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1.sz. melléklet 

 
Biatorbágy Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának  

2016-os évre szóló költségvetési koncepciója 
 
Biatorbágy Város Német Nemzetiségi Önkormányzata működési 
feltételeinek biztosítására az állam fedezetet nyújt. A törvény által előírt 
infrastrukturális feltételeket - irodahelyiség, közösségi összejövetelek 
lebonyolítására alkalmas helyiség - Biatorbágy Város Önkormányzata a 
Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött „Ingatlanhasználattal 
egybekötött közfeladat-ellátási megállapodás” -ban rögzítettek szerint a 
Tájházban (Biatorbágy Fő u. 92.) biztosítja.  
Az akadálymentes információáramlás, továbbá az hivatali munka 
zavartalan lebonyolítása érdekében a Tájház irodahelységében 
internethálózat kiépítése és telefonkészülék beszerelése válik 
szükségessé. 
A NNÖ elsődleges feladatának tekinti a helyi német nemzetiség 
érdekvédelmét, szellemi és anyagi kultúrájának, identitásának 
megőrzését, továbbörökítését.  
 
Ennek érdekében a helyi németség életében mindig meghatározó 
szerepet játszó ünnepek, (svábbál, farsangtemetés, betakarítás ünnepe, 
búcsú, szüreti mulatságok, Márton-nap, Advent) felelevenítését fontos 
feladatának tekinti. Az ünnepekhez kapcsolódva kulturális 
rendezvényeket szervez, szoros kapcsolatot épít ki a történelmi 
egyházakkal és a hozzá kapcsolódó egyházi szervezetekkel. 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat évenkénti rendszerességgel 
Német Nemzetiségi Hetet szervez, melynek keretében a nemzetiségi 
osztályok tanulói, hazai és az anyaországból érkező tánccsoportok, 
zenekarok és kórusok lépnek fel. 2003-tól minden évben zarándokutat 
szervez Alsó-Ausztriába.  
Önkormányzatunk évente megemlékezést tart a németajkú lakosság 
kitelepítéséről. Az idei évben, a 70. évforduló alkalmából kiemelt 
figyelmet fordít a megemlékezésre és a 2016. évben lezajló, hozzá 
kapcsolódó eseményekre. Az évforduló alkalmából a NNÖ„Családfa 
kutatás”-t hirdet a biatorbágyi német nemzetiségű családoknak. Az 
elkészült Családfákból a Német Nemzetiségi Héten kiállítást szervez. 
 
A helyi rendezvények megtartásában  NNÖ szorosan együttműködik a 
német nemzetiséghez kötődő helyi zenekarokkal, tánccsoportokkal, 
együttesekkel, egyesületekkel, oktatási, nevelési intézményekkel és 
egyházakkal.   
A fent felsorolt szervezetekkel a NNÖ együttműködési megállapodást 
kötött. Ennek értelmében a fenti szervezetekkel közös rendezvényeket, 
programokat bonyolít le.  



 
A még fellelhető tárgyi és kulturális emlékek gyűjtését, rendszerezését, 
és ezek segítségével a hagyományok hiteles őrzését, valamint az 
oktatás számára segédanyagok összeállítását a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat továbbra is fontos feladatának tartja.  
 
Önkormányzatunk minden évben jótékonysági rendezvényt szervez, 
melynek bevételét a német nemzetiségi oktatás-nevelés hagyományőrző 
rendezvényeinek lebonyolítására, a helyi német nemzetiségi kultúra 
megőrzésére, támogatására, a helytörténeti gyűjtemény gyarapítására, 
zarándokutak szervezésére ajánlja fel.   
 
A NNÖ támogatni kívánja Tiefe Wurzeln Alapítványát.  
 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat aktív szerepet kíván vállalni a 
testvérvárosi napok előkészítésében, lebonyolításában. Az 
anyaországgal való kapcsolattartás, a hovatartozás megőrzésének a 
célnyelv elsajátításának nélkülözhetetlen eszköze, ezért 
Önkormányzatunk támogatja a nemzetiségi osztályok és a 
herbrechtingeni Bibris Schule, valamint a környező nemzetiségi iskolák 
közötti partnerkapcsolatot és annak továbbfejlesztését.  
 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat támogat mindennemű 
kapcsolatfelvételt Herbrechtingen testvérvárosunk kulturális 
bizottságával, egyesületekkel és szervezetekkel, valamint  felkarol 
minden egyéb, német nyelvterületről érkező kezdeményezést. 
 
A Fő utca 92. sz. alatti Tájházzal kapcsolatos Működési engedély 
megszerzéséhez az NNÖ megteszi a szükséges intézkedéseket. 
(berendezés, leltár, Alapító Okirat, SZMSZ, szükséges dokumentumok 
beszerzése)  
A Tájház  fenntartását, működtetését az „Ingatlanhasználattal 
egybekötött közfeladat-ellátási megállapodás” -ban rögzítettek szerint a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy Város Önkormányzatával 
közösen látja el.  
A NNÖ felkéri Biatorbágy Város Önkormányzatát a telefon- és internet 
hálózat Tájházban történő mielőbbi kiépítésére. 
 
Az NNÖ tovább építi meglévő kapcsolatait, környékbeli települések 
nemzetiségi önkormányzataival, kulturális csoportjaival.  
 
A NNÖ örömmel üdvözli az óvodai német nemzetiségi nevelés törvényi 
előírásoknak megfelelő működését, s mindennemű segítséget, 
támogatást megad az óvodai csoport fejlesztéséhez.  
 



A Német Nemzetiségi Önkormányzat mindennemű támogatást, 
segítséget megad a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola 
programjainak, rendezvényeinek lebonyolításához, az iskola fejlesztési 
programjainak megvalósításához. Vállalja az iskolai német nyelvi 
versenyek védnökségét. Szorgalmazza a környező települések 
nemzetiségi nyelvet oktató iskoláival közös programok rendezését 
(nyelvi vetélkedők, sportversenyek, gyermektalálkozók). 2005-től Megyei 
Német Nemzetiségi Ének verseny, Ki Mit Tud? színhelye Biatorbágy. A 
verseny lebonyolításában a NNÖ segítséget, anyagi támogatást nyújt.  
 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat évenként – a tanévzárón – 
ünnepélyes keretek között - nyújtja át a Dr. Ritsmann Pál Díjat, melynek 
célja, hogy 8 éves tanulmányaik során ösztönözze a tanulókat a német 
nyelv minél tökéletesebb elsajátítására, és a hagyományőrzésben 
történő aktív részvételre. 
A NNÖ 2009-ben alapított a „Der, Die Beste Díjat” ugyanilyen keretek 
között adja át azon tanulóknak, ill. csoportnak, aki/akik a Ritsmann Pál 
Német Nemzetiségi Általános Iskolában a tárgyévben német nyelv- és 
irodalom, zenei- és tánchagyományok, kulturális-, ill. művészeti 
tevékenység kiemelkedő sportteljesítmény, vagy, a felső tagozaton 
tanulmányi osztályátlag terén kimagasló eredményt ért/értek el.  
A díjjal valamely területen kimagasló eredményt elért tanulókat kívánja 
ösztönözni.  
 
A NNÖ kéri Biatorbágy Város Önkormányzatát, tegye lehetővé,hogy a 
biatorbágyi közintézményeken az intézmény neve német nyelven is 
megjelenhessen.  
Kéri továbbá a német nyelvű helységnév táblák kihelyezését a 
Biatorbágyra bevezető utaknál. 
 
A NNÖ a Képviselő-testülete tagjainak munkájuk elismeréseként 
költségtérítést és tiszteletdíjat kíván biztosítani.  
 
A NNÖ feladatainak megvalósításához tervez a működési és 
feladatalapú támogatások összegével, ill. az előző évekhez hasonlóan 
figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket és minden adódó alkalmat 
megragad anyagi feltételeinek biztosításához.  
 
Céljai megvalósításához elengedhetetlenül szükséges Biatorbágy Város 
Önkormányzatának anyagi támogatása is. 
 
Biatorbágy, 2016. 01. 28. 
  
        Rack Ferencné 
              elnök 


