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Iktatószám: Sz-71-10/2015. 

J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 2015. június 11-én, a 

Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Iskola (Biatorbágy, Karinthy Frigyes u. 3.) 
épületében, 17:30 órakor megtartott üléséről. 

Jelen vannak:  

Rack Ferencné   elnök  
Wéber Ferencné elnökhelyettes 
Steer Ferenc   képviselő 
Bechler Gyula  képviselő 
Varga László   alpolgármester 
Sándor Valéria 
Rack Ferenc 
Ébner György 
 
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. Városünnep Testvérvárosokkal rendezvénysorozattal kapcsolatos teendők 
megtárgyalása 

2. A tájház átadó ünnepségének előkészítése 
3. A tájház berendezésével kapcsolatos munkálatok megkezdése 
4. Egyebek 

 
1. Városünnep Testvérvárosokkal rendezvénysorozattal kapcsolatos teendők 

megtárgyalása 
Előadó: elnök 

 
Rack Ferencné: Ismerteti a Városünnep Testvérvárosokkal rendezvénysorozattal 
kapcsolatos teendőket. Ismerteti a tájház avató ünnepség vázlatos programját. 
Tájékoztatásul elmondja, hogy az eseményen szerepel az Ifjúsági Fúvószenekar, a 
Glockenklang Kórus, a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulói, az 
iskola régi diákjai és a Füzes Táncegyüttes. 
 

Amennyiben kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat nincs, a vitát lezárja és az általa 
ismertetett programot teszi fel szavazásra.  
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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 
26/2015.(VI.11.)NNÖ határozata 

Városünnep Testvérvárosokkal rendezvénysorozattal kapcsolatos teendők 
megtárgyalása 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy a Városünnep Testvérvárosokkal 
rendezvénysorozattal kapcsolatos teendőket megtárgyalta és a vonatkozó tájház 
avató ünnepség vázlatos programját elfogadja. 
 
2.  A tájház átadó ünnepségének előkészítése 

Előadó: elnök 
 
Varga László alpolgármester: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az épületen az 
utolsó apró munkálatok is befejeződtek, a kulcsokat átadta a kivitelező.  
Felhívta a figyelmet, hogy a falak a belső szigetelés miatt sérülékenyek.  
A pályázat kötelező eleme az átadásra a meghívók elkészítése.  
Az átadási ünnepség költségeit Biatorbágy Város Önkormányzata biztosítja. 
 

Rack Ferencné: Amennyiben kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat nincs, a vitát 
lezárja és tájékoztatót 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 
27/2015.(VI.11.)NNÖ határozata 

A tájház átadó ünnepségének előkészítése 
 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy Varga László alpolgármester 
tájházzal kapcsolatos tájékoztatóját elfogadja.                                                                             
 

3. A tájház berendezésével kapcsolatos munkálatok megkezdése 
Előadó: elnök 

 

Rack Ferencné: A tájház berendezési munkálatai megkezdődtek, az idő rövidsége 
miatt az épület avatásáig csak jelzésértékűen kerülhetnek be bútorok, használati 
eszközök és egyéb kiállítandó anyagok. Az avatóünnepségen felkéri a jelenlévőket 
is, hogy nagylelkű adományaikkal járuljanak hozzá a tájház végleges 
berendezéséhez. 
 

4. Egyebek 
Előadó: elnök 

 

a.) A kitelepítési emlékművel összefüggő kérdésekről 

Rack Ferencné: A Kitelepítési Emlékműre tervezett felirat várhatóan 220.000.-Ft-os 
költségeinek megosztása tárgyában javasolja felvenni a kapcsolatot Biatorbágy 
polgármesterével. Kéri, hogy az NNÖ hatalmazza fel Tarjáni István polgármesterrel 
történő tárgyalásra és kérje Biatorbágy Város Önkormányzatát, hogy a várható a 
költséghez 100.000.- Ft-tal járuljon hozzá.                                                                                         
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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 
28/2015.(VI.11.)NNÖ határozata 

A kitelepítési emlékművel összefüggő kérdésekről 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy felkéri Rack Ferencné elnököt, hogy 
a kitelepítési emlékműre tervezett felirat költségeinek megosztása tárgyában vegye 
fel a kapcsolatot Tarjáni István polgármesterrel.  
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy kéri Biatorbágy Város 
Önkormányzatát, hogy a várható 220.000.- Ft-os költséghez 100.000.- Ft-tal járuljon 
hozzá. 

 
b.) A tájház homlokzatára kerülő feliratról 

Rack Ferencné: Javasolja, hogy a tájház homlokzatára kerülő felirat kérdésében 
további egyeztető megbeszéléseket kezdeményezzenek Biatorbágy Város 
polgármesterével. 

 
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 
29/2015.(VI.11.)NNÖ határozata 

A tájház homlokzatára kerülő feliratról 
 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy a tájház homlokzatára kerülő felirat 
kérdésében további egyeztető megbeszéléseket kezdeményez Biatorbágy Város 
polgármesterével. 

 
c.) Tanteremelosztással kapcsolatos kérdésekről 

Rack Ferencné: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Karinthy F. utcai épület 
tantermei két intézmény közötti elosztásáról – az igazgató asszony kérését figyelmen 
kívül hagyva – az Oktatási Bizottság határozati javaslatot fogalmazott meg. 

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

k.m.f. 

 Rack Ferencné Wéber Ferencné 
 elnök jegyzőkönyv-hitelesítő 
  


