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Iktatószám: Sz-104-4/2016. 

J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 2016. március 10-én, a 

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

Jelen vannak:  

Rack Ferencné   elnök  
Wéber Ferencné elnökhelyettes 
Steer Ferenc   képviselő 
Bechler Gyula  képviselő 
 
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. A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi elemi költségvetéséről 
2. Tájház működési engedélyével összefüggő kérdésekről 
3. Közmeghallgatás összehívásáról 
4. Egyebek 
 

 
1. A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi elemi költségvetéséről 

Előadó: elnök 
 
Rack Ferencné: A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások 
feltételrendszeréről és elszámolásának  
rendjéről szóló Kormányrendeletben foglaltak szerint a megállapításra került  a 
települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 2016. évi működési költségvetési 
támogatása. Ennek értelmében önkormányzatuk 390.843.- Ft összegű működési 
támogatást kap. Kéri, hogy fogadják el a 2016. évre vonatkozó költségvetést. 
Javasolja, hogy az állami támogatást a következőképpen osszák fel:  
 
Rendezvények. (kitelepítési, és, városi rendezvények)  120.000.- Ft 
Irodaszer, nyomtatvány          60.000.- Ft 
Informatikai eszköz beszerzés (irodai tevékenységhez) 130.000.- Ft 
Adathordozók beszerzése        10.000.- Ft 
Postaköltség            4.843.- Ft 
Telefonköltség          60.000.- Ft 
Könyv, kiadvány           6.000.- Ft 
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Hozzászólás, javaslat nem lévén, a vitát lezárja és szavazásra bocsátja a javaslatot. 
 

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 

22/2016.(III.10.)NNÖ határozata 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi elemi költségvetéséről 
 

Biatorbágy Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a 2016. évre szóló 
költségvetését megtárgyalta és 390.843-eFt bevételi és 390.843.-eFt kiadási 
főösszeggel elfogadja. 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy a 2016. évi 390.843.- Ft összegű 
működési támogatást az alábbiak szerint tervezi felhasználni: 
 
Bevétel 
Állami alaptámogatás      390.843.- Ft 
Kiadás: 
Rendezvények. (kitelepítési, és, városi rendezvények)  120.000.- Ft 
Irodaszer, nyomtatvány          60.000.- Ft 
Informatikai eszköz beszerzés (irodai tevékenységhez) 130.000.- Ft 
Adathordozók beszerzése        10.000.- Ft 
Postaköltség            4.843.- Ft 
Telefonköltség          60.000.- Ft 
Könyv, kiadvány           6.000.- Ft 

 
 

 
 
2.  Tájház működési engedélyével összefüggő kérdésekről 

Előadó: elnök 
 
Rack Ferencné:. Tájékoztatja a képviselőket a Tájház működési engedélyezésével 
kapcsolatban felmerült kérdésekről: 
Az alábbi feltételek még nem állnak rendelkezésre a kérelem benyújtásához:  
- A vezető muzeológus megbízása,  
- ezt követően van lehetőség a leltárkönyv megvásárlására a Magyar Nemzeti 
Múzeumtól.  
- internet és telefonkapcsolatot szükséges kiépíteni a Tájházban, hogy az 
elérhetőség biztosítva legyen.  
- a muzeális intézmény fenntartásához és működéshez biztosított éves költségvetés 
részletezése, 
- az épület fenntartásában kötelezettséget vállaló(k) nyilatkozata  
- a tervezett muzeális intézmény alkalmazottai számának meghatározása, 
- a helyiségek használatának rendje (kiállítóhely, munkahelyiségek, iroda, irattár, 
műtárgyraktár), karbantartó műhely, gyermekfoglalkoztató, pénztár, ruhatár. 
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Amennyiben kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat nincs, a vitát lezárja és az általa 
ismertetett 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 
23/2016.(III.10.)NNÖ határozata 

 

Tájház működési engedélyével összefüggő kérdésekről 

Biatorbágy Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a Tájház működésével 
összefüggő kérdéseket soron következő ülésn napirendre tűzi. 

 

3. Közmeghallgatás összehívásáról 
Előadó: elnök 

 

Rack Ferencné: Elmondja, hogy a nemzetiségi önkormányzatnak évente legalább 
egyszer szükséges közmeghallgatást tartani, amelyen a helyi lakosság és a helyben 
érdekelt szervezetek képviselői a kérdéseket és javaslatot tehetnek. Javasolja, hogy 
április 11-én, fél 6-kor kerüljön sor a közmeghallgatásra. 

 
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 
24/2016.(III.10.)NNÖ határozata  

Közmeghallgatás összehívásáról 

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 2016. április 11-én, 17.30 órára 
közmeghallgatást tűz ki. 

 
4. Egyebek 

Előadó: elnök 
 

Rack Ferencné: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Biatorbágy Város Önkormányzata 
és a NNÖ közötti Együttműködési Megállapodás mellékleteként szereplő pénzeszközei 
feletti jogosultságokról szóló melléklet aláírásra került. 
 
Steer Ferenc: Tájékoztatta a jelenlévőket az ÉMNÖSZ közgyűlésen elhangzottakról, 
miszerint a NNÖ Biatorbágy éves tagdíja 15.000.- Ft-ról 30.000.- Ft-ra emelkedett.  
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Rack Ferencné: A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola „Ritsmann fal” 
létrehozásához kéri önkormányzatuk támogatását. A falon a Dr. Ritsmann Pál Díjat 
elnyertek tablóképei kapnak helyet. A díjat egyébként a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Biatorbágy Alapította, és az nyerheti el, aki 8 éves német nemzetiségi 
osztályban végzett tanulmányai alatt kiemelkedő eredményt ért el a német nyelv 
tanulásában, valamint a nemzetiségi hagyományok ápolásában, a Magyarországon 
élő németek szellemi és anyagi kultúrájának, történelmi hagyományainak 
megőrzésében, gyarapításában példaadóan részt vett. 
Javasolja, hogy a 2016. évi költségvetése terhére biztosítsanak a Ritsmann fal 
létrehozására 20.000.-Ft fedezetet.  
 
 

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 
25/2016.(III.10.)NNÖ határozata  

A „Ritsmann fal” létrehozásának támogatásáról 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy a „Ritsmann fal” létrehozásához 
20.000.-Ft fedezetet biztosít a 2016. évi költségvetésében a Ritsmann Pál Német 
Nemzetiségi Általános Iskola részére. 

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

 

k.m.f. 

 

 Rack Ferencné Wéber Ferencné 
 elnök jegyzőkönyv-hitelesítő 
   


