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Iktatószám: Sz-3-2/2018. 

J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 2018. január 8-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 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 2018. évi nemzetiségi parlamenti választások regisztrációjának 
előkészítése 

2. Biatorbágy Város Önkormányzata és a NNÖ között létrejött 
Együttműködési megállapodás felülvizsgálata 

3. A feladatlapú támogatás 2017. december 31-ig történő felhasználásáról 
4. A Bechtold Sváb Tájház intézményvezetői pályázatának kiírásáról 
5. Egyebek 

 
 

1. A 2018. évi nemzetiségi parlamenti választások regisztrációjának 
előkészítése 
Előadó: elnök 

 
Rack Ferencné: Várhatóan 2018 tavaszán kerül megtartásra az országgyűlési 
választás. Az Alkotmány alapján Magyar Köztársaság törvényei az ország területén 
élő nemzeti és etnikai kisebbségek képviseletét biztosítják az Országgyűlésben. A 
nemzetiségek parlamenti képviselete úgy valósulhat meg, hogy a nemzetiségek az 
országos listán a nemzetiségi önkormányzatok által állított nemzetiségi listáról 
kedvezményes nemzetiségi mandátumot, kvótát nyerhetnek, ennek hiányában pedig 
nemzetiségi szószólóval képviseltethetik 
magukat a parlamentben. Akkor van esély kvóta elérése, ha a nemzetiségi 
névjegyzékben regisztráltak száma elegendő, ezáltal a német nemzetiségi szószóló 
helyett 2018-ban német nemzetiségi parlamenti képviselő mandátumhoz juthatna.   
Mindezek okán javasolja, hogy a biatorbágyi német nemzetiségi közösséghez tartozó 
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választópolgárok felé forduljanak regisztrálást kérő felhívással, megkereséssel a 
nemzetiségi választáson résztvevők számának gyarapítása érdekében, valamint a 
regisztráció lebonyolításában nyújtsanak segítséget az arra igényt tartóknak.  
 

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 

1/2018.(I.8.) NNÖ határozata 
 

A 2018. évi nemzetiségi parlamenti választások regisztrációjának előkészítése 
 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy képviselői a biatorbágyi német 
nemzetiségi közösséghez tartozó választópolgárok felé felhívással és 
megkereséssel fordul a 2018. évi nemzetiségi parlamenti választásokra történő 
regisztrációval kapcsolatban.  
A megkeresés célja, a nemzetiségi választáson résztvevők számának gyarapítása, 
ezáltal a német nemzetiségi szószóló helyett 2018-ban német nemzetiségi 
parlamenti képviselő mandátumhoz juttatása.   
 
A nemzetiségi önkormányzat a regisztráció lebonyolításában segítséget nyújt az arra 
igényt tartóknak. 
 
2.  Biatorbágy Város Önkormányzata és a NNÖ között létrejött Együttműködési 

megállapodás felülvizsgálata 
Előadó: elnök 

 
Rack Ferencné: Áttekintve a Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy, 
valamint Biatorbágy Város Önkormányzata között létrejött Együttműködési 
Megállapodást, nem javasolja a módosítást, illetve javasolja változatlan tartalommal 
elfogadni. 
 

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 
2/2018.(I.8.) NNÖ határozata 

 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy, valamint Biatorbágy Város 

Önkormányzata között létrejött Együttműködési megállapodás felülvizsgálata 

 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy a Biatorbágy Város 
Önkormányzatával kötött Együttműködési Megállapodást felülvizsgálta és változatlan 
formában elfogadja. 
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3. A feladatlapú támogatás 2017. december 31-ig történő felhasználásáról 

Előadó: elnök 
 

Rack Ferencné: Tájékoztatja a Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselőit, hogy 
önkormányzatuk 2017. évben 1.927.872.- Ft feladatalapú támogatásban részesült. 
Javasolja a feladatalapú költségvetési támogatások felhasználásáról szóló 
tájékoztatót elfogadásra, tekintettel arra, hogy a feladatalapú támogatás 
felhasználása a munkatervben, ill. a programtervben meghatározottak szerint került 
teljesítésre. 

 

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 
3/2018.(I.8.) NNÖ határozata 

A feladatlapú támogatás 2017. december 31-ig történő felhasználásáról 
 

Az NNÖ áttekintette a feladatalapú támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi 
kimutatást. A feladatalapú támogatás felhasználása a munkatervben, ill. a 
programtervben meghatározottak szerint került teljesítésre. 

 

4. A Bechtold Sváb Tájház intézményvezetői pályázatának kiírásáról 
Előadó: elnök 

 

Rack Ferencné: Fischer Rita ideiglenes vezetői megbízása 2018. március 31-én 
lejár. Szükségessé válik az intézményvezetői pozíció betöltésére pályázati felhívást 
meghirdetni, közzétenni. 
Az előterjesztés mellékletben. 

 
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 
4/2018.(I.8.) NNÖ határozata 

 
A Bechtold Sváb Tájház intézményvezetői pályázatának kiírásáról 

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy a Bechtold Sváb Tájház 
intézményvezetői megbízatására a melléklet szerinti tartalommal pályázatot ír ki. 
 
A pályázati kiírás a határozat mellékletét képezi. 
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5. Egyebek 

Előadó: elnök 
 

Rack Ferencné: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 

(Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen) minden év januárjában rendezi meg 

a „Magyarországi Német Önkormányzatok Napját”. A gálára meghívják a német 

nemzetiségi önkormányzatok képviselőit, a magyarországi németség kiemelkedő 

szakembereit, intézményvezetőket, hivatalnokokat és politikusokat, mintegy 1200 főt. 

A gálán hagyományosan az országos fesztiválok legjobbjait, tehetséges fiatalokat, 

kiemelkedő produkciókat szerepeltetnek. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a 2018-

ban január 13-án Pécsett kerül megrendezésre az LDU Gála rendezvényen 

szereplőként részt vesz a Biatorbágyi Ifjúsági Fúvószenekar és a Füzes 

Táncegyüttes. ünnepi beszédet mond a rendezvény fővédnöke, Volkmar Wenzel 

német nagykövet. A rendezvényen a német nemzetiségi önkormányzat képviselői 

tiszteletjeggyel részt vehetnek.  

Amennyiben kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat nincs, szavazást rendel el. 

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 
5/2018.(I.8.) NNÖ határozata 

Magyarországi Német Önkormányzatok Napjáról 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy testületileg képviselteti magát a 

Magyarországi Német Önkormányzatok Napjának ünnepélyes gálaműsorán, amely 

2018. január 13-án, Pécsett kerül megrendezésre.  

 

Rack Ferencné: Tájékoztatásul elmondja, hogy megkezdődtek a 2018. február 25-re 

tervezett kitelepítési megemlékezéssel kapcsolatos előkészületek. A műsorban 

közreműködnek a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulói, az 

Ifjúsági Fúvószenekar és a Füzes Táncegyüttes. Az emlékbeszéd megtartására 

Tarjáni István polgármester urat kérte fel.  

Amennyiben kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat nincs, a vitát lezárja és a 
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 
6/2018.(I.8.) NNÖ határozata 

 Tájékoztató a 2018. évi kitelepítési megemlékezés előkészületeiről 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy a 2018. évi kitelepítési 
megemlékezés előkészületeivel kapcsolatos tájékoztatót elfogadja.  
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Rack Ferencné: Több hozzászólás, észrevétel, javaslat nem lévén megköszöni a 
munkát, az ülést bezárja. 

 

k.m.f. 

 

 Rack Ferencné Wéber Ferencné 
 elnök jegyzőkönyv-hitelesítő 
   


