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Iktatószám: Sz-14/2019. 

J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 2019. október 28-án, a 

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

Jelen vannak:  

Bechler Gyula  elnök 
Wéber Ferencné elnökhelyettes 
Bunth Edina  képviselő 
Rack Ferencné   képviselő 
Steer Ferenc   képviselő 
Temesvári Ferencné Helyi Választási Bizottság elnöke 
 
 
Bechler Gyula: 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 – 5 igen, azaz egyhangú szavazás 
mellett (5 fő képviselő volt jelen a szavazáskor), határozathozatal mellőzésével 
Wéber Ferencnét jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztja. 

 
Bechler Gyula: Javaslatot tesz a napirendre, a meghívóval megegyezően.  
 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy – 5 igen, azaz egyhangú szavazás 
mellett (5 fő képviselő volt jelen a szavazáskor), határozathozatal mellőzésével – a 
következő napirendek megtárgyalását fogadja el: 
 
Napirend: 

1. Képviselői eskütétel 

2. Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola konténertermeiről 

3. Márton-napi lámpás felvonulás előkészítése 

4. Egyebek 

 

 
1. Képviselői eskütétele 
 
Bunth Edina képviselő, Temesvári Ferencné - a Helyi Választási Bizottság elnöke 
előolvasásával – a képviselő-testület előtt – a 2011. évi CLXXIX. törvény 100. § 
szerinti esküt a 155. § szerinti szöveggel letette. 
Bunth Edina képviselő részére a megbízólevél átadásra került.  
 
Az esküokmányt a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 
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2.  Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola konténertermeiről 
 

Rack Ferencné: Tájékoztatásul elmondja, hogy a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi 
Általános Iskola használatában lévő konténertermek bérleti díja éves szinten 
15.000.000.- Ft összeget tesz ki, melyhez még a jelentős rezsiköltség adódik hozzá. 
Mindezeket, valamint a pályázati lehetőségeket figyelembe véve mielőbb 
szükségessé válik a konténer tantermek épített, hőszigetelt tantermekkel történő 
kiváltása.  

 

Bechler Gyula: Amennyiben kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat nincs, a vitát lezárja 
és a tájékoztatót teszi fel szavazásra.  

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy – 5 igen, azaz egyhangú szavazás 
mellett (5 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza: 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 
78/2019.(X.28.) NNÖ határozata 

Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola konténertermeiről 
 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy Ritsmann Pál Német Nemzetiségi 
Általános Iskola konténertermeiről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 
 

3. Márton-napi lámpás felvonulás előkészítése 
 

Rack Ferencné: Elmondja, hogy a közelgő Márton-napi lámpás felvonulás 
előkészületei folyamatban vannak. A Budaörsi Rendőrkapitányság részére 
engedélykérelem került kiküldésre, a libasütemény meg van rendelve, zsíros kenyér, 
tea és forralt bor beszerzése, elkészítése folyamatban van. A felvonulást követően a 
Turwaller Stammtisch Egyesület Márton-napi újborkóstolóján vehetnek részt az 
Egyesület felnőtt tagjai. Javasolja, hogy a Márton-naphoz kötődő rendezvényekre 
20.000.- Ft anyagi fedezetet biztosítson önkormányzatuk, a 2019. évi költségvetése 
terhére . 
 

Bechler Gyula: Amennyiben kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat nincs, a vitát 
lezárja és az általa ismertetett javaslatot teszi fel szavazásra.  

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy – 5 igen, azaz egyhangú szavazás 
mellett (5 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza: 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 
79/2019.(X.28.) NNÖ határozata 

A Márton-napi rendezvényekről 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy a 2019. november 11-én 
megtartásra kerülő Márton-napi lámpás felvonuláshoz kapcsolódó vendéglátást 
200.000.-Ft-tal támogatja a 2019. évi költségvetése terhére. 
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4. Egyebek 
 

Bechler Gyula: Tájékoztatásul elmondja, hogy hogy a 100-as út mentén építkezési 

munkaterületen áll egy kőkereszt. Fel kívánja venni a kapcsolatot az építtetővel a 

kereszt sorsa tárgyában. Amennyiben eltávolításra, megsemmisítésre kerülne, 

abban az esetben az önkormányzatuk segítségét kéri a kereszt áthelyezésére. 

Rack Ferencné: A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola Tantestülete 
és Szülői Munkaközössége 2019. 11. 22-én jótékonysági rendezvényt szervez az 
intézmény iskolarádió rendszerének kiépítése javára. Az eseményre a vacsorát a 
BioGastro szállítja. Kéri, hogy a nemzetiségi önkormányzat biztosítson 100.000.-Ft 
összeget a 2019. évi költségvetése terhére a nemzetiségi képviselők és az 
intézmény pedagógusai részére a vacsora költségének fedezetére.  
 

Bechler Gyula: Szavazásra teszi fel az elhangzott javaslatot. 
 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy – 5 igen, azaz egyhangú szavazás 
mellett (5 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza: 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 
80/2019.(X.28.) NNÖ határozata 

Jótékonysági bál támogatásáról 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy a 2019. november 22-én 
megrendezésre kerülő Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola 
jótékonysági bál rendezvényének lebonyolítását 100.000.-Ft-tal támogatja a 2019. 
évi költségvetése terhére. 
 

 
 

Bechler Gyula: Több hozzászólás, észrevétel, javaslat nem lévén megköszöni a 
munkát, az ülést bezárja. 

 

 

 

k.m.f. 

 

 Bechler Gyula Wéber Ferencné 
 elnök elnökhelyettes, jegyzőkönyv-hitelesítő 
 
 
 
 

 


