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Iktatószám: Sz-17-3/2019. 

J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 2019. március 26-án, a 

Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Iskola (Biatorbágy, Karinthy Frigyes u. 3.) 

épületében, 18 órakor közmeghallgatással egybekötött üléséről. 

Jelen vannak:  

Rack Ferencné   elnök  
Wéber Ferencné elnökhelyettes 
Steer Ferenc   képviselő 
Bechler Gyula  képviselő 
Pintér Tiborné  Tiefe Wurzeln Alapítvány elnöke 
Varga László  alpolgármester 
Közmeghallgatáson megjelent érdeklődők 

 
 
Rack Ferencné: Köszönti a megjelenteket. A nemzetiségi önkormányzatnak törvényi 
kötelezettsége, hogy évente egy alkalommal közmeghallgatást tartson. Az elnök 
megállapítja, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat határozatképes, az ülést 
megnyitja és javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőjére Bechler Gyula és Steer 
Ferenc 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. Tájékoztató a német nemzetiségi önkormányzat 2018. évi tevékenységéről, a 

2019. évi feladatairól, költségvetési koncepciójáról 

2. A 2019. évi programterv bemutatása 

3. Beszámoló a Tiefe Wurzeln Mély Gyökerek Alapítvány 2018. évi 

tevékenységéről  

4. A nemzetiségi oktatási-nevelési intézményekkel kapcsolatos aktuális kérdésekről 

5. Kérdések, felvetések 

 
 

1. Tájékoztató a német nemzetiségi önkormányzat 2018. évi tevékenységéről, a 
2019. évi feladatairól, költségvetési koncepciójáról 
Előadó: elnök 

 

Rack Ferencné: Beszámol a Német nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi 

tevékenységéről, kiemelve az érdekvédelem fontosságát, különös tekintettel az 

oktatási-nevelési intézményekben. Néhány szóban összefoglalja az elmúlt év 
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működésével kapcsolatos feladatait, illetve tevékenységükről mond néhány szót. 

Alapvető feladata a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak a német nemzetiségi 

érdekek védelme, képviselete, különös tekintettel a köznevelési intézményeket érintő 

kérdésekben. Kiemelt feladatnak tekintik az anyanyelv, a kultúra és a hagyományok 

megőrzésében, tovább örökítésében végzett feladatukat.  A Német Nemzetiségi 

Önkormányzat több mint 20 éves működése alatt megtapasztalhatták, hogy egyes 

ügyekben egyetértési joga van más ügyekben a települési önkormányzat felé, egyéb 

szervezeteknél pedig javaslattételi és kezdeményezési joggal élhet. A Német 

Nemzetiségi Önkormányzat finanszírozásában meghatározó az állami költségvetési 

hozzájárulás, melyet a mindenkori, éves szinten megfogalmazott költségvetési 

törvény határoz meg. Ez alkotja a működési támogatásukat. Ezen túl pedig 

feladatalapú támogatásban részesül, melynek pontszámait és az ahhoz rendelet 

keretösszegeket az ülések, a jegyzőkönyvek és a határozatok döntik el. Ez az állami 

támogatás.  A települési önkormányzati támogatást is élvezhet a helyi nemzetiségi 

önkormányzat. Ez az esetükben természetbeni juttatásban fogalmazódik meg a helyi 

önkormányzat részéről. Rendelkezésükre bocsátja a Juhász Ferenc Művelődési 

Központot a rendezvényeik, programjaik lebonyolításához és pénzbeli támogatást is 

nyújt pályázati keretek között. Különösen igaz ez, hogy az udvarrendezéshez is 

jelentős mértékben hozzájárult, ami közvetlenül nem a nemzetiségi önkormányzatot, 

hanem a köznevelési intézményt érinti. A tájház működési költségeinek a 

finanszírozásában civil szervezetek, mint a Turwaller Stammtisch Egyesület pályázat 

útján történő támogatása is a helyi önkormányzatnak köszönhető. Néhány szót 

szeretne szólni az elmúlt évi kitűzött feladatairól, illetve tevékenységükről. Sokan 

szembesültek vele, hogy hatalmas felújításon ment át a Ritsmann iskola udvara. 

Ebben a Német Nemzetiségi Önkormányzat is kezdeményező és támogató szerepet 

vállalt.  A német önkormányzat védnökséget vállalt az iskolai versenyek 

lebonyolításában, támogatja a megyei énekverseny lebonyolítását, ez az elmúlt 

évben is így történt. A Ritsmann iskola tanévzáró ünnepélyén átadja a hagyományos, 

a német önkormányzat által alapított díjakat, mint a Ristmann Pál Díjat és a Der Die 

Beste Díjat. A tájház működési költségeihez hozzájárultak az elmúlt évben. A 

muzeális anyag további gyarapításában is jelentős szerepet vállaltak. Itt szeretné 

megköszönni minden adományozónak, aki gazdagította ezt a gyűjteményt. A 

hagyományos rendezvényeik is megszervezésre kerültek, ahol a rendezvények 

előkészítésében, lebonyolításában is jelentős szerepet vállaltak, úgy, mint a svábbál, 

a farsangi rendezvények, a kitelepítési megemlékezés és a környező településeken 

a kórus és a helyi zenei és táncos találkozókon. A városünnepen is kiemelt feladatuk 

volt és aktívan közreműködtek.  A Német Nemzetiségi Hét, ami a torbágyi búcsúhoz 

kapcsolódóan minden évben megrendezésre kerül, ott is nagyon gazdag programot 

kínáltak a gyerekeknek és a felnőtteknek is. A 2019-es év legfontosabb célkitűzései: 

továbbra is kiemelt feladatuknak tekintik a német nemzetiségi közösség 

érdekvédelmét, szellemi és anyagi kultúrájának a megőrzését, az identitás 

megőrzését és továbbörökítését. E cél elérése érdekében ünnepeket, 

megemlékezéseket, kulturális rendezvényeket szerveznek és itt meghatározó 

szerepet vállalnak. A helyi rendezvények megtartásában a Német Nemzetiségi 

Önkormányzat szorosan együttműködik a Német Nemzetiséghez kötődő helyi 

szervezetekkel, zenekarokkal, tánccsoportokkal, egyesületekkel, oktatási és nevelési 
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intézményekkel és az egyházakkal is, akikkel a korábbi években együttműködési 

megállapodást kötött, mely kiterjed a közösen szervezett rendezvényekre is. Ebben 

az évben is biztosíték van arra, hogy az állam fedezetet nyújt a német nemzetiségi 

önkormányzat működési feltételeinek a biztosításához. A tárgyi és kulturális emlékek 

gyűjtését, rendszerezését, a hagyományok hiteles őrzését továbbra is kiemelt 

feladatnak tekintik. Vállalt feladatuk továbbra is a Ritsmann iskolában elnyerhető 

díjak és az ezzel járó jutalmak átadása. Az elmúlt évben is és folytatva ezt a munkát, 

az idei évben is tervezik, hogy tevékenyen részt vesznek és segítik a Ritsmann 

iskola udvarának rendezését, illetve a munkálatok befejezését. Ebben támogatólag 

állnak a kérdéshez. A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018-ban jelentős lépésre 

szánta el magát. Határozatot hozott arról, hogy a 2019/2020-as tanévtől kezdődően 

át kívánja venni az Érdi Tankerületi Központtól a Ritsmann Iskola fenntartói feladatait 

és élt az átszervezéssel kapcsolatos egyetértési jogával. 2020. szeptember 1-jén 

lépett hatályba a Nemzeti Köznevelésről szóló törvény. Ez jelentős mértékben 

átalakította a közoktatást. 2013. január 1-jétől az állam átvette az iskolák 

fenntartását. A törvény már akkor is lehetőséget adott a települési nemzetiségi 

önkormányzatoknak a köznevelési intézmények fenntartására. Az áttörést 2013. 

október 1-jén hatályba lévő rendelkezés hozta meg, hiszen ez kedvező helyzetbe 

hozta a helyi nemzetiségi önkormányzatokat. A köznevelési törvény módosítása a 

fenti időponttól lehetőséget biztosít arra, hogy a nemzetiségi önkormányzatoknak, 

mint intézményfenntartóknak az állam támogatást nyújtson. Ennek értelmében a 

települési nemzetiségi önkormányzatok is ugyanolyan finanszírozási feltételekkel 

vehetnek át nemzetiségi oktatású nevelési intézményt, mint az országos nemzetiségi 

önkormányzatok, illetve az egyházi fenntartók. Ez azt jelenti, hogy úgy az itt dolgozók 

bérét, mind az iskola működéséhez szükséges anyagi forrásokat az állami biztosítja. 

Amiért megszületett ez a döntés, több okra vezethető vissza. Mint intézményvezető 

látta azokat a nehézségeket, ami a központosított fenntartásból adódott. 50 iskola 

tartozik jelenleg az Érdi Tankerületi Központhoz, köztük a saját iskolájuk is. Úgy 

gondolja, hogy a fenntartóváltás eredményeképp sokkal átláthatóbbá válik az 

intézmény finanszírozása, láthatóvá válnak a bevételek, tervezhetővé válnak a 

folyamatok és a felhasználás, az elszámolás is nyilvánvalóvá válik ezáltal. További 

kedvező változást jelenthet a fenntartóváltás tekintetében, hogy a fenntartó és az 

iskola közti távolság minimálisra csökken, igazodva a helyi sajátosságokhoz, a 

nyelvhez és hagyományokhoz igazodó rendszer még jobban megerősödhet és az 

intézménnyel kapcsolatos hatáskörök egy helyi szinten választott testület 

hatáskörébe kerülnek. Ezt a kezdeményezést a helyi önkormányzat is támogatta. Ez 

egy hosszú folyamat. Novemberben született meg a döntés, szakértő bevonásával 

elkezdődött a fenntartóváltással kapcsolatos dokumentáció összeállítása, amely a 

mai napig tart. Az érintett szervezetektől véleményeket kellett beszerezni, illetve a 

helyi önkormányzatnak kellett meghozni határozatokat a fenntartóváltás 

lebonyolítása érdekében. Várhatóan április 30-ig megszületik a miniszteri döntés a 

fenntartóváltásról. Minden véleményezésre és egyetértésre jogosult szerv, amely a 

német önkormányzat, támogatta a kezdeményezést, tehát nem lesz akadálya a 

fenntartóváltásnak. Ez az idei év nagy feladata és nem ér véget azzal, hogy április 

30-án megszületik ez a döntés, hiszen akkor kezdődik igazán a nagy munka, mert az 

összes anyagot az államkincstártól elkezdve mindenféle fórumokon, informatikai 
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rendszeren át kell vezetni az alkalmazottaktól elkezdve mindent. Reményeik szerint 

2019 szeptemberétől helyi nemzetiségi önkormányzat fenntartásában lesz az 

intézmény. Ami még az idei évben nagy örömükre várhatóan elkészül – erről is 

megszületett a helyi önkormányzatnak a döntése – és ebben is kezdeményező 

szerepet vállalt a nemzetiségi önkormányzat, hogy várhatóan a városünnepen 

kerülnek átadásra a bevezető utak mentén elhelyezésre kerülő német nyelvű 

helységnévtáblák. Ez évek óta tettek kísérletet erre vonatkozóan és úgy tűnik, hogy 

ez az idén megvalósul. Ugyanígy, egy hosszú folyamat eredményeként a torbágyi 

temetőben már helyreállításra került a német katonai síremlék és a szükséges 

előkészületek megtörténtek a biai temetőben lévő német katonai síremlék 

helyreállításával kapcsolatban is.  

Az elmúlt évben 12 ülésük volt, ahol 54 határozatot hoztak, a tavalyelőtti évben 14 

ülés, 46 határozat volt.  

 

 

2.  A 2019. évi programterv bemutatása 

Előadó: elnökhelyettes 

 

Rack Ferencné: Felkéri Wéber Ferencné elnökhelyettest, hogy röviden foglalja 

össze a lezajlott, illetve az önkormányzatuk előtt álló eseményeket. Mint mondta, az 

együttműködési megállapodás értelmében ezek a programok a Német Nemzetiségi 

Önkormányzat, a Turwaller Stammtisch Egyesület és a Ritsmann Iskola közös 

rendezvényei és a legjelentősebbeket mondja el, amelyekről folyamatosan 

tájékoztatják a közösséghez tartozókat. 

Wéber Ferencné ismerteti a jelenlévőkkel a Német Nemzetiségi Önkormányzat, a 

Turwaller Stammtisch Német Nemzetiségi Kultúráért Egyesület és a Ritsmann Pál 

Német nemzetiségi Általános Iskola közös, 2019. évi programtervét. Túl vannak a 

német ajkú lakosság kitelepítésének iskolai, illetve városi megemlékezésén. Az 

önkormányzat rendezvénye, a Falu disznótorán is közreműködők voltak. Megvolt az 

iskolai svábbál, egy házi német énekverseny és ennek a folytatása, a megyei német 

énekverseny áll előttük. Ez lesz a következő rendezvény. Hagyományos 

rendezvényeik a húsvéti népszokások, polkaparti (ebből négy lesz, kettő tavasszal, 

egy nyáron és egy ősszel), a Német Nemzetiségi Hét, a Márton napi lámpás 

felvonulás, a jótékonysági rendezvény, adventi előkészületek, illetve adventi 

gyertyagyújtás. Iskolai szintű rendezvény még a német nyelvi záróvizsga a 8. 

osztályosoknak, illetve német tanulmányi versenyek. Nagy rendezvényük lesz az 

idén az iskolában, május 4-én, mely egy jubileumi rendezvény – 25 éves a német 

nemzetiségi oktatás. Együttműködnek a testvérvárosi napok rendezvénysorozat 

lebonyolításában, úgy Biatorbágyon, mint Herbrechtingenben. Lesz egy zarándokút, 

illetve még a Stammtisch Egyesület közgyűlése.  

Rack Ferencné: A pontos időpontokról, dátumokról folyamatosan tájékoztatják majd 

a közösség tagjait.  
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3. Beszámoló a Tiefe Wurzeln Mély Gyökerek Alapítvány 2018. évi 

tevékenységéről 

Előadó: elnök 

 

Rack Ferencné: Felkéri Pintér Tibornét, a Tiefe Wurzeln Alapítvány elnökét, hogy 

röviden számoljon be az alapítvány elmúlt évi működéséről. 

 

Pintér Tiborné: A számviteli törvény előírásai szerint elkészült az alapítvány 

egyszerűsített beszámolója. A nemzeti adóhivatal felé az év során benyújtásra került 

valamennyi kötelező bevallás és adatszolgáltatás. 2018. január 1-jén a pénztárban 

4365.-Ft, a számlavezető bankban pedig 9.330.098.-Ft volt. ezt az évet ilyen nagy 

tőkével kezdték. Honnan volt ez a pénz? 2017 decemberében az egyik támogató 

vállalkozó átutalt a számlára 15 millió Ft-ot. Abból az év végéig 6 millió Ft előleget 

kellett fizetni az udvar felújítását végző cégnek, hogy a tavaszi földmunkák el 

tudjanak kezdődni. A 2018. évben a következő bevételeik voltak:  

- támogatások magánszemélyektől, vállalkozóktól 3.819.000.-Ft 

- támogatás Biatorbágy Önkormányzatától (amit ezen a fórumon is szeretne 

megköszönni) : 12600.0000.-Ft 

- SZJA 1%-a: 773.054.-Ft. Erről tavaly is beszélt. Ez a 2017-ben kiutalt, de 

2018-ban felhasznált összeg. 

- Egyéb bevétel: 709.-Ft. 

Az év során a következő költségek keletkeztek: 

- iskolaudvar projektköltség: 30447.562.-Ft 

- rendezvényköltség: 348.000.-Ft 

- bankköltség: 114.484.-Ft 

- fellépő ruha, egyenruhaköltség (egyen póló, amely használatba került): 

1.069.579.-Ft 

- versenyek nevezési díja: 376.200.-Ft 

- egyéb költségek: 12.294.-Ft. 

2018. december 31-én a pénztárban 11.545.-Ft, a számlavezető bankban pedig 

783.411.-Ft pénzmaradvány volt. 

A 2018. évben elköltésre került a 2017-ben kiutalt SZJA 1%-a, amely 773.054.-Ft 

volt. Ez az összeg a versenyek nevezési díja és az iskolaudvar felújítására lett 

fordítva. Ami nagy öröm számukra, hogy a NAV év végén 951.561.-Ft-ot küldött az 

SZJA 1%-ából befolyt összeg szerint. Ezt a 2019-es évben fogják elkölteni. Még 

röviden az iskolaudvar projekt részletezése:  

Támogatások 2017/2018-as évben:  

- Biatorbágy Önkormányzatától 12.600.000.-Ft,  

- vállalkozásoktól, magánszemélyektől: 17. 000.080.-Ft,  

- összes kifizetett költség: 30.447.562.-Ft.  

Az eredmény látható az udvaron, ami nagy örömére van a diákoknak, a 

szülőknek és a tanároknak is.  
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Szeretettel fogadják ebben az évben is a személyi jövedelemadó 1%-át, amelyet 

szintén nagyrészt a Ritsmann iskola programjaira és a gyermekeik életének jobbá 

tételére fordítanak.  

 

 

4. A nemzetiségi oktatási-nevelési intézményekkel kapcsolatos aktuális 

kérdésekről 

Előadó: elnök 

 

Rack Ferencné: Köszönettel folytatja. Részben az udvarrendezéssel kapcsolatos 

felajánlásokat, az új játszóhelyek, játszóeszközök kialakításában való 

közreműködőknek, az egyéni felajánlóknak, a tantestületnek, a szülőknek, a német 

önkormányzatnak, a Turwaller Stammtish Egyesület tagjainak, hiszen ők is 

tevékenyen részt vettek az udvar felújításában. Ez a célzott támogatás, amit az 

önkormányzattól és egyéni felajánlóktól kaptak, ez át lett vezetve az alapítványnak a 

pénztárán. Mindezek célzott munkára vonatkoztak és ezek a felajánlások mind oda 

kerültek. Ezt még egyszer köszöni szépen. Biatorbágy Város Önkormányzatával 

együttműködési megállapodásuk van, a támogatások célba érnek, a német 

nemzetiségi önkormányzatnál, illetve az önkormányzathoz tartozó közösségi 

szervezetekhez, oktatási-nevelési intézményekhez. Így, az idei évben is köznevelési 

pályázat keretében tudnak pályázni az intézményeikből további szakképesítés 

megszerzésére, tantestületi csapatépítő programra és határon túli 

osztálykirándulásokra. Ez az idei évben is így történt. Éppen a tegnapi napon 

tárgyalta a pályázatokat az Oktatási Bizottság és a Ritsmann iskola által benyújtott 

pályázatokat a bizottság támogatta, holnap fog végleges döntés születni a testületi 

ülésen. Nagyon bízik benne, hogy ott is pozitív eredménnyel zárul a pályázatok 

elbírálása. A képviselő-testület biztosítja a kulturális rendezvényeik lebonyolítását is, 

a Juhász Ferenc Művelődési Központ nagytermében. Köszönik ezt a lehetőséget 

mind az intézménynek, mind az ott dolgozó segítő munkatársaknak.  

 

5. Egyebek 

 

Ébner György biatorbágyi lakos: A német önkormányzat elérhetősége iránt 

érdeklődik 

 

Rack Ferencné: Elmondja, hogy a NNÖ székhelye a települési önkormányzat 

székhelyén van, továbbá tájékoztatást nyújtanak a NNÖ működésével kapcsolatban 

felmerülő kérdésekben. 

 

Ébner György biatorbágyi lakos: A korábban meghirdetett családfa kiállítás 

eredményéről érdeklődik. 

 

Rack Ferencné: Elmondja, hogy érdeklődés hiányában a családfa kiállítás nem jött 

létre. 
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Ébner György biatorbágyi lakos: A Bechtold Sváb Tájház présházában tárolt 

textíliák sorsa felől érdeklődik. 

 

Rack Ferencné: Elmondja, hogy a kiállításra alkalmas darabok – melyeket a nyár 

folyamán beleltároztak - minden esetben az épületben, méltó, száraz körülmények 

között vannak tárolva. A présházban kizárólag az átválogatott, selejtezésre váró, 

nagyon rossz minőségű, elhasználódott textíliák vannak, melyeket a bennük lévő 

kártevők miatt sem lehet a szobában elhelyezni. Megsemmisítésük előtt a textíliákat 

felajánló tulajdonosokkal kell egyeztetni.  

 

Ébner György biatorbágyi lakos: Hiányolja a tájházból a biai vonatkozású képeket. 

 

Rack Ferencné: Tájékoztatja az érdeklődőt, hogy vannak Biáról is fotók, népviseleti 

ruhák, kiállítási tárgyak, használati eszközök kiállítási tárgyak a kiállító teremben és a 

fészerben.  

 

Ébner György biatorbágyi lakos: A „Biatorbágy gyerekeknek” hiányolja a település 

német nyelvű megnevezését, valamint észrevételezi, hogy a gyerekek a sulineten azt 

tanulják, hogy Bia magyar falu, ebben a kiadványban pedig az szerepel, hogy 

néhány német család Biára is költözött, és csak Torbágyon vannak németek. Bia 

soha nem volt magyar falu, mert 1300 német nemzetiségi lakosa volt. 

 

Rack Ferencné: Valószínűsíti, hogy szellemiségében magyar falu volt, de nem zárja 

ki, hogy németek is lakhattak ott. 

 

Varga László: Továbbítja az észrevételt a kiadvány szerkesztőjéhez.  

 

Ébner György biatorbágyi lakos: Javasolja, hogy a Turwaller Stammtisch 

Egyesület szokásos évi Bortúra rendezvénye irányuljon magyarországi németek 

lakta településekre. 

 

Pintér Tiborné: Az elnök elmondja, hogy minden évben magyarországi németek 

lakta településekre szervezik a bortúrát.  

 

Ébner György biatorbágyi lakos: Érdeklődik a biatorbágyi bevezető utak mentén 

elhelyezendő német nyelvű helységnévtáblákról. 

 

Varga László: Elmondja, hogy önkormányzati döntés született a témában. A NNÖ 

által kezdeményezett, bevezető utak mentén elhelyezésre kerülő helynév táblákon 

túl a német nemzetiségi feladatot ellátó intézményekre is felkerül a német nyelvű 

felirat.  Folyamatban van az engedélyeztetés, így legkésőbb a Városünnep 

Testvérvárosokkal rendezvénysorozat keretében sor kerül a táblák avatására.  

 

Rack Ferencné: Ez nem törvényi kötelezettsége a nemzetiségi önkormányzatnak, 

csak, ha a népszámláláson bizonyos százalékot meghalad a nemzetiségi közösség. 
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Ennek ellenére kezdeményezték és köszönik, ha a települési önkormányzat erre 

gondot fordít. 

 

Ébner György biatorbágyi lakos: A torbágyi és a biai temetőkben lévő felújítás alatt 

lévő katonai síremlékek felszentelését szorgalmazza. 

 

Rack Ferencné: Elmondja, hogy a felújítás zajlik, jelenleg a munkálatok még 

nincsenek abban a fázisban, hogy a felekezetek képviselőivel időpontot lehetne 

egyeztetni. A települési Önkormányzat programtervébe is be kell illeszteni az 

eseményt.  

 

Ébner György biatorbágyi lakos: Javasolja a szomszédos településekkel való 

kapcsolatfelvételt. 

 

Rack Ferencné: Elmondja, hogy a német nemzetiségi önkormányzatuk jelenleg is 

tart fenn kapcsolatot több környező település német nemzetiségi önkormányzataival, 

kulturális szervezetek is látogatják egymás rendezvényeit. A régióban lévő német 

nemzetiségek lakta települések német nemzetiségi önkormányzatai az Észak-

Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetségébe tömörültek, amely szervezet 

minden jelentős eseményről tájékoztatja a tagjait.  

 

Ébner György biatorbágyi lakos: Kérdése, hogy hány regisztrált német 

nemzetiségi választópolgár van Biatorbágyon? 

 

Rack Ferencné: Emlékezete szerint 637. Ez változhat, mert lehetnek olyanok, akik 

még nem regisztráltak nemzetiségi állampolgárnak vagy most tölti be a 18. életévét. 

Kéri, ha tudnak ilyet, bíztassák, hiszen választási év van, próbálják bekapcsolni őket 

is ebbe a vérkeringésbe. Ez feltétele annak, hogy szavazhassanak a német 

nemzetiségi önkormányzati képviselőkre az őszi választások alkalmával. A 2019. 

július 31. napjáig a Nemzeti Választási Bizottság azokon a településeken tűzi ki a 

választást, amelyeken a 2011. évi népszámláláson a nemzetiséghez tartozó 

kérdésre adott válaszok alapján legalább 25 fő németnek vallotta magát. Ennek 

megfelelően át fog alakulni a nemzetiségi önkormányzat összetétele is. Az előző 

ciklusban 5 képviselő lehetett, ebben a ciklusban 4 és most újra, a regisztráltak 

alapján újra 5 fős lesz a testület. A törvény úgy határozza meg, hogy ha kevesebb, 

mint 100 fő választópolgár vallotta magát a népszámláláson német nemzetiségűnek, 

akkor 3 fős lehet a testület és a 100 fő feletti településen pedig 5 fő. Az ÉMNÖSZ 

közgyűlésen hallotta, hogy a választások várható időpontja október közepe lesz és 

minden választókerületben lehet majd a nemzetiségi önkormányzatra szavazni.  

 

Balog Ferenc biatorbágyi lakos: Örömének ad hangot, hogy a Bechtold Sváb 

Tájház honlapja elkészült. Javasolja Franz Bruckner Heimatbuch c. könyvének 

digitalizálását, amennyiben ez nem ütközik szerzői jogi akadályba.  

 

Rack Ferencné: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 2019. május 4-én „Ünnepeljünk 

együtt” címmel nagyszabású rendezvény lesz a német nemzetiségi oktatás 



9 

 

fennállásának 25. éves évfordulója alkalmából a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi 

Általános Iskolában. Eddig az időpontig elkészül egy kiadvány, melyben az elmúlt 25 

év eseményei elevenednek meg képekben, beszámolókban. A rendezvényen kerül 

sor a felújított iskolaudvar avatására is. Lesz öregdiák találkozó és még sok színes 

esemény, melyre mindenkit szeretettel várnak az iskola dolgozói és tanulói. 

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

 

k.m.f. 

 

 

 

 Rack Ferencné Wéber Ferencné 
 elnök elnökhelyettes, jegyzőkönyvvezető 
 
 
 
 Bechler Gyula  Steer Ferenc 
 jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő 
   


