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Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzat
H-2085 Pilisvörösvár, Fõ tér 1., Tel.: 06-26/330-952

 
Jegyzõkönyv száma: 11/2019.
 

JEGYZÕKÖNYV
amely készült 2019. október 28-án, 18 órakor

a Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselõ-testületének 
alakuló ülésén 

 
 
Helye: Pilisvörösvár Város Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem
 
Jelen vannak: Sax László, Sax Ibolya, Szabóné Bogár Erika, Feldhoffer János, Mirk Szilvia, Manhertz Éva, 
Ziegler István 
 
Jelen van a HVB részérõl: Dr. Mirk Mária HVB elnök
 
Jelen vannak a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat részérõl: Dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ, 
Gergelyné Csurilla Erika aljegyzõ, Jákliné Komor Szilvia oktatási referens, Körmendi Viola gazdálkodási 
ügyintézõ
 
Meghívottak: Szontág Nándor igazgató és Mirkné Nick Anikó igazgató helyettes – Német Nemzetiségi 
Általános Iskola
 
Napirendi pontok:
 

1)     Képviselõi eskütétel 
2)     A Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének, elnökhelyettesének, jegyzõkönyv hitelesítõjének 

megválasztása (Et.: 170/2019.)    
3)     Elnöki, elnökhelyettesi eskütétel 
4)     Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Szervezeti és Mûködési Szabályzatának 

felülvizsgálata, módosítása, az Együttmûködési megállapodás felülvizsgálata módosítása (Et.:  
171/2019.)

5)     Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata tagjai tiszteletdíjának megállapítása (Et.: 
173/2019.) 

6)     Tájékoztató a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségrõl, a vagyonnyilatkozatot nyilvántartók 
kijelölésérõl (Et.: 169/2019.) 

7)     A Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata – Bizottság tagjainak megválasztása (Et.: 
172/2019.)  

8)     Bizottsági tagok eskütétele  
9)     Egyebek

 
 
Dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Köszöntötte a megjelenteket a Német Nemzetiségi Önkormányzat alakuló 
ülésén. Elmondta, hogy dr. Mirk Mária a HVB elnöke a törvényes határidõn belül 2019. október 18-án már 
átadta a megbízóleveleket a Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselõ-testület 5 megválasztott tagja 
részére. 
Felkéri dr. Mirk Mária elnök asszonyt, hogy tájékoztassa a jelenlévõket a választási eredményekrõl illetve az 
eskütétellel kapcsolatos teendõk lebonyolítására.
 



Dr. Mirk Mária, HVB elnök: Köszöntötte a megjelenteket Pilisvörösvár Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Képviselõ-testületének alakuló ülésén. Elmondta, hogy a város tekintetében a német 
névjegyzékben lévõ választópolgárok száma 1 159 fõ volt. A szavazópolgárok száma 898 fõ, amely a 
névjegyzékben szereplõ választópolgárok 77,48%-át tette ki. Összesen 890 szavazat volt érvényes. 
Mindenképpen igen jó arányban jelenetek meg a város nemzetiségi névjegyzékben szereplõ állampolgárai a 
választások során.   
Elmondta, hogy mind a helyi, illetve a nemzetiségi választásokkal kapcsolatos munkafolyamatok 
problémamentesen zajlottak, mely köszönhetõ a HVI munkatársainak is. 
Gratulált a Német Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott tagjainak, az elkövetkezõ évekhez sok erõt és 
sikert kívánt.  
 
Meghallgatták a „Volkshymne der Deutschen in Ungarn” himnuszt. 
 
 

1. napirendi pont
Képviselõi eskütétel

 
 

Dr. Mirk Mária, HVB elnök: Kérte, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 73. §-
a szerinti eskütételhez álljanak fel. Az esküszöveget Sax Ibolya olvasta elõ.
 
„Ich, ……………………………….(Name), der ich gemäß dem Gesetz über die Nationalitäten der 
Gemeinschaft der deutschen Nationalität angehöre, schwöre (gelobe), dass ich während der Ausübung 
meiner Abgeordnetenaufgaben meiner Nationalitätengemeinschaft treu bleiben, das Grundgesetz und die 
Gesetze einhalten, die mir anvertrauten Geheimnisse bewahren, meine Arbeit getreu dem Willen meiner 
Wähler, gewissenhaft verrichten, mit ganzer Kraft die Interessen der deutschen Nationalität vertreten und 
mich für die Bewahrung und Förderung unserer Muttersprache, unserer Traditionen und unserer Kultur 
einsetzen werde.
 
(Entsprechend der Überzeugung des Eidleistenden:)
 
So wahr mir Gott helfe!“
 
Werischwar, den 28.10.2019.
 
Az esküt a Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjai letették, az esküokmányokat aláírták.
 
Dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: A Helyi Választási Iroda vezetõjeként gratulált a Képviselõ-testület 
megválasztott tagjainak. Jelezte, hogy jogszabályi változások miatt a Képviselõ-testület az eddigi 4 fõ 
helyett már 5 fõvel folytatja munkáját. Külön köszönetet mondott a nemzetiségi megfigyelõknek a 
választáson végzett munkájukért, melynek köszönhetõen a több mint 900 borítékból csak egy nyitott boríték 
volt az urnákban. Jogszabályváltozás következtében most elõször a Helyi Választási Bizottságnak a 
szavazóköri átvételek után kellett megkezdenie a nemzetiségi szavazatok számlálását. Külön megköszönte 
Dr. Mirk Mária elnök asszonynak és a HVB tagjainak a nemzetiségi szavazatok számlálását is.
Megkérte a megválasztott tagok közül Sax László korelnököt, hogy nyissa meg a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat alakuló ülését és az elnök megválasztásáig vezesse azt. 

 
 

2. napirendi pont
A Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének, elnökhelyettesének, jegyzõkönyv hitelesítõjének 

megválasztása (Et.: 170/2019.)
 

 



Sax László korelnök: Tisztelettel köszöntött mindenkit. Megköszönte Jegyzõ Asszonynak az alakuló ülés 
elõkészítését.  Kérte a megválasztott képviselõket, hogy tegyenek javaslatot az elnök személyére.

 
Dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Kérte, hogy az elhangzottaknak megfelelõen tegyenek javaslatot elnökre. 
Zárt ülésre és titkos szavazásra csak akkor kerül sor, ha erre javaslatot tesznek, és azt megszavazzák. 
 
A jelenlévõk nem igényelték a titkos szavazást vagy zárt ülést.
 
Szabóné Bogár Erika: Javaslatot tett Sax László, korábbi elnök személyére az elnöki poszt betöltésére.
 
Sax László korelnök: Megköszönte a bizalmat, vállalja a tisztséget. Szavazásra tette fel az elnök 
személyére elhangzott javaslatot. 
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 91/2019. (X. 28.) sz. 
határozata a Német Nemzetiségi Önkormányzat társadalmi megbízatású elnökének megválasztásáról
 
Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. 
évi CLXXIX. törvény 88. §-a alapján úgy dönt, hogy Sax Lászlót a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi 
Önkormányzat társadalmi megbízatású elnökének megválasztja.
 
Az NNÖ a határozatot 5 igen (egyhangú) szavazattal hozta. 
 
Sax László korelnök: Megköszönte a bizalmat és ígéretet tett, hogy minden tõle telhetõt megtesz a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat érdekeinek képviseletében.
 
Dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Kérte, hogy tegyenek javaslatot az elnökhelyettes személyére.
 
Sax László elnök: Javaslatot tett Sax Ibolya, korábbi elnökhelyettes személyére az elnökhelyettesi poszt 
betöltésére.
 
Sax Ibolya: Amennyiben megválasztanák, természetesen elvállalná a megtisztelõ feladatot.
 
Sax László elnök: Szavazásra tette fel az elnökhelyettes személyére elhangzott javaslatot. 
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 92/2019. (X. 28.) sz. 
határozata a Német Nemzetiségi Önkormányzat társadalmi megbízatású elnökhelyettesének 
megválasztásáról
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. 
évi CLXXIX. törvény 88. §-a alapján úgy dönt, hogy Sax Ibolya a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
társadalmi megbízatású elnökhelyettesének megválasztja.
 
Az NNÖ a határozatot 5 igen (egyhangú) szavazattal hozta. 
 
Sax Ibolya: Megköszönte a bizalmat.
 
Dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: A törvény értelmében a nemzetiségi önkormányzat üléseirõl készült 
jegyzõkönyvet egy személynek hitelesítenie kell. A ciklus elején a hitelesítõ személyérõl szavazniuk kell.
 
Sax László elnök: A jegyzõkönyv hitelesítõjének Feldhoffer Jánost javasolta, akadályoztatása esetén 
Szabóné Bogár Erikát. Szavazásra tette fel a jegyzõkönyv hitelesítõk személyének elfogadását.
 
Sax László elnök: Szavazásra tette fel a jegyzõkönyv hitelesítõk személyére elhangzott javaslatot. 



 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 93/2019. (X. 28.) sz. 
határozata a Német Nemzetiségi Önkormányzat jegyzõkönyveinek hitelesítésével megbízott képviselõ 
kijelölésérõl
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. 
évi CLXXIX. törvény 95. § (3) bekezdése alapján úgy dönt, hogy Feldhoffer János tagot, illetve 
akadályoztatása esetén Szabóné Bogár Erika tagot bízza meg a Képviselõ-testület jegyzõkönyveinek 
hitelesítésével.
 
Határidõ: folyamatos                                                            Felelõs: elnök, jegyzõkönyvvezetõ
 
Az NNÖ a határozatot 5 igen (egyhangú) szavazattal hozta. 

 
 

3. napirendi pont
Elnöki, elnökhelyettesi eskütétel

 
 
Dr. Mirk Mária, HVB elnök: Kérte, hogy az eskütételhez a megválasztott elnök és elnökhelyettes álljanak 
fel. Elõolvasta az eskü szövegét elõbb Sax László elnök, majd Sax Ibolya elnökhelyettes részére.
 
Sax László elnök és Sax Ibolya elnökhelyettes jogszabály szerinti esküje elhangzott.
 

 
4. napirendi pont

Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Szervezeti és Mûködési Szabályzatának 
felülvizsgálata, módosítása, az Együttmûködési megállapodás felülvizsgálata módosítása (Et.:  

171/2019.) 
 

 
Sax László elnök: Elmondta, hogy a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerint a Szervezeti és Mûködési 
Szabályzatot, valamint a Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselõ-testülete és Pilisvörösvár Város 
Önkormányzat Képviselõ-testülete között létrejött Együttmûködési megállapodást felül kell vizsgálni. 
 
Dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Az elnökkel egyeztetve áttekintették a Szervezeti és Mûködési Szabályzatot 
és a jogszabályváltozás következtében átvezetendõ tényeket (Képviselõ-testület létszáma 5 fõ, az Oktatási 
Bizottság létrehozásának lehetõsége). Az SZMSZ 3 hónapon belül módosítandó. Kérte, hogy mérlegelje a 
nemzetiségi önkormányzat azt, hogy az eddigi papír alapú anyagküldést felválthatja-e a csak digitális 
anyagküldés, mivel Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete is ezt a gyakorlatot követi 
majd.   
 
A Képviselõ-testület tagjai jelezték, hogy megfelelõ számukra az ülésanyag digitális megküldése, és az eddigi 
gyakorlat szerinti, papír alapú anyagküldést mellõzhetik.
 
Dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: A napirend kapcsán javasolta, hogy állapítsák meg az ülések idõpontját. 
Kérte, hogy egyeztessenek a bizottsági és a képviselõ-testületi ülések napjáról és idõpontjáról. 
 
A Képviselõ-testület tagjai jelezték, hogy az üléseket hétfõi napon szeretnék tartani, a Képviselõ-testületi 
ülést megelõzi az Oktatási Bizottság ülése.
 



Dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Jelezte, hogy Aljegyzõ Asszonytól érkezett a jelzés, hogy az SZMSZ-ben az 
anyagküldésre vonatkozó határidõt (5 nap) módosítani szükséges 3 napra, tekintettel arra, hogy az ülést 
hétfõi napokon tervezik megtartani.
 
Sax László elnök: Az ülésanyagra és a határidõre vonatkozó módosítási javaslatokat befogadta. Az 
elõterjesztésben szereplõ módosítási javaslatokat az alábbival egészítik ki: „A rendes ülés meghívóját az ülés 
elõtt 3 nappal kell kézbesíteni a képviselõk részére. A rendkívüli ülés meghívóját 1 nappal kell korábban 
kézbesíteni a képviselõk részére. Az elõterjesztések digitális formában kerülnek kiküldésre.”
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ I. sz. határozati javaslat elfogadását, kiegészítve az 
elhangzott módosítással.
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 94/2019. (X. 28.) sz. 
határozata Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Szervezeti és Mûködési Szabályzatának 
felülvizsgálatáról és módosításáról
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 
2011. évi CLXXIX törvény 113. § a) pontjának megfelelõen felülvizsgálata a hatályos Szervezeti és 
Mûködési Szabályzatát és azt a következõképpen módosítja:
 

I/3. pont: A német nemzetiségi önkormányzat tagjainak száma 5 fõ. A tagok felsorolását jelen Szervezeti és 
mûködési szabályzat 1. számú függeléke tartalmazza.
I/7. pont: A nemzetiségi önkormányzat képviselõ-testülete állandó bizottságot hoz létre.
I/9. pont: Az Önkormányzat bizottsága az Oktatási és Kulturális Bizottság.
III/5. pont: 2) A rendes ülés meghívóját az ülés elõtt 3 nappal kell kézbesíteni a képviselõk részére. A 
rendkívüli ülés meghívóját 1 nappal kell korábban kézbesíteni a képviselõk részére. Az elõterjesztések 
digitális formában kerülnek kiküldésre.
III/6. pont: Az Oktatási és Kulturális Bizottság mûködése

1.)   A Bizottság közvetlenül a Képviselõ-testület ülései elõtt ülésezik, a Képviselõ-testületre 
irányadó szabályok vonatkoznak rá.

                    2.) Feladatai:
                          -     a Képviselõ-testület hatáskörébe tartozó ügyek véleményezése,
                          -     nemzetiségi rendezvények szervezése,
                          -     intézményekkel való kapcsolattartás.

VII. pont utolsó francia bekezdése: A képviselõi vagyonnyilatkozatokat, melyek a jegyzõi szobában lesznek 
elhelyezve, az Oktatási és Kulturális Bizottság tartja nyilván és kezeli.   
 
Határidõ: azonnal                                                                             Felelõs: elnök
 
Az NNÖ a határozatot 5 igen (egyhangú) szavazattal hozta. 
 
Sax László elnök: Javasolja, hogy a jogszabályi elõírásoknak megfelelõen határozzanak az Együttmûködési 
megállapodás felülvizsgálatáról. A megállapodásban csak a polgármester neve változna. Szavazásra tette fel 
az elõterjesztésben szereplõ II. sz. határozati javaslat elfogadását.
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 95/2019. (X. 28.) sz. 
határozata a Pilisvörösvár Város Önkormányzatával fennálló Együttmûködési megállapodás 
felülvizsgálatáról és módosításáról
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 
2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján felülvizsgálta a Pilisvörösvár Város 
Önkormányzatával megkötött Együttmûködési Megállapodást és a következõ módosításra tesz javaslatot:
 



–       Az Együttmûködési Megállapodásnak a Felekrõl szóló bevezetõ részében Pilisvörösvár Város 
Önkormányzata polgármesterének neve: Dr. Fetter Ádám.

 
A Képviselõ-testület felkéri az elnököt, hogy az Együttmûködési Megállapodás módosítását kezdeményezze 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületénél, majd a módosított megállapodást írja alá a 
polgármesterrel.
 
Határidõ: 2019. november 30.                                                          Felelõs: elnök
 
Az NNÖ a határozatot 5 igen (egyhangú) szavazattal hozta. 
 
 

5. napirendi pont
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata tagjai tiszteletdíjának megállapítása (Et.: 173/2019.)

 
 
Sax László elnök: Ismertette a napirendet. 
 
Dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Tájékoztatást adott arról, hogy a jogszabály lehetõséget ad arra, hogy 
magasabb összegû tiszteletdíjat állapítsanak meg a Képviselõk számára, viszont fedezetet csak az 
önkormányzat bevételében teremthetnek a tiszteletdíjra. Az elõterjesztésben javaslatot tettek az elnök, 
elnökhelyettes, a tagok tiszteletdíjára és természetbeni juttatás megállapítására is, figyelembe véve a 
rendelkezésre álló fedezetet. 
 
Sax László elnök: Szavazásra tette fel az elnök tiszteletdíjának megállapítását az elõterjesztés szerint. 
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 96/2019. (X. 28.) sz. 
határozata a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke tiszteletdíjának megállapításáról
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 
2011. évi CLXXIX törvény 109. §-a alapján úgy dönt, hogy az elnök havi tiszteletdíja összesen bruttó 
44.500 forint, természetbeni juttatása havonta bruttó 20.000 forint.
 
A Képviselõ-testület felkéri az elnököt az utalásokhoz szükséges megbízási szerzõdések elõkészítésére.
 
Fedezet forrása: 2019. évi költségvetési határozat
 
Határidõ: 2019. október 13.                                                              Felelõs: elnök 
 
Az NNÖ a határozatot 5 igen (egyhangú) szavazattal hozta. 
 
Sax László elnök: Szavazásra tette fel az elnökhelyettes tiszteletdíjának megállapítását.
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 97/2019. (X. 28.) sz. 
határozata a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese tiszteletdíjának megállapításáról
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 
2011. évi CLXXIX törvény 109. §-a alapján úgy dönt, hogy az elnökhelyettes havi tiszteletdíja összesen
bruttó 44.400 forint, természetbeni juttatása havonta bruttó 20.000 forint.
 
A Képviselõ-testület felkéri az elnököt az utalásokhoz szükséges megbízási szerzõdések elõkészítésére.
 
Fedezet forrása: 2019. évi költségvetési határozat



 
Határidõ: 2019. október 13.                                                              Felelõs: elnök 
 
Az NNÖ a határozatot 5 igen (egyhangú) szavazattal hozta. 
 
Sax László elnök: Szavazásra tette fel a tagok tiszteletdíjának megállapítását.
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 98/2019. (X. 28.) sz. 
határozata a Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjai tiszteletdíjának megállapításáról
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 
2011. évi CLXXIX törvény 109. §-a alapján úgy dönt, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat tagjai havi 
tiszteletdíja bruttó 13.350  forint, természetbeni juttatása havonta bruttó 20.000 forint.
 
A Képviselõ-testület felkéri az elnököt az utalásokhoz szükséges megbízási szerzõdések elõkészítésére.
 
Fedezet forrása: 2019. évi költségvetési határozat
 
Határidõ: 2019. október 13.                                                              Felelõs: elnök 
 
Az NNÖ a határozatot 5 igen (egyhangú) szavazattal hozta. 
 
Sax László elnök: Szavazásra tette fel az Oktatási és Kulturális Bizottság elnökének tiszteletdíja 
meghatározásának kérdését.
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 99/2019. (X. 28.) sz. 
határozata a Német Nemzetiségi Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke 
tiszteletdíjának megállapításáról
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 
2011. évi CLXXIX törvény 109. §-a alapján úgy dönt, hogy az Oktatási és Kulturális Bizottság elnökének 
havi tiszteletdíja összesen bruttó 20.025 forint, természetbeni juttatása havonta bruttó 20.000 forint.
 
A Képviselõ-testület felkéri az elnököt az utalásokhoz szükséges megbízási szerzõdések elõkészítésére.
 
Fedezet forrása: 2019. évi költségvetési határozat
 
Határidõ: 2019. október 13.                                                              Felelõs: elnök 
 
Az NNÖ a határozatot 5 igen (egyhangú) szavazattal hozta. 
 
Sax László elnök: Szavazásra tette fel a bizottsági tagok tiszteletdíja meghatározásának kérdését.
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 100/2019. (X. 28.) sz. 
határozata a Német Nemzetiségi Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottsága nem képviselõ 
bizottsági tagjainak tiszteletdíjának megállapításáról
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 
2011. évi CLXXIX törvény 109. §-a alapján úgy dönt, hogy az Oktatási és Kulturális Bizottság nem 
képviselõ bizottsági tagjainak havi tiszteletdíja bruttó 9.500 forint/fõ.
 
A Képviselõ-testület felkéri az elnököt az utalásokhoz szükséges megbízási szerzõdések elõkészítésére.
 



Fedezet forrása: 2019. évi költségvetési határozat
 
Határidõ: 2019. október 13.                                                              Felelõs: elnök 
 
Az NNÖ a határozatot 5 igen (egyhangú) szavazattal hozta. 
 
 

6. napirendi pont
Tájékoztató a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségrõl, a vagyonnyilatkozatot nyilvántartók 

kijelölésérõl (Et.: 169/2019.) 
 

 
Sax László elnök: Javasolta, hogy a korábbi gyakorlatnak megfelelõen a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Oktatási és Kulturális Bizottsága tagjai kezeljék és tartsák nyilván a vagyonnyilatkozatokat. 
 
Dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: A vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatosan külön tájékoztatót küldtek meg a 
Képviselõ-testület tagjainak. Tájékoztatást adott arról, hogy a nemzetiségi önkormányzati képviselõ a 
megválasztásától számított 30 napon belül vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A képviselõ saját 
vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élõ házastársának vagy élettársának, 
valamint gyermekének a vagyonnyilatkozatát. A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén – annak 
benyújtásáig – a képviselõ nem gyakorolhatja képviselõi jogait, és nem részesülhet tiszteletdíjban, 
természetbeni juttatásban, költségtérítésben. A képviselõ vagyonnyilatkozata – az ellenõrzéshez szolgáltatott 
azonosító adatok kivételével – nyilvános. A képviselõ hozzátartozójának nyilatkozata nem nyilvános, abba 
csak az ellenõrzõ bizottság tagjai tekinthetnek be az ellenõrzés céljából. A köztartozásmentes adatbázisba 
(KOMA) minden képviselõnek be kell jelentkeznie ügyfélkapun keresztül, ennek is 30 nap a határideje. 
Jelezte, hogy a Kormányhivatal az új Képviselõ-testület számára elõkészít egy tájékoztatót és vizsgát, az 
idõpontját majd elõzetesen egyeztetik a tagokkal.
Az Oktatási és Kulturális Bizottság részérõl a vagyonnyilatkozatok kezelésének módját az SZMSZ és az 
Együttmûködési megállapodás rögzíti. A nemzetiségek jogairól szóló törvény értelmében nagyobb 
létszámban kell lennie az önkormányzati képviselõknek a bizottságban a nem képviselõ bizottsági tagokhoz 
képest. Így a Bizottság tagjai a következõk lennének: Szabóné Bogár Erika, Feldhoffer János, Mirk Szilvia, 
Manhertz Éva és Ziegler István.  
Az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot kérte kiegészíteni az elhangzottak szerint.
 
Sax László elnök: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 101/2019. (X. 28.) sz. 
határozata Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete tagjai 
vagyonnyilatkozatainak nyilvántartásáról
 
Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. 
évi CLXXIX törvény 103. § alapján úgy dönt, hogy a képviselõi vagyonnyilatkozatokat a Szervezeti és 
Mûködési Szabályzatnak megfelelõen az Oktatási és Kulturális Bizottság tartja nyilván és kezeli. 
 
A Képviselõ-testület a vagyonnyilatkozatokat az önkormányzati képviselõk vagyonnyilatkozatához 
hasonlóan a jegyzõi szobában tartja majd. 
 
Határidõ: 2019. november 30.                                                          Felelõs: elnök
 
Az NNÖ a határozatot 5 igen (egyhangú) szavazattal hozta. 
 

 
7. napirendi pont



A Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata – Bizottság tagjainak megválasztása (Et.: 
172/2019.)

 
 
Sax László elnök: A Képviselõ-testület Oktatási és Kulturális Bizottságot állít fel, melybe kérte két külsõs 
tag bevonását is. A Bizottság elnökének javasolta Szabóné Bogár Erikát, tagnak pedig Feldhoffer János, 
Mirk Szilviát, Manhertz Évát és Ziegler Istvánt. 
 
Dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Az elõterjesztésben szerepel a nemzetiségi törvényre való hivatkozás és 
bizottság létrehozásának az indítványa, melyet javasol kiegészíteni úgy, hogy az SZMSZ-t módosítja a 
Képviselõ-testület azzal, hogy az önkormányzat létrehoz egy öt fõs bizottságot, melynek Oktatási és 
Kulturális Bizottság a neve. A Bizottság közvetlenül a Képviselõ-testület ülései elõtt ülésezik, rá a 
Képviselõ-testületre irányadó szabályok vonatkoznak, feladata a Képviselõ-testület hatáskörébe tartozó 
ügyek véleményezése, nemzetiségi rendezvények szervezése, az intézményekkel való kapcsolattartás. Mivel 
2 külsõs tagot terveztek, 3 fõ önkormányzati képviselõt kell választani, így 5 fõ lenne a bizottság létszáma.
 
Sax László elnök: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot, kiegészítve az 
elhangzottakkal.
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 102/2019. (X. 28.) sz. 
határozata Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Oktatási és Kulturális Bizottságának 
megválasztásáról
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. 
évi CLXXIX törvény 104. §-a alapján úgy dönt, hogy Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatában 
egy öt fõs Oktatási és Kulturális Bizottságot hoz létre, melynek elnöke Szabóné Bogár Erika, tagjai 
Feldhoffer János, Mirk Szilvia, külsõs tagjai Manhertz Éva és Ziegler István.
 
Határidõ: folyamatos                                                                        Felelõs: elnök
 
Az NNÖ a határozatot 5 igen (egyhangú) szavazattal hozta. 
 

 
8. napirendi pont

Bizottsági tagok eskütétele
 
 
Sax László elnök: Kérte a megválasztott bizottsági tagokat, hogy az eskütételhez álljanak fel.
 
A Bizottsági tagok jogszabály szerinti esküje elhangzott, az esküokmányokat aláírták.
 
Dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: A Polgármesteri Hivatal nevében is gratulált a megválasztott tagoknak. 
Jelezte, hogy Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2019. október 31-én 15 órakor tartja az alakuló ülését, 
melyre szeretettel várják a Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjait is. A két önkormányzat közötti jó 
együttmûködés továbbra is folytatni szeretnék, az elõzõ ciklushoz hasonló, sikeres együttmûködést kívánt.
 
Sax László elnök: Megköszönte Jegyzõ Asszonynak és a Helyi Választási Iroda munkatársainak a 
választáson végzett áldozatos munkáját. A számokból látható, hogy Pilisvörösvár nemcsak számokban, 
hanem tettekben is a német nemzetiségi létet próbálja életben tartani. Reméli, hogy az elkövetkezendõ 5 
évben is ennek megfelelõen fognak dolgozni és igyekeznek ezt a feladatot a legjobb tudásuk szerint 
elvégezni. Gratulált minden megválasztott képviselõtársának. Megköszönte a választóknak, akik az elõzõ 
ciklusban végzett munkájukat úgy értékelték, hogy újra õket választották meg. Megköszönte a részvételt, 
majd bezárta az ülést. 



 
 

K.m.f.
 
 

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


