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Iktatószám: Sz-104-5/2016. 

J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 2016. március 23-án, a 

Tájházban(Biatorbágy, Fő u. 92.), 17 órakor megtartott üléséről. 

Jelen vannak:  

Rack Ferencné   elnök  
Wéber Ferencné elnökhelyettes 
Steer Ferenc   képviselő 
Bechler Gyula  képviselő 
Varga László   alpolgármester 
Ébner György  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 Biatorbágy– 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 Biatorbágy – 4 igen, azaz egyhangú szavazás 
mellett (4 fő képviselő volt jelen a szavazáskor), határozathozatal mellőzésével – a 
következő napirendek megtárgyalását fogadja el: 
 
Napirend: 
1. A Tájház működési engedélyével kapcsolatos kérdések 
 
1. A Tájház működési engedélyével kapcsolatos kérdések 

Előadó: elnök 
 
Rack Ferencné: Tájékoztatta a jelenlévőket a Tájház működési engedélyének 
beszerzésével kapcsolatban felmerült kérdésekről. A működési engedélykérelem 
benyújtásához mellékelni szükséges egy muzeológus szakemberrel történt 
megállapodást, ill. a Tájház internet és telefon elérhetőségét.  
 
 

Amennyiben kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat nincs, a vitát lezárja és az általa 
ismertetett javaslatot teszi fel szavazásra.  

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 

26/2016.(II.23.) NNÖ határozata 
 

A Tájház működési engedélyével kapcsolatos kérdések 
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A tájház működési engedély kérelemhez szükséges feltételek biztosításáról - az 
Ingatlanhasználattal egybekötött közfeladat-ellátási megállapodásban foglaltak 
szerint – a NNÖ egyeztető megbeszélést kezdeményez Biatorbágy Város 
polgármesterével és jegyzőjével. 
Az egyeztető megbeszélést követően a NNÖ muzeológus szakembert kér fel a 
Tájházban elhelyezett ingóságok leltárának elkészítéséhez. 
 

 

 
 
Rack Ferencné: Több hozzászólás, észrevétel, javaslat nem lévén megköszöni a 
munkát, az ülést bezárja. 

 

k.m.f. 

 

 Rack Ferencné Wéber Ferencné 
 elnök jegyzőkönyv-hitelesítő 
   


