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Iktatószám: Sz-89-8/2014. 

J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 2014. június 3-án, a 

Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Iskola (Biatorbágy, Karinthy Frigyes u. 3.) 
épületében, 1700 órakor megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak:  

Rack Ferencné   elnök  
Wéber Ferencné    elnökhelyettes  
Steer Ferenc   képviselő 
Bechler Gyula  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 (4fő 
képviselő volt jelen a szavazáskor), határozathozatal mellőzésével – a következő 
napirendek megtárgyalását fogadja el: 
 
Napirend: 

1. A 2014/2015-ös tanév előkészítésével kapcsolatos kérdésekről 
2. Városünnep testvérvárosokkal rendezvénysorozat lebonyolításával 

kapcsolatos előkészületek, szoboravató 

 
 

1. A 2014/2015-ös tanév előkészítésével kapcsolatos kérdésekről 
Előadó: elnök 

 
Rack Ferencné:  Ismerteti a NNÖ képviselőivel Biatorbágy Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola alapító 

okiratának módosításáról szóló határozatát, mely szerint az intézmény számára 

hosszú távon 16 tanulócsoport elhelyezését biztosítja a Karinthy Frigyes utcai 

iskolaépületben. A felvehető maximális tanulólétszám 352 főről 432 főre történő 

emelése összhangban áll az önkormányzat által vállalt működtetői feladatok 

nagyságrendjével. 
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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 

21/2014.(VI.03.)NNÖ határozata 
 

A 2014/2015-ös tanév előkészítésével kapcsolatos kérdésekről 
 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy megtárgyalta a 2014/2015-ös tanév 
előkészítésével kapcsolatos kérdéseket. 
 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy egyet nem értését fejezi ki 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 87/2014.(V.22.) 
önkormányzati határozatával szemben, mely szerint az intézmény számára hosszú 
távon 16 tanulócsoport elhelyezését biztosítja a Karinthy Frigyes utcai 
iskolaépületben. 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 269/2011. (XII.22.) Öh., a 
91/2012. (IV.26.) Öh., és a 97/2012. (IV.26.)Öh. sz. határozatával döntött a 
Biatorbágyi Általános Iskola átalakításáról, melynek jogutódjaként megalapította a 
Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskolát, Biatorbágy, Karinthy Frigyes u. 
4. székhellyel. 
A Karinthy Frigyes utcai épületben jelenleg is 22 tanulócsoport működik (Ritsmann 
Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola 14 osztállyal, Czuczor Gergely Alapítványi 
Iskola 2 osztállyal, Biatorbágyi Általános Iskola 6 osztállyal). 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 87/2014. (V.22.) 
határozatával nem teszi lehetővé a 2011. évi CLXXIX. törvény a Nemzetiségek 
Jogairól 160. § (2) bek. érvényesülését.  

  

 

 
2. Városünnep testvérvárosokkal rendezvénysorozat lebonyolításával 

kapcsolatos előkészületek, szoboravató 
Előadó: elnök 

 
Rack Ferencné: Ismerteti a NNÖ képviselőivel a Városünnep Testvérvárosokkal 
rendezvénysorozat forgatókönyvét. A rendezvénysorozat keretében 2014. június 22-
én kerül sor a Kitelepítési Emlékhely avatására, mely esemény, egyben a Pest 
megyei Német Önkormányzatok napja is. Az avatás után következő kulturális 
programok és vendéglátás lebonyolítása a NNÖ feladata. A vendéglátással 
kapcsolatos egyeztető megbeszélések folyamatban vannak. Mellékeli a 
jegyzőkönyvhöz a meghívó szövegét. 
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: 
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Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 

22/2014.(VI.03.)NNÖ határozata 
 

Városünnep testvérvárosokkal rendezvénysorozat lebonyolításával 
kapcsolatos előkészületek, szoboravató 

 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy a Városünnep testvérvárosokkal 
rendezvénysorozat és szoboravató lebonyolításával kapcsolatos tájékoztatót 
megtárgyalta és elfogadja. 
. 
 

 
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 


