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Iktatószám: Sz-13/2019. 

J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 2019. október 24-én, a 

Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal (Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a.) 
épületében, 18 órakor megtartott alakuló üléséről. 

Jelen vannak:  

Bechler Gyula  képviselő 
Rack Ferencné   képviselő 
Steer Ferenc   képviselő 
Wéber Ferencné képviselő 
Dr. Hajdu Boglárka HVI részéről 
Bognárné Kalicov Mária jegyzőkönyvvezető 
 
Távolmaradását jelezte: 
Bunth Edina  képviselő 
 
 
Napirend előtt: 
 
A nemzetiségi képviselők Temesvári Ferencné - a Helyi Választási Bizottság elnöke 
előolvasásával – a képviselő-testület előtt – a 2011. évi CLXXIX. törvény 100. § 
szerint a 155.§- ban írt esküt letették, részükre a megbízólevelek átadásra kerültek.  
Az esküokmányt a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 
 
Bechler Gyula korelnök köszönti a megjelent képviselőket. A korelnök megállapítja, 
hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat határozatképes, az ülést megnyitja. A Nek 
tv. 95. § (3) bekezdése értelmében a jegyzőkönyvet az ülést levezető elnök és a 
testület által a képviselők közül kijelölt jegyzőkönyv-hitelesítő írja alá. Javaslatot tesz 
a jegyzőkönyv hitelesítőjére Wéber Ferencné személyében.  
Wéber Ferencné képviselő jelzi, hogy elfogadja a jelölést. 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat – 4 igen, azaz egyhangú szavazás mellett (4 fő 
képviselő volt jelen a szavazáskor), határozathozatal mellőzésével Wéber Ferencnét 
jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztja. 

 
Javaslatot tesz a napirendi pontokra, a meghívóval megegyezően.  
 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat – 4 igen, azaz egyhangú szavazás (4 fő 
képviselő volt jelen a szavazáskor), határozathozatal mellőzésével – a következő 
napirend megtárgyalását fogadja el: 
 
Napirend: 

1. Nemzetiségi önkormányzat elnökének megválasztása 

2. Nemzetiségi önkormányzat elnökhelyettesének megválasztása 

3. Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotása 

4. Egyebek 
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1. Nemzetiségi önkormányzat elnökének megválasztása 

Előadó: Korelnök 
 

Bechler Gyula: A Nek tv. 88. § (1) bekezdése értelmében az alakuló ülésen a 
nemzetiségi önkormányzat a testületének tagjai közül megválasztja az önkormányzat 
elnökét. Tájékoztatja a képviselőket, hogy az elnök megválasztása történhet nyílt, 
illetve zárt szavazással, amelyről most dönteni kell. 
 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat – 4 igen, azaz egyhangú szavazás (4 fő 
képviselő volt jelen a szavazáskor), határozathozatal mellőzésével – az elnök 
személyét nyílt szavazással fogadja el. 
 
Rack Ferencné: A Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában lévő Ritsmann 
Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola iskolaigazgatójaként nem végezheti az 
elnöki feladatokat. A következő 5 évre Bechler Gyulát javasolja megválasztani a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökévé. 
 
Bechler Gyula: Megköszöni a bizalmat és elfogadja az elnöki tisztségre vonatkozó 
jelölést. 
 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy – 3 igen, 1 tartózkodás mellett (4 fő 
képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza: 
 
 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 
74/2019. (X. 24.) NNÖ határozata 

 
Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének megválasztásáról 

 
A Német Nemzetiségi Önkormányzata Bechler Gyulát a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat elnökének megválasztotta. 
 
 

 
 

2. Nemzetiségi önkormányzat elnökhelyettesének megválasztása 
Előadó: Elnök 

 
 
Bechler Gyula: A Nek tv. 105. § (1) bekezdése értelmében az alakuló ülésen a helyi 
nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete a tagjai közül az elnök 
helyettesítésére, munkájának segítésére társadalmi megbízatású elnökhelyettest 
választ.  
 
Rack Ferencné: Javasolja Wéber Ferencnét elnökhelyettesnek, aki már hosszú 
ideje ellátja ezt a tisztséget, nagy segítséget nyújt az elnöknek.   
 
Wéber Ferencné: Szívesen vállalja a megbízatást, elfogadja az elnökhelyettesi 
tisztségre vonatkozó jelölést. 
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A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy – 3 igen, 1 tartózkodás mellett (4 fő 
képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza: 
 
 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 
75/2019. (X. 24.) NNÖ határozata 

 
Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettesének megválasztásáról 

 
A Német Nemzetiségi Önkormányzata Wéber Ferencnét a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat elnökhelyettesének megválasztotta. 
 
3. Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotása 
Előadó: Elnök 
/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza./ 
 
 
Bechler Gyula: A Nek tv. 88. § (1) bekezdése értelmében az alakuló ülésen a 
nemzetiségi önkormányzat megalkotja szervezeti és működési szabályzatát. 
 
 
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 
76/2019. (X. 24.) NNÖ határozata 

Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotása 
 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy megalkotja szervezeti és működési 
szabályzatát a melléklet szerint. 
 
A szabályzatot a jegyzőkönyv melléklete képezi.  
 

4. Egyebek 

 
Bechler Gyula: A Nek tv. 103. § (1)-(2)-(3) bekezdései értelmében a nemzetiségi 
önkormányzati képviselő a megválasztásától számított harminc napon belül, majd ezt 
követően minden év január 31. napjáig vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A 
vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén a képviselő nem gyakorolhatja 
képviselői jogait, és nem részesülhet tiszteletdíjban, természetbeni juttatásban, 
költségtérítésben. A vagyonnyilatkozatot a szervezeti és működési szabályzatban 
erre kijelölt bizottság, vagy legalább két képviselő tartja nyilván és ellenőrzi. A 
képviselő vagyonnyilatkozata – az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító adatok 
kivételével – nyilvános.  
 
A napirendi pont tárgyalása során Bechler Gyula és Wéber Ferencné jelzi, hogy 
vállalják a vagyonnyilatkozat nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos 
feladatokat.  
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A Német Nemzetiségi Önkormányzat – 4 igen, azaz egyhangú szavazás mellett (4 fő 
képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza: 
 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 
77/2019. (X. 24.) NNÖ határozata 

 
Tájékoztatás a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről, a nyilvántartási 

ellenőrzési feladatokra két képviselő kijelölése 
 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. 
évi CLXXIX. törvény 103. § (3) bekezdése alapján a nemzetiségi képviselők 
vagyonnyilatkozatának nyilvántartásával és ellenőrzésével megbízza Bechler Gyula 
elnököt és Wéber Ferencné elnökhelyettest.  
 
 
Bechler Gyula: Megköszöni a képviselőknek a munkát, az elkövetkezendő évekre jó 
munkát kíván, az ülést bezárja 
 
 

 

k.m.f. 

 

 Bechler Gyula Wéber Ferencné 
 elnök elnökhelyettes, jegyzőkönyv-hitelesítő 
 
 
 
 

 


