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JEGYZÕKÖNYV
amely készült 2016. május 25-én, 1700 órakor

 Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselõ-testületének
rendes nyílt ülésén 

 
Helye: Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal, Jegyzõi szoba
 
Jelen vannak: Sax László elnök, Sax Ibolya elnökhelyettes, Szabóné Bogár Erika képviselõ, Feldhoffer 
János képviselõ 1745-kor érkezett
 
Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal részérõl jelen van: 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 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)      A 2015. évi civil egyesületeknek és intézményeknek nyújtott támogatások elszámolásainak 
elfogadása a feladatalapú támogatás elszámolásának érdekében (Et.: 137/2016.) 

2)      Elszámolás a 2015. évi feladatalapú támogatással (Et.: 127/2016.) 
3)      Neue Zeitung elõfizetése az intézményeink számára
4)      Az általános iskolai német nemzetiségi „Jó tanulók” díjazása
5)      Hõsök napi koszorúk finanszírozása
6)      Májusfa-bontással kapcsolatos teendõk megbeszélése  
7)      Egyebek   

 
 

1. napirendi pont
A 2015. évi civil egyesületeknek és intézményeknek nyújtott támogatások elszámolásainak elfogadása 

a feladatalapú támogatás elszámolásának érdekében 
(Et.: 137/2016.) 

 
 
Sax László elnök: Ismertette a napirendet. A feladatalapú elszámolás útmutatója szerint amennyiben 
közremûködõ bevonására került sor, úgy a közremûködõ szervezet által végzett tevékenység, illetõleg az 
ennek érdekében felhasznált támogatás jogosságát alá kell támasztani, azt részletesen ki kell fejteni. A 
támogatás felhasználásába bevont közremûködõ szervezet tevékenységének eredményes megvalósításáról az 
Önkormányzatnak határozatot kell hoznia, az errõl szóló határozat hitelesített másolatát a beszámolóhoz 
mellékelve meg kell küldeni. 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata több civil egyesületnek, illetve intézménynek nyújtott 
támogatását feladatalapú támogatásra elszámolni kívánja, ezért a közremûködõ szervezetek (civil 
egyesületek, intézmények) beszámolóját külön határozatokkal elfogadja.



Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 2015. évi költségvetésrõl szóló 
7/2015 (II. 04.) sz. határozatában foglaltak szerint több nemzetiségi civil egyesületet, nemzetiségi általános 
iskolát, illetve óvodát támogatott a nemzetiségi hagyományõrzés érdekében.
A civil egyesületek, az óvodák és általános iskolák a PNNÖ-tõl kapott támogatásukkal a szerzõdésükben 
foglaltak szerint benyújtották beszámolójukat, elszámoltak. Javasolta, hogy intézményenként külön fogadják 
el a támogatások elszámolását, a PNNÖ feladatalapú támogatás EMET felé történõ elszámolása érdekében.
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ I. sz. határozati javaslatot.
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 38/2016. (V. 25.) sz. 
határozata a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Fúvószenekar 2015. évi önkormányzati támogatásának 
elszámolásáról
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Pilisvörösvári 
Német Nemzetiségi Fúvószenekar részére a 2015. évben nyújtott bruttó 460 000 forint összegû 
önkormányzati támogatásról szóló pénzügyi és szakmai elszámolást a benyújtott dokumentumok szerint 
elfogadja.
 
A támogatás megítélésérõl az NNÖ a 22/2015. (II. 25.) sz. határozatával döntött.
 
Határidõ: azonnal                                                                  Felelõs: NNÖ elnök
 
Az NNÖ a határozatot 3 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.
 
Sax László elnök: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ II. sz. határozati javaslatot.
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 39/2016. (V. 25.) sz. 
határozata a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda hagyományõrzõ német nemzetiségi népviseleti 
ruhák elkészítéséhez nyújtott támogatásának elszámolásáról
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Pilisvörösvári 
Német Nemzetiségi Óvoda hagyományõrzõ német nemzetiségi népviseleti ruhák elkészítéséhez nyújtott 
támogatásáról szóló pénzügyi és szakmai elszámolását a 100.000.- forint támogatási összegrõl
a benyújtott dokumentumok szerint elfogadja.
 
A támogatás megítélésérõl az NNÖ a 21/2015. (II. 25.) sz. határozatával döntött.
 
Határidõ: azonnal                                                                  Felelõs: NNÖ elnök
 
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 40/2016. (V. 25.) sz. 
határozata a Német Nemzetiségi Táncegyüttes 2015. évi önkormányzati támogatásának elszámolásáról
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Pilisvörösvári 
Német Nemzetiségi Táncegyüttes részére a 2015. évben nyújtott bruttó 460 000 forint összegû 
önkormányzati támogatásról szóló pénzügyi és szakmai elszámolást a benyújtott dokumentumok szerint 
elfogadja.
 
A támogatás megítélésérõl az NNÖ a 22/2015. (II. 25.) sz. határozatával döntött.
 
Határidõ: azonnal                                                                  Felelõs: NNÖ elnök
 



Az NNÖ a határozatot 3 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta. 
 
Sax László elnök: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ IV. sz. határozati javaslatot.
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 41/2016. (V. 25.) sz. 
határozata a Német Nemzetiségi Vegyes Kórus 2015. évi önkormányzati támogatásának elszámolásáról
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Német 
Nemzetiségi Vegyes Kórus részére a 2015. évben nyújtott bruttó 380 000 forint összegû önkormányzati 
támogatásról szóló pénzügyi és szakmai elszámolást a benyújtott dokumentumok szerint elfogadja.
 
A támogatás megítélésérõl az NNÖ a 22/2015. (II. 25.) sz. határozatával döntött.
 
Határidõ: azonnal                                                                  Felelõs: NNÖ elnök
 
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 42/2016. (V. 25.) sz. 
határozata a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola hagyományõrzõ német nemzetiségi 
népviseleti ruhák elkészítéséhez nyújtott támogatásának elszámolásáról
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Pilisvörösvári 
Német Nemzetiségi Általános Iskola hagyományõrzõ német nemzetiségi népviseleti ruhák elkészítéséhez 
nyújtott támogatásáról szóló pénzügyi és szakmai elszámolását a 180.000.- forint támogatási összegrõl a
benyújtott dokumentumok szerint elfogadja.
 
A támogatás megítélésérõl az NNÖ az 59/2015. (V.27.) sz. határozatával döntött.
 
Határidõ: azonnal                                                                  Felelõs: NNÖ elnök
 
Az NNÖ a határozatot 3 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta. 
 
Sax László elnök: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ VI. sz. határozati javaslatot.
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 43/2016. (V. 25.) sz. 
határozata a Német Nemzetiségi Táncegyüttes Wenczl József emlékére kiadott könyv támogatásának 
elszámolásáról
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Német 
Nemzetiségi Táncegyüttes 2014 októberében elhunyt koreográfusának, Wenczl Józsefnek emlékére 
összeállított Tíz talentum / Zehn Talent c. kétnyelvû kötet kiadásához nyújtott 100.000.- forint támogatási 
összegrõl szóló pénzügyi és szakmai elszámolását a benyújtott dokumentumok szerint elfogadja.
 
A támogatás megítélésérõl az NNÖ a 104/2015. (X. 14.) sz. határozatával döntött.
 
Határidõ: azonnal                                                                  Felelõs: NNÖ elnök
 
Az NNÖ a határozatot 3 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta. 
 
Sax László elnök: Elmondta, hogy a pilisvörösvári székhelyû német nemzetiségi társadalmi szervezetek 
német nemzetiségi programjait és ezzel kapcsolatos hagyományõrzõ mûködését támogatva a Mûvészetek 
Házának a Falumúzeum gyûjteményének gondozására 250.000.- Ft támogatást biztosított a 22/2015. (II. 25.) 
sz. határozatával. A Mûvészetek Háza 2016. május 25-én nyújtotta be elszámolását a támogatási összegrõl. 
Kérte, hogy fogadják el a Mûvészetek Háza által benyújtott pénzügyi és szakmai elszámolást. Szavazásra 



tette fel a Mûvészetek Háza elszámolásának elfogadását.
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 44/2016. (V. 25.) sz. 
határozata a Mûvészetek Háza részére a Falumúzeum gyûjteményének gondozására nyújtott 2015. évi 
önkormányzati támogatásának elszámolásáról
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Mûvészetek 
Háza részére a Falumúzeum gyûjteményének gondozására 2015. évben nyújtott bruttó 250 000 forint 
összegû önkormányzati támogatásról szóló pénzügyi és szakmai elszámolást a benyújtott dokumentumok 
szerint elfogadja.
 
A támogatás megítélésérõl az NNÖ a 22/2015. (II. 25.) sz. határozatával döntött.
 
Határidõ: azonnal                                                                  Felelõs: NNÖ elnök
 
Az NNÖ a határozatot 3 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta. 
 
 

2. napirendi pont
Elszámolás a 2015. évi feladatalapú támogatással (Et.: 127/2016.)

 
 

Sax László elnök: Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évben 3 419 342 Ft feladatalapú 
támogatásban részesült az Emberi Erõforrás Támogatáskezelõtõl. A feladatalapú támogatással 2016. június 
15-ig kötelesek elszámolni, mely elszámolásnak tartalmaznia kell tételes pénzügyi kimutatást, szöveges 
szakmai tájékoztatót és a 100 e Ft összeghatárt meghaladó számviteli bizonylatok hiteles másolatát. 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata a 2015. évi feladatalapú támogatást a tárgyévben az 
elõterjesztés mellékletében szereplõ kimutatás szerint használta fel. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben 
szereplõ határozati javaslatot.
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 45/2016. (V. 25.) sz. 
határozata a 2015. évi feladatalapú támogatással való elszámolásról
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a nemzetiségi célú 
elõirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszerérõl és elszámolásának rendjérõl szóló 428/2012. (XII. 
29.) Korm. rendelet értelmében a 2015. évi feladatalapú támogatás, összesen: 3 419 342 forint 
felhasználásával kapcsolatos elszámolást a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. A Képviselõ-
testület felkéri az elnököt a feladatalapú támogatás felhasználásáról szóló beszámolónak a 
nemzetiségpolitikáért felelõs miniszter részére történõ megküldésére.
 
Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: NNÖ elnök

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

 
 

3. napirendi pont
Neue Zeitung elõfizetése az intézményeink számára

 
 
Sax Ibolya elnökhelyettes: Elmondta, hogy az NNÖ a 29/2016. (III. 30.) sz. határozatával döntött arról, 
hogy a német nemzetiségi intézményekben felméri az igényt a Neue Zeitung címû lap elõfizetésére és 
amennyiben az intézmények igénylik, az NNÖ vállalja az újság elõfizetési díjának kifizetését. A Képviselõ-
testület felkérte a Polgármesteri Hivatalt az igények felmérésére, mely megtörtént. Eszerint a következõ 
intézmények igénylik az újság elõfizetését: Német Nemzetiségi Óvoda (Rákóczi u.), Ligeti Cseperedõ 
Óvoda (Zrínyi u.), Ligeti Cseperedõ Óvoda Szabadság úti tagóvodája, Templom Téri Német Nemzetiségi 
Általános Iskola, Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola (Vásár tér). Javasolta, hogy az újságot 



2016. júliustól 2016. decemberig féléves elõfizetéssel biztosítsák az intézmények számára. A Neue Zeitung 
féléves elõfizetési díja: 4400.- forint, mely az 5 intézmény részére összesen 22.000.- forintos költség lesz. 
 
Sax László elnök: Szavazásra tette fel a Neue Zeitung címû lap féléves elõfizetésének kérdését a 
nemzetiségi intézmények számára.
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 46/2016. (V. 25.) sz. 
határozata a Neue Zeitung címû lap féléves elõfizetésérõl a nemzetiségi intézmények részére
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy 2016. júliustól 
2016. decemberig féléves elõfizetéssel biztosítja a Neue Zeitung címû lapot a következõ nemzetiségi 
intézmények részére: Német Nemzetiségi Óvoda (Rákóczi u.), Ligeti Cseperedõ Óvoda (Zrínyi u.), Ligeti 
Cseperedõ Óvoda Szabadság úti tagóvodája, Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola, Német 
Nemzetiségi Általános Iskola (Vásár tér).
A Neue Zeitung féléves elõfizetési díja: 4400.- forint, mely az 5 intézmény részére összesen 22.000.- 
forintos költség lesz.
 
Fedezet forrása: 2016. évi költségvetési határozat általános tartalékkerete
 
Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: NNÖ elnök
 
Az NNÖ a határozatot 3 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.  
 

4. napirendi pont
Az általános iskolai német nemzetiségi „Jó tanulók” díjazása

 
 

Sax László elnök: Ismertette az elõterjesztést. Elmondta, hogy a hagyományoknak megfelelõen idén is 
jutalmazzák a két általános iskola 3-3 tanulóját az év végén, akik a német nemzetiség területén kiváló 
eredményt értek el.
 
Az NNÖ tagjai egyeztettek az iskolák diákjai által elért eredményeikrõl, a díjazás mértékérõl.
 
Sax László elnök: Szavazásra tette fel a német nemzetiségi nyelv és hagyományõrzés területén kiváló 
eredménnyel teljesített általános iskolai tanulók jutalmazását.
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 47/2016. (V. 25.) 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 Általános Iskolában és a Pilisvörösvári Német 
Nemzetiségi Általános Iskolában a német nemzetiségi nyelv és hagyományõrzés területén kiváló 
eredménnyel teljesített 3-3 tanuló részére egyenként 5.000,- forint értékig könyvjutalmat ad, erre a 2016. évi 
költségvetésében az elõirányzat biztosított. 
A könyvjutalom kizárólag német nemzetiségi jellegû könyv lehet. A Képviselõ-testület felkéri az elnököt a 
könyvek beszerzésére.
 
Fedezet forrása: 2016. évi költségvetési határozat
 
Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: NNÖ elnök
 
Az NNÖ a határozatot 3 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta. 



 
Sax László elnök: Jelezte, hogy a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola 2016. május 18-án 
kelt levelében ismertette a diákok országos német nyelvi versenyeken elért kiváló eredményeit és kérte, hogy 
a Német Nemzetiségi Önkormányzat jutalmazza a tanulókat.
 
Sax Ibolya elnökhelyettes: Javasolta, hogy az országos Tiéd a Szó-tár német nyelvi versenyen elért 
eredményekre való tekintettel a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Áltanos Iskola 4 diákját díjazzák, akik 2 
helyezést értek el csapatversenyben.  A kérelemben szereplõ német vers- és prózamondó versenyen kiváló 
eredményt elért további 3 tanuló jutalmazásáról a 4. napirendi pontban, az általános iskolai német 
nemzetiségi „Jó tanulók” díjazása keretén belül már döntöttek.
 
Sax László elnök: Szavazásra tette fel a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola Tiéd a Szó-tár 
országos német nyelvi versenyen kiemelkedõ eredményt elért tanulóinak jutalmazását.
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 48/2016. (V. 25.) sz. 
határozata a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola országos Tiéd a Szó-tár német nyelvi 
versenyeken kiemelkedõ eredményt elért tanulóinak tanév végi jutalmazásához való hozzájárulásról
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Pilisvörösvári 
Német Nemzetiségi Általános Iskola 2016. május 18. napján kelt támogatási kérelmének helyt ad, és 
tanulónként max. 5.000 forinttal, összesen max. 20.000 forint értékig könyvjutalmat ad az országos Tiéd a 
Szó-tár német nyelvi versenyeken kiemelkedõ eredményt elért tanulók tanév végi jutalmazásához. A 
könyvjutalom kizárólag német nemzetiségi jellegû könyv lehet. A Képviselõ-testület felkéri az elnököt a 
könyvek beszerzésére.
 
A Képviselõ-testület felkéri az elnököt, hogy a támogatási szerzõdést írja alá, amely egyben utalási feltétel is.
 
Fedezet forrása: 2016. évi költségvetési határozat reprezentációs kerete
 
Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: NNÖ elnök 
 
Az NNÖ a határozatot 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta. 
 
 

5. napirendi pont
Hõsök napi koszorúk finanszírozása

 
 

Sax László elnök: Tájékoztatta a képviselõket a 2016. május 22-én, 1500 órakor megrendezett Hõsök napi 
ünnepségrõl és annak költségeirõl. Kérte, hogy a kiadások elfogadásáról döntsön a Képviselõ-testület 
(koszorúk, virágok ára 47 ezer Ft). A rendezvényen ebben az évben elõször nagy sikerrel részt vett a 
Szentendrei Katonazenekar is. Szavazásra tette fel a Hõsök napja megrendezésével kapcsolatos kiadások 
elfogadását. 
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 49/2016. (V. 25.) sz. 
határozata a Hõsök napi koszorúk finanszírozásáról
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a 2016. május 22-
én, 1500 órakor a Hõsök terén és elõtte a Római Katolikus temetõben megrendezett Hõsök napjára készült 
koszorúkat finanszírozza. A rendezvényen szokás szerint részt vettek a német nemzetiségi és a települési 
önkormányzat képviselõi, a város polgárai, valamint a német nemzetiségi egyesületek tagsága és a 
Szentendrei Katonazenekar is. 
 



Határidõ: azonnal                                                                             Felelõs: NNÖ elnök
 
Fedezet forrása: 2016. évi költségvetési határozat 
 
Az NNÖ a határozatot 3 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta. 
 
Megérkezett Feldhoffer János 1745-kor. Az NNÖ létszáma 4 fõre módosult.

 
 

6. napirendi pont
Májusfa-bontással kapcsolatos teendõk megbeszélése

 
 
Sax Ibolya elnökhelyettes: Elmondta, hogy a májusfa-állítás a vártnak megfelelõen nagy létszámú 
közönség elõtt a nemzetiségi egyesületek, intézmények szereplésével sikeresen megrendezésre került 2016. 
április 30-án a Fõ téren. A májusfa-állítási költségek (szereplõk megvendégelése, díszítés stb.) összesen 
99.530 forint összeget tettek ki.
 
Sax László elnök: Szavazásra tette fel a májusfa-állításról szóló elnökhelyettesi beszámoló elfogadását.
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 50/2016. (V. 25.) sz. 
határozata a 2016. évi hagyományos májusfa-állításról szóló beszámoló elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 2016. 
évi hagyományos májusfa-állításról szóló beszámolót.
A Képviselõ-testület felhatalmazza az elnököt a májusfa-állítás költségeinek, bruttó 99.530 forintnak 
kifizetésére, amelyet a rendezvények fellépõk és a közönség megvendégelésére, és a májusfa felállítására, 
feldíszítésére költöttek.
A Képviselõ-testület felhatalmazza az elnököt a plakátok és a címerek nyomtatási költségének, bruttó 14.400 
forintnak a kifizetésére is.
 
Fedezet forrása: 2016. évi költségvetési határozat
 
Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: NNÖ elnök
 
Az NNÖ a határozatot 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta. 
 
Sax László elnök: Ismertette a hagyományos Májusfa-bontással kapcsolatos teendõket. 
 
Az NNÖ tagjai egyeztettek a májusfa-bontással kapcsolatos teendõkrõl.
 
Sax László elnök: Szavazásra tette fel a májusfa-bontásról szóló határozati javaslat elfogadását.
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 51/2016. (V. 25.) sz. 
határozata a 2016. évi hagyományos májusfa-bontásról
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a hagyományos 
májusfabontást 2016. május 31-én (kedden) 18 órakor a német nemzetiségi egyesületek részvételével 
megszervezi a Fõ téren. A májusfabontáson a helyi német nemzetiségi együttesek és intézmények 
szolgáltatják a mûsort. A rendezvényen részt vesz a Német Nemzetségi Fúvószenekar, a Német Nemzetiségi 
Vegyeskórus, Német Nemzetiségi Óvoda óvodásai (Széchenyi utca), a Német Nemzetiségi Általános Iskola 
Pilisvörösvár tanulói, a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Tánccsoport és a Werischwarer Heimatwerk. 
A Májusfát a felállításnál is segédkezõ Heimatwerk tagjai hagyományos német népviseletbe öltözve bontják 
majd le. A Képviselõ-testület a májusfabontás rendezvényéhez kapcsolódóan 200 db perecet rendel meg a 
mûsorban fellépõk és a közönségben található gyermekek számára, valamint a vendéglátásra megfelelõ 
mennyiségû italt. A Képviselõ-testület felhatalmazza az elnököt a fellépõk jutalmazására szolgáló perec 



megvásárlására. A májusfa-bontáson fellépõk vendéglátásának elõkészítéséhez az NNÖ 100.000 forint 
elõleget biztosít.
 
Fedezet forrása: 2016. évi költségvetési határozat
 
Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: NNÖ elnök
 
Az NNÖ a határozatot 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta. 

7. napirendi pont
Egyebek

-          Schwäbische Kompanei „Rozmaring” címû darabjának elõadása Pilisvörösváron
-          Weltdachverband der Donauschwaben 2016. július 31-i ülésén való részvétel

 
 
Dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Tájékoztatta az NNÖ tagjait, hogy a TRINA Orchestra 2016. július végi 
rendezvényre érkezõ vendégek listája megérkezett.
Elmondta, hogy a városi honlapon keresztül jelentkezett egy német úr, aki 25 németül jól beszélõ 
részmunkaidõs, telefonos munkavállalót szeretne alkalmazni (nyugdíjas, vagy kismama, egyetemista) a 
Pilisvörösváron nyíló irodába. Ehhez szükséges lenne számára egy kontaktszemély megadása, melyhez kérte 
az NNÖ segítségét. Az érdeklõdõt ellátták a szükséges információkkal.
 
Az NNÖ tagjai és a jelenlévõk egyeztettek a témával kapcsolatban.
 
Sax Ibolya elnökhelyettes: Jelezte, hogy a Schwäbische Kompanei új darabja a „Rozmaring” címû elõadás, 
melyet szeretné, ha Pilisvörösváron a Mûvészetek Házában is elõadnának csatlakozva a kitelepítés 70. 
évfordulójához, 2016. szeptember 25-én vasárnap. 
 
Az NNÖ tagjai egyeztettek a Schwäbische Kompanei új darabjának Pilisvörösváron a Mûvészetek Házában 
való elõadásának körülményeirõl.
 
Sax Ibolya elnökhelyettes: Elmondta, hogy az NNÖ meghívást kapott a „Weltdachverband der 
Donauschwaben” 2016. július 31-i ülésére. Szeretné, ha az ülésen az önkormányzat képviseltetné magát.
 
Sax László elnök: Szavazásra tette fel a „Weltdachverband der Donauschwaben” 2016. július 31-i ülésén 
való részvétel kérdését.
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 52/2016. (V. 25.) sz. 
határozata a Weltdachverband der Donauschwaben” 2016. július 31-i ülésén való részvételrõl
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a 
„Weltdachverband der Donauschwaben” 2016. július 31-i ülésén 1 fõvel képviselteti magát. 
Az NNÖ köszöni a meghívást, az eseményen részt vesznek.
 
Határidõ: 07.31.                                                                                Felelõs: NNÖ 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


