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Iktatószám: Sz-17-12 /2019. 

J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 2019. október 1-j-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 2019. évi költségvetésének 

módosításáról 
Előadó: elnök 

 
 
 
Rack Ferencné: Ismerteti az előterjesztést, mely szerint a Magyar Államkincstár 
Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága 2019. október 1-jén kiadott határozatában 
2019. szeptember 01.- december 31. időszakra összesen 112.313.700,- Ft nem 
állami köznevelési tevékenységhez kapcsolódó támogatást állapított meg a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat, mint nem állami köznevelési intézményt fenntartó 
részére. Az Igazgatóság a megállapított szeptember-november havi támogatás 
összegét, 85.883.075,- Ft-ot egy összegben 2019. november 7-ig folyósítja az 
intézményfenntartó részére, majd december 7-ig a december havi finanszírozást 
26.430.625,- Ft összegben. A Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében 
át kell vezetni a Biatorbágy Város Önkormányzata által nyújtott átmeneti, 
visszatérítendő támogatással (49.650.000,- Ft) csökkentett állami támogatás 
összegét 2019. szeptember 30-i hatállyal. A 2019. szeptember 1-jén alapított 
Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola költségvetését 113.213.740,- Ft 
bevételi és kiadási főösszegét szükséges elfogadni a fentiek alapján. Tehát két 
határozat meghozatala szükséges. Az egyik az iskola 2019. évi költségvetése, a 
másik pedig az önkormányzat költségvetésének módosítása.  
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Amennyiben kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat nincs, a vitát lezárja és az általa 
ismertetett javaslatokat teszi fel szavazásra.  
 
Szavazás:  
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy – 4 igen, azaz egyhangú szavazás 
mellett (4 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatokat hozza: 

 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 

72/2018.(X.1.) NNÖ határozata 
 

A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola 2019. évi 
költségvetéséről 

 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy megtárgyalta és elfogadja a 2019. 
szeptember 01-jén alapított Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola 
költségvetését 113.213.740,- Ft bevételi és kiadási főösszeggel.  
 
A költségvetést a határozat melléklete tartalmazza. 
 
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Szavazás: 
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 

73/2018.(X.1.) NNÖ határozata 
 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének 
módosításáról 

 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy megtárgyalta a költségvetés 
módosításáról szóló előterjesztést és a 2019. évi költségvetéséről szóló 15/2019. 
(III.4.) NNÖ határozatát az abban foglalt átvezetésekkel 2019. szeptember 30-i 
hatállyal módosítja.  
A költségvetés módosítása által a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi 
költségvetésének bevételi főösszege 121.199.196,- Ft-ra és a kiadási főösszege 
121.199.196,- Ft-ra módosul. 

 

 
 

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 
   


