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rendes nyílt ülésén
Helye: Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal, tanácsterem
Jelen vannak: Sax László elnök, Sax Ibolya elnökhelyettes, Szabóné Bogár Erika képviselõ, Feldhoffer
János képviselõ
Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal részérõl jelen van: Gromon István polgármester, dr. Krupp
Zsuzsanna jegyzõ, Gergelyné Csurilla Erika aljegyzõ, Jákliné Komor Szilvia oktatási referens, Szilvási Dóra
pénzügyi ügyintézõ
Sax László elnök: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselõ-testület 4 fõvel
határozatképes. Szavazásra tette fel a napirendi pontokat és azok sorrendjének elfogadását.
A Képviselõ-testület a napirendi pontokat és azok sorrendjét 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.
Napirendi pontok:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)

A Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenntartott óvodák mûködési körzeteinek módosítása
(Et.: 52/2018.)
Intézményvezetõ választási eljárás egyeztetése
Beszámoló az NNÁI nyílt napjáról (2018.03.07., 03.08.)
„Kinderreime und Sprüche aus Werischwar” könyvbemutató egyeztetése (április 17.)
Piliscsabai úti kõkereszt átadásának elõkészítése
Májusfaállítás elõkészítése
Budaörsi passió (május 26.)
Találkozó Lennart Bonholzerrel (március 20.), (németországi újságíró jelölt)
Egyebek

1. napirendi pont
A Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenntartott
óvodák mûködési körzeteinek módosítása (Et.: 52/2018.)

Sax László elnök: Az elmúlt években több új utca alakult ki, ezek a kötelezõ felvételt biztosító mûködési
körzetekbe még nem lettek besorolva. A mûködési körzetek felülvizsgálata és nyilvánosságra hozatala az
óvodai beiratkozás elõtt szükséges. Az alábbi új közterületek kerültek a körzetlistába: Barackos utca (Ligeti
Cseperedõ óvoda), Görgey lépcsõ (Német Nemzetiségi Óvoda), Nagykovácsi utca (Német Nemzetiségi
Óvoda), Pacsirta köz (Grádus Tagóvoda), Rezeda köz (Német Nemzetiségi Óvoda), Tulipán köz (Német
Nemzetiségi Óvoda), Záportározó utca (Szabadság Utcai Tagóvoda).
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ I. sz. határozati javaslatot.

Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 35/2018. (III. 26.) sz.
határozata a Ligeti Cseperedõ Német Nemzetiségi Óvoda kötelezõ felvételt biztosító mûködési
körzetének jóváhagyásáról
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete javasolja, hogy Pilisvörösvár
Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 49. §ában biztosított jogkörében eljárva úgy döntsön, hogy a Ligeti Cseperedõ Német Nemzetiségi Óvoda
kötelezõ felvételt biztosító mûködési körzetét a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
A PNNÖ javasolja, hogy a Képviselõ-testület kérje fel a jegyzõt, hogy a kötelezõ felvételt biztosító
mûködési körzetet hozza nyilvánosságra.
Határidõ: azonnal

Felelõs: jegyzõ

Az NNÖ a határozatot 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.
Sax László elnök: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ II. sz. határozati javaslatot.
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 36/2018. (III. 26.) sz.
határozata a Ligeti Cseperedõ Német Nemzetiségi Óvoda Szabadság Utcai Tagóvodájának kötelezõ
felvételt biztosító mûködési körzetének jóváhagyásáról
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete javasolja, hogy Pilisvörösvár
Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 49. §ában biztosított jogkörében eljárva úgy döntsön, hogy a Ligeti Cseperedõ Német Nemzetiségi Óvoda
Szabadság Utcai Tagóvodájának a kötelezõ felvételt biztosító mûködési körzetét a jelen határozat melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.
A PNNÖ javasolja, hogy a Képviselõ-testület kérje fel a jegyzõt, hogy a kötelezõ felvételt biztosító
mûködési körzetet hozza nyilvánosságra.
Határidõ: azonnal

Felelõs: jegyzõ

Az NNÖ a határozatot 3 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.
Sax László elnök: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ III. sz. határozati javaslatot.
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 37/2018. (III. 26.) sz.
határozata a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda kötelezõ felvételt biztosító mûködési körzetének
jóváhagyásáról
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete javasolja, hogy Pilisvörösvár
Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 49. §ában biztosított jogkörében eljárva úgy döntsön, hogy a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda kötelezõ
felvételt biztosító mûködési körzetét a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
A PNNÖ javasolja, hogy a Képviselõ-testület kérje fel a jegyzõt, hogy a kötelezõ felvételt biztosító
mûködési körzetet hozza nyilvánosságra.
Határidõ: azonnal
Az NNÖ a határozatot 3 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.

Felelõs: jegyzõ

Sax László elnök: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ IV. sz. határozati javaslatot.
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 38/2018. (III. 26.) sz.
határozata a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda Grádus Tagóvodájának kötelezõ felvételt
biztosító mûködési körzetének jóváhagyásáról
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete javasolja, hogy Pilisvörösvár
Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 49. §ában biztosított jogkörében eljárva úgy döntsön, hogy a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda Grádus
Tagóvodájának kötelezõ felvételt biztosító mûködési körzetét a jelen határozat melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
A PNNÖ javasolja, hogy a Képviselõ-testület kérje fel a jegyzõt, hogy a kötelezõ felvételt biztosító
mûködési körzetet hozza nyilvánosságra.
Határidõ: azonnal

Felelõs: jegyzõ

Az NNÖ a határozatot 3 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.
Sax László elnök: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ V. sz. határozati javaslatot.
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 39/2018. (III. 26.) sz.
határozata a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda Széchenyi Utcai Tagóvodájának kötelezõ
felvételt biztosító mûködési körzetének jóváhagyásáról
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete javasolja, hogy Pilisvörösvár
Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 49. §ában biztosított jogkörében eljárva úgy döntsön, hogy a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda Széchenyi
Utcai Tagóvodájának kötelezõ felvételt biztosító mûködési körzetét a jelen határozat melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
A PNNÖ javasolja, hogy a Képviselõ-testület kérje fel a jegyzõt, hogy a kötelezõ felvételt biztosító
mûködési körzetet hozza nyilvánosságra.
Határidõ: azonnal

Felelõs: jegyzõ

Az NNÖ a határozatot 3 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.

2. napirendi pont
Intézményvezetõ választási eljárás egyeztetése

Sax László elnök: A pályázati kiírásra egy pályázat érkezett, melyet Szontág Nándor Róbert pályázó
nyújtott be, aki jelenleg a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola intézményvezetõ-helyettese.
Az NNÖ tagjai és a jelenlévõk egyeztettek az intézményvezetõ választás napirendjének tárgyalási
idõpontjáról.
Sax László elnök: A megbeszéltek alapján 2018. április 16-án, 17 órakor tartják rendkívüli ülés keretében
az intézményvezetõ választási eljárást, mivel a rendes ülés hetében a jelölt külföldön tartózkodik. Az ülésre a
meghívót a szokott rendben megkapják a Képviselõ-testületi tagok, valamint a pályázó és a szakértõ.

3. napirendi pont
Beszámoló az NNÁI nyílt napjáról (2018.03.07., 03.08.)

Sax bolya elnökhelyettes: Elmondta, hogy 2018. március 7-én és 8-án Szabóné Bogár Erikával részt vettek
a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola alsó és felsõ tagozatosok nyílt napján. A felsõsöknél
nyelvtan és matematika órákat látogatott meg, az alsósoknál nyelvtan és német órákat, melyek véleménye
szerint nagyon színvonalasak voltak, a gyerekek nyelvtudásával is elégedett volt. Örömmel vett részt az
eseményen.
Szabóné Bogár Erika: Elmondta, hogy elsõosztályos német órán és egy harmadikos magyar nyelvtan órán
vett részt a nyílt napon. Véleménye szerint a gyerekek együttmûködõek voltak, látszott, hogy hozzá vannak
szokva a bemutatott munkaformákhoz. A nyílt napoknak nagy sikere van, a szülõk igen nagy számmal
vesznek részt rajtuk. Ez mutatja a szülõk érdeklõdését az iskolában történtek iránt, kíváncsiak rá, hogy a
gyerekeik hogyan dolgoznak együtt a pedagógusokkal. Pozitív élményeket szerzett a nyílt napon.
Sax László elnök: Szavazásra tette fel a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola nyílt napjáról
szóló beszámoló elfogadását.
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 40/2018. (III. 26.) sz.
határozata a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola nyílt napjáról szóló beszámoló
elfogadásáról
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Szabóné
Bogár Erika és Sax Ibolya beszámolóját a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola 2018. március
7-én és 8-án megtartott nyílt napján való részvételrõl.
A Képviselõ-testület örömmel tapasztalta, hogy a gyerekek felkészültsége nagyon jó, az órák szakmailag
magas színvonalúak.
Az NNÖ a határozatot 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.

4. napirendi pont
„Kinderreime und Sprüche aus Werischwar”
könyvbemutató egyeztetése (április 17.)

Sax László elnök: Korábban a 19/2018. (II. 05.) sz. határozatukban döntöttek a „Kinderreime und Sprüche
aus Werischwar” címû sváb mondókás könyv bemutatásáról, melyre 2018. április 17-én 17 órakor kerül sor
a Gradus rendezvényteremben. A könyvbemutatót dr. Kerekes Gábor és Müller Márta tartják, a könyv a
rendezvény alatt kedvezményes, 1000 forintos áron megvásárolható. Minden érdeklõdõt szeretettel várnak a
bemutatóra. A meghívó plakátok elkészültek és kifüggesztésre kerültek, a programot meghirdették a városi
honlapon és a Vörösvári Újságban is.
Az NNÖ tagjai és a jelenlévõk egyeztettek a könyvbemutató részleteirõl, a berendezésrõl.
Sax Ibolya elnökhelyettes: A bemutatón a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvodából és a Ligeti
Cseperedõ Német Nemzetiségi Óvodából 2-3 gyerek szerepel majd. Javasolta, hogy az elõadóknak
köszönjék meg a munkáját és a rendezvényen ajándékot adjanak át a részükre (virág, ital), valamint a
szereplõ óvodásoknak csokoládét.
Szükség lenne a rendezvényen projektorra is, kérte, hogy ebben segítsen a Polgármesteri Hivatal. A terem
berendezését az óvoda vezetõjével egyeztetik.

Sax László elnök: Szavazásra tette fel a könyvbemutatóval kapcsolatos kérdések elfogadását.
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 41/2018. (III. 26.) számú
határozata a „Kinderreime und Sprüche aus Werischwar” címû sváb mondókáskönyv bemutatójának
egyeztetésérõl
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a 2018. április 17én 17 órakor a Gradus teremben tartandó könyvbemutatón az elõadó dr. Kerekes Gábornak és Müller
Mártának egy csokor virággal és egy üveg itallal köszönik meg a munkájukat, a fellépõ gyerekeknek pedig
csokoládéval.
A Képviselõ-testület a terem berendezésével kapcsolatban felveszi a kapcsolatot az óvoda vezetõjével.
A Képviselõ-testület kéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a rendezvényre biztosítson számukra projektort.
A Képviselõ-testület felhatalmazza az elnököt a könyvbemutatóval kapcsolatos költségek kifizetésére.
Fedezet forrása: 2018. évi költségvetési határozat.
Határidõ: 2018. április 17.

Felelõs: elnök

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

5. napirendi pont
Piliscsabai úti kõkereszt átadásának elõkészítése

Sax László elnök: Elkészült a Piliscsabai utcai kõkereszt, amennyiben az idõjárás kedvezõ, március 27-én
felállításra kerül. Az ünnepélyes átadásra, avatásra szeretnék meghívni Soltész Miklós államtitkár urat is.
Javasolta, hogy a kõkereszt ünnepélyes átadását 2018. április 27. (péntek), 28. (szombat) vagy 29. (vasárnap)
tartsák meg. Az átadás idõpontját Balla Sándor plébánossal egyeztetni szeretnék. Javasolta, hogy a
Vörösvári Újságban jelentessék meg a kõkereszt felszentelésének idõpontját.
A jelenlévõk és az NNÖ tagjai egyeztettek a kõkereszt átadásának körülményeirõl, az idõpontjáról, a
kõkereszt felállítása után a környezet rendezésével kapcsolatos teendõkrõl.
Sax László elnök: Szavazásra tette fel a kõkereszt átadásának elõkészületi javaslatait.
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 42/2018. (III. 26.) számú
határozata a Piliscsabai utcai kõkereszt átadásának elõkészítésérõl
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Piliscsabai utcai
kõkereszt átadásának idõpontjaként megjelöli 2018. április 27., 28., vagy 29. napját.
A Képviselõ-testület felkéri az elnököt a vendégek meghívására, a konkrét idõpont egyeztetésre.
A Képviselõ-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a kõkereszt ünnepélyes felszentelésének
idõpontját jelentesse meg a Vörösvári Újságban.
Az NNÖ a határozatot 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.

6. napirendi pont
Májusfaállítás elõkészítése

Sax László elnök: Az elõzõ éveknek megfelelõen, a hagyományt tartva az idén is megrendezik a
májusfaállítást. A májusfát az elõzõ évekhez hasonlóan az idén is a Heimatwerk tagjai vágják ki és állítják
fel a helyszínen. A rendezvényt a német nemzetiségi szervezetek, intézmények fellépése teszi színesebbé.
Az NNÖ tagjai egyeztettek a májusfa-állítással kapcsolatos egyéb részletekrõl.
Sax László elnök: Szavazásra tette fel a hagyományos májusfa-állítás megrendezésének kérdését.
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 43/2018. (III. 26.) számú
határozata a hagyományos májusfa-állításról
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a hagyományos
májusfa-állítást 2018. április 30-án, hétfõn 1800-kor rendezi meg a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal
elõtti Fõ téren.
A rendezvény során fellépnek a német nemzetiségi szervezetek, intézmények (Német Nemzetiségi Óvoda
(Széchenyi utca) óvodásai, a Német Nemzetiségi Táncegyüttes, a Templom Téri Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskola tanulói, a Német Nemzetiségi Fúvószenekar, a Nosztalgia Dalkör és a
Heimatwerk). A fellépõk számára a Német Nemzetiségi Önkormányzat perecet biztosít, a rendezvényre 200
fõ várható.
A Képviselõ-testület felhatalmazza az elnököt az elõkészületekkel kapcsolatos intézkedések (meghívók,
plakát megrendelése, perec beszerzése) megtételére és a költségek utólagos elszámolására.
Fedezet forrása az NNÖ 2018. évi költségvetési határozata
Határidõ: 2018. április 30.

Felelõs: elnök

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

7. napirendi pont
Budaörsi passió (május 26.)

Sax László elnök: A Képviselõ-testület az elõzõ ülésén a 31/2018. (II. 26.) sz. határozatával döntött arról,
hogy a budaörsi német nyelvû Passióra külön buszt indít. Tudomása szerint a német önkormányzat számára
csoportos kedvezményt igénybe tudnak venni. Így kb. 2000 forintos jegyárakra lehet számítani a 4000
forintos helyett.
Sax Ibolya elnökhelyettes: Javasolta, hogy a német nemzetiségi intézmények (óvodák, iskolák) részére
illetve azok részére, akik a német nemzetiségi regisztrációban aktívan közremûködtek (10 fõ) 2-2 db jegyet
biztosítsanak ingyenesen.
Az NNÖ tagjai és a jelenlévõk egyeztettek a német nemzetiségi intézmények részére ingyenesen biztosítandó
jegyek számáról.
Sax László elnök: A Vörösvári Újságban is szeretnék megjelentetni a passióra induló külön buszra a
jelentkezési lehetõséget.

Szavazásra tette fel a német nyelvû Passióra a német nemzetiségi intézmények számára ingyenesen
biztosítandó jegyek elfogadását.
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 44/2018. (III. 26.) sz.
határozata a német nemzetiségi intézmények részére a 2018. május 26-i Budaörsi Passióra ingyen
jegyek biztosításáról
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a német
nemzetiségi intézmények részére a 2018. május 26-i Budaörsi Passióra intézményenként 2 db illetve a német
nemzetiségi regisztrációban aktívan közremûködõ személyeknek (10 fõ) fejenként két db ingyen jegyet
biztosít.
A Képviselõ-testület felkéri az elnököt a jegyek beszerzésére és azok átadására az intézmények részére.
Fedezet forrása az NNÖ 2018. évi költségvetési határozata.
Határidõ: azonnal

Felelõs: elnök

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

8. napirendi pont
Találkozó Lennart Bonholzerrel (március 20.),
(németországi újságíró jelölt)

Sax Ibolya elnökhelyettes: Elmondta, hogy Szabóné Bogár Erikával részt vett Lennart Bonholzer
újságíró-jelölttel létrejött találkozón. Az újságíró-jelölt kérdéseket tette fel az iskolafenntartással, illetve a
nemzetiségi választással kapcsolatban. Remélik, hogy a velük készült riport minél elõbb megjelenik egy
német nyelvû lapban.
Sax László elnök: Szavazásra tette fel a németországi újságíró-jelölttel való találkozásról szóló beszámoló
elfogadását.
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 45/2018. (III. 26.) sz.
határozata Lennart Bonholzer újságíró jelölttel való találkozásról szóló beszámoló elfogadásáról
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy elfogadja
Lennart Bonholzer újságíró jelölttel való találkozásról szóló elnökhelyettesi beszámolót.
A Képviselõ-testület örömét fejezi ki, hogy németországi újságíró jelölt érdeklõdik az iskolafenntartásról,
illetve a nemzetségi választásról.
Az NNÖ a határozatot 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.

-

9. napirendi pont
Egyebek
VI. Ifjúsági Fúvóstalálkozó a Zeneiskolában (2018. március 24.)
Nemzetiségi regisztráció és választással kapcsolatos kampánytevékenységre kapott összegrõl való
rendelkezés

-

VI. Ifjúsági Fúvóstalálkozó a Zeneiskolában (2018. március 24.)

Sax Ibolya elnökhelyettes: 2018. március 24-én az NNÖ 3 taggal képviseltette magát az Ifjúsági
Fúvóstalálkozón, mely a Zeneiskolában került megrendezésre. A PNNÖ-nek nagy öröm, hogy a Pilisi
régióban lesz utánpótlása a fúvószenének, a fiatalok ápolják a nemzetiségi hagyományokat. Köszönet a
Zeneiskolának, hogy minden évben megrendezi a Fúvóstalálkozót, melyen ennyi tehetséges fiatal vesz részt.
Sax László elnök: Szavazásra tette fel az Ifjúsági Fúvóstalálkozóról szóló beszámoló elfogadását.
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 46/2018. (III. 26.) sz.
határozata az Ifjúsági Fúvóstalálkozóról szóló beszámoló elfogadásáról
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Sax
Ibolya elnökhelyettesi beszámolóját a 2018. március 24-én, a Pilisvörösvári Cziffra György Alapfokú
Mûvészeti Iskolában megrendezésre került VI. Ifjúsági Fúvóstalálkozón való részvételrõl.
A Képviselõ-testület örömmel nyugtázza, hogy a Pilisi régióban sok tehetséges fiatal fúvós zenész van, akik
a német nemzetiségi hagyományok ápolásában ilyen módon részt vesznek
Az NNÖ a határozatot 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.

-

Nemzetiségi regisztráció és választással kapcsolatos kampánytevékenységre kapott összegrõl
való rendelkezés

Sax Ibolya elnökhelyettes: Jelezte, hogy a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata a
nemzetiségi regisztráció és a választással kapcsolatos kampánytevékenység alapján 1.376.000 forint
finanszírozást biztosított számukra. Javasolta, hogy a kampánytevékenységgel kapcsolatos adminisztrációs
munkában dokumentáltan résztvevõ személyekkel a PNNÖ által megkötött megbízási szerzõdés alapján a
megbízási díjakat és az egyesületekkel megkötött szolgáltatási szerzõdés alapján a szolgáltatási díjakat
fizessék ki.
Az adminisztrációs munkában aktívan részt vettek: a Nemzetiségi Önkormányzat tagjai, Müller Mártonné,
Manhertz Éva, Schuck Ferencné, Kreiszl Jánosné, Szabó Katalin, Feldhoffer János, Breier Anita és a helyi
német nemzetiségi egyesületek.
Sax László elnök: Szavazásra tette fel a megbízási díjak átutalásának kérdését.
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 47/2018. (III. 26.) sz.
határozata a nemzetiségi regisztráció és a választással kapcsolatos kampánytevékenység alapján
biztosított összegnek az adminisztrációs és támogató tevékenységben résztvevõ személyek részére való
átutalásról
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy
a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata, mint Megrendelõ által Pilisvörösvár Német
Nemzetiségi Önkormányzatának a 2018. 04. 08-i országgyûlési választás kapcsán a német nemzetiségi listán
regisztráltak száma alapján, a nemzetiségi regisztráció és a választással kapcsolatos kampánytevékenység
alapján biztosított 1.376.000 forint finanszírozásból az adminisztrációs munkában dokumentáltan résztvevõ
személyekkel megbízási szerzõdést köt a finanszírozás erejéig és a megbízási díjakat az április 8-i választás
után részükre teljesítés-igazolás alapján átutalja.

A Képviselõ-testület a nemzetiségi regisztrációval kapcsolatos támogató szolgáltatási tevékenységet
(fellépés, zeneszolgáltatás, elõadás nyújtása stb.) kifejtõ helyi német nemzetiségi, hagyományõrzõ
egyesületekkel is szerzõdést köt, amely szerzõdés megkötésére és a szolgáltatási díjak átutalásra
felhatalmazza az elnököt.
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
jegyzõkönyv hitelesítõ

….….……………………
Sax László
elnök

