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Iktatószám: Sz-104-10/2016. 
J e g y z ő k ö n y v 

 
Készült: A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 2016. november 7-én, a 

Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Iskola (Biatorbágy, Karinthy Frigyes u. 3.) 
épületében, 17 órakor megtartott üléséről. 

Jelen vannak:  
Rack Ferencné   elnök  
Wéber Ferencné elnökhelyettes 
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 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. Intézményvezetői megbízatással összefüggő kérdésekről 

 
 

1. Intézményvezetői mandátummal összefüggő kérdésekről 
Előadó: elnökhelyettes 

 
Rack Ferencné: A napirendnél sem a vitában, sem a szavazásban nem kíván részt 
venni. Átadja a szót Wéber Ferencné elnökhelyettesnek. 
 
Wéber Ferencné: A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola 
intézményvezetőjének Rack Ferencnének 2017. évben lejár az első ciklusos 
intézményvezetői mandátuma. Jogszabály szerint „Az intézményvezető kiválasztása 
- ha e törvény másképp nem rendelkezik - nyilvános pályázat útján történik. A 
pályázat mellőzhető, ha az intézményvezető ismételt megbízásával a fenntartó és a 
nevelőtestület egyetért. Egyetértés hiányában, továbbá az intézményvezető 
harmadik és további megbízási ciklusát megelőzően a pályázat kiírása kötelező.” 
A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 22. § (3)-(4) bekezdése szerint: „A nemzetiségi 
nevelés-oktatásban részt vevő iskolák esetében egyetértési jog illeti meg a 
nemzetiségi önkormányzatot, ezért az illetékes nemzetiségi önkormányzatok 
véleményét ki kell kérni.” 
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Véleménye szerint Rack Ferencné elhivatott és igazgatói munkáját nagyra értékeli. 
Javasolja, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat támogassa az igazgatói 
mandátum meghosszabbítását. 
 
Amennyiben kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat nincs, a vitát lezárja és az általa 
ismertetett javaslatot teszi fel szavazásra.  
 
 

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

 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 

55/2016.(XI.07.) NNÖ határozata 
 

Intézményvezetői megbízatással összefüggő kérdésekről 
 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy Rack Ferencnének a Ritsmann Pál 
Német Nemzetiségi Általános Iskola igazgatójának első ciklusban végzett elhivatott 
munkáját nagyra értékeli, egyetért a 2. ciklusra történő további igazgatói 
megbízatásával, támogatja intézményvezetői megbízatásának meghosszabbítását. 
 
 
Rack Ferencné: Több hozzászólás, észrevétel, javaslat nem lévén megköszöni a 
munkát, az ülést bezárja. 

 

k.m.f. 

 

 Rack Ferencné Wéber Ferencné 
 elnök jegyzőkönyv-hitelesítő 
   


