
Iktatószám:T-78-8/2011. 
J e g y z ő k ö n y v 

 
Készült: Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 2011. június 7-én, a Biatorbágyi 
Általános Iskola Karinthy Frigyes utcai épületében megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak:  Rack Ferencné elnök, 
  Bechler Gyula képviselő, 

Steer Ferenc képviselő, 
Wéber Ferencné képviselő       

Meghívott: Kormos Gáspárné 
              
Az ülésen nem jelent meg:  
 
Rack Ferencné: Köszönti a megjelenteket. Az elnök megállapítja, hogy a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat határozatképes, az ülést megnyitja. 
Javaslatot tesz a napirendi pontokra.  
 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a 2011. május 27-i ülésen megtörtént a Biatorbágyi 
Általános Iskola igazgatói álláshelyének betöltésével kapcsolatban a pályázók 
meghallgatása és a mai ülésen kerül sor a pályázó személyére vonatkozó döntésre, valamint 
az előző ülésen elmaradt napirendi pontok megtárgyalására.  
 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat – egyhangú szavazás (3 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor), határozathozatal mellőzésével – a következő napirend megtárgyalását fogadta 
el: 
Napirend: 

1. A Biatorbágyi Általános Iskola igazgatói álláshely betöltésére  
Előadó: Elnök 

2. A 2011. évi népszámlálás előkészületeiről 
Előadó: Elnök 

3. Egyebek 
 
 
1. A Biatorbágyi Általános Iskola igazgatói állására benyújtott pályázatokról 
        Előadó: Elnök 
 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy – egyhangú szavazás (4 fő képviselő volt jelen 
a szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta: 
 
 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 
31/2011.(06.07.)NNÖ. sz.  

határozata 
A Biatorbágyi Általános Iskola igazgatói állására benyújtott pályázatokról 

 



 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy a Biatorbágyi Általános Iskola igazgatói 
állására benyújtott írásos pályázatok, illetve a személyes meghallgatás alapján, Marx Árpád 
pályázót támogatja.  
Az indoklást a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.  
 
 
2.  A 2011. évi népszámlálás előkészületeiről 
       Előadó: Elnök 
 
 
Rack Ferencné: Tájékoztatta a Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselőit a 2011. őszén 
esedékes népszámlálás előkészületeiről. Kéri a képviselőket, hogy nyújtsanak segítséget a 
számlálóbiztosok szervezéséhez.  
 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy – egyhangú szavazás (4 fő képviselő volt jelen 
a szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta: 
 
 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 
32/2011.(06.07.)NNÖ. sz.  

határozata 
Tájékoztató a 2011. évi népszámlálás előkészületeiről 

 
A  Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselői a 2011. évi népszámlálás előkészületeiről 
szóló tájékoztatót elfogadták. 
 
 
 
3. Egyebek 
a./ Az Iskolafejlesztési Koncepció munkaanyagáról 
 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat áttekintette és tanulmányozta az Iskolafejlesztési 
Koncepció Építészeti, illetve a Tanügyigazgatási szempontok alapján készült munkaanyagot. 
Az anyaggal kapcsolatban a Német Nemzetiségi Önkormányzat még nem alakította ki 
álláspontját.   
 
 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjainak a napirendi pontokkal kapcsolatban további 
kérdése, hozzászólása, javaslata, észrevétele nem volt 
 
Rack Ferencné elnök megköszönte a Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjainak a 
munkát, az ülést bezárta. 

k.m.f. 
 
Rack Ferencné        Wéber Ferencné 
     elnök           elnökhelyettes 



 
 
 


