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Iktatószám: Sz-3-3/2018. 

 
J e g y z ő k ö n y v 

 
 
Készült: A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 2018. január 16-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 Bechtold Sváb Tájház 2018. évi költségvetésének tervezetéről 

2. A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepciójának 

elfogadásáról 

3. A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének 

elfogadásáról 

4. Egyebek 

 
 

1. A Bechtold Sváb Tájház 2018. évi költségvetésének tervezete 
Előadó: elnök 

 
Rack Ferencné: Elkészült a Bechtold Sváb Tájház 2018. évi költségvetés tervezete. 

Javaslata, hogy kérjék Biatorbágy Város Önkormányzatát, hogy a 2015. október 22-

én aláírt „Ingatlanhasználattal egybekötött közfeladat-ellátási megállapodás” szerint a 

költségvetésben megjelölt, az intézmény működéséhez szükséges pénzeszközöket 

bocsássa rendelkezésre.  

 

Amennyiben kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat nincs, a vitát lezárja és az általa 
ismertetett javaslatot 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 

7/2018. (I. 16.) NNÖ határozata 
 

A Bechtold Sváb Tájház 2018. évi költségvetésének tervezetéről 
 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy elkészítette a Bechtold Sváb Tájház 

2018. évi költségvetésének tervezetét.  

A költségvetést a határozat melléklete tartalmazza.  

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat kéri Biatorbágy Város Önkormányzatát, hogy a 

2015. október 22-én aláírt „Ingatlanhasználattal egybekötött közfeladat-ellátási 

megállapodás” szerint a költségvetésben megjelölt, az intézmény működéséhez 

szükséges pénzeszközöket bocsássa a Német Nemzetiségi Önkormányzat 

rendelkezésére.  

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
2.  A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepciójának 

elfogadásáról 
Előadó: elnök 

 
Rack Ferencné: Ismerteti az idei évre vonatkozó költségvetési koncepciót. 

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 
8/2018. (I. 16.) NNÖ határozata 

 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepciójának 

elfogadásáról 

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy megtárgyalta és elfogadja a 2018. 
évre szóló költségvetési koncepcióját.  

A koncepciót a határozat melléklete tartalmazza. 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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3. A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének 
elfogadásáról 
Előadó: elnök 

 

Rack Ferencné: Ismerteti a 2018. évre szóló költségvetést.  

 

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 
9/2018. (I. 16.) NNÖ határozata 

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadásáról 

 

Biatorbágy Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a 2018. évre szóló 
költségvetését megtárgyalta és 2.006.600.- Ft bevételi és 2.006.600.- Ft kiadási 
főösszeggel elfogadja. 

 

A költségvetést a határozat melléklete tartalmazza. 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
4. Egyebek 

Előadó: elnök 
 

Rack Ferencné: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a 2016. évi feladatlapú támogatás 

elszámolásának határideje 2018. január 30. Az elszámoláshoz szükséges 

dokumentumok megjelentek az EMET honlapján. Kéri a tájékoztató jóváhagyását. 

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 
10/2018. (I. 16.) NNÖ határozata 

 

Tájékoztató a 2016. évi feladatalapú támogatás elszámolásáról 

 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy a feladatalapú költségvetési 
támogatások felhasználásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 
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Rack Ferencné: Egyebekben továbbá tájékoztatást ad arról, hogy a 2017. évi 

működési támogatás elszámolási határideje 2018. január 31.  A dokumentumok még 

nem kerültek fel az EMET honlapjára. Kéri a tájékoztató jóváhagyását. 

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 
11/2018. (I. 16.) NNÖ határozata 

 
Tájékoztató a 2017. évi működési támogatás elszámolásáról 

 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy a működési támogatások 
felhasználásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

 

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

 

k.m.f. 

 

 Rack Ferencné Wéber Ferencné 
 elnök elnökhelyettes, jegyzőkönyv-hitelesítő 
   


