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Iktatószám: Sz-89-8/2017. 
J e g y z ő k ö n y v 

 
Készült: A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 2017. május 30-án, 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 meghívótól eltérően. Az 1. pontban 
javasolja napirendre venni az első osztályosok beíratásáról szóló tájékoztatót. Az 5. 
napirendi pontban pedig javasolja megtárgyalni a Glockenklang Kórus támogatásáról 
szóló kérdést. 
 
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. Első osztályosok beíratásáról 
2. Tájékoztató a NNÖ feladatalapú támogatásáról  
3. A Német Nemzetiségi Önkormányzat által alapított díjak (Dr. Ritsmann Pál Díj, 

Der, Die, Beste Díj) átadásáról 
4. Diákcsere program előkészítéséről 
5. Glockenklang Kórus támogatásáról 
6. A Városünnep Testvérvárosokkal rendezvénysorozat előkészítéséről 
7. Egyebek 

 
 

1. Első osztályosok beíratásáról 
Előadó: elnök 

 
Rack Ferencné: Tájékoztatja a Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselőit, hogy 
a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskolába, a 2017/18-as tanévre 67 fő 
elsős nebulót írattak be. 
 
Amennyiben kérdés, hozzászólás, észrevétel nincs, az általa ismertetett tájékozatót 
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 

29/2017.(V.30.)NNÖ határozata 
Első osztályosok beíratásáról 

 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi 
Általános Iskola első osztályba történt 67 fő tanköteles gyermek 2017/18-as tanévre 
történő beíratásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
2.  Tájékoztató a NNÖ feladatalapú támogatásáról 

Előadó: elnök 
 
Rack Ferencné: Tájékoztatja a Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselőit, hogy 
önkormányzatuk 2017. évben 1.927.872.- Ft feladatalapú támogatásban részesül. 
Amennyiben kérdés, hozzászólás, észrevétel nincs, 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 
30/2017.(V.30.) NNÖ határozata 

 
Tájékoztató a feladatalapú költségvetési támogatásról 

 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy a 2017. évi feladatalapú 
támogatásról szóló tájékoztatót elfogadja és a működési támogatásként 
rendelkezésre álló 1.927.872.- Ft működési támogatást a 2017. évi költségvetésébe 
beépíti. 
 
3. A Német Nemzetiségi Önkormányzat által alapított díjak átadásáról 

Előadó: elnök 
 
Rack Ferencné: A hagyomány szerint a tanévzáró ünnepélyen adják át a Dr. 
Ritsmann Pál Díjat azoknak a 8. évfolyamos tanulóknak, akik a 8 év alatt kiemelkedő 
eredményt értek el a német nyelv tanulásában, valamint a német nemzetiségi 
hagyományok megőrzésében részt vettek. Javasolja, hogy önkormányzatuk 
biztosítson 20.000.- Ft anyagi fedezetet a 2017. évi költségvetése terhére 8 db 
Ritsmann plakett elkészítésére. Továbbá javasolja, hogy a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat a 2017. évi költségvetése terhére 60.000.- Ft anyagi fedezetet 
biztosítson a Dr. Ritsmann Pál Díjat elnyert tanulók jutalmazására. A Német 
Nemzetiségi Önkormányzat a hagyomány szerint a tanévzáró ünnepélyen adja át a 
Dr. Ritsmann Pál Díjat azoknak a tanulóknak, akik az adott tanévben tanulmányaik 
során bármely tantárgyból kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.   
A Díj átadására június 15-én, a tanévzáró ünnepségen kerül sor. 
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Ezen felül javasolja, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2017. évi 
költségvetése terhére 10.000.- Ft anyagi fedezetet biztosítson a „Der Die Beste Díj” 
feliratú toll megvásárlására, valamint 30.000.- Ft anyagi fedezetet biztosítson a „Der 
Die Beste” díjat elnyert tanulók jutalmazására. 
Kéri, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2017. évi költségvetése terhére 
20.000.- Ft anyagi fedezetet biztosítson a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi 
Általános Iskola 8. évfolyamos diákjainak búcsúajándékára, mely hagyományosan 
egy tő rozmaring. 
 
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 
31/2016.(V.31.)NNÖ határozata 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat által alapított díjak átadásáról 
A Ritsmann iskola tanévzáró rendezvényeiről 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy a 2017. évi költségvetése terhére a 
Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola alábbi tanévzáró rendezvényeihez 
nyújt támogatást:  

- „Dr. Ritsmann Pál Díj” jutalom szervezése, ill. beszerzése   60.000.-Ft 
- Ritsmann plakett elkészítése     120.000.-Ft 
-  „Der, Die Beste Díj” feliratos jutalom megvásárlása    10.000.-Ft 
- „Der, Die Beste Díj” tanulók jutalmazása     30.000.-Ft 
- ballagási búcsúajándék (rozmaring)      20.000.-Ft 

 
 
4. Diákcsere program előkészítéséről 

Előadó: elnök 
 
Rack Ferencné: A Német Nemzetiségi Önkormányzat megkezdte a diákcsere 
program előkészítését, melyre 2017. június 9-16. között kerül sor Biatorbágyon. 
Ismerteti a diákcsere részletes programját, melyet a jegyzőkönyvhöz csatol. 
Javasolja, hogy önkormányzatuk a 2017. évi költségvetése terhére 100.000.- Ft 
anyagi fedezetet biztosítson a Herbrechtingen testvérvárosból érkező cserediákokkal 
közös programok lebonyolításához, valamint vendéglátásukhoz (parlamenti 
látogatás, Erzsébet Kilátó, Schulfest). 

 
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 
32/2017.(V.30.)NNÖ határozata 

A diákcsere program előkészítéséről 
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A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy megkezdte a diákcsere program 
előkészítését, melyre 2017. június 9 – 16 között kerül sor Biatorbágyon.  
A diákcsere részletes programját a határozat melléklete tartalmazza.  
           
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2017. évi költségvetése terhére 100.000.- Ft 
anyagi fedezetet biztosít a Herbrechtingen testvérvárosból érkező cserediákokkal 
közös programok lebonyolításához, valamint vendéglátásukhoz (parlamenti 
látogatás, Erzsébet Kilátó, Schulfest).   
 
 
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
5. Glockenklang Kórus támogatásáról 

Előadó: elnök 
 
Rack Ferencné: Kéri és javasolja elfogadásra, hogy önkormányzatuk a 2017. évi 
költségvetése terhére 30.000.- Ft anyagi fedezetet biztosítson a Glockenklang Kórus 
kottatartó mappáinak beszerzésére. 

 
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 
33/2017.(V.30.)NNÖ határozata 

 
Glockenklang Kórus támogatásáról 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy a 2017. évi költségvetése terhére 
30.000.- Ft anyagi fedezetet biztosít a Glockenklang Kórus kottatartó mappáinak 
beszerzésére. 
 
 
6. A Városünnep Testvérvárosokkal rendezvénysorozat előkészítéséről 

Előadó: elnök 
 
Rack Ferencné: A Német Nemzetiségi Önkormányzat a „Városünnep 
Testvérvárosokkal” rendezvénysorozat keretében Herbrechtingenből érkező 
vendégek fogadásában, vendéglátásában, kirándulásszervezésben részt vesz. 
Ismerteti az ezzel kapcsolatban általa összeállított programot. 

 
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 
34/2017.(V.30.)NNÖ határozata 



5 
 

 
A „Városünnep Testvérvárosokkal” rendezvénysorozat előkészítéséről 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy elfogadja a „Városünnep 
Testvérvárosokkal” rendezvénysorozat előkészítésével kapcsolatos tájékoztatót az 
alábbiak szerint: 
Június 23. Vendégek fogadása, elszállásolása  
Június 24.  830 – 13 óráig boule mérkőzések a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi 

Általános Iskola boule  pályáján.  
Délután részvétel a kulturális programokon.  
18 órától közös vacsora a Tájházban. 

Június 25.  Kirándulás a Duna-kanyarba.    
     
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy a testvérvárosi rendezvények 
lebonyolításához (kirándulás, vendéglátás) szükséges 200.000.-Ft anyagi fedezetet 
a 2017. évi költségvetés terhére biztosítja. 

 
7. Egyebek 

 
A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás nincs. 
 
Rack Ferencné: Több hozzászólás, észrevétel, javaslat nem lévén megköszöni a 
munkát, az ülést bezárja. 

 

k.m.f. 

 

 Rack Ferencné Wéber Ferencné 
 elnök jegyzőkönyv-hitelesítő 
  


