
Biatorbágy Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 
Biatorbágy, Baross G. u. 2/a 

MEGHÍVÓ 

Biatorbágy Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2011. február 1 O-én, csütörtökön, 
18 órakor a Biatorbágyi Általános Iskola Karinthy F. utcai épületében ülést tart. 

Napirend: 

1. A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 
Előadó: Elnök 

2. Német Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 
felülvizsgálat 
Előadó: Elnök 

3. Német Nemzetiségi Oktatás-nevelés Helyi Tanterve 
Előadó: Elnök 

4. Egyebek 
a./ Tájékoztató az ÉMNÖSZ közgyűléséről 

Előadó: Elnök 
b./ A kitelepftési megemlékezésről 

Előadó: Elnök 

Biatorbágy, 2011.február 8. 

Rack Ferencné s. k. 
elnök 



lktatószám:T-78-2/2011. 
je g y z6kön y v  

Készült: Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 2011. február 1 O-én, a Biatorbágyi 
Általános Iskola Karinthy F. utcai épületében megtartott ülésérőL 

lelen vannak: Rack Ferencné elnök, 
Bechler Gyula képviselő, 
Steer Ferenc képviselő 

Meghfvott: Kormos Gáspárné 

Az ülésen nem jelent meg: Wéber Ferencné képviselő- távolmaradását jelezte 

Rack Ferencné: Köszönti a megjelenteket. Az elnök megállapítja, hogy a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat határozatképes, az ülést megnyitja. 
Javaslatot tesz a napirendi pontokra. 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat - egyhangú szavazás (3 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor), határozathozatal mellőzésével - a következő napirend megtárgyalását fogadta 
el: 

Napirend: 

1. A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 
Előadó: Elnök 

2. Német Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 
felülvizsgálatáról 
Előadó: Elnök 

3. A Német Nemzetiségi Oktatás-nevelés Helyi Tanterve 
Előadó: Elnök 

4. Egyebek 
a./ Tájékoztató az ÉMNÖSZ közgyűléséről 

Előadó: Elnök 
b./ A kitelepítési megemlékezésről 

Előadó: Elnök 

1. A Német Nemzetisé�i Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 
Előadó: Elnök 
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat- egyhangú szavazás (3 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett- a következő határozatot hozta: 



Német Nemzetisé gi Önkormányzat Biatorbágy 
11 /2011.(02.1 O. )NNÖ. 

ha t ároz a t a  

A Német Nemzeti sé�i Önkormányzat 2011. évi költ ségvetéséről 

Bevételek: 

2011. évi általános mdködési támogatás 
201 O. évi pénzmaradvány 
Feladatarányos támogatás 
Pályázati úton várható bevétel 
Önkormányzati támogatás 

Bevételek összesen 
Kiadások: 

MtJködési kiadások 
Függő kiadás 

Bérek, bérjelleg/J kiadások 

Bérhez kapcsolódó járulékok 

járulékok összesen 

Dologi kiadások 

l rodaszer, nyomtatvány 
l(önyv, folyóirat 
Egyéb készlet (irodai berendezések) 
Szállítási szaigáitatás 
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. 
Vásárolt termékek és szolg. ÁFA tartalma 
Belföldi kiküldetés 
Külföldi kiküldetés 
Reprezentáció, rendezvények szervezése 
l<ülönféle adó, díjak befizetése 
Általános tartalék 
Dologi kiadások összesen 

Kiadások összesen 

210.000.-
30.000.-

350.000.-
100.000.-

0.-

690.000.-Ft 

17.000.-

20.000.-
10.000.-
20.000.-

100.000.-
0 

65.000.-
28.000.-

100.000.-
300.000.-

30.000.-
0 

690.000.-

690.000.-



2. Német Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 
felülvizsgálatáról 
Előadó: Elnök 

(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat- egyhangú szavazás (3 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett- a következő határozatot hozta: 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 
12/2011.(02.1 O.)NNÖ. 

ha t á r oz a t a  

Német Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 
felülvizsgálatáról 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat a Szervezeti és Működési Szabályzat átfogó 
módosítását elfogadta. 

(Az egységes szerkezetben foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatot a határozat melléklete 
tartalm azza.) 

3. A Német Nemzetiségi Oktatás-nevelés Helyi Tanterve 
Előadó: Elnök 
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat- egyhangú szavazás (3 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett- a következő határozatot hozta: 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 
13/2011.(02.10.)NNÖ. 

ha t á r oz a t a  

A Német Nemzetiségi Oktatás-nevelés Helyi Tantervé ről 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat a Német Nemzetiségi Oktatás-nevelés Helyi Tanterv
német nemzetiségi tantárgyak értékelésének rendjére (4. sz. melléklet) vonatkozó -
kiegészítését elfogadja. 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat a német nemzetiségi oktatás óraszámainak (3.sz. 
melléklet) alábbiak szerinti módosítását elfogadja: 



A 3. osztályban az 1 óra környezetismeret a kötelező tantárgyak köréből átkerül a 
szabadon választott tantárgyak körébe. 

(A Német Nemzetiségi Oktatás-nevelés Helyi Tantervének kiegészítéseit a határozat 
melléklete tartalmazza.) 

Egyebek 
a./ Tájékoztató az ÉMNÖSZ köz�(Jiéséről 

Előadó: Elnök 

Rack Ferencné: Tájékoztatja a képviselőket, hogy 2011. 02. 19-én az ÉMNÖSZ a német 
nemzetiségi önkormányzatok, illetve a hozzájuk kapcsolódó civil szervezetek részére 
közgyűlést tart. 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat - egyhangú szavazás (3 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett- a következő határozatot hozta: 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 
14/2011.(02.10.)NNÖ. 

ha t á ro z a t a  

Tájékoztató az ÉMNÖSZ közgyllléséről 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Rack Ferencné tájékoztatóját, mely szerint az 

ÉMNÖSZ a német nemzetiségi önkormányzatok, illetve a hozzájuk kapcsolódó civil 
szervezetek részére 2011. 02.19-én közgyűlést tart, elfogadta. 

b./ A kitelepftési me�emlékezésről 
Előadó: Elnök 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat - egyhangú szavazás (3 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett- a következő határozatot hozta: 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 
15/2011.(02.1 O.)NNÖ. 

ha t á ro z a t a  

A kitelepítési megemlékezésről 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2011. évi programjában meghatározott időpontban 
(0 2. 26-án) tartja a kitelepftési megemlékezést. 



A Német Nemzetiségi Önkormányzat a rendezvényt a 2011. évi költségvetése terhére 
támogatja. 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjainak a napirendi pontokkal kapcsolatban több 
kérdése, hozzászólása, javaslata nem volt. 

Rack Ferencné elnök megköszönte a Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjainak a 
munkát, az ülést bezárta. 

o a, � 
r 

� �� 
Rack Ferencné 
elnök 

k.m.f. 

) 

1}J e � (__ 
Wéber Ferencné 
elnökhelyettes h . 



J ele nl éti ív 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 
2011. 02.10. 

Bechler Gyula 
Steer Ferenc 
Rack Ferencné 
W éber Ferencné 

Meghívottak: 
· Tarjáni István polgármester 

Kormos Gáspárné 

................................•....•. 

.•...•....•............. , •............ 

.. �. ����· ....... ;-:-;. � �.� �:-!. .. 



Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 
2011. évi költségvetés tervezete 

Bevételek: 

20 ll. évi általános működési támogatás 
2010. évipénzrnaradvány 
Feladatarányos támogatás 
Pályázati úton várható bevétel 
Önkormányzati támogatás 

Bevételek összesen 

Kiadások: 

Afűködésikiadások 
Függő kiadás 

Bérek, bérjellegű kiadások 

Bérhez kapcsolódó járulékok 

Járulékok összesen 

Dologi kiadások 

Irodaszer, nyomtatvány 
Könyv, folyóirat 
Egyéb készlet (irodai berendezések) 
Szállítási szolgáltatás 
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. 
Vásárolt termékek és szolg. ÁFA tartalma 
Belföldi kiküldetés 
Külfóldi kiküldetés 
Reprezentáció, rendezvények szervezése 
Különféle adó, díjak befizetése 
Általános tartalék 
Dologi kiadások összesen 

Kiadások összesen 

210.000.-
30.000.-

350.000.-
100.000.

O.-

690.000.-Ft 

17.000.-

20.000.-
10.000.-
20.000.-

100.000.
o 

65.000.-
28.000.-

100.000.-
300.000.-

30.000.-
0 

690.000.-

690.000.-
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kiegészített helyi tnnt�rv�. 

K�szíteuc: t{acl( Ferencne, Nemet Nem:t.etis�gí Tagozat vezc!lije 

4.sz. melléklct 

' 

A tanu Iók értékelése a német nemzctíségi oktatásban: 

· Német nyelv- és iroda1om tantárgy- értékelése 2 önálló érdemjeggyel. 
Német hon- és népismeret tantárgy- értékelése önálló érdemjeggyel. 
Német nyelvi kommunikáció tantárgy -értékelése integráltan a német irodalom 
tantárgyb<:L 

Szabadon választható tantárgyak: 

Német nemzetiségi ének, tánc tantárgy- énékciése 1., 1. asztélyban integrálva a 

testnevelés tantárgyba 

Német dráma tantárgy 

- ér1ékelése 3 -4., ill. felső tago?.aton: 
részt vett. 

-értékelése 6. osztályban: részt vett. 

A Lanulók a tanév végén kétnyelvü bizonyítványt kapnak. 
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7. o o rm 

A Bintorbógyi Általanos l�knlu német nemzetiségi o.l.1atas es n�el� 2001-bcn I;CsT.tllt, 2007. február 26-án m(JdusHolt, 2008. fcbruar 19-én 
kicgészJtctt helyi tant�rve. 

Kési!ltcttc: Rack Fc:rcncné. Német Nemzelisegi Tsgo:r.al vezetője 

5. sz. melléklet 

A német nemzetiségi oktatás órasZámai 
Heti órszámok évfo lyamonkén 
t 

Tantárgy/kötelező 1.o 2.0 3.0 

magyar ny.és ir. . -

ném.nemz.ny.és ir. 1:1 

német nemz.hon- és 
né_p_isrn. n 

� 

német nyelvi kommunikáció 
rt 

történelem 
hon- és népismeret 
matematika 
informatika 
környezetismeret 
természetismeret 
biológia 
egészségtan 
fizika 
kémia 
földrajz 
éne_k*_ 
rajz média 
technika• 

.. 

_.._ .. ___ .... 

-

testneve lés• 1+2 
t-� - -

osztályfönöki, etika -

összesen 

Szabadon választott .. 

környezetismeret 
dráma" 
nemzetiségi zene, -tánc a 

·--·· 
·---

Szakkö r ·----.. ·· 
angol ·-----· 

J:l német nyelven 

81 
5 

1 

-

. . 

8 
5 

1 

. .. . .  
-· --· -·· 
4' - · l 
1 l 

! 
·-

l 
r 

i 
j 

1 i 
, : 

1 ; 

. . 

11+2 

25 

l 
l 

l 

4 .. . __ " 

, 

l 
1 
, l 
1 

i 
25 

. . . 

l 

8 
5 

1 

4 

1 

l 

1 
1 

1 l 
31 

l 
25 

1 

1 

l 

4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 

.. 

7 5 4 4 4 .. 

5 5 5 5 5 " 
1 1 1 1 1 . . 

1 1 1 
2 2 2 __ l 

l 0,5 0,5 . 

41 4 4 4 _ __i 
, 1 1 1 .. -.�· 

21 .. ....... . -- ·----
2 2 •... . �-

1,5 2 
0,5 

l 2 
........ 

1,5 --

-� 1,5 1.�. 
2 1 5 

1 1 1 1 1 

�+--· ___ 
1 1 1 1 5 
1 1 1 1 

3 2,5 2,5 2,5 2,5 
1 1 1 1 -- -

26 28 27,5 30,5 -��-� 
- -

· · - . 
�-

·-· 0,5 
1 1 1 .9.!-�- 0,5 . -

- ·-
�---- -··· 

-· ., . . 
3) 3 3 3 3 ... 

*-gal jelölt tantárgyak oktatása a 2006/2007-es tanévtöf felmenö rendszerben, rész-

ill. teljes Oraszámban német nyelven folyik 
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Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 
Szervezeti és Múködési Szabályzata 

(Egységes Szerkezetben) 

!A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy Képviselő- testülete a nemzeti es 
etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII törvény (továbbiakban: Nek. tv.) 
25. §. a) pontjában kapott felhatalmazás alapjárl, �fflint a hcl}·i 
önkorffiányzatokról s2óló 1990. évi LXV törvény 1 02/C. § at_ �z� �': - töi�é_ny�e� 
biztosított egyéni és közösségi jogok érvényesülése, a kisebbséghez tartozók 
érdekeinek kifejezésre juttatása-különösen az anyan}'elv ápolása, őrzése és 
gyarapítása, továbbá a kisebbségek kulturális autonómiájának a kisebbségi 
önkormányzatok által történő megvalós(tása és megőrzése - érdekében a 
kisebbségekhez tartozók meghatározott közszolgáltatásokkal való ellátásával, ezen 
ügyek önálló vitelével és az ehhez szükséges szervezeti, személyi és anyagi feltételek 
megteremtésével összefüggően, valamint a közhatalmat gyakorló állami és helyi 
önkormányzati sze1vekben, továbbá a kisebbségi önkormányzati sze1vekben való 
kisebbségi képviselethez és mindezek szervezeti, személyi és anyagi feltételeinek 
biztosításához kapcsolódóan[ �- alábbi Szelvezeti és Működési Szabályzatot 
(továbbiakban: SZMSZ) alkotja meg. 

(a) A kisebbségi 
Önkormányzat 
NNÖ)I. 

l. Fejezet 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

önkormányzat hivatalos elnevezése: Német Nemzetiségi 
Biatorbágy - Deucseher Stadtt·at Biatorbágy Krövidített neve: 

(c) a kisebbségi önkormányzat székhelye: 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a. 

(d)A kisebbségi önkormányzat pecsétje köralakú, benne német és magyar t1yel ven: 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy - Deucseher Stadtrat Biacorbágy. 
A bélyegző közepén Biatorbágy címere. 

ii. Fejezet 

A KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNVZAT JOGÁLLÁSA. FELADATA, HATÁSKÖRE 

1. 

(a)� kisebbségi önkormányzati jogok a kisebbséghez tartozó választópolgárok 
közösségét illetik meg, akik ezeket a jogaikat törvényben meghatározott módon, 
választott képviselőik a kisebbségi önkormányzat útján gyakorolják. j 

· Megjegyzés [at]: Az SZMSZ 
la.11.almazza a kisebbségi önkorm:lnyzat 
képvi<elö· testületc megnevezést. valamini 
a felhatalmazó jogsz.1b:ily pomos 
megnevelését 

Megjegyzés [al]: az Ötv. nem 
tanalmoz 102/C. §-1. a fclhatalmaz.;ísl 
tanalmozó jog<Z.1b:ílyok közöli elegendö a 
Nck.tv pontos bo! idézése 

Megjegyzés [a 3]: Az SZMSZ a 
kisebbségi önkonn:ínyzat 
alapdokumentu ma. A Nek. tv. 6/A. §·a 

énclmczö rendelkezésci l.:özött 
mcgh:nározza :t kisebbségi köztigy 
fogalm:íl. mely jól összefoglalja a 
kisebbségi önkonn:ínyzat feladatait 

- Megjegyzés [a4]: Az SZII1SZ-nek meg 
kell határoznia a kisebbségi önkonn:ínyz.11 
nevének rövidllell fonn:\j:\1. melyel a 
határozatai jelölésénél használ 

MegjegyléS [aS]: Törölt. 

Megje!jyzés [a fi]: A kisebbségi 
önl;orm�nyz:tti jogok a 'oilnsztópolg�rokat 
illetik meg. ennek :it vétel a Nek. tv.·bül 
sziikségcs 



2 

(a) A kisebbségi önkormányzat jogi személy. A kisebbségi önkormányzati feladat- és 
hatáskörök a Nek. rv. 24/B. § (2) bekezdése alapján a testületet illetik meg. A 
testületet és ezáltal a kisebbségi önkormányzatot az elnök képviseli. 

(b )Y\ kisebbségi önkormányzati jogokat és a kisebbségi önkormányzat hatáskörének 
jogszerű gyakorlását a bíróság védi. Az önállóan vagy együttesen eljáró kisebbségi 
önkormányzat jogszabálysértő döntését- a vonatkozó törvényi előírások szerint
a bíróság bírálhatja felüLI 

2. 

(a)� kisebbségi önkormányzat kötelező feladatai különösen: 

- saját kezdeményezésére a helyi önkormányzat által átruházott feladat- és 
hatáskör ellátása, 

- saját kezdeményezésére más kisebbségi önkormányzat által átruházott 
feladat- és hatáskör ellátása. 

(b) A kisebbségi önkormányzat az (a) bekezdésben említett feladatokon kívül - a 
rendelkezésére álló források keretei között - önként vállalt feladatot láthat el 
különösen a kisebbségi oktatás és nevelés, a helyi írott és elektronikus sajtó, a 
hagyományápolás és közművelődés területén. 

(c) A kisebbségi önkormán}!Zat - jogszabályi keretek között - saját hatáskörében 
határozza meg: 

- szervezete és működése részletes szabályait az alakuló ülést követő 3 hónapon 
belül, 

a települési kisebbségi önkormányzat nevét, jelképeit, kitüntetéseit, továbbá 
ezek odaítélésének feltételeit és szabályait, 

- az általa képviselt kisebbség helyi ünnepeit, 
a törzsvagyon kö1·ér, kizárólagos rendelkezése alatt álló vagyona 
használatának szabályait, 

intézmény alapítását, átvételét és fenntartását, 
- gazdálkodó és más szerv<eze[ alapítását vagy az ezekben va! ó részvételt, 
- önkormányzati társulás létrehozását vagy társuláshoz való csatlakozást, 

pályázat kiírását, 
- ösztöndíj alapítását, 
- a helyi önkormán}!Zat vagyonán belül részére elkülönített vagyon használatár, 
- a helyi önkormán}IZat rendeletében költségvetését, zárszámadását, a települési 

önkormányzat által rendelkezésére bocsátort források felhasználását, 
- műemlékei és emlékhelyei védetté nyilvánításának kezdeményezését, 
- részt vesz a helyi bíróságak ülnökein.ek választásában.j 

Megjegyzés [a 7]: A ldscbb.<égi 
önkorm:ínyt.'ll dönléscit snj:ll hílt:iskörében. 
sajat kocblz:>taro hozz.1. dönté.« it csak 
maga a testület módosíthatia. A uírói 
védelem egyben azt is jelenti. hogy a 
jogsz:>uálysét1Ö döntését a bíróság 
felülbírálhatja. 

Megjegyzés [ali]: A kiscuuségi 
önkonuányz.ru l.::ölclczö relnd�tt�l és 
hat:iskörét a Nek. tv. 25. �és 30./A . §·ai 
pontosan mcgh;�t�roník. Az SZMSZ 
:itveheti ennek SL1l>.ilyoz.1s:it. de cs.1k teljes 
tctjedclmében. 
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(d) !A kisebbségi önkormányzat testülete (továbbiakban: testület) feladat- és 
hatáskört az einökre ruházhat át. A testület az átruházott hatáskör tekintetében 
utasítást, a hatáskörök gyakorlásához irányelveket, útmutatást adhat, és e 
hatásköröket visszavonhatja. A hatáskör átruházásához és visszavonásához 
minősített többségű határozat szükséges. Az átruházott hatáskör tovább nem 
ruházható át.l 

(e) Y\ kisebbségi önkormányzat az át nem ruházható feladat- és hatáskörében dönt: 

- szervezeti és működési szabályzatának megalkotásáról vagy felülvizsgálatáról, 
módosításáról az alakuló ülést követő 3 hónapon belül, 

- költségvetéséről, zárszámadásáról, a települési önkormányzat vagyonán belül 
a részére elkülöníten vagyon használatáról, 

- a helyi önkormányzat által rendelkezésére bocsátott források tervezéséről és 
felhasználásáról, 

- intézmény alapításáról, átvételéről, megszüntetéséről, átsze1vezéséről, 
intézmény vezetőjének kinevezéséről, felmentéséről, 

- a helyi önkormányzattól vagy más kisebbségi önkormányzattól átvett 
feladattal kapcsolatos megállapodás megkötéséről, 

- gazdálkodó szetvezet vagy más szelvezet létrehozásáról, megszüntetéséről és 
az ezekben való részvételről, 

önkormányzati társulás létrehozásáról és az ilyen társuláshoz való 
csatlakozásról, 

- érdek-képviseleti szervhez történő csatlakozásról, külföldi önkormányzattal, 
más szetvezettel való együttműködési megállapodás megkötéséről, 

- elnökének, elnökhelyettesének megválasztásáról, 
- bizottság létrehozásáról, 
- a törzsvagyana körének meghatározásáról, 
- az ülnökök megválasztásáról, 
- az olyan ügyben, amely a tö1vény szerim az át nem ruházható hatáskörébe 

tartozik.! 

(f) l'\zl átruházott hatáskör gyakorlásáról a testületnek be kell számolni. A 
beszámoló módját és gyakoriságát a testület az átruházásról szóló döntésében 
határozza meg. 

lll. Fejezet 

A TESTÜLET MŰKÖDÉSE 

3. 

(a) A testület tagjainak száma: 4 fö. A képviselők névjegyzékér jelen Szelvezeti és 
Működési Szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza. 

Megjegvzés [a9]: A Nek. 1v. 30/C. § 
(l) bekczdé�e �zcrilll � kisebbségi 
önkomlányz.."'l lestülctének nem szerve az 

clnökhclyeues. ezé n r.í halá.<kör uem 
ruházhaló 

Megjegyzés [a10]: A hOI:ískör 
ólmh:íz:ísáuól figyelemmel kell lenni o Nek. 
1v. 30/C. §(3) bckczdé�rc. amely 
felsorolja az <it nem mh:\2.ható hat�skörökct, 
amely 1:írgykörökben ki>:írólog o kisebbségi 
önkormány2.at testülete hozh:tt döntést. 

Megjegvzés [aU]: Az SZMSZ·bcn. oz1 
kell szabályowi. hosr a 1es1Üie1 milyen 
ügyekel ad :ÍI oz elnöknek. és milyen 
utasítást ild a hat:isl\ör gyakorl�sához!!!! 
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4. 

(b)A testülete alakuló, rendes és rendkívüli ülést tart. 

IV. Fejezet 

A TESTÜLET ÜLÉSEI 

7. 

(a) � testület alakuló ülésére a Nek. tv. 30/D. § -ában foglalt szabályok az irányadók.l Y.' 
kisebbségi önkormányzati képviselök az alakuló ülésen anyanyelvükön, magyarul, 
illetőleg mindkét nyelven esküt tehetnek, melynek szövegét a Nek. tv. 67. §·a 
ta rt a lm azza .J 

(b) A testület szükség szerint, de évente legalább 6 rendes ülést tart, Biatorbágy Város 
Önkormányzat l<épviselő·testülete szakbizottságainak ülését megelőzően. � testület 
évente legalább egy alkalommal közmeghallgatást tart.J 

(c) A testület üléseit az elnök- akadályoztatása ese té n az elnökhelyettes- hívja össze 
és vezeti le. H a az elnöki és az elnökhelyettesi tisztség egyidejűleg betöltetlen, 
illetőleg mindkét tisztségviselő tartósan akadályoztatva van, akkor a testületi ülés 
összehívására és vezetésére a legidősebb kisebbségi képviselő jogosult. ! 

(d) Rendkívü l i ü lés t kell összehívn i a testületi tagok legalább egynegyedének 
indíL-ványára. 

(e) Az indítványt a rendkívüli ülés tárgyának megjelölésével, az elnöknél kell 
benyújtani. Az elnök köteles a rendkívüli ülést az átvételtől számíwtt 8 napon 
belüli időpontra összehívni. 

(f) A rendkívüli ülés összehívására vonatkozó meghívóban meg kell jelölni az ülés 
indokát és napirendjét. 

(g) A rendkívüli ülésen csak az a napirend tárgyalható, amelyre az indítvány 
vonatkozott. Ez alól kivételt képez1 ha a testület minősített többséggel másképp 
határoz. 

(h) A testület ülései az általános szabály szerim nyilvánosak, ezért a nyilvános 
üléseken bárki részt vehet, azon ban a nyilván os ülésen a hallgatóság csak az 
ülésterem kijelölt részén foglalhat helyet és az ülés rendjét nem zavarhatja. 

(i) A testület zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, 
illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása 
és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érinten a nyilvános 

Megjegyzés [a12]: Az alakuló ülésre 
vonatkozó sza'b�lyok részletesen 
me�találhotók n Nck.tv.�ben. czé1t elég <It 
arra való hivatkotis. 

Megjegyzés [aU]: Az eskü letételén<k 
megtör1éntc!ig a képviselök nem 
gyakorolh.rj:íkjogaikat. vagyis nem 
vehetrack ré.o,;zt az Ö11konn:\nyz.1l 
munk5j5ban. A kisebbség az SZMSZ-bcn 
kell rendelkezzen az e.<kütétcl nyelvéróL Az 
olakuló iilés .<zab:ílyszerü lebonyolít:ísa 
azén is különöscn rontos. me n annak 
jegyzökönyvc és az illclékes \':Íinsztási 
biz.otts�g igazol :isa :;zükséges a kisebbségi 
önkom1ányzal bomksz.ámla· 
nyitás:íhoz.(Nek.tv. 6010.) 

Megjegyzés [a14]: Ezeken a nyilv:ínos 
üléseken a vála.<ztópolg:írok közérdckü 
bejeleillést tehetnek. kérdést. véleményt. 
jav.tsl::not mondh:un:.k a kisebbségi 
önkonn:lnyzat munk:ljdról. 01 közügyek 
intézé�éröl. Ennek a spcci:llis ülésnek a 
részletes szab�lynit ugyanúgy szük.�iéges 
SZMSZ-be foglalni. mint n rendes ülések 
lebonyolft:ís:ínal< rcndj<t. Sz.1bályozni kell a 
közmeg.hallgatás össz.ehív:is:ll. 
me!ghinJett!sét. illctöleg a z ülés 
mcgl:tr1.;ís:inak módj:h is. Az 
clh;mgzoUi\król f\ tesllilcti ülé.�hcz 
hasonló:ut jcgyzököO\oet kell készíteni. 

Megjeg\f2éS [atS]: Nek.tv. 30/N.§ (2) 
bekezdés. 
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tárg)'alásba nem egyezik bele, továbbá összeférhetetlenségi és a kitüntetési 
ügyekben, !'Jal amint ha törvény az ügyet érinrően a nyilvánosságot kizárja.! 

U) A testület zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt 
pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. 

8. 

(a) A testületi ülést az elnök írásbeli meghívóval hívja össze. A meghívó tartalmazza 
az ülés helyét, időpontját és javasolt napirendjét. 

(b) A testületi ülés meghívóját a napirendi pontok írásos anyagaival � 
előterjesztésekkel -j úgy kell kézbesíteni, hogy azt a testület tagjai és meghívottak 
legalább 5 nappal az ülés előtt "megkapják. 

(c) A testületi ülésre - a tagokon kívül - tanácskozási joggal azokat kell meghívni, 
akiknek meghívását az elnök az egyes napirendi pontok megtárgyalásához 
indokoltnak tartja. �z elnök a meghívót - az előterjesztésekkel együtt - köteles 
megküldeni Biatorbágy Város Jegyzőjének is.! 

9. 

(a) A testületi ülés napirendjére az elnök az írásbeli meghívójában tesz javaslatot. 

(b)A meghívó szerinti napirendi kiegészítésére, elhalasztására, törlésére bármely 
képviselő javasiarot tehet. 

(c) A testületi ülés napirendjéről a testület egyszerű többséggel dönt. 

( d)Az ülést az elnök n)litja meg és a képviselők számbavétele Lltán megállapftja a 
határozatképességeL 

(e) A testület akkor határozatképes, ha a megválasztott képviselők több mint a fele 
jelen van. 

(f) Amennyiben az ülés határozatképtelen, az elnök köteles azt-azonos napirenddel 
-15 napon belüli időpontra ismételten összehívni. 

(g) Az ülés tartama alatt az egyes napirendi pontok határozatánál az elnök köteles 
ellenőrizni a képviselők számát és a határozatképességet. 

(h) Határozati javaslat csak frásban, indokolással -az elnök útján terjeszthető elő. 

Megjegvzés [a16]: Nek.tv. JOIE. §(3) 
bekezdés. 

Megjegyzés [a17]: Azelöterjesztések 
biZiosítj�k. hogy 3 képviselök 
relkészülhe.ssenek a dönléshozatah·a. 
tartalmazva mind:Jzokal a tényeke!. 
adatoknt. inronnációl:at. amelyek a 
megalapozon döntéshez szlikségesek. 

Megjegy.zés [a18]: Nek.tv. 30/1-1. §(4) 
bek. 
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10. 

(a) A tárgyalt napirendi pontokat érintő ügyrendi kérdésben bármelyik képviselő 
bát·mikor szót kérhet. 

(b) A képviselőknek a napirendhez való felszólalásra jelentkezésük sorrendjében az 
elnök adja meg a szót. 

(c) Az egyes előtetjesztések felett külön-külön kell a vitát megnyitni és lefolytatni. 

(d) Ha a napirendi ponthoz több hozzászólás nincs, az elnök a vitát lezárja. A vita 
lezárását bármely képviselő javasolhatja, erről a testület vita nélkül, egyszerű 
szótöbbséggel azonnal dönt. 

A TESnJ LIT DÖNTÉSEI 

11 . 

(a) A testület dönrései testületi határozatok, melyet a képviselők� általában nyflt -
szavazás útján hoznak.! A testület határozatban foglal állást azokban az 
ügyekben, amelyekben az önkormányzatot dÖntési egyetértési, véleményezési jog 
illeti meg} 

(b) A határozatokat naptan évenként kezdődően folyamatos sorszámmal és 
évszámmal kell ellátni. 

(c) A testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek hozzátartozóját az 
üg)' személyesen érimi. A képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget. 
A kizárásról az érintett képviselő vagy bármelyik képviselő javaslatára a testület 
dönt. A kizárt képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell 
tekinteni. 

(d) A javaslat elfogadásához a jelenlévő képviselők több mint a felének igen 
szavazara szükséges. Az elnök az előterjesztésben szereplő és a vita során 
elhangzott határozati javaslatokat egyenként szavaztatja meg úgy, hogy előbb a 
módosító és kiegészítő, majd az eredeti javaslatokat teszi fel szavazásra. Szavazni 
először az " i gen\ majd a ,;nem" szavazatokra, végül a tartózkodásra vonatkozó 
elnöki kérdésre adandó válaszként, kézfelemeléssei lehet. f'\ szavazás 
eredményének megállapítása után az elnök- a döntés szószerinti elmondásával
kihirdeti a határozatot.! 

(e) A megválaszrott képviselők több mint a felén "igen" szavazara minősített 
többség- szükséges: 

az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotásához, 

Megjegyzés [a19]: Az SZSZ-ben 
rögzíteni kell. hogy a képviselö-testtilet 
mik�nt bonyolítj<J le a titkos sz:�v:u:ísL 

Megjegyzéi [a 26]: Név szerimi 
szavnz.íst a jelen lé,•ö képv iselök lölllJ. 
mint relc kezdeményezheti ald!-iehb."iégi 
önl\ormfinyz.at ütésén. A jegyzökön y v ekkor 
névszerint tanahn:1zz..1 a SZ..1\':'!Zatok31. Egy 
eselben ír cl ö kötcle!Zöen névsz.erinti 
sz.w:�zásl a törvény. " k�pvisclö-lestülel 
megllíz.11:is:� elöui feloszlás:lu:�k 
kimondásához. (Nek.lv. 30/J. §) 

Megjegyzés [al!]: Az 
önkonn:ínyzalnak határozatai! a helyben 
szok:i�os módon kcllldhirdctnie. Az. 
SZMSZ-�n kellmegh:�t:írozni. hogy mi1 
lekilll a kiselJlJségi tlnkorm:lnyza1 .J1clyllen 
nokásos módnak··. hol lesti köz.zé 
mcgl1oz.ott ha1�roza1ni1. 



7 

a települési önkormányzat által rendelkezésre bocsátott források tervezéséről és 
felhasználásáról szóló döntéséhez, 
a települési önkormányzat vagyonán belül részére elkülönített vagyon 
használatáról szóló döntéséhez, 
intézményalapításról szóló döntéshez, 
a hazai és külföldi önkormányzattal való együttműködési megállapodás 
megkötéséhez, 
a testület hatáskörének átruházásához, és annak visszavonásához, 

V Fejezet 

A TESTÜLETI ÜLÉS IEGVZÓKÖNWE 

13. 

(a) A testületi ülésről ,<i zárólag magyar nyelvű Jegyzőkönyvet kell készíteni. A 

jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: 
az ülés helyét és időpontját, 
a megjelent képviselők és meghívottak nevét, 
az elfogadott napi rendet, 
napirendi pontonként az előadók, felszólalók nevét, hozzászólásuk lényegér, a 
szóban előterjesztett javaslatokat, 
döntésenként az "igen", a "nem" szavazatok és a tartózkodék számát, 
a határozatok számát és szószerinti szövegét, 
mellékletként az írásos előterjesztéseket, valamim a képviselő kérelmére csatolt 
külön véleményéL 

(b) A jegyzőkön>'vet a jegyzőkönyvvezető állírja össze, majd az elnök és a testülec által 
kijelölt jegyzőkönyv-hitelesítő írja a lá. 

VI. Fejezet 

A KÉPVISELÓK lOGÁLLÁSA 

14. 

(a) A kisebbségi önkormán}tZat tagja (továbbiakban: képviselő) a kisebbségi 
ügyekben a település német kisebbség érdekeit képviseli. 

(b) A kisebbségi önkormányzat tagjainak jogai és kötelezettségei azonosak. 
A képviselő: 

részt vesz a testület döntéseinek előkészítésében, végrehajtásának sze1vezésében 
és ellenőrzésében, 

Megjegyzés [a 22]: Váloszlás kérdése. 
hog a kisehl>ség nyelvén és m:tgyar nyeh-cn 
1•agy kiz.irólag magyar nyeh-.:n készül el n 

jegyzökönyv.(Nek.lv. 301F.§ (l) bek.) 



g 

megbízás alapján képviseli a testületet, 
tanácskozási joggal részr vehet az önkormányzat bármely bizottságának ülésén, 
javasolhatja a bizottság elnökének a bizottság feladatkörébe tartozó ügy 
megtárgyalását, amelyet a bizottság legközelebbi ülése elé kell terjeszteni és 
tárgyalására a javaslattevő képviselőt meg kell hfvni. 

(c) A képviselő köteles: 
részt venni a testület munkájában, 
felkérés eserén segíteni a testületi ülések előkészítését 
bejelenteni az elnöknek, ha a testület vagy bizottság ülésén való részvételben, vagy 
egyéb megbíza tásának teljesítésében akadályoztatva van. 

(d) A testület az elnöknek, az elnökhelyettesnek, a képviselőknek, külön határozattal 
- a kisebbségi önkormányzat költségvetésének terhére - tiszteletdíjat és 
természetbeni juttatást állapíthat meg. kaz SZMSZ 2. Sz . melléklere) J 

ELNÖK. ELNÖKHELYEITES 

5. 

(a) Az alakuló ülésen a testület tagjai közül �inősített többséggel társadalmi 
megbízatásli elnököt választ, helyettesítésére, munkájának segítésére társadalmi 
megbízatású elnökhelyettest választ. l 

(b) Az elnök és elnökhelyettes személyére a testület bármely tagja javaslatot teher. A 
javasolt személy a jelölés elfogadásáról nyilatkozik. 

(c) A Nek. tv. 30/0 § ( 1) bekezdésében foglalt tisztségek betöltése összeférheteden 
az elnöki tisztség betöltésével. Az elnök az összeférhetedenségi okot a 
megválasztásától, illetve az összeférhetetlenségi ok felmerülésétől számftott 30 
napon belül köteles megszüntetni. 

6. 

(a)Az elnök a kisebbség helyi szószólója (továbbiakban: szószóló) és ezen 
tisztségénél fogva gyakorolja a Nek. tv. 40. § (1) bekezdésében foglalt a szószólót 
megillető jogokat. 

(b)Az elnök megbízatása a Nek. tv. 30/P. § -ában foglaltak szerint szűnik meg. Az 
elnökhelyettesre az einökre irányadó szabál)tokat kell megfelelően alkalmazni. 

(c) Az elnöknek a testület működésével összefüggő feladatai különösen: 

képviseli az önkormányzatot, 
összehívja és vezeti a testület üléseit, 

Megjegyzés [al3]: A jelenleg halályos 
SZMSZ-hez ncm 1anozik 2. számú 
mcttéklcl. A lisztelel dijak mcnékére a Nek. 
1v. 30/Q.* szabályai n ir:inya<lók. A 
tiszlelei dijat összcg.szel'üen h:u:íroz:HIJ:\n 
kell meg:íll:tpít:'lni. A kisebbségi 
önkorm:inyzal a liszleleidíj Nel<. lv.-bcn 
meghal:irozou rcrsö ha1ár:í1 nem lépheli :il. 
azonban <lön1he1 úgy is. hogy egyállatán 
IICI11 álli\pÍI Illeg dij:tLÍSL 
Az SZMSZ-nck au célszerü 
mcgh�l�rozui:a. hogy milyen 
köielezeuségszegés milyen szaukció1 v�lt 
l< i. Képviselö tiszteletdíjat scmmeg vonni. 
scm csökkenieni nem lehet �nélkül. ho: y 
konl<rélan meghat�rozn:ik. hogy Ölmilyeu 

mulasz.tás terheli. 

Me!jjegyzés [a 24]: Neklv. 30/N.§ Cl) 
bcl<ezdés. 



szervezi az önkormányzat munkáját, gondoskodik az ehhez szükséges tárg)'i, 
személyi feltételekről, 
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gondoskodik a testületi dönrések előkészítéséről és végrehajtásáról, dönt a rá 
ruházott ügyekben, illetőleg a hatáskörébe tartozó kérdésekben. 
a testületi ülésről készült jegyzőkönyvet a hitelesítővel együtt alálrja. 

VII. Fejezet 

AZ ÖNKORMÁNVZATVAGYONA. KÖLTSÉGVETÉSE 

1 5. 

(a) A testület saját hatáskörében- a Biatorbágyi Önkormán)lzat rendeletében foglalt 
kertetek közt- határozza meg: 

a települési önkormányzat vagyonán belül részére elkülönített vagyon 
használatár, 
költségvetését, zárszámadását, a települési önkormányzat által rendelkezésre 
bocsátott források felhasználását. 

(b) Az önkormányzat tulajdonát képezi mindaz az ingatlan és ingó vagyon, amel)tet 
bel- és külföldi jogi személ)lek, magánszemélyek és természetes személyek 
bármilyen jogdmen a tulajdonába adtak. 

(c) A tulajdonosi jogok gyakorlása a testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. 

(d) A testület évente köteles az önkormányzat költségvetésél: megállapítani. 

(e) Az ön konnán)IZat m űködésének feltételeit az alábbi forrásokból biztosítja: 
az állami költségvetési támogatás/hozzájárulás, 
saját bevételek, 

alapltván)'i támogatások, 
hazai és külföldi intézményekről, jog1 személyekről, magánszemél)lektől és 
természetes személ)lektől kapott támogatás/hozzájárulás, 
a rendelkezésre bocsátott vagyontárgyak hozadéka, 
adományok, 
a települési vagy megyei önkormányzat hozzájárulása. 

VIli. feje2et 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

16. 
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A Német Nemzetiségi Önkormányzat Szelvezeti és Működési Szabál)'zata a kihirderés 
napján lép hatályba. 

Rack Ferencné 
elnök 

Wéber Ferencné 
elnökhelyettes 



Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 
Képvisel6k: 
Bechler Gyula 
Rack Ferencé 

Steer Ferenc 

Wéber Ferencné 

ll 

1.sz. melléklet 



Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 
Szervezeti és Mlíködési Szabályzata 

(Egységes Szerkezetben) 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy Képviselő- testülete a nemzeti és etnikai 
kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII törvény (továbbiakban: Nek. tv.) 25. §. a) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján e törvényben biztosított egyéni és közösségi jogok 
érvényesülése, a kisebbséghez tartozók érdekeinek kifejezésre juttatása-különösen az 
anyanyelv ápolása, őrzése és gyarapítása, továbbá a kisebbségek kulturális autonómiájának 
a kisebbségi önkormányzatok által történő megvalósítása és megőrzése - érdekében a 
kisebbségekhez tartozók meghatározott közszolgáltatásokkal való ellátásával, ezen. ügyek 
önálló vitelével és az ehhez szükséges szervezeti, személyi és anyagi feltételek 
megteremtésével összefüggően, valamint a közhatalmat gyakorló állami és helyi 
önkormányzati szervekben, továbbá a kisebbségi önkormányzati szervekben való kisebbségi 
képviselethez és mindezek szervezeti, személyi és anyagi feltételeinek biztosításához 
kapcsolódóan az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatot (továbbiakban: SZMSZ) 
alkotja meg. 

l. Fejezet 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

(a) A kisebbségi önkormányzat hivatalos elnevezése: Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Biatorbágy- Deutscher Stadtrat Biatorbágy (rövidített neve: NNÖ) 

(b) a kisebbségi önkormányzat székhelye: 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a. 

(c) A kisebbségi önkormányzat pecsétje kör alakú, benne német és magyar nyelven: Német 
Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy - Deutscher Stadtrat Biatorbágy. A bélyegző 
közepén Biatorbágy dm ere. 

ll. Fejezet 

A KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYlAT JOGÁLLÁSA, FELADATA, HATÁSKÖRE 

1. 

(a) A kisebbségi önkormányzati jogok a kisebbséghez tartozó választópolgárok közösségét 
illetik meg, akik ezeket a jogaikat törvényben meghatározott módon, választott 
képviselőik a kisebbségi önkormányzat útján gyakorolják. 

(a) A kisebbségi önkormányzat jogi személy. A kisebbségi önkormányzati feladat- és 
hatáskörök a Nek. tv. 24/B. § (2) bekezdése alapján a testületet illetik meg. A testületet 
és ezáltal a kisebbségi önkormányzatot az elnök képviseli. 

(b) A kisebbségi önkormányzati jogokat és a kisebbségi önkormányzat hatáskörének 
jogszerű gyakorlását a bíróság védi. Az önállóan vagy együttesen eljáró kisebbségi 
önkormányzat jogszabálysértő döntését - a vonatkozó törvényi előírások szerint - a 
bíróság bírálhatja felül. 
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2. 

(a) A kisebbségi önkormányzat kötelező feladatai különösen: 

- saját kezdeményezésére a helyi önkormányzat által átruházott feladat- és hatáskör 
ellátása, 

- saját kezdeményezésére más kisebbségi önkormányzat által átruházott feladat- és 
hatáskör ellátása. 

(b) A kisebbségi önkormányzat az (a) bekezdésben említett feladatokon kívül - a 
rendelkezésére álló források keretei között - önként vállalt feladatot láthat el 
különösen a kisebbségi oktatás és nevelés, a helyi frott és elektronikus sajtó, a 
hagyományápolás és közművelődés területén. 

(c) A kisebbségi önkormányzat - jogszabályi keretek között - saját hatáskörében 
határozza meg: 

- szervezete és működése részletes szabályait az alakuló ülést követő 3 hónapon belül, 
- a települési kisebbségi önkormányzat nevét, jelképeit, kitüntetéseit, továbbá ezek 

odaítélésének feltételeit és szabályait, 
- az általa képviselt kisebbség helyi ünnepeit, 
- a törzsvagyon körét, kizárólagos rendelkezése alatt álló vagyana használatának 

szabályait, 
- intézmény alapítását, átvételét és fenntartását, 
- gazdálkodó és más szervezet alapítását vagy az ezekben való részvételt, 
- önkormányzati társulás létrehozását vagy társuláshoz való csatlakozást, 
- pályázat kiírását, 
- ösztöndíj alapítását, 
- a helyi önkormányzat vagyonán belül részére elkülönített vagyon használatár, 
- a helyi önkormányzat rendeletében költségvetését, zárszámadását, a települési 

önkormányzat által rendelkezésére bocsátott források felhasználását, 
- műemlékei és emlékhelyei védetté nyilvánításának kezdeményezését, 
- részt vesz a helyi bfróságok ülnökeinek választásában. 

(d) A kisebbségi önkormányzat testülete (továbbiakban: testület) feladat- és hatáskört az 

einökre ruházhat át. A testület az átruházott hatáskör tekintetében utasítást, a 
hatáskörök gyakorlásához irányelveket, útmutatást adhat, és e hatáskoröket 
visszavonhatja. A hatáskör átruházásához és visszavonásához minősített többségű 
határozat szükséges. Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható át. 

(e) A kisebbségi önkormányzat az át nem ruházható feladat- és hatáskörében dönt: 

- szervezeti és működési szabályzatának megalkotásáról vagy felülvizsgálatáról, 
módosításáról az alakuló ülést követő 3 hónapon belül, 

- költségvetéséről, zárszámadásáról, a települési önkormányzat vagyonán belül a 
részére elkülönített vagyon használatáról, 

- a helyi önkormányzat által rendelkezésére bocsátott források tervezéséről és 
felhasználásáról, 



3 

- intézmény alapításáról, átvételéről, megszüntetéséről, átszervezéséről, intézmény 
vezetőjének kinevezéséről, felmentéséről, 

- a helyi önkormányzattól vagy más kisebbségi önkormányzattól átvett feladattal 
kapcsolatos megállapodás megkötéséről, 

- gazdálkodó szervezet vagy más szervezet létrehozásáról, megszüntetéséről és az 

ezekben való részvételről, 
- önkormányzati társulás létrehozásáról és az ilyen társuláshoz való csatlakozásról, 

érdek-képviseleti szervhez történő csatlakozásról, külföldi önkormányzattal, más 
szervezettel való együttműködési megállapodás megkötéséről, 

- elnökének, elnökhelyettesének megválasztásáról, 
- bizottság létrehozásáról, 
- a törzsvagyana körének meghatározásáról, 
- az ülnökök megválasztásáról, 
- az olyan ügyben, amely a törvény szerint az át nem ruházható hatáskörébe tartozik. 

(f) Az átruházott hatáskör gyakorlásáról a testületnek be kell számolni. A beszámoló 
médját és gyakoriságát a testület az átruházásról szóló döntésében határozza meg. 

lll. Fejezet 

A TESTÜLET MŰKÖDÉSE 

3. 

(a) A testület tagjainak száma: 4 fö. A képviselők névjegyzékét jelen Szervezeti és Működési 
Szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza. 

4. 

(b) A testülete alakuló, rendes és rendkívüli ülést tart. 

IV. Fejezet 

A TESTÜLET Ü LÉS El 

5. 

(a) A testület alakuló ülésére a Nek. tv. 30/D. § -ában foglalt szabályok az irányadók. A 

kisebbségi önkormányzati képviselők az alakuló ülésen anyanyelvükön, magyarul, 
illetőleg mindkét nyelven esküt tehetnek, melynek szövegét a Nek. tv. 67. §-a 
tartalmazza. 

(b) A testület szükség szerint, de évente legalább 6 rendes ülést tart, Biatorbágy Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete szakbizottságainak ülését megelőzően. A testület 
évente legalább egy alkalommal közmeghallgatást tart. 

(c) A testület üléseit az elnök - akadályoztatása esetén az elnökhelyettes - hívja össze és 
vezeti le. Ha az elnöki és az elnökhelyettesi tisztség egyidejűleg betöltetlen, illetőleg 
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mindkét tisztségviselő tartósan akadályoztatva van, akkor a testületi ülés összehívására 
és vezetésére a legidősebb kisebbségi képviselő jogosult. 

(d) Rendkívüli ülést kell összehívni a testületi tagok legalább egynegyedének indítványára. 

(e) Az indítványt a rendkívüli ülés tárgyának megjelölésével, az elnöknél kell benyújtani. Az 

elnök köteles a rendkívüli ülést az átvételtől számított 8 napon belüli időpontra 
összehívn i. 

(f) A rendkívüli ülés összehívására vonatkozó meghívóban meg kell jelölni az ülés indokát és 
napirendjét. 

(g) A rendkívüli ülésen csak az a napirend tárgyalható, amelyre az indítvány vonatkozott. Ez 
alól kivételt képez, ha a testület minősített többséggel másképp határoz. 

(h) A testület ülései az általános szabály szerint nyilvánosak, ezért a nyilvános üléseken bárki 
részt vehet, azonban a nyilvános ülésen a hallgatóság csak az ülésterem kijelölt részén 
foglalhat helyet és az ülés rendjét nem zavarhatja. 

(i) A testület zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, illetőleg 
visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást 
igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik 
bele, továbbá összeférhetetlenségi és a kitüntetési ügyekben, valamint ha törvény az 
ügyet érintően a nyilvánosságot kizárja. 

U) A testület zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat 
tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. 

6. 

(a) A testületi ülést az elnök írásbeli meghívóval hívja össze. A meghívó tartalmazza az ülés 
helyét, időpontját és javasolt napirendjét. 

(b) A testületi ülés meghívóját a napirendi pontok írásos anyagaival - előterjesztésekkel -
úgy kell kézbesíteni, hogy azt a testület tagjai és meghívottak legalább 5 nappal az ülés 
előtt megkapják. 

(c) A testületi ülésre- a tagokon kívül -tanácskozási joggal azokat kell meghívni, akiknek 
meghívását az elnök az egyes napirendi pontok megtárgyalásához indokoltnak tartja. Az 
elnök a meghívót - az előterjesztésekkel együtt - köteles megküldeni Biatorbágy. Város 
Jegyzőjének is. 

7. 

(a) A testületi ülés napirendjére az elnök az írásbeli meghívójában tesz javaslatot. 

(b) A meghívó szerinti napirendi kiegészítésére, elhalasztására, törlésére bármely képviselő 
javaslatot tehet. 

(c) A testületi ülés napirendjéről a testület egyszerű többséggel dönt. 
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(d) Az ülést az elnök nyrqa meg és a képviselők számbavétele után megállapítja a 
h atározatképességet. 

(e) A testület akkor határozatképes, ha a megválasztott képviselők több mint a fel� jelen 
van. 

(f) Amennyiben az ülés határozatképtelen, az elnök köteles azt - azonos napirenddel -15 
napon belüli időpontra ismételten összehívni. 

(g) Az ülés tartama alatt az egyes napirendi pontok határozatánál az elnök köteles 
ellenőrizni a képviselők számát és a határozatképességet. 

(h) Határozati javaslat csak írásban, indokolással-az elnök útján terjeszthető elő. 

8. 

(a) A tárgyalt napirendi pontokat érintő ügyrendi kérdésben bármelyik képviselő bármikor 
szót kérhet. 

(b) A képviselőknek a napirendhez való felszólalásra jelentkezésük sorrendjében az elnök 
adja meg a szót. 

(c) Az egyes előterjesztések felett külön-külön kell a vitát megnyitni és lefolytatni. 

(d) Ha a napirendi ponthoz több hozzászólás nincs, az elnök a vitát lezárja. A vita lezárását 
bármely képviselő javasolhatja, erről a testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel 
azonnal dönt. 

A TESTÜLET DÖNTtSEI 

9. 

(a) A testület döntései testületi határozatok, melyet a képviselők- általában nyílt -szavazás 
útján hoznak. A testület határozatban foglal állást azokban az ügyekben, amelyekben 
az önkormányzatot döntési egyetértési, véleményezési jog illeti meg. 

A testület a 5/i.,j., pontban meghatározott ügyekben titkos szavazást is tarthat. 

A titkos szavazás lebonyolításának rendje: 
- szavazatszámláló bizottság felállítása, 

szavazócédulák kiosztása, 
szavazatok zárt urnában történő elhelyezése, 
szavazatok összeszámlálása, 
eredmény megállapítása, 
jegyzőkönyv felvétele 
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(b) A határozatokat naptári évenként kezdődően folyamatos sorszámmal és évszámmal kell 
ellátni. 

(c) A testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek hozzátartozóját az ügy 
személyesen érinti. A képviseléS köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról 
az érintett képviseléS vagy bármelyik képviseléS javaslatára a testület dönt. A kizárt 
képviselót a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni. 

(d) A javaslat elfogadásához a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazara 
szükséges. Az elnök az elóterjesztésben szerepléS és a vita során elhangzott határozati 
javaslatokat egyenként szavaztatja meg úgy, hogy elóbb a módosító és kiegészítéS, majd 
az eredeti javaslatokat teszi fel szavazásra. Szavazni először az "igen

"
, majd a "nem

" 

szavazatokra, végül a tartózkodásra vonatkozó elnöki kérdésre adandó válaszként, 
kézfelemeléssei lehet. A szavazás eredményének megállapítása után az elnök- a döntés 
szószerinti elmondásával- kihirdeti a határozatot. 

(e) A megválasztott képviselők több mint a felén "igen" szavazara minéSsített többség-
szükséges: 

az önkormányzat Szervezeti és M(Jködési Szabályzatának megalkotásához, 
a települési önkormányzat által rendelkezésre bocsátott források tervezéséréSI és 
felhasználásáról szóló döntéséhez, 
a települési önkormányzat vagyonán belül részére elkülönített vagyon használatáról 
szóló döntéséhez, 
intézményalapításról szóló döntéshez, 
a hazai és külföldi önkormányzattal való együttm(Jködési megállapodás megkötéséhez, 
a testület hatáskörének átruházásához, és annak visszavonásához, 

V Fejezet 

A TESTÜLETI ÜLÉS IEGVZÓKÖNYVE 

1 O. 

(a) A testületi ülésról kizárólag magyar nyelv(J jegyzéSkönyvet kell készíteni. A jegyzéSkönyvnek 
tartalmaznia kell: 
az ülés helyét és időpontját, 
a megjelent képviselők és meghívottak nevét, 
az elfogadott napi rendet, 
napirendi pontonként az előadók, felszólalók nevét, hozzászólásuk lényegér, a szóban 
elóterjesztett javaslatokat, 
döntésenként az 

"
igen", a 

"
nem" szavazatok és a tartózkodók számát, 

a határozatok számát és szószerinti szövegét, 
mellékletként az írásos eléSterjesztéseket, valamint a képviseléS kérelmére csatolt külön 
véleményét. 

(b) A jegyzéSkönyvet a jegyzéSkönyvvezetéS állítja össze, majd az elnök és a testület által 
kijelölt jegyzéSkönyv-hitelesítéS írja alá. 



VI. Fejezet 

A KÉPVISELÓK lOGÁLLÁSA 

11. 
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(a) A kisebbségi önkormányzat tagja (továbbiakban: képviselő) a kisebbségi ügyekben a 
település német kisebbség érdekeit képviseli. 

(b) A kisebbségi önkormányzat tagjainak jogai és kötelezettségei azonosak. 
A képviselő: 

részt vesz a testület döntéseinek előkészítésében, végrehajtásának szervezéséöen és 
ellenőrzésében, 
megbízás alapján képviseli a testületet, 
tanácskozási joggal részt vehet az önkormányzat bármely bizottságának ülésén, 
javasolhatja a bizottság elnökének a bizottság feladatkörébe tartozó ügy 
megtárgyalását, amelyet a bizottság legközelebbi ülése elé kell terjeszteni és tárgyalására 
a javaslattevő képviselőt meg kell hívni. 

(c) A képviselő köteles: 
részt venni a testület munkájában, 
felkérés esetén segíteni a testületi ülések előkészítését 
bejelenteni az elnöknek, ha a testület vagy bizottság ülésén való részvételben, vagy egyéb 
megbízatásának teljesítésében akadályoztatva van. 

(d) A testület az elnöknek, az elnökhelyettesnek, a képviselőknek, külön határozattal - a 
kisebbségi önkormányzat költségvetésének terhére - tiszteletdíjat és természetbeni 
juttatást állapíthat meg. 

ELNÖK, ELNÖKHELYETTES 

12. 

(a) Az alakuló ülésen a testület tagjai közül minősített többséggel társadalmi megbízatású 
elnököt választ, helyettesítésére, munkájának segítésére társadalmi megbízatású 
elnökhelyettest választ. 

(b) Az elnök és elnökhelyettes személyére a testület bármely tagja javaslatot tehet. A 
javasolt személy a jelölés elfogadásáról nyilatkozik. 

(c) A Nek. tv. 30/0 § ( 1) bekezdésében foglalt tisztségek betöltése összeférhetetlen az 
elnöki tisztség betöltésével. Az elnök az összeférhetetlenségi okot a megválasztásától, 
illetve az összeférhetetlenségi ok felmerülésétől számított 30 napon belül köteles 
megszüntetni. 
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13. 

(a) Az elnök a kisebbség helyi szószólója (továbbiakban: szószóló) és ezen tisztségénél fogva 
gyakorolja a Nek. tv. 40. § (1) bekezdésében foglalt a szószólót megillető jogokat. 

(b) Az elnök megbízatása a Nek. tv. 30/P. § -ában foglaltak szerint szűnik meg. Az 
elnökhelyettesre az einökre irányadó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

(c) Az elnöknek a testület működésével összefüggő feladatai különösen: 

képviseli az önkormányzatot, 
összehívja és vezeti a testület üléseit, 
szervezi az önkormányzat munkáját, gondoskodik az ehhez szükséges tárgyi, 

személyi feltételekről, 
gondoskodik a testületi döntések előkészítéséről és végrehajtásáról, dönt a rá ruházott 
ügyekben, illetőleg a hatáskörébe tartozó kérdésekben. 
a testületi ülésről készült jegyzőkönyvet a hitelesítővel együtt aláírja. 

VII. Fejezet 

AZ ÖNKORMÁNYlATVAGYONA. KÖLTStGVETÉSE 

14. 

(a) A testület saját hatáskörében - a Biatorbágyi Önkormányzat rendeletében foglalt 
kertetek közt-határozza meg: 

a települési önkormányzat vagyonán belül részére elkülönített vagyon használatát, 
költségvetését, zárszámadását, a települési önkormányzat által rendelkezésre bocsátott 
források felhasználását. 

(b) Az önkormányzat tulajdonát képezi mindaz az ingatlan és ingó vagyon, amelyet bel- és 
külföldi jogi személyek, magánszemélyek és természetes személyek bármilyen jogcímen a 
tulajdonába adtak. 

(c) A tulajdonosi jogok gyakorlása a testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. 

(d) A testület évente köteles az önkormányzat költségvetését megállapítani. 

(e) Az önkormányzat működésének feltételeit az alábbi forrásokból biztosítja: 
az állami költségvetési támogatás/hozzájárulás, 
saját bevételek, 

alapítványi támogatások, 
hazai és külföldi intézményekről, jogi személyektől, magánszemélyektől és természetes 
személyektől kapott támogatás/hozzájárulás, 
a rendelkezésre bocsátott vagyontárgyak hozadéka, 
adományok, 
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a települési vagy megyei önkormányzat hozzájárulása. 

VIli. fejezet 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

15. 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata a kihirderés 
napján lép hatályba. 

� lf_ _:ft4'-Ct�' 
Rack Ferencné 
elnök 

. � � - /U r 

\jv c � n 
Wéber Ferencné 
elnökhelyettes 



Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 
Képviselők: 
Bechler Gyula 
Rack Ferencé 
Steer Ferenc 
Wéber Ferencné 
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1.sz. melléklet 


