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Iktatószám: Sz-89-6/2017. 
J e g y z ő k ö n y v 

 
Készült: A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 2017. április 6-án, 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. A Bechtold Sváb Tájház Biatorbágy vezetői feladatainak ellátásáról 
2. A Bechtold Sváb Tájház Biatorbágy gondnoki feladatainak ellátásáról 
3. A Bechtold Sváb Tájház Biatorbágy utcafronti homlokzatán az intézményt jelölő 
kőtábla elhelyezéséről   
4. A Bechtold Sváb Tájház bejárati ajtaján elhelyezendő, nyitva tartást jelölő réztábla, 
házszámtábla, valamint az épületben a mosdókat jelölő ikonokat tartalmazó táblák 
elhelyezéséről 
5. Egyebek 
 

 
1. A Bechtold Sváb Tájház vezetői feladatainak ellátásáról 

Előadó: elnök 
 
Rack Ferencné: Javasolja, hogy az NNÖ 2017. április 1-jétől 2018. március 31-éig 
ideiglenes megbízási szerződést kössön a vezetői feladatok ellátására Fischer 
Ritával. 
 
 
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: 
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Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 

20/2017.(IV.06.) NNÖ határozata 

A Bechtold Sváb Tájház Biatorbágy vezetői feladatainak ellátásáról 

 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy a Bechtold Sváb Tájház Biatorbágy 
(továbbiakban: Intézmény) magasabb vezetői feladatainak ellátására 2017. április 1-
jétől 2018. március 31-éig Fischer Ritát (Budapest, 1963. 01. 02., an: Falusi Anna), 
mint az Intézmény kinevezett közalkalmazottját bízza meg. 

 
 
 
2.  A Bechtold Sváb Tájház Biatorbágy gondnoki feladatinak ellátásáról 

Előadó: elnök 
 
Rack Ferencné: Javasolja, hogy az NNÖ a Bechtold Tájház Biatorbágy gondnoki 
feladatinak ellátására Kindl Imre Ferenccel kössön megbízási szerződést 2017. 
április 1-jétől 2018. március 31-éig. 
 
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 
21/2017.(IV.06.) NNÖ határozata 

 

A Bechtold Sváb Tájház Biatorbágy gondnoki feladatinak ellátásáról 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy a Bechtold Tájház Biatorbágy  
gondnoki feladatinak ellátására 2017. április 1-jétől 2018. március 31-éig megbízási 
szerződést köt Kindl Imre Ferenccel (Budapest, 1953.09.09., an: Várhelyi Katalin). 

Melléklet: Megbízási szerződés 
 
 
3. A Bechtold Sváb Tájház Biatorbágy utcafronti homlokzatán az intézményt 

jelölő kőtábla elhelyezéséről 
Előadó: elnök 

 
Rack Ferencné: A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy előző ülésén az 
információs táblákra vonatkozó árajánlatok elkészítésével bízta meg Lelkes Márk 
szobrászművészt, mivel az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság 
Regionális Programokat Ellenőrző Igazgatósága a „Biatorbágy funkcióbővítő 
városfejlesztése” című projekt szerint ellenőrzést hajtott végre a konzorciumvezető  



3 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatánál. Az ellenőrzés során a műszaki létesítmények 
rendeltetése és paraméterei is a vizsgálat tárgyát képezték, így többek között, hogy a 
helytörténeti kiállítás nem azonosítható be, mivel semmiféle információ nem áll 
rendelkezésre a helyszínen az épület funkcióját illetően. Lelkes Márk a vonatkozó 
árajánlatát megküldte. Javasolja, hogy ennek alapján kérjék fel Lelkes Márkot, hogy 
a Bechtold Sváb Tájház utcafronti homlokzatán helyezze el az intézményt jelölő 
kőtábla feliratot. 
 
 
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 
22/2017.(IV.06.) NNÖ határozata 

A Bechtold Sváb Tájház Biatorbágy utcafronti homlokzatán az intézményt 
jelölő kőtábla elhelyezéséről 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy felkéri Lelkes Márk 
szobrászművészt, hogy – az NNÖ részére megküldött árajánlat szerint  készítse el, 
és a Bechtold Sváb Tájház utcafronti homlokzatán helyezze el az intézményt jelölő 
kőtábla feliratot. 

Az árajánlatokat a határozat melléklete tartalmazza. 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

4. A Bechtold Sváb Tájház Biatorbágy bejárati ajtaján elhelyezendő, nyitva 
tartást jelölő réztábla, házszámtábla, valamint az épületben a mosdókat 
jelölő ikonokat tartalmazó táblák elhelyezéséről 
Előadó: elnök 

 
Rack Ferencné: Mint ismeretes, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság 
Regionális Programokat Ellenőrző Igazgatósága a „Biatorbágy funkcióbővítő 
városfejlesztése” című projekt szerint ellenőrzést hajtott végre a konzorciumvezető 
Biatorbágy Város Önkormányzatánál. Az ellenőrzés során a műszaki létesítmények 
rendeltetése és paraméterei is a vizsgálat tárgyát képezték, így többek között a 
Tájház látogathatóságát illetően, valamint, hogy az akadálymentes mosdó 
tájékoztató táblája látássérültek számára nem nyújt tájékoztatást (Braille írás). 
Tekintettel arra, hogy Biatorbágy Város Önkormányzata, mint tulajdonos az ingatlant 
megállapodás keretében a Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 
használatába adta, így a Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágynak 
gondoskodni kell a feltárt hiányosságok pótlásáról. Jól látható helyen tájékoztatást 
kell nyújtani a Bechtold Sváb Tájház működési rendjéről, nyitva tartásáról és az 
akadálymentes mosdó megfelelő tájékoztató tábla elhelyezéséről. 
Javasolja, hogy önkormányzatuk rendelje meg a Bechtold Tájház bejárati ajtaján 
elhelyezendő, az intézmény nyitva tartását jelölő réztáblát, a házszámtálát, valamint 
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az épületben a mosdókat jelölő ikonokat tartalmazó táblákat, melyeken braille írással 
is szerepel a felirat. 

 
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 
23/2017.(IV.06.) NNÖ határozata 

A Bechtold Sváb Tájház biatorbágy bejárati ajtaján elhelyezendő, nyitva tartást 
jelölő réztábla, házszámtábla, valamint az épületben a mosdókat jelölő ikonokat 

tartalmazó táblák elhelyezéséről 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy megrendeli a Bechtold Tájház 
bejárati ajtaján elhelyezendő, az intézmény nyitva tartását jelölő réztáblát, a 
házszámtálát, valamint az épületben a mosdókat jelölő ikonokat tartalmazó táblákat, 
melyeken braille írással is szerepel a felirat. 

 
5. Egyebek 

Előadó: elnök 
 
Rack Ferencné: A NNÖ a korábbi határozatának megfelelően megkezdi a torbágyi 
temetőben lévő katonai síremlék rendbetételét és gondozását.  

 
 
 

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

 

k.m.f. 

 

 Rack Ferencné Wéber Ferencné 
 elnök jegyzőkönyv-hitelesítő 
   


