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Iktatószám: Sz-89-3/2014. 

J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 2014. február 5-én, a 

Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Iskola (Biatorbágy, Karinthy Frigyes u. 3.) 
épületében, 1800 órakor megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak:  

Rack Ferencné   elnök  
Wéber Ferencné    képviselő  
Bechler Gyula  képviselő 
Steer Ferenc   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 – 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 kiküldött meghívótól eltérően. 
Második napirendi pontként javasolja felvenni A törzskönyvi nyilvántartásban 
nyilvántartott alaptevékenységre vonatkozó adatokról szóló előterjesztés 
megvitatását. 
 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat – 4 igen, azaz egyhangú szavazás mellett (4 fő 
képviselő volt jelen a szavazáskor), határozathozatal mellőzésével – a következő 
napirendek megtárgyalását fogadja el: 
 
Napirend: 
 

1. A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi elemi költségvetéséről 
2. A törzskönyvi nyilvántartásban nyilvántartott alaptevékenységre vonatkozó 

adatokról 
3. A kitelepítési emlékhellyel kapcsolatos szerződéstervezet elkészítése 
4. Egyebek 

 
 

 
1. A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi elemi költségvetéséről 

Előadó: elnök 
Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 

 
Rack Ferencné: Ismerteti az előterjesztést és kéri a határozati javaslat elfogadását. 
 

Hozzászólás, javaslat nem lévén, a vitát lezárja és szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot. 
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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 
5/2014.(II.05.)NNÖ határozata 

 
 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi elemi költségvetéséről 
 

 
Biatorbágy Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a 2014. évre szóló 
költségvetését megtárgyalta 7. 614.-eFt bevételi és 7. 614.-eFt kiadási főösszeggel 
elfogadja. 
 
 
2.) A törzskönyvi nyilvántartásban nyilvántartott alaptevékenységre vonatkozó 

adatokról 

Előadó: elnök 
Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 

 

Rack Ferencné: Ismerteti az előterjesztést és kéri a határozati javaslat elfogadását. 
 
Hozzászólás, javaslat nem lévén, a vitát lezárja és szavazásra bocsátja az általa 
ismertetett javaslatot. 
 
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 

6/2014.(II.05.)NNÖ határozata 
 

A törzskönyvi nyilvántartásban nyilvántartott, alaptevékenységre vonatkozó 
adatokról 

 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.)Korm. rendelet 180.§ rendelkezéseinek 
megfelelően a törzskönyvi nyilvántartásban 2013. december 31-ig nyilvántartott, 
alaptevékenységre vonatkozó adatait a kormányzati funkciók, államháztartási 
szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. XII. 29.)NGM 
rendeletben kihirdetett, 2014. január 1-jétől érvényes, alaptevékenység besorolási 
kód változás miatt a besorolási kódokat az alábbiak szerint határozza: 
 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy alaptevékenységének kormányzati 
funkciók szerinti besorolása: 
 
011140  Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási 

tevékenysége 
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A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy államháztartási szakágazat rend 
szerinti besorolása:  
 
841106  helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége. 
 
 
A változást a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba 
rögzíteni kell.  
 
 

3.) A kitelepítési emlékhellyel kapcsolatos szerződéstervezet elkészítése 

Előadó: elnök 
Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 

 

Rack Ferencné: Javasolja, hogy a Lelkes Design Bt-t, valamint Lelkes Márk egyéni 

vállalkozót a bízzák meg a kitelepítési emlékhely megvalósításával.  

 

Hozzászólás, javaslat nem lévén, a vitát lezárja és szavazásra bocsátja az általa 
ismertetett tájékoztatót. 
 
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 

7/2014.(II.05.)NNÖ határozata 
 

A kitelepítési emlékhellyel kapcsolatos szerződéstervezet elkészítése 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy a Lelkes Design Bt-t, valamint 

Lelkes Márk egyéni vállalkozót a mellékelt szerződésben foglaltak szerint megbízza 

a kitelepítési emlékhely megvalósításával.  

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

 

4.) Egyebek 

A Hagyományőrző Farsangi Rendezvény, valamint a németajkú lakosság 

kitelepítésének emlékére szervezett rendezvény előkészítése 

Előadó: elnök 
 

Rack Ferencné: Tájékoztatja a Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselőit, hogy 

a Hagyományőrző Farsangi Rendezvény, valamint a németajkú lakosság 

kitelepítésének emlékére szervezett rendezvény előkészítése érdekében  

egyeztetést kell tartani a Faluházzal a teremhasználat kérdésében, 
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Kéri a képviselőket, legyenek segítségére és működjenek közre a meghívók 

elkészítésében, a program összeállításában, a kellékek, a büfé szervezésében, a 

virág és koszorú beszerzésében. 

 

Hozzászólás, javaslat nem lévén, a vitát lezárja és szavazásra bocsátja a 

tájékoztatót. 

 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy – 4 igen, azaz egyhangú szavazás 
mellett (4 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – következő határozatot hozza. 

 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 

8/2014.(II.05.)NNÖ határozata 
 

A Hagyományőrző Farsangi Rendezvény, valamint a németajkú lakosság 

kitelepítésének emlékére szervezett rendezvény előkészítése 

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy a Hagyományőrző Farsangi 
Rendezvény, valamint a németajkú lakosság kitelepítésének emlékére szervezett 
rendezvény előkészítéséről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjainak a napirendi pontokkal kapcsolatban 

több kérdése, hozzászólása, javaslata nem volt. 

Rack Ferencné elnök megköszöni a meghívottaknak és a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat tagjainak a munkát, az ülést bezárja. 

k.m.f. 

 Rack Ferencné Wéber Ferencné 
 elnök elnökhelyettes 
  jegyzőkönyv-hitelesítő 


