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Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal részérõl jelen van: Dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ, Jákliné
Komor Szilvia oktatási referens, Schauer Andrea gazdálkodási osztályvezetõ, Szilvási Dóra pénzügyi
ügyintézõ
Sax László elnök: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselõ-testület 4 fõvel
határozatképes. Szavazásra tette fel a napirendi pontok és azok sorrendjének elfogadását.
A Képviselõ-testület a napirendi pontokat 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.
Napirendi pontok:
A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola 2015/2016. I. félévi beszámolójának
elfogadása (Et.: 62/2016.)
2)
A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola (Vásár tér) fenntartóváltásával kapcsolatos
egyeztetés - szakértõi vélemény megbeszélése (Et.: szóbeli)
3)
Májusfa-állítással kapcsolatos teendõk megbeszélése
4)
Egyebek
1)

1. napirendi pont
A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola
2015/2016. I. félévi beszámolójának elfogadása (Et.: 62/2016.)

Sax László elnök: Ismertette a napirendet. Az elkészült anyag teljes körû képet ad az idei tanév I. félévének
iskolai életérõl, szakmai munkájáról, melyben nagy hangsúlyt kap a nemzetiségi jelleg. Javasolta a
beszámoló elfogadását. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 23/2016. (III. 30.) számú
határozata a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola 2015-2016. tanév I. félévérõl szóló
beszámolójának elfogadásáról
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Pilisvörösvári Német
Nemzetiségi Általános Iskola 2015-2016. tanév I. félévérõl szóló beszámolóját a határozat melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.
Határidõ: azonnal
Felelõs: elnök
Az NNÖ a határozatot 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.

2. napirendi pont
A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola (Vásár tér)
fenntartóváltásával kapcsolatos egyeztetés - szakértõi vélemény megbeszélése
(Et.: szóbeli)

Sax László elnök: Elmondta, hogy Appel László szakértõ úr elkészült az iskola átvételével kapcsolatos
szakvéleménnyel, melynek másolati példányát március 11-én adtak át a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal
iktatójának, mert sajnos postázási hiba miatt az aláírt eredeti példány csak március 16-án érkezett meg
részükre. Úgy gondolja, hogy az átvételre irányuló kérésük egyértelmû volt. A Szakértõ Úr a szakértõi
véleményében egyértelmûen megfogalmazta, hogy az intézmény átvétele esetén az NNÖ-nek 50 millió
forinttal több forrás állna rendelkezésére, mint az intézmény jelenlegi költségvetése. Úgy gondolja, hogy ez
olyan összeg, mely miatt érdemes átgondolni az iskola átvételét, mely természetesen nem egyszerû feladat.
Elmondta, hogy a Templom Téri Általános Iskola megkereste az NNÖ-t, melyben jelzik, hogy a következõ
tanévtõl a német nemzetiségi osztályok mellett szeretnének egy általános tantervû osztályt is indítani angol
nyelvoktatással. Errõl már az elõzõ ülésen is szó volt, bár akkor még csak a Facebook-ról értesültek róla.
Most hivatalos megkeresés érkezett a témában az NNÖ részére a KLIK-tõl.
Dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Kérdése, hogy a két témát összekapcsolva szeretnék tárgyalni?
Sax László elnök: Véleménye szerint összefügg a két téma, ezért javasolta, hogy együtt tárgyaljanak róla.
Dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Elmondta, hogy Appel László szakértõi véleményének feldolgozása
folyamatban van a Polgármesteri Hivatalon belül. Polgármester Úr jelenleg is véglegezi a válaszlevelet,
mely még az ülés napján, vagy következõ reggel elküldésre kerül az NNÖ tagjai részére. A szakértõi
anyaggal kapcsolatban több kérdést is feltennének a szakértõnek hiánypótlásként. Szakértõ Úr válasza
alapján a Képviselõ-testület április 28-án tárgyalná a fenntartóváltás kérdését.
Sax Ibolya elnökhelyettes: Az NNÖ számára az április 28-a már késõi idõpont pozitív döntés esetén. Az
országos német önkormányzat április 16-án ülésezik, így arra az ülésre nem tudnák már bevinni
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának esetleges egyetértõ határozatát. Az országos német önkormányzat
2015. november 28-i határozata alapján csak akkor adja egyetértését a nemzetiségi intézmények átvételéhez,
ha az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat, azaz Pilisvörösvár Város Önkormányzata
Képviselõ-testülete támogatja az intézményátvételt. A Templom Téri Általános Iskola angol nyelvoktatás
kérelmére is választ kell adniuk az április közepére kiírt általános iskolai beiratkozásig. Véleménye szerint a
két témát Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének és az NNÖ-nek együtt kellene
tárgyalnia, mert azok szorosan összefüggenek.
Amennyiben az angoloktatással kapcsolatos profilbõvítést engedélyezik a Templom téri iskolában, akkor
engedélyezni kell a Vásár téri iskolában a tiszta profilt, a nemzetiségi nyelvoktató és a kétnyelvû oktatást,
hogy ne kerüljön egyik iskola elõnyösebb helyzetbe a másiknál településen belül. Véleménye szerint sok
gyereket vonzana a Templom téri iskolába az angol oktatás. Úgy gondolja, hogy amennyiben Pilisvörösvár
Város Önkormányzata nem támogatja a Német Nemzetiségi Általános Iskola NNÖ által történõ átvételét, a
Képviselõ-testületnek tartania kell magát az eddigi álláspontjához, vagyis hogy mindkét iskolában
ugyanazokat a feltételeket biztosítja.
Sax László elnök: Idézett a KLIK 2016. március 23-án kelt megkeresésébõl: ”A Pilisvörösvári Templom
Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2016. évi intézményi átszervezés során kezdeményezi, hogy az
iskola a nemzetiségi nyelvoktató és a nemzetégi kéttannyelvû oktatási forma mellett olyan általános tantervû
osztályt indíthasson, amelyben az elsõ osztálytól kezdve oktatják az angol nyelvet. A profilbõvítés
érdekében a szülõk közössége határozott kéréssel fordult az iskola vezetõségéhez, a javaslatot a diákok és a
tantestület többsége támogatja. Az Nkt. 84. § (9) bekezdése szerint a fenntartó a köznevelési intézmény
feladatának megváltozásával, átszervezésével kapcsolatban a nemzetiségi nevelésben, oktatásban résztvevõ
intézmény esetén a döntés meghozatala elõtt beszerzi az érintett települési nemzetiségi önkormányzat
egyetértését, amelynek kialakítására az információ hozzáférhetõvé tételének napjától számítva 30 nap áll
rendelkezésükre. Fentiekre hivatkozva kérem, hogy a véleményüket a megadott határidõn belül juttassák el
Tankerületünkhöz, különös tekintettel arra, hogy a 2016. évi általános iskolai beiratkozás április 14-15-én

lesz.”
Sax Ibolya elnökhelyettes: Kérte, hogy – amint errõl már az elõzõ ülésen is határoztak -, az NNÖ az
ÜOKB-val közösen tárgyalja ezt a témát. Javasolta, hogy Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Ügyrendi, Oktatási-, és Kulturális Bizottságával az NNÖ közös ülésen tárgyaljon a Német Nemzetiségi Általános
Iskolával kapcsolatos fenntartóváltásról, valamint a Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola
angol nyelvet oktató általános tantervû osztály indítási kérelmérõl, mert véleménye szerint a két téma
összefügg egymással.
Dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: A KLIK 15 napos határidõt szabott Pilisvörösvár Önkormányzata számára a
véleményezési jog gyakorlása kapcsán, ezért a Képviselõ-testület elõreláthatólag 2016. április 7-én
rendkívüli ülés keretében tárgyalhatja a Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola hozzá érkezett
kérelmét az általános tantervre épülõ angol nyelvet oktató elsõs osztály indításáról.
Sax László elnök az ülés közben felkereste polgármester urat a szobájában, hogy érdeklõdjön a Képviselõtestület ülésének idõpontjáról valamint a két téma együttes tárgyalásának lehetõségérõl. Az NNÖ tagjai
egyeztettek az általános tantervû és a német nemzetiségi oktatási forma óraszámairól, a szakértõi vélemény
késõi megérkezésérõl, valamint a fenntartóváltással kapcsolatos egyeztetõ tárgyalás kezdeményezésérõl.
Sax László elnök: Elmondta, hogy polgármester úr nehezményezte, hogy az NNÖ ülésre nem kapott
meghívót levélben és azt is, hogy tõle most sürgõsen várják a választ a szakértõi véleményre, pedig az NNÖnek egy éve volt annak a beszerzésére.
Dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Az NNÖ ülésére a meghívót a hivatal készíti elõ, de elõtte mindig felhívják
elnök urat és ebben az esetben elnökhelyettes asszonyt is, hogy milyen téma kerüljön még a meghívóra a
Hivatal által ismert napirendeken kívül. Ez most is így volt, ekkor, péntek dél környékén jelezte Sax Ibolya
elnökhelyettes, hogy a napirendi pontok közé szeretnék felvenni a Vásár téri iskola fenntartóváltásának
kérdését. Erre a Hivatal nem volt felkészülve, elõterjesztést készíteni már nem tudtak a témára.
Polgármester úr is errõl beszélt a szobájában, miszerint nem tudták ennyi idõ alatt átnézni a szakértõi
anyagot és nem tudtak felkészülni az elõterjesztés megírására.
Sax Ibolya elnökhelyettes: Valóban késõn érkezett a szakértõi vélemény, érthetõ polgármester úr
felháborodása a szûkös határidõre vonatkozóan.
Dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Polgármester úr nem akarja a két témát egyszerre tárgyalni (Vásár tér
fenntartóváltás és Templom tér angol tagozat), ezt elmondta elnök úrnak is az imént. De az NNÖ a két témát
saját ülésén egyidejûleg tárgyalhatja és a mai ülésen hozhat mindkét témában egyidejûleg határozatot.
Sax Ibolya elnökhelyettes: Kérdése, hogy van-e arra lehetõség, hogy az NNÖ közösen ülésezzen mindkét
témában az ÜOKB-val?
Dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Erre lehetõségük lehet, az április végi ÜOKB ülésen tárgyalja majd a
Bizottság a fenntartóváltás kérdését. Az ÜOKB ülése is nyilvános.
Sax Ibolya elnökhelyettes: Az április végi idõpont nekik már késõi, ezért véleménye szerint az NNÖ tartson
egy rendkívüli ülést, melyre kapjon meghívást az ÜOKB is.
Dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: A Képviselõ-testület április 7-én tart rendkívüli ülést a Templom Téri
Német Nemzetiségi Általános Iskola kérelmével kapcsolatban, mert csak 15 napos határidejük van a
válaszra. Nem gondolja, hogy arra az ülésre bevihetõ az iskola átvételének kérdése. A Képviselõ-testület
ezen a napon fog dönteni a témában, az ÜOKB-nak valószínûleg elõtte lesz ülése.
Sax Ibolya elnökhelyettes: Úgy gondolja, hogy a Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete véleménye
nélkül az NNÖ se tud állást foglalni az általános tantervre épülõ angol nyelvet oktató elsõs osztály
indításáról. Ismerik a Képviselõ-testület 2015. évi döntését arra vonatkozóan, hogy a városban egyforma
profilú intézményeket szeretnének, illetve egy megkeresésben polgármester úr leírta azt is, hogy

Pilisvörösvár német nemzetiségû település, ezért nem tudja elképzelni azt, hogy az általános iskola 8.
osztályából úgy kerüljenek ki a gyerekek, hogy nem tudnak németül. Véleménye szerint, ha lesz egy angolos
osztály a városban, akkor ez nem valósul meg.
Sax László elnök: Kérdése, hogy az NNÖ részt vehet-e a Képviselõ-testület 2016. április 7-i rendkívüli
ülésén?
Dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Az NNÖ részt vehet a Képviselõ-testület nyílt ülésén. Sax László NNÖ
elnöknek hozzászólási joga van nemzetiségi témában a Képviselõ-testületi ülésen.
Szabóné Bogár Erika: Kérdése, hogy a Képviselõ-testület számára a Templom Téri Német Nemzetiségi
Általános Iskola kérelme nem fonódik össze a fenntartóváltással? Hogyan tud felelõsségteljesen dönteni az
egyik ügyben, ha a másikat nem veszi figyelembe?
Dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Véleménye szerint, ha az NNÖ úgy gondolja, az NNÖ javasolhatja a
határozatában, hogy a két témát egy ülésen tárgyalja Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõtestülete, mert azok összefüggenek egymással.
Sax László elnök: Javasolta, hogy az NNÖ a város Ügyrendi, Oktatási- és Kulturális Bizottságával közös
ülésen tárgyaljon mindkét témában.
Sax Ibolya elnökhelyettes: Javasolta, hogy a szakértõi vélemény alapján a Német Nemzetiségi
Önkormányzat hozzon döntést arra vonatkozóan, hogy fenntartja a szándékát az iskola átvételével
kapcsolatban, a 23/2015. és a 38/2015. számú határozatában foglaltakat fenntartja.
Az NNÖ és a jelenlévõk egyeztettek a határozat szövegérõl.
Sax Ibolya elnökhelyettes: Elmondta, hogy az elõzõ NNÖ ülésen is született már határozatuk a Templom
Téri Általános Iskola kérelmére, bár akkor még csak a Facebook-on a szülõk által közzétett kérelmet
ismerték, arra reagáltak.
Sax László elnök: Felolvasott egy részletet a Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola
kérelmébõl:…..”a Pilisvörösvári Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola intézményi
alapdokumentumának kiegészítését, amelynek értelmében a nemzetiségi nyelvoktató illetve a nemzetiségi
két tannyelvû oktatási forma mellett olyan általános tantervre épülõ osztályt indíthatnánk, amelyben elsõ
osztálytól angol nyelvet oktatunk.”
Sax Ibolya elnökhelyettes: Javasolta, hogy errõl a kérelemrõl annak függvényében döntsenek, hogy a
Német Nemzetiségi Általános Iskola fenntartóváltása megtörténhet-e. Véleménye szerint fontos, hogy a
Képviselõ-testület együtt tárgyalja az ügyet az NNÖ-vel, hogy megismerjék az álláspontokat. Amennyiben a
Templom téren elindul egy angolos osztály, az nem csak az NNÖ-t érinti, hanem az egész várost, ugyanúgy,
mint az iskolaátvétel is. Ha elindul egy angolos osztály, akkor megkérdõjelezi azt, hogy mi lesz azokkal a
gyerekekkel, akik a nemzetiségi óvodából mennek az iskolába? Ha most indítanak egy angolos osztályt,
lehet, hogy a következõ évben már két angolos osztály indítására lesz igény. Elképzelhetõ, hogy
túljelentkezés lesz az angol oktatásra a Templom téri iskolában, viszont kevés gyerek akar német nyelvet
tanulni a másik iskolában.
Szabóné Bogár Erika: Megérti az igényeket, és támogatná az angol oktatást azon gyerekek esetében,
akiknek nehézséget okoz a német nyelvtanulás, nincs nemzetiségi kötõdése, õrájuk nem erõltetné rá a német
oktatást. Neki is az a félelme, hogy ha most elindul egy angolos osztály, a következõ évben esetleg
túljelentkezés miatt már két osztályt kellene indítani. Bár még ezzel sincs problémája, de akkor vegyék le a
táblát az iskoláról, hogy német nemzetiségi iskola.
Sax Ibolya elnökhelyettes: A kétnyelvû oktatás 4 éve indult be, de sajnos az NNÖ-nek csak minimális
információja van arról, hogy hogyan mûködik. Nincs tudomásuk arról, hogy hány gyerek van az
osztályokban, hogyan folytatják majd a felsõ tagozaton, és hogy látják az intézményvezetõk a kétnyelvû
oktatásnak a jövõjét? Ezzel kapcsolatban egy levelet is megfogalmaztak, melyet megküldenek az

intézményvezetõknek. Bár a határidõ nagyon szûk, de lehet, hogy még ezt a témát is figyelembe kellene
venni az intézményátvétel, ill. az általános tantervû osztály bevezetésének tárgyalásakor. Hiszen nem biztos,
hogy van értelme támogatást adni a továbbképzésekre, ha az egyik iskolában nem is mûködik jól a kétnyelvû
oktatás. Javasolta, hogy amennyiben lehetõség van az ÜOKB-val közös ülésre, arra hívják meg az érintett
intézmények képviselõit is.
Sax László elnök: Szavazásra tette fel a Német Nemzetiségi Általános Iskola átvételi szándékának
megerõsítését.
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselõ-testületének 24/2016. (III. 30.) sz.
határozata a Német Nemzetiségi Általános Iskola átvételérõl
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a 2015. évben
hozott 23/2015. (II. 25.) és 38/2015. (IV. 14.) számú határozatában foglaltakat – a Pilisvörösvári Német
Nemzetiségi Általános Iskola átvételének szándékát – továbbra is fenntartja, ezirányú szándékát megerõsíti.
Határidõ: azonnal

Felelõs: elnök

Az NNÖ a határozatot 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.
Sax László
Téri Német
kérelmének
javaslatukat
kérdését.

elnök: Szavazásra tette fel a Német Nemzetiségi Általános Iskola átvételének és a Templom
Nemzetiségi Általános Iskola angol nyelvet oktató, általános tantervre épülõ osztály indítási
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete számára szóló együttes tárgyalási
és a két témában az Ügyrendi-, Oktatási-, és Kulturális Bizottságával való közös tárgyalásának

Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselõ-testületének 25/2016. (III. 30.) sz.
határozata a Német Nemzetiségi Általános Iskolával kapcsolatos fenntartóváltás kérdésének és a
Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola angol nyelvet oktató, általános tantervre épülõ
osztály indítási kérelmének tárgyalásáról
Az NNÖ kéri, hogy Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Német Nemzetiségi
Általános Iskolával kapcsolatos fenntartóváltás kérdését és a Templom Téri Német Nemzetiségi Általános
Iskola angol nyelvet oktató, általános tantervre épülõ osztály indítási kérelmét együtt tárgyalja, mert a város
oktatási koncepciójának kérdését ez döntõen befolyásolja és véleményük szerint a két téma összefügg
egymással.
Az NNÖ kéri továbbá, hogy Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Ügyrendi-, Oktatási-, és Kulturális
Bizottságával az NNÖ egy közös, rendkívüli ülésen tárgyalhasson a Német Nemzetiségi Általános Iskolával
kapcsolatos fenntartóváltásról és a Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola angol nyelvet oktató
általános tantervû osztály indítási kérelmérõl, melyre meghívnák az érintett intézmények képviselõit is.
Határidõ: azonnal

Felelõs: elnök

Az NNÖ a határozatot 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.

3. napirendi pont
Májusfa-állítással kapcsolatos teendõk megbeszélése

Sax László elnök: Kérdése, hogy ismerik-e már a fellépõk névsorát a májusfa-állításon?

Sax Ibolya elnökhelyettes: A májusfa-állításon rendszeresen résztvevõk, fellépõk névsora rendelkezésre áll.
Feldhoffer János: Javasolta, hogy a félreértések elkerülése végett idõben egyeztessék, hogy a Mûvészetek
Háza vagy az NNÖ rendezi a hagyományos májusfa-állítást. Véleménye szerint, eddig az NNÖ rendezte,
ezután rendezheti a Mûvészetek Háza.
A napirendtõl eltérõen szó esett a Hõsök napja tervezett idõpontjáról, mely az idén sajnos egybeesik az
Úrnapjával és a Gyermeknappal.
Szabóné Bogár Erika: Úgy gondolja, hogy az idei évben - mivel a programtervükben is szerepel - az NNÖ
szervezze meg a májusfaállítást. Javasolta, hogy a következõ programegyeztetésen jelezzék, hogy már nem
szeretnék õk megszervezni. Az eddigi mûsoroknál is csak a hangosításban kérték a Mûvészetek Háza
segítségét, ezért javasolta, hogy a májusfa-állításon a zenészeket kérjék meg a hangosításra. Ebben az
esetben nincs szükség a Mûvészetek Házával való egyeztetésre a mûsorral kapcsolatban.
Sax Ibolya elnökhelyettes az ülés alatt telefonon egyeztetett a Heimatwerk képviselõjével, és megállapodtak
abban, hogy a májusfát az elõzõ két évhez hasonlóan az idén is õk vágják ki és állítják fel a helyszínen.
Sax László elnök: Szavazásra tette fel a hagyományos májusfa-állítás és májusfa-bontás elfogadását.
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselõ-testületének 26/2016. (III. 30.) sz.
határozata a hagyományos májusfa-állításról és a májusfa-bontásról
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a hagyományos
májusfa-állítást 2016. április 30-án, szombaton 1800-kor és a májusfa-bontást május 31-én, kedden 1800
-kor rendezi meg a Polgármesteri Hivatal elõtti Fõ téren. A két rendezvény során fellépnek a következõ
német nemzetiségi szervezetek: Német Nemzetiségi Óvoda óvodásai, a Német Nemzetiségi Tánccsoport, a
Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Német Nemzetiségi Általános Iskola (Vásár tér)
tanulói, a Fúvószenekar, a Német Nemzetiségi Vegyeskórus, a Heimatwerk és a Nosztalgia Dalkör. A
fellépõk számára a Német Nemzetiségi Önkormányzat perecet biztosít. A Képviselõ-testület felhatalmazza
az elnököt az elõkészületekkel kapcsolatos intézkedések (meghívók, plakát megrendelése, perec beszerzése)
megtételére.
Fedezet forrása az NNÖ 2016. évi költségvetése.
A NNÖ a határozatot 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.

-

4. napirendi pont
Egyebek
Beszámoló kérése az intézményvezetõktõl a kétnyelvû oktatás tapasztalatairól
„A magyarországi németek története” címû könyv megvásárlása

Sax Ibolya elnökhelyettes: Amint azt már az ülésen jelezte, a kétnyelvû oktatás 4 éve indult be, de sajnos
csak keveset tudnak arról, hogy hogyan mûködik. Nincs tudomásuk arról például, hogy hány gyerek van az
osztályokban, hogyan folytatják majd a felsõ tagozaton, és hogy látják az intézményvezetõk a kétnyelvû
oktatás jövõjét. Javasolta, hogy az ezzel kapcsolatban megfogalmazott levelet az intézményvezetõknek
küldjék meg.
Sax László elnök: Szavazásra tette fel a beszámoló kérésének elfogadását.

Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselõ-testületének 27/2016. (III. 30.) sz.
határozata a német nemzetiségi általános iskolák igazgatóinak beszámoltatásáról a kétnyelvû oktatás
tapasztalatairól
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy levélben
megkeresi a német nemzetiségi általános iskolák igazgatóit és kéri, hogy számoljanak be a kétnyelvû oktatás
eddigi tapasztalatairól.
Határidõ: azonnal

Felelõs: elnök

Az NNÖ a határozatot 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.
Sax Ibolya elnökhelyettes: Elmondta, hogy az NNÖ 130/2015. (XII. 16.) sz. határozata alapján
2 példányt vásárolt „A magyarországi németek története” címû könyvbõl, azzal a céllal, hogy azokat átadják
a két német nemzetiségi általános iskolának. A 2 db könyv ára 18 ezer forint volt.
Sax László elnök: Szavazásra tette fel „A magyarországi németek története” címû könyv 2 példányának
átadását a nemzetiségi iskolák számára.
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselõ-testületének 28/2016. (III. 30.) sz.
határozata „A magyarországi németek története” címû könyv átadásáról a nemzetiségi iskolák
számára
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy „A magyarországi
németek története” címû könyv 2 példányát átadás-átvételi eljárással átadja a nemzetiségi iskolák számára.
Fedezet forrása a 2016. évi költségvetési határozat.
A Képviselõ-testület felkéri az elnököt az átadás-átvételi eljárások lebonyolítására.
Határidõ: azonnal

Felelõs: elnök

Az NNÖ a határozatot 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.
Sax Ibolya elnökhelyettes: Elmondta, hogy a Neue Zeitung fõszerkesztõje nemrégiben jelezte neki, hogy a
nemzetiségi intézmények közül az az egy óvoda, amelyik eddig még járatta az újságot, most lemondta annak
elõfizetését. Ezt azzal indokolta, hogy nem olvassák a lapot se a szülõk, se az óvónõk. Véleménye szerint ez
elszomorító, mert német nemzetiségi óvodákról van szó.
Javasolta, hogy az NNÖ ajánlja fel a nemzetiségi intézményeknek, hogy az NNÖ elõfizeti számukra a Neue
Zeitungot, amennyiben erre igényt tartanak. Erre 30 napon belül várják a visszajelzésüket.
Sax László elnök: Szavazásra tette fel a nemzetiségi intézményekben való felmérés kérdését a Neue Zeitung
újságra való elõfizetésre.
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselõ-testületének 29/2016. (III. 30.) sz.
határozata a Neue Zeitung újság elõfizetésérõl a német nemzetiségi intézmények részére
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a német
nemzetiségi intézményekben felméri az igényt a Neue Zeitung címû lapra. Amennyiben az intézmények
igénylik, az NNÖ vállalja az újság elõfizetési díjának kifizetését. A Képviselõ-testület a megkereséstõl
számított 30 napon belül várja az intézmények igényeit. A Képviselõ-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt
az igények felmérésére.
Fedezet forrása a 2016. évi költségvetési határozat.

Határidõ: 30 nap

Felelõs: elnök

Az NNÖ a határozatot 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.
Sax Ibolya elnökhelyettes: Jelezte, hogy a feladatalapú támogatás értékelésénél Pilisvörösvár Német
Nemzetiségi Önkormányzata 97 pontot ért el, mely véleménye szerint kimagasló teljesítmény.
Sax László elnök: Megköszönte a jelenlévõk munkáját és bezárta az ülést.

K.m.f.

…..………………………….…
Feldhoffer János
jegyzõkönyv hitelesítõ

….….……………………
Sax László
elnök

