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Iktatószám:T-78-9/2011. 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 2011. augusztus 23-án, 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: Tarjáni István polgármester 
        Kormos Gáspárné 

              
Rack Ferencné: Köszönti a megjelenteket. Az elnök megállapítja, hogy a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat határozatképes, az ülést megnyitja. 
Javaslatot tesz a napirendi pontokra.  
 

Napirend: 
1. Egyeztető megbeszélés Tarjáni István polgármesterrel 

- településközpontok rehabilitációja pályázattal kapcsolatos kérdések, 
- iskolafejlesztési koncepcióval kapcsolatos kérdések 
- testvérvárosi napok összegző értékelése 

 
2. A Német Nemzetiségi Hét (2011.09.03-09.11.) programjának előkészítése 

Előadó: Elnök 
 

3. Iskolafejlesztési koncepciók megvitatása 
Előadó: Elnök 

 
4. Egyebek 

a. Hordozóanyag kiadása a helyi hagyományokról 
Előadó: Elnök 

b. Hordozóanyag kiadása a helyi hagyományokról 
Előadó: Elnök 

c. A Német Nemzetiségi Önkormányzat, a Turwaller Stammtisch Egyesület és a 
Német nemzetiségi Tagozat 2011/2012. évi közös programterve 
Előadó: Elnök 

 
1.  Egyeztető megbeszélés Tarjáni István polgármesterrel 

- településközpontok rehabilitációja pályázattal kapcsolatos kérdések, 
- iskolafejlesztési koncepcióval kapcsolatos kérdések 
- testvérvárosi napok összegző értékelése 
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Tarjáni István: 
- tájékoztatta a Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselőit a településközpontok  
rehabilitációja pályázattal kapcsolatos kérdésekről. Elmondta, hogy a pályázat 
jelenleg a bírálati szakaszban van, döntés 2011. szeptemberében várható. Kedvező 
elbírálás esetén a kivitelezés legkorábban 2012. tavaszán kezdődhet. Az EU-s 
elszámolás határideje 2013. vége.  

 
- az iskolafejlesztési koncepció jelenleg a tervezési fázisban van. Az építési engedély 

birtokában lehet nekilátni pedagógiai szempontok figyelembevételével a hosszú távú 
oktatási koncepció kidolgozásának.  
 

- Rack Ferencné kérdésére, miszerint: Polgármester Úr hogyan értékeli a 
herbrechtingeni Stadtfest rendezvényt a testvérvárosi kapcsolat szemszögéből, 
Tarjáni István elmondta, hogy jó kezdeményezésnek tartja, hogy leültek egymással 
beszélgetni. A fiatalokon keresztül látja hosszútávon az élő kapcsolat fenntartását.  

 

2.   A Német Nemzetiségi Hét (2011.09.03-09.11.) programjának előkészítése 
Előadó: Elnök 
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 

 

Rack Ferencné: Tájékoztatta a Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselőit a Német 
Nemzetiségi Hét előkészítésének jelenlegi állásáról, illetve a rendezvény részletes 
programjairól.  
 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat – egyhangú szavazás (4 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta: 
 
 

 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 

33/2011.(08.23.)NNÖ. sz.  
határozata 

 
A Német Nemzetiségi Hét programjának előkészítéséről 

 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta a Német Nemzetiségi Hét programját, és 
annak anyagi fedezetét a 2011. évi költségvetése terhére biztosítja.    
 

3. Iskolafejlesztési koncepciók megvitatása 
      Előadó: Elnök 
    (Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 
 
 

Rack Ferencné: Tájékoztatta a Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselőit az 
Iskolafejlesztési Koncepció kidolgozásának jelenlegi állásáról. 
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4. Egyebek 
 

a. Hordozóanyag kiadása a helyi hagyományokról 
Előadó: Elnök 

 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat – egyhangú szavazás (4 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta: 
 

 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 

34/2011.(08.23.)NNÖ. sz.  
határozata 

 
 Hordozóanyag kiadása a helyi hagyományokról 

 
 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2011. szeptember 2. felében  összeszerkeszti a 
meglévő hang- és képi anyagokat DVD formában, amelyek a helyi német kisebbség 
hagyományait őrzik.       
 
 

b. Helységtáblák elhelyezéséről 
Előadó: Elnök 

 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat – egyhangú szavazás (4 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta: 
 

 

 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 

35/2011.(08.23.)NNÖ. sz.  
határozata 

 
 Helységtáblák elhelyezéséről 

 
 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat a település bejáratainál elhelyezésre kerülő többnyelvű 
helységtáblák elhelyezését  30.000.- Ft-tal támogatja a 2011. évi költségvetése terhére. 
 
 

c. A Német Nemzetiségi Önkormányzat, a Turwaller Stammtisch Egyesület és a 
Német nemzetiségi Tagozat 2011/2012. évi közös programterve 
Előadó: Elnök 
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 
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A Német Nemzetiségi Önkormányzat – egyhangú szavazás (4 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta: 
 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 
36/2011.(08.23.)NNÖ. sz.  

határozata 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat, a Turwaller Stammtisch Egyesület és a Német 

Nemzetiségi Tagozat 2011/2012. évi  közös programtervéről 
 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta és elfogadta a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat, a Turwaller Stammtisch Egyesület és a Német Nemzetiségi Tagozat 
2011/2012. évi közös programtervét. 
A programtervet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 
 
 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjainak a napirendi pontokkal kapcsolatban több 
kérdése, hozzászólása, javaslata, észrevétele nem volt. 
 
Rack Ferencné elnök megköszönte a Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjainak a 
munkát, az ülés bezárta. 
 

k.m.f. 
 
 
 

Rack Ferencné       Wéber Ferencné 
     elnök         elnökhelyettes 


