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Iktatószám: Sz-3-7/2018. 

J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 2018. március 30-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 vezetőjének ideiglenes megbízásáról 

Előadó: elnök 
 
2. Egyebek 
 
 
1. A Bechtold Tájház vezetőjének ideiglenes megbízásáról 

Előadó: elnök 
 
 
Rack Ferencné: A Bechtold Tájház vezetőjének, Fischer Ritának vezetői kinevezése 

2018. március 31-én lejár. A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy által 

fenntartott tájház vezetői feladatainak ellátására pályázat kiírására került sor. A 

pályázat elbírálásáig javasolja  2018. április 01-től 2018. május 2-ig ideiglenesen 

Steiner Andreát megbízni a tárlatvezetői és a vezetői feladatok ellátásával.  

 

 

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 

23/2018. (III. 30.) NNÖ határozata 
 

A Bechtold SvábTájház Biatorbágy vezetőjének ideiglenes megbízásáról 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy, mint fenntartó és működtető, a 

Bechtold Sváb Tájház Biatorbágy vezetői feladataira kiírt pályázat elbírálásáig, illetve 

a végleges kinevezés létrejöttéig, 2018. április 1-jétől 2018. május 2-ig ideiglenesen 

megbízza Steiner Andreát (sz: Steiner Andrea, an: Malea Ilona, lakcíme: 2051 

Biatorbágy, Fő u. 43.) a vezetői, illetve tárlatvezetői feladatok ellátásával.  

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy felhatalmazza az elnököt a 

vonatkozó megbízási szerződés aláírására. 

 
 
2.  Egyebek 
 
A Pest Megyei Német Önkormányzattal kötött szolgáltatási szerződésről 
 
Rack Ferencné: Tájékoztatásul elmondja, hogy a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Biatorbágy 2018. március 8. dátummal szolgáltatási szerződést kötött 
a Pest Megyei Német Önkormányzattal a 2018. április 8-án megtartandó 
országgyűlési képviselők általános választásával kapcsolatban, az alábbi feladatok 
elvégzésére: 

- A Német Nemzetiségi Önkormányzat kampánytevékenységet folytat annak 

érdekében, hogy kellő számú választópolgár regisztráljon a magyarországi 

német nemzetiségi választói névjegyzékre, az országgyűlési 

képviselőválasztásra kiterjedően.  

- A NNÖ a településen kampányt folytat annak érdekében, hogy a szavazás 

napján a regisztrált állampolgárok minél nagyobb számban szavazzanak a 

német listára.  

Kéri, hogy a képviselők a szolgáltatási szerződést utólagosan hagyják jóvá. A 
megrendelő (PMNÖ) a fent részletezett tevékenységért a szolgáltatónak (NNÖ) 
mindösszesen 150.000.-Ft-ot fizet számla ellenében.  
 

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 
24/2018. (III. 30.) NNÖ határozata 

 
A Pest Megyei Német Önkormányzattal kötött szolgáltatási szerződésről 

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy jóváhagyja a 2018. március 8. 
dátummal megkötött szolgáltatási szerződést a Pest Megyei Német Önkormányzattal 
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a 2018. április 8-án megtartandó országgyűlési képviselők általános választásával 
kapcsolatban, az alábbi feladatok elvégzésére: 

- A Német Nemzetiségi Önkormányzat kampánytevékenységet folytat annak 

érdekében, hogy kellő számú választópolgár regisztráljon a magyarországi 

német nemzetiségi választói névjegyzékre, az országgyűlési 

képviselőválasztásra kiterjedően.  

- A NNÖ a településen kampányt folytat annak érdekében, hogy a szavazás 

napján a regisztrált állampolgárok minél nagyobb számban szavazzanak a 

német listára.  

A megrendelő (PMNÖ) a fent részletezett tevékenységért a szolgáltatónak (NNÖ) 
mindösszesen 150.000.- azaz egyszázötven-ezer Ft-ot fizet számla ellenében. 

A Szolgáltatási szerződés a határozat melléklete tartalmazza.  
 
 
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

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

 

k.m.f. 

 

 Rack Ferencné Wéber Ferencné 
 elnök jegyzőkönyv-hitelesítő 
   


