
1 

 

Iktatószám: Sz-89-4/2014. 

J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 2014. február 18-án, 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 
Kormos Gáspárné meghívott 
 
 

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 meghívóval megegyezően.  
 
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 2014. 02. 23-án megrendezésre kerülő Kitelepítési rendezvény előkészítése 
2. A nemzetiségi regisztrációval kapcsolatos tájékoztató előkészítése 
3. Közmeghallgatás előkészítése, idejének meghatározása  
4. A 2014. évi városünnepek előkészítése 
5. Egyebek 

 
1. A 2014. 02. 23-án megrendezésre kerülő Kitelepítési rendezvény előkészítése 

Előadó: elnök 
 

Rack Ferencné: Tájékoztatja a NNÖ képviselőit, hogy a németajkú lakosság 
kitelepítésének 68. évfordulója alkalmából tartandó megemlékezés előkészületei 
megkezdődtek. A rendezvény helyszíne a Faluház, ill. annak udvara. Ideje: 2014. 
február 23-án 15 órától. A műsorban részt vesznek a Ritsmann Pál Német 
nemzetiségi Általános Iskola tanulói, a Ritsmann Kapelle, az Ifjúsági Fúvószenekar, 
az egyesített biatorbágyi és etyeki német nemzetiségi kórus. Ünnepi beszédet mond 
Rack Ferencné. A koszorúkat, virágokat a NNÖ képviselői szerzik be. A programot a 
helyi kábeltévé rögzíti. 
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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) – a következő határozatot hozza: 
 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 
9/2014.(II.18.)NNÖ határozata 

 
A 2014. 02. 23-án megrendezésre kerülő Kitelepítési rendezvény előkészítése  

 
Biatorbágy Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a 2014. 02. 23-án 
megrendezésre kerülő Kitelepítési rendezvény előkészítéséről szóló tájékoztatót 
elfogadja. 
 
2.) A nemzetiségi regisztrációval kapcsolatos tájékoztató előkészítése 

Előadó: elnök 
 

Rack Ferencné: Ismerteti a NNÖ képviselőivel, hogy 2014. január 1-jétől március 
21-éig a választópolgárok kérhetik felvételüket nemzetiségi választópolgárként a 
névjegyzékbe. Ezt személyesen vagy postai úton a helyi választási irodánál, vagy a 
Nemzeti Választási iroda honlapján, vagy ügyfélkapu használatával a 
www.magyarorszag.hu honlapon lehet megtenni. A nemzetiségi választópolgárként 
szereplő választópolgár egyéni választókerületének jelöltjére és nemzetiségének 
listájára szavazhat 2014. április 6-án. 
 
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) – a következő határozatot hozza: 

 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 

10/2014.(II.18.)NNÖ határozata 
 

A nemzetiségi regisztrációval kapcsolatos tájékoztató előkészítése 
 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy a nemzetiségi regisztrációval 
kapcsolatos tájékoztató előkészítéséről szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
3.) Közmeghallgatás előkészítése, idejének meghatározása 

Előadó: elnök 
 

Rack Ferencné: Tájékoztatja a NNÖ képviselőit, hogy 2014. március 4-én 18 órára 

Közmeghallgatást tűzött ki, helyszíne a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános 

Iskola. A Közmeghallgatás témái:  

- A 2014. évi országgyűlési választásokkal kapcsolatos nemzetiségi 
regisztráció. 

- Beszámoló a NNÖ 2013. évi munkájáról. 
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- Tájékoztató a Kitelepítési Emlékhely létrehozásának körülményeiről, a művész 
személyéről, szerződéskötésről, a mű elkészítéséhez szükséges anyagi 
forrásokról, az átadási ünnepség idejéről. 

- A 2014. évi Városünnep Testvérvárosokkal rendezvénysorozat 
előkészületeinek jelenlegi állása. 

- A Torbágyi Szűz Mária Templom 300 éves évfordulója alkalmából 
szervezendő ünnepségsorozat előkészületei. 

- A NNÖ 2014. évi programterve. 
- Közérdekű bejelentések, kérdések. 

 
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 

11/2014.(II.18.)NNÖ határozata 
 

Közmeghallgatás előkészítése, idejének meghatározása 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 2014. március 4-én, 18 órakor 

közmeghallgatást tart a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskolában. 

A közmeghallgatás meghirdetéséről az elnök gondoskodik. 
 

4.) A 2014. évi városünnepek előkészítése 

Előadó: elnök 
 

Rack Ferencné: Tájékoztatja a NNÖ képviselőit a 2014. évi Városünnep 

Testvérvárosokkal rendezvénysorozat előkészületeinek jelenlegi állásáról. A 

herbrechtingeni vendégek 2014. június 19-én, csütörtökön érkeznek, 20-án 

kirándulást tesznek. A hivatalos fogadás a gyergyóremetei, alistáli, nagydobronyi és 

kiti-i vendégek érkezését követően, 20-án, 19 órakor lesz a Faluházban. 

Konferenciára kerül sor 21-én délelőtt a Faluházban, mely rendezvényen a 

Biatorbágy-Herbrechtingen testvérvárosi kapcsolatának 25 éves évfordulójához 

kapcsolódó témában előadásokra kerül sor. Délután felvonulás, majd színpadi 

protokoll, ezt követően kulturális műsor következik. Június 22-én a Szentmisék (Bia 

és Torbágy) után a németajkú lakosság betelepítésének és elűzésének emléket állító 

Kitelepítési Emlékhely avatására kerül sor a torbágyi Füzes-patak parton. Délután 

ismét kulturális műsorok sora következik a Fő téren felállított színpadon. 

 

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. 
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Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 

12/2014.(II.18.)NNÖ határozata 
 

A 2014. évi városünnepek előkészítése 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy a 2014. évi városünnepek 
előkészítéséről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

5. Egyebek 

a.) A 2014. évi feladatalapú támogatásról 

Rack Ferencné: Tájékoztatja a német nemzetiségi önkormányzat képviselőit a 2014. 

évi feladatalapú támogatás pontszámairól. 

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 

13/2014.(II.18.)NNÖ határozata 
 

A 2014. évi feladatalapú támogatásról 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy a 2014. évi feladatalapú 

támogatásról szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

b.) A Biatorbágyi Értéktárral összefüggő kérdésekről 

Rack Ferencné: Tájékoztatja a német nemzetiségi önkormányzat képviselőit, hogy a 

Biatorbágyi Értéktár Bizottság meghívót küldött az Örökség, Érték, Hungaricum című 

előadásra, 2014. március 12-én, 18 órára. 

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 

14/2014.(II.18.)NNÖ határozata 
 

A Biatorbágyi Értéktárral összefüggő kérdésekről 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy a Biatorbágyi Értéktárral 

összefüggő tájékoztatót elfogadja. 
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A Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjainak a napirendi pontokkal kapcsolatban 

több kérdése, hozzászólása, javaslata nem volt. 

 

Rack Ferencné: 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 


