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ELŐTERJESZTÉS 
 

A német nyelvű helységnévtáblák kihelyezéséről 
 
 
Tálas-Tamássy Richárd képviselő 2018. augusztus 14-én kelt megkeresésében a 
Német Nemzetiség Önkormányzat 2015-ös és 2016-os döntéseinek 
megvalósításához kéri a testület támogatását. A hivatkozott 40/2015.(VIII.18.), 
47/2015. (X.20.) és 53/2016. (X.26.) NNÖ határozatok az előterjesztés mellékletét 
képezik. A német nemzetiség kérése a Biatorbágyra bevezető utak mentén 
elhelyezendő táblák kihelyezésére vonatkozik, a nemzetiség nyelvén: WIEHALL-
KLEINTURWALL. A 47/2015-ös Német Nemzetiségi Önkormányzati döntés a 
közintézményekre kihelyezendő német nyelvű feliratokra is kiterjed. Képviselő úr a 
történelmi gyökerek indokán és a biatorbágyi német nemzetiség közösség aktív 
közéleti munkájára és országos elismertségére hivatkozva kéri a nemzetiség 
nyelvén is a városnév feltüntetését.  
 
A kérelem – hasonlóan a környékbeli példaként felhozott településekhez - a 
Biatorbágy helységnév tábla alatt, a táblavariációk mellékletben látható zöld színű 
táblákhoz hasonlóan javasolja elhelyezni a német elnevezést.  
 
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy döntsön a kérelemről. 
 
 
 
Biatorbágy, 2018. szeptember 11. 

Tarjáni István s.k. 
    polgármester 

 
 
 
 
melléklet: kérelem 
Összeállította: Miklós Krisztina 
  



 
 
 
 

„A” határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2018. (IX. 27.) határozata 

A német nyelvű helységnévtáblák kihelyezéséről 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a német nyelvű 
helységnévtáblák kihelyezéséről szóló előterjesztés és az alábbi döntést hozza: 
 

1. a Biatorbágyra bevezető utak mentén hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
Biatorbágy településnév alatt a német nemzetiség nyelvén: WIEHALL-
KLEINTURWALL elnevezés is helyet kapjon. 

2. Megbízza a polgármesteri hivatal műszaki osztályát, hogy a Nemzeti 
Közútkezelőnél a hivatalos eljárást megindítsa. 

3. A megvalósítás fedezetét a 2018. évi költségvetés általános tartalék kerete 
terhére biztosítja. 

Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felel: Műszaki Osztály, Polgármesteri Kabinet Iroda 
_________________________________________________________________ 
 

„B” határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2018. (IX. 27.) határozata 

A német nyelvű helységnévtáblák kihelyezéséről 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a német nyelvű 
helységnévtáblák kihelyezését nem támogatja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felel: Polgármesteri Kabinet Iroda 
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