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Iktatószám: Sz-89-10/2017. 
J e g y z ő k ö n y v 

 
Készült: A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 2017. augusztus 25-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. Német Nemzetiségi Hét programjainak összeállítása, előkészítése 
2. Iskolaudvar rendezés, tanévkezdő programok támogatása 
3. Egyebek 

 
 

1. Német Nemzetiségi Hét programjainak összeállítása, előkészítése 
Előadó: elnök 

 
Rack Ferencné: Tájékoztatta NNÖ képviselőit, hogy a Német Nemzetiségi Hét 
előkészületei megtörténtek. Ismerteti a programokat: 
 
 

09.11. Boule mérkőzések – délelőtt diákoknak, 16 órától felnőtteknek – a Ritsmann iskola 
udvarán, a Turwaller Stammtisch Egyesület közreműködésével.  

 
09.12. Ritsmann Olimpia a Kolozsvári utcai sportpályán, az iskolai Sport és Szabadidő 

Munkaközösség szervezésében. 
 

09.14. Ritsmann-nap – helytörténeti túra, az iskola Nyelvi Munkaközösségének  
szervezésében.  
 

09.16. Táncház 16 – 17 óráig a Juhász Ferenc Művelődési Központban, a Ritsmann 
iskola tánctanárainak szervezésében.   
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09.17. 15 órától Patakparti Polkaparty a Tájházban a NNÖ szervezésében.  

 
Az elnök Javasolja, hogy a NNÖ a Német Nemzetiségi Hét programjainak 
lebonyolításához a 2016. évi költségvetése terhére biztosítson fedezetet. 

 
 

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 
37/2017. (VIII. 25.) NNÖ határozata 

 
A Német Nemzetiségi Hét programjainak lebonyolításához való hozzájárulásról 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy a NNÖ a Német Nemzetiségi Hét 
programjainak lebonyolításához a 2017. évi költségvetése terhére 200.000.-Ft 
fedezetet biztosít. 

 
 
2.  Iskolaudvar rendezés, tanévkezdő programok támogatása 

Előadó: elnök 
 
Rack Ferencné: Javasolja, hogy a korábbi évekhez hasonlóan, a NNÖ a Ritsmann 
iskola 1. osztályosainak tanévkezdéséhez, fogadásához szükséges eszközök, 
anyagok, kellékek beszerzéséhez. (Schultüte, tantermek dekorációja) a 2017. évi 
költségvetése terhére járuljon hozzá. 

 
 

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 
38/2017. (VIII. 25.) NNÖ határozata 

Iskolaudvar rendezés, tanévkezdő programok támogatása 
 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2017. évi költségvetése terhére 400.000.-Ft 
összeggel anyagi támogatást nyújt a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános 
Iskola tanévkezdéséhez, valamint támogatja az iskolaudvar rendezést és a tanévkezdő 
programokat.  

 
 
 
 

Megjegyzés [s1]: gondolom 400.000 
forint vagy 40.000 forint? 



3 
 

 
3. Egyebek 

Előadó: elnök 
 
Rack Ferencné: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az ÉMNÖSZ következő 
közgyűlésére 2017. szeptember 8-án, Vecsésen kerül sor, melynek témái a pályázati 
rendszer és a 2018. évi választások lesznek.  

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

 

k.m.f. 

 

 Rack Ferencné Wéber Ferencné 
 elnök jegyzőkönyv-hitelesítő 
   


