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JEGYZÕKÖNYV
amely készült 2019. május 27-én, 17 órakor

Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének
rendes nyílt ülésén

 
Helye: Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal, tanácsterem  
 
Jelen vannak: Sax László elnök, Sax Ibolya elnökhelyettes 1716-kor érkezett, Feldhoffer János képviselõ, 
Szabóné Bogár Erika képviselõ 
 
A Polgármesteri Hivatal részérõl jelen vannak: Gromon István polgármester, Jákliné Komor Szilvia 
oktatási referens, Körmendi Viola pénzügyi ügyintézõ 
 
Meghívott vendég: Szontág Nándor NNÁI intézményvezetõ
 
Sax László elnök: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselõ-testület 3 fõvel 
határozatképes. 
Szavazásra tette fel a napirendi pontokat és azok sorrendjének elfogadását.  
 
A Képviselõ-testület a napirendi pontokat és azok sorrendjét 3 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.  
 
Napirendi pontok:
 

1)     Falumúzeummal kapcsolatos egyeztetés
2)     Beszámoló a Wehrheimi partnerkapcsolati úttal kapcsolatosan 
3)     Általános iskolai német nemzetiségû jó tanulók díjazása
4)     Gerstetteni sátortábor megbeszélése
5)     Hõsök napi koszorúk finanszírozása
6)     Beszámoló az Ifjúsági Zenekarok minõsítõ versenyérõl (április 28.)
7)     Beszámoló a Solymári kitelepítés megemlékezésérõl (április 28.)
8)     Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata 2019. évi költségvetési határozatának 

módosítása (Et.: 88/2019.) 
9)     Egyebek

 
 

1. napirendi pont
Falumúzeummal kapcsolatos egyeztetés

 
 

Sax László elnök: A Falumúzeummal kapcsolatos egyeztetésre az adja az okot, hogy bár a Falumúzeum 
sorsáról már régóta tárgyalnak, sajnos a városi önkormányzattal és a Mûvészetek Házával kötendõ 
megállapodás nem került aláírásra. Azóta már többen kérdezték, hogy miért nem látogatható a Falumúzeum. 
Az intézmények is jelezték, hogy szívesen ismerkednének az ott található tárgyakkal akár népismeret óra 
kapcsán. 



Tájékoztatta a jelenlévõket, hogy nemrégiben beszélgetett Gromon Andrásnéval, a Hagyományõrzõ 
Egyesület elnökével, mely során megpróbálta vele a Falumúzeum sorsáról való döntést elõmozdítani. Elnök 
Asszony elmondta, hogy a szerzõdést aláírta volna, de végül azért nem tette meg, mert nem értett egyet 
azzal, hogy Zsámboki Szabolcs, a Mûvészetek Háza gyûjteménykezelõje vegye át a Falumúzeum 
gondozását.
A Falumúzeum létezése és hogy ilyen nagy mennyiségû, értékes anyag található meg benne, Gromon 
Andrásné érdeme, de a korára való tekintettel nem várható el tõle, hogy napi szinten biztosítsa a múzeum 
nyitva tartását az intézmények és a látogatók számára.
Véleménye szerint a Falumúzeumban található tárgyak nyilvántartásba vételéhez egy muzeológus 
szakember megbízására lenne szükség, mely munkához Gromon Andrásné elnök adatokat, történeteket 
biztosítana.
Kérdése, hogy a Mûvelõdési Ház számára tudnak-e biztosítani egy muzeológusi státuszt annak érdekében, 
hogy a Falumúzeumban található tárgyak nyilvántartásba vétele megtörténjen. 
 
Gromon István polgármester: Sajnos a jelenlegi, jogilag tisztázatlan helyzetben nem tud az önkormányzat 
státuszt biztosítani a Mûvészetek Háza számára a Falumúzeumban található tárgyak nyilvántartásba 
vételéhez. 
A szerzõdés évek óta aláírásra készen áll, melyben a Hagyományõrzõ Egyesület átadja a városi 
önkormányzat számára a Falumúzeumot a teljes anyagával, cserébe az önkormányzat vállalja, hogy továbbra 
is múzeumként üzemelteti azt. 
A szerzõdést azért nem írta alá a Hagyományõrzõ Egyesület elnöke, mert azt szerette volna a szerzõdésbe 
foglalni, hogy Zsámboki Szabolcs a Mûvészetek Háza gyûjteménykezelõje nem vezetheti a Falumúzeumot.
Amennyiben aláírnák a szerzõdést, és a Mûvészetek Háza telephelyeként lenne bejegyezve a Falumúzeum 
épülete, ezután kerülhetne csak sor a mûködtetéshez szükséges státusz biztosítására. 
 
Megérkezett Sax Ibolya 1716-kor. 
A Képviselõ-testület létszáma 4 fõre módosult. 
 
Sax László elnök: Sajnos az épületben jelenleg nincsenek olyan feltételek, amelyek megóvják az ott lévõ 
tárgyakat attól, hogy tönkremenjenek, bedohosodjanak. A környéken lévõ településeken is mûködnek a 
tájházak, tárgymúzeumok. 
Nagyon fontos lenne Pilisvörösváron is megõrizni ezeket az értékeket.
 
Sax Ibolya elnökhelyettes: A vörösvári gyerekek sajnos más településre kénytelenek menni, ha tájházat, 
falumúzeumot szeretnének látni. Véleménye szerint megfontolandó lenne az, hogy egy másik épületet 
nevezzen ki az önkormányzat tájháznak, esetleg a Sváb Sarok gyûjteményét bõvíthetnék, melyhez az NNÖ 
is segítséget tudna nyújtani.
 
Gromon István polgármester: Pilisvörösvár Város Önkormányzatának tulajdonában jelenleg három épület 
is van, több épület vásárlására nincs lehetõségük. A Sváb Sarok gyûjteményének a bõvítése véleménye 
szerint megoldható lenne.
 
Sax László elnök: Úgy gondolja, hogy nagyon fontos feladat, és cél mindenki számára, hogy a 
pilisvörösvári fiatalok kötõdjenek Pilisvörösvárhoz, és hisz benne, hogy a fiatalok megérzik az itteni 
lehetõségeket, és élnek vele. 
Az NNÖ írásban újra megkeresi Gromon Andrásnét, a Hagyományõrzõ Egyesület elnökét, hogy a 
Falumúzeum átadása ügyében elõrelépés történjen. 
Szavazásra tette fel a Hagyományõrzõ Egyesület elnökének szóban és írásban való ismételt megkeresését az 
NNÖ részérõl.

 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 58/2019. (V. 27.) sz. 
határozata Gromon Andrásné, a Hagyományõrzõ Egyesület elnöke ismételt megkeresésérõl szóban és 
írásban



 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy ismételten 
megkeresi szóban és írásban is Gromon Andrásnét, a Hagyományõrzõ Egyesület elnökét, annak érdekében, 
hogy a Falumúzeum átadása ügyében megpróbáljanak közösen lépéseket tenni.
 
Határidõ: azonnal                                                                             Felelõs: elnök
 
Az NNÖ a határozatot 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.  
 
 

2. napirendi pont
Beszámoló a Wehrheimi partnerkapcsolati úttal kapcsolatosan

 
 

Gromon István polgármester: Véleménye szerint a 2019. május 3-6. között megtartott Wehrheimi 
partnerkapcsolati út nagyon jól sikerült, a vendéglátók mindent megtettek a magyar vendégek megfelelõ 
fogadására, színes programsorozatot állítottak össze, melyben csak a rendkívüli hideg idõ okozott némi 
nehézséget. A pilisvörösvári delegáció tagjaiként résztvevõ Német Nemzetiségi Táncegyüttes és a Német 
Nemzetiségi Fúvószenekar is jó hangulatú mûsort adtak, így méltóképpen képviselték a települést a 
partnerkapcsolati rendezvényen.
 
Sax László elnök: Szavazásra tette fel a Wehrheimi partnerkapcsolati útról szóló beszámoló elfogadását.
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 59/2019. (V. 27.) sz. 
határozata a Wehrheimi partnerkapcsolati útról szóló beszámoló elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 
Wehrheimi partnerkapcsolati útról szóló polgármesteri beszámolót.
 
A 2019. május 3-6. között megtartott partnerkapcsolati rendezvényen Szabóné Bogár Erika is részt vett és 
képviselte Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatát.
 
Az NNÖ a határozatot 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.  

 
 

3. napirendi pont
Általános iskolai német nemzetiségû jó tanulók díjazása

 
 
Sax László elnök: Elmondta, hogy a hagyományoknak megfelelõen idén is jutalmazzák a két általános 
iskola 3-3 tanulóját az év végén, akik német nemzetiség területén kiváló eredményt értek el. Javasolta, hogy 
az idei évben a tavaly kiadott „Kinderreime und Sprüche aus Werischwar” címû mondókás könyvet kapják 
meg a gyerekek és mind a 6 tanulót 5-5 ezer forintos további könyvutalvánnyal is jutalmazzák.
 
Az NNÖ tagjai egyeztettek az iskolák diákjai által elért eredményekrõl, a díjazás mértékérõl.
 
Sax László elnök: Szavazásra tette fel a német nemzetiségi nyelv és hagyományõrzés területén kiváló 
eredménnyel teljesített általános iskolai tanulók jutalmazását a javaslatnak megfelelõen.
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 60/2019. (V. 27.) sz. 
határozata a német nemzetiség területén kiváló eredménnyel teljesített általános iskolai tanulók 
jutalmazásáról
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a 
hagyományokhoz híven a Templom Téri Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában és a 
Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskolában a német nemzetiségi nyelv és hagyományõrzés 



területén kiváló eredménnyel teljesített 3-3 tanuló részére 1-1 „Kinderreime und Sprüche aus Werischwar”
címû mondókás könyvet, valamint személyenként 1 db 5.000 forintos (összesen: 30 000 Ft) könyvutalványt 
ad át, melyre a 2019. évi költségvetésében az elõirányzat biztosított. 
 
A Képviselõ-testület felkéri az elnököt a könyvutalványok beszerzésére, átadására.
 
Fedezet forrása: 2019. évi költségvetési határozat
 
Határidõ: azonnal                                                                             Felelõs: elnök
 
Az NNÖ a határozatot 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.  

 
 

4. napirendi pont
Gerstetteni sátortábor megbeszélése

 
 
Szabóné Bogár Erika: Tájékoztatta a jelenlévõket, hogy a Gerstetteni sátortáborban résztvevõ gyerekek 
kiválasztása folyamatban van, a kísérõ tanárokat már kiválasztották. Gerstettenbõl várták a felmerülõ 
költségek meghatározását, melyet nemrégen kaptak meg. Ennek összege 50 euró/gyerek, ezt a résztvevõknek 
kell vállalniuk. 
A költségek ismeretében hirdették meg a 8-9. évfolyamos pilisvörösvári gyerekek (kb. 45 fõ) között a 
sátortábort, mely augusztus 22-29-ig tart. A jelentkezési határidõt május 31-vel határozták meg. Ha 
kevesebben jelentkeznek, akkor alsóbb vagy felsõbb évfolyamon is meghirdetik a tábort, túljelentkezés 
esetén pedig kénytelenek lesznek válogatni a jelentkezõk között.
A tábor pontos helye Heldenfingenben a sportpálya lesz, ahol sátrakat állítanak fel a vendéglátók a gyerekek 
elhelyezésére. A programterv szerint a téma az õskor, a résztvevõk országspecifikus tárgyakat visznek és 
mutatnak majd be egy számukra kijelölt napon. 
Fontos feladat jelenleg az utazás megszervezése, árajánlatot kértek be a vonattal és a busszal való utazásra. 
 
Az NNÖ tagjai és a jelenlévõk egyeztettek a táborral kapcsolatos részletekrõl, az utazásról.
 
Sax László elnök: A napirendi pontot határozathozatal nélkül bezárta.

 
 

5. napirendi pont
Hõsök napi koszorúk finanszírozása

 
 
Sax László elnök: Kérte, hogy a 2019. 05. 26-i Hõsök Napja megrendezése kapcsán tervezett kiadások 
elfogadásáról döntsön a Képviselõ-testület (koszorúk ára 28.000 forint). 
A rendezvényen ismét részt vett a Magyar Honvédség Altiszti Akadémia Zenekara és Díszõrsége, a Német 
Nemzetiségi Vegyeskórus és a Nosztalgia Dalkör. A városi temetõben 14:30-kor mondott ünnepi beszédet, 
valamint elhelyezték a koszorúkat a német és az orosz katonasíroknál. 
A Hõsök terén 15:00-kor kezdõdõ ünnepi megemlékezésen Gromon István polgármester mondott ünnepi 
beszédet. 
Szavazásra tette fel a Hõsök napja megrendezésével kapcsolatos kiadások elfogadását. 
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 61/2019. (V. 27.) sz. 
határozata a Hõsök napi koszorúk finanszírozásáról
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a 2019. május 26-
án, 1500 órakor a Hõsök terén és elõtte a Római Katolikus temetõben megrendezésre került Hõsök napjára 
készült koszorúkat finanszírozza. A koszorúk, virágok ára 28.000 forint, melyre a 2019. évi 
költségvetésében az elõirányzat biztosított. A rendezvényen szokás szerint nagy létszámban részt vettek a 
német nemzetiségi és a települési önkormányzat képviselõi, a város polgárai, valamint a német nemzetiségi 



egyesületek tagsága és a Magyar Honvédség Altiszti Akadémia Zenekara és Díszõrsége is. A rendezvényt 
plakátokon és a városi honlapon, Facebook oldalon is meghirdették.
 
Határidõ: azonnal                                                                             Felelõs: elnök
 
Fedezet forrása: 2019. évi költségvetési határozat 
 
Az NNÖ a határozatot 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.  
 
 

6. napirendi pont
Beszámoló az Ifjúsági Zenekarok minõsítõ versenyérõl (április 28.)

 
 
Szabóné Bogár Erika: A Landesrat szervezésében az Ifjúsági Zenekarok minõsítõ versenyére 2019. április 
28-án vasárnap 10 órakor került sor Pilisvörösváron a Zeneiskola dísztermében. A versenyen három zenekar 
vett részt, köztük a pilisvörösvári Pilis Brass Band zenekar. 
Mindhárom zenekar színvonalas programot mutatott be, melyet egy gálakoncert követett a három zenekar 
részérõl. 
A 3 tagú zsûri a pilisvörösvári Pilis Brass Band zenekart kiemelt arany minõsítéssel díjazta.
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatát Feldhoffer Jánossal képviselték a rendezvényen.
 
Sax László elnök: Szavazásra tette fel az Ifjúsági Zenekarok minõsítõ versenyérõl szóló beszámoló 
elfogadását. 
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 62/2019. (V. 27.) sz. 
határozata az Ifjúsági Zenekarok minõsítõ versenyérõl szóló beszámoló elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Landesrat által 
2019. április 28-án, a Zeneiskola dísztermében megrendezett Ifjúsági Zenekarok minõsítõ versenyérõl szóló 
beszámolót elfogadja.
 
A Képviselõ-testület elismerését fejezi ki a Pilis Brass Band fúvószenekarnak a kiemelkedõ teljesítményéért 
és gratulál az elért kiemelt arany minõsítés elnyeréséhez. 
 
Az NNÖ a határozatot 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.  
 

 
7. napirendi pont

Beszámoló a Solymári kitelepítés megemlékezésérõl (április 28.)
 
 

Szabóné Bogár Erika: Tájékoztatta a jelenlévõket, hogy a Solymári Német Nemzetiségi Önkormányzat 
méltó megemlékezést tartott a kitelepítésrõl, az eseményt megtisztelte az LDU Alelnök Asszonya is. A 
megemlékezésen nagyon sok érdeklõdõ volt jelen.
Az NNÖ örömét fejezi ki, hogy az idén is részt vehettek a kitelepítés méltó megemlékezésén.
 
Sax László elnök: Szavazásra tette fel a solymári kitelepítési megemlékezésrõl szóló beszámoló 
elfogadását. 
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 63/2019. (V. 27.) sz. 
határozata a Solymári kitelepítési megemlékezésrõl szóló beszámoló elfogadásáról
 



Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a
Solymáron, 2019. április 28-án megtartott kitelepítési megemlékezésrõl szóló beszámolót. 
 
A Képviselõ-testület örömmel fogadta a meghívást és vett részt az eseményen.
 
Az NNÖ a határozatot 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.  

 
 

8. napirendi pont
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata 2019. évi költségvetési határozatának módosítása 

(Et.: 88/2019.)
 

 
Sax László elnök: A 2019. március 31-i hatályú határozatmódosítás az alábbi változásokat tartalmazza: a 
Werischwarer Heimatwerk Hagyományõrzõ Egyesület 2018.12.11-i kérelmének támogatását, a 
Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Táncegyüttes 65 éves jubileumi ünnepségének támogatását, a Koch 
Valéria emlékkötet és Arnold Krisztina gyermekkönyvének kiadásához való hozzájárulást, a Német 
Nemzetiségi Vegyeskórus 30 éves jubileumáról szóló beszámoló elfogadását (ajándékkosár vásárlása) és a 
Német Nemzetiségi Általános Iskola állami normatíva helyesbítésének beépítését a költségvetésbe.
Ezáltal a 2019. évi költségvetési bevételeinek összesített módosított fõösszege 752.700 e Ft-ra, konszolidált 
bevételi módosított fõösszege 391.065 e Ft-ra, a 2019. évi költségvetési kiadásainak összesített fõösszege 
752.700 e Ft-ra, a konszolidált kiadási módosított fõösszege 391.065 e Ft-ra módosul.
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 64/2019. (V. 27.) sz. 
határozata a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetés módosításának elfogadásáról
 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a 9/2019. (II. 04.) sz. 
határozatával elfogadott költségvetését a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja. A 
módosítást követõen a 2019. évi költségvetés összesített fõösszege 752.700 e Ft, konszolidált fõösszege 
391.065 e Ft. 
 
Jelen határozat az elfogadás napján lép hatályba.
 
Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: elnök
 
Az NNÖ a határozatot 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.
 

 
Egyebek

 
 

-        A Werischwarer Heimatwerk 5 éves jubileumi ünnepségérõl szóló beszámoló elfogadása
-        Májusfa-bontás mûsorának egyeztetése
-        Beszámoló a 2019. május 18-i ÉMNÖSZ Közgyûlésrõl 
-        A Mi, svábok c. kötet megjelentetéséhez a hozzájárulási összeg módosítása

 
 

-        A Werischwarer Heimatwerk 5 éves jubileumi ünnepségérõl szóló beszámoló elfogadása
 

 
Sax László elnök: Az NNÖ tagjai részt vettek a 2019. május 25-én megtartott ünnepségen, mely nagy 
élményt nyújtott mindenki számára. Véleménye szerint nagyon méltó és színvonalas jubileumi ünnepség 
volt, mely tükrözte az ifjúság hagyományõrzését. A Werischwarer Heimatwerk tagjai a pici gyerekektõl a 
kamaszokon át a felnõttekig színvonalas, jól összeállított mûsort produkáltak. Úgy érzi, hogy nem csak a 
sváb nemzetiségi érzelmû embereknek volt öröm a mûsor megtekintése, hanem mindenki élvezettel nézte. 



Elmondta, hogy számára külön öröm, hogy az egyesület tagjai továbbviszik a sváb hagyományokat, a 
megõrzött értékeket nekik átadhatják az idõsebbek. Szavazásra tette fel a Heimatwerk 5 éves jubileumi 
ünnepségérõl szóló beszámoló elfogadását.
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 65/2019. (V. 27.) sz. 
határozata Werischwarer Heimatwerk 5 éves jubileumi ünnepségérõl szóló beszámoló elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a
Mûvészetek Háza színháztermében, 2019. május 25-én megtartott, a Werischwarer Heimatwerk 5 éves 
jubileumi ünnepségérõl szóló elnöki beszámolót. 
 
A Képviselõ-testület örömmel fogadta a meghívást és vett részt az eseményen. Külön öröm számukra, hogy 
az egyesület tagjai továbbviszik a sváb hagyományokat.
 
Az NNÖ a határozatot 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.  
 
 

-        Májusfa-bontás mûsorának egyeztetése
 
 
Sax Ibolya elnökhelyettes: A 2019. május 31-én megrendezésre kerülõ hagyományos májusfa-bontásról a 
2019. április 24-i ülésen döntöttek, mely határozatot a fellépõ nemzetiségi egyesületek, intézmények 
listájával most kiegészíti. A májusfa-bontáson részt vesznek: a Ligeti Cseperedõ Német Nemzetiségi Óvoda 
óvodásai (Szabadság utca), a Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulói, a Nosztalgia 
Dalkör, a Német Nemzetiségi Táncegyüttes és a Német Nemzetiségi Fúvószenekar, a mûsoruk kb. 35 percet 
vesz igénybe, majd azután következik a májusfa lebontása a Werischwarer Heimatwerk segítségével. A 
Polgármesteri Hivatal Fõzõkonyhája ismét kitelepül, és a perecet, üdítõt a fellépõk részére a kiosztott kupon 
ellenében kiadja. 
 
Sax László elnök: Szavazásra tette fel a hagyományos májusfa-bontáson fellépõ nemzetiségi egyesületek, 
intézmények elfogadását.
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 66/2019. (V. 27.) számú 
határozata a 2019. évi hagyományos májusfa-bontáson fellépõ nemzetiségi egyesületek, intézmények 
elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy az 56/2019. (IV. 
24.) számú határozatát kiegészíti a hagyományos májusfa-bontáson résztvevõ nemzetiségi egyesületek, 
intézmények felsorolásával: Ligeti Cseperedõ Német Nemzetiségi Óvoda óvodásai (Szabadság utca), 
Templom Téri Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói, Nosztalgia Dalkör, Német 
Nemzetiségi Táncegyüttes, Német Nemzetiségi Fúvószenekar és a Werischwarer Heimatwerk.
 
Az NNÖ a határozatot 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.  
 
 

-        Beszámoló a 2019. május 18-i ÉMNÖSZ Közgyûlésrõl 
 
 
Feldhoffer János: Az ÉMNÖSZ közgyûlésre nagy számban jelentek meg az önkormányzatok képviselõi. 
Ritter Imre beszámolójában többek közt jelezte, hogy a Fõvárosi Német Önkormányzat csatlakozott az 
ÉMNÖSZ-höz. Sérelmezte, hogy sok önkormányzat nem jelezte, hogy önjelöltet állít. A javasolt megyei 
illetve országos önkormányzati jelöltek nevét felolvasták, a listát kiosztották a jelenlévõknek.



Ritter Imre elnök úr arról is tájékoztatta a jelenlévõket, hogy folytatódik a nemzetiségi tanítók ösztöndíj 
programja.
 
Sax László elnök: Szavazásra tette fel az ÉMNÖSZ közgyûlésrõl szóló beszámoló elfogadását.
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 67/2019. (V. 27.) sz. 
határozata a 2019. május 18-i ÉMNÖSZ Közgyûlésrõl szóló beszámoló elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy elfogadja 
Feldhoffer János beszámolóját a 2019. május 18-án megrendezett ÉMNÖSZ közgyûlésen való részvételérõl.
 
Az NNÖ a határozatot 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta. 
 
 

-        A Mi, svábok c. kötet megjelentetéséhez a hozzájárulási összeg módosítása
 
 
Sax Ibolya elnökhelyettes: A kötet megjelenéséhez szükséges egyeztetést 2019. május 14-én tartották, 
melyen részt vett Sörös János, Manhertz Mátyás, Fogarasy Attila, Zsámboki Szabolcs, Sax László, Sax 
Ibolya, és Soós Kálmán újságíró. Az egyeztetésen interjút is készített a jelenlévõkkel. Soós úr kérte, hogy a 
nemzetiségi eseményeikrõl készült aktuális fotókat és régi képeket küldjenek meg számára. Zsámboki 
Szabolcs összeállított egy ilyen képsorozatot, melyet kiegészít és megküldi Soós úr részére. Az író kérte 
továbbá, hogy Fogarasy-Fetter Mihály „Pilisvörösvár története és néprajza” címû könyvét is küldjék meg 
neki.
Az NNÖ a kötet megjelentetését támogató, 2019. árpilis 24-i ülésen hozott határozatában tévesen bruttó 
165.000 forint támogatást állapított meg.  Jelezte, hogy a határozatot nettó 165.000 forintra szükséges 
módosítaniuk.
 
Sax László elnök: Szavazásra tette fel az egyeztetésrõl szóló beszámoló elfogadását és a támogatási összeg 
módosítását.
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 68/2019. (V. 27.) sz. 
határozata a „Mi, svábok” c. kötet megjelentetéséhez szükséges egyeztetésrõl szóló beszámoló 
elfogadásáról és a 45/2019. (IV. 24.) sz. határozatában megjelölt támogatási összeg módosításáról
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a „Mi, 
svábok” c. kötet megjelentetéséhez szükséges egyeztetésrõl szóló elnökhelyettesi beszámolót.
 
A Képviselõ-testület a kötet megjelentetését támogató, a 45/2019. (IV. 24.) sz. határozatában meghatározott 
bruttó 165.000 Ft hozzájárulási összegét nettó 165.000 forintra módosítja (összesen 6 oldal Pilisvörösvárról, 
nettó 55.000 Ft/oldal), s a támogatás ellentételezéseként igényt tart a megjelent könyv 6 példányára.
 
Fedezet forrása: a 2019. évi költségvetés általános tartalékkeret
 
Határidõ: azonnal                                                                             Felelõs: elnök
 
Az NNÖ a határozatot 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.  

 
Sax László elnök: Megköszönte a jelenlévõk munkáját és bezárta az ülést.                        
 
 
 

K.m.f.



 
 
 

…..…………………………….                                                   ….….……………………
             Feldhoffer János                                                                        Sax László
         jegyzõkönyv hitelesítõ                                                                      elnök
 
 
 


