkormányzat kezdeményezi a Biatorbágyi Testvérvárosi Napok a 
jövőben június  3.  hétvégéjére  történő áthelyezését,  ezzel  biztosítva a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat meglévő dél-tiroli kapcsolatainak ápolását. 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjainak a napirendi pontokkal kapcsolatban több 
kérdése, hozzászólása, javaslata nem volt.

Rack Ferencné megköszönte a Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjainak a munkát, az 
ülést bezárta.
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k.m.f.

Rack Ferencné Wéber Ferencné
      elnök   elnökhelyettes


