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Iktatószám: Sz-89-11/2014. 

J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 2014. augusztus 25-én, a 

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

 

Jelen vannak:  

Rack Ferencné   elnök  
Steer Ferenc   képviselő 
Bechler Gyula  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 – 3 igen, azaz egyhangú szavazás mellett (3 fő 
képviselő volt jelen a szavazáskor), határozathozatal mellőzésével Steer Ferenc 
jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztja. 

 
Rack Ferencné: Javaslatot tesz a napirendre, a meghívóval megegyezően.  
 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat – 3 igen, azaz egyhangú szavazás mellett (3 fő 
képviselő volt jelen a szavazáskor), határozathozatal mellőzésével – a következő 
napirendek megtárgyalását fogadja el: 
 
Napirend: 

1. A 2014. évi német nemzetiségi önkormányzati választások előkészítése 
2. A 2014. szept. 6-14. között lebonyolításra kerülő német nemzetiségi hét 

programjainak összeállítása 
3. A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola, a NNÖ és Turwaller 

Stammtisch Egyesület 2015. évi közös programtervének összeállítása 
 

 
1. A 2014. évi német nemzetiségi önkormányzati választások előkészítése 

Előadó: elnök 

Rack Ferencné: Tájékoztatja a Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselőit a  
2014. évi nemzetiségi jelöltállítással kapcsolatban: 

1.) Mindenki (civil szervezetek, ha nincs, német közösségek, ha az sincs NNÖ ír egy 
szándéknyilatkozatot, melyben felkéri az ÉMNÖSZ-t, hogy az általuk ajánlott 
személyeket jelölje a helyi német nemzetiségi választáson. Ahol semmilyen német 
nemzetiségi szervezet nincs, ott várjuk a magánszemélyek közvetlen jelentkezését!  
Cím: 2040 Budaörs, Liliom u. 15. Regionális irodavezető: Szeltnerné Winhardt Ildikó. 
Telefon: 0623-445-048; +3630-8626-831; e-mail: emnosz@emnosz.hu. 

2.) Települési/kerületi szinten a magánszemélyt, mint jelöltet az E3 nyomtatványt 
kitöltve, és a jelölt által aláírva a jelöltet ajánló szervezet behozza a regionális 

mailto:emnosz@emnosz.hu


2 

 

irodába, ahol Ritter Imre aláírja a jelöltek adatlapját. Kötelező mellékelni a 
regisztrációs határozatot, mely lehetőleg „B”-s regisztráció legyen. E határozat, és a 
lefénymásolt személyi igazolvány és lakcímkártya alapján tudjuk ellenőrizni, hogy az 
űrlap helyesen van-e kitöltve. 

Figyelem, amennyiben a jelölt németül is fel kívánja tüntetni a nevét a szavazólapon, 
akkor egy külön CD-n kell word formátumban csupa nyomtatott nagybetűvel németül 
felírni a jelölt nevét és mellékletként a regionális irodába a papíralapú 
nyomtatványokkal együtt leadni. 

Szükséges még behozni a kitöltött és a jelölt által aláírt A6 „Ajánlóív igénylése” nevű 
nyomtatványt, melyet jelölő szervezet, ÉMNÖSZ elnökének szintén alá kell írnia. 

3.) A7 nyomtatvány: a település kap egy meghatalmazást az ÉMNÖSZ részéről egy 
általuk kijelölt személyre, aki helyben beviszi a kitöltött és mindkét fél által aláírt A6 
nyomtatványokat a helyi választási irodába, hogy a jelöltek részére kikérje az ajánló 
íveket. Legkorábban augusztus 25-én hétfőn lehet az ajánló íveket kihozni a 
helyi/kerületi választási irodából. Legkésőbb szeptember 08-án kell beadni a 
megfelelő számú aláírást az ajánló íveken egy időben az E3 lappal.  

Figyelem!  A meghatalmazott az ajánló íveket saját személyes felelősségére veszi át! 
Vagyis ha megrongálódik, elveszik, akkor az ÉMNÖSZ behajtja laponként a 10 000 
Ft-ot. 

4.) Azon településen, ahol ezt igénylik az ÉMNÖSZ bejelent egy megfigyelőt, aki a 
választás napján a nemzetiségi szavazókörben az ÉMNÖSZ megfigyelője lesz. A 
bejelentés végső határideje: 2014. szeptember 26. 16.00 óra. Ha valaki kéri, kérem, 
időben kezdje el intézni, hogy a szükséges nyomtatvány elkészüljön és eljusson a 
településre. 

6.) A német nemzetiségi regisztráció folyamatos! Az vehet részt az október 12-i 
német nemzetiségi választáson, aki legkésőbb 2014. szeptember 26. (péntek) 16 
óráig leadja regisztrációját a helyi választási irodában (vagy interneten) és az 
elfogadásra kerül.  

Az vonatkozó adatlapokat (A6, A7, E3) a jegyzőkönyvhöz csatolja. Amennyiben 
kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat nincs, kéri, fogadják el a tájékoztatást.  
 

 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy – 3 igen, azaz egyhangú szavazás 
mellett (4 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza: 

 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 

25/2014.(VIII.25.) NNÖ határozata 
 

A 2014. évi német nemzetiségi önkormányzati választások előkészítése 
 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy a 2014. évi német nemzetiségi 
önkormányzati választások előkészítéséről szóló tájékoztatót elfogadja. 
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2.  A 2014. szept. 6-14. között lebonyolításra kerülő német nemzetiségi hét 
programjainak összeállítása 
Előadó: elnök 

 
Rack Ferencné: Ismerteti a Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselőivel a 2014. 
évi Német Nemzetiségi Hét programjait.  
Amennyiben kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat nincs, a vitát lezárja és az általa 
ismertetett programot teszi fel szavazásra.  

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy – 3 igen, azaz egyhangú szavazás 
mellett (4 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza: 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 
26/2014.(VIII.25.) NNÖ határozata 

 

A Német Nemzetiségi Hét programjának előkészítése 
 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy a Német Nemzetiségi Hét 
programjáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és elfogadja. 
 
A programot a határozat melléklete tartalmazza. 
 

3. A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola, a NNÖ és Turwaller 
Stammtisch Egyesület 2015. évi közös programtervének összeállítása 
Előadó: elnök 
Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy tagjainak a napirendhez kérdése, 
észrevétele, hozzászólása, javaslata nincs.  
Rack Ferencé elnök a közös programtervet teszi fel szavazásra. 
 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy – 3 igen, azaz egyhangú szavazás 
mellett (4 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza: 

 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 
27/2014.(VIII.25.) NNÖ határozata 

 

A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola, a NNÖ és Turwaller 
Stammtisch Egyesület 2015. évi közös programtervének összeállítása 

 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi 
Általános Iskola, a Turwaller Stammtisch Egyesület és a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Biatorbágy 2015. évi közös programtervét megtárgyalta és elfogadja. 
 
A programot a határozat melléklete tartalmazza. 
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Rack Ferencné: Több hozzászólás, észrevétel, javaslat nem lévén megköszöni a 
munkát, az ülést bezárja. 

 

k.m.f. 

 

 Rack Ferencné Steer Ferenc 
 elnök jegyzőkönyv-hitelesítő 
   


