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JEGYZÕKÖNYV
amely készült 2019. március 25-én, 18 órakor
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének
rendes nyílt ülésén
Helye: Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal, tanácsterem
Jelen vannak: Sax László elnök, Sax Ibolya elnökhelyettes, Feldhoffer János képviselõ
Távollétét jelezte: Szabóné Bogár Erika képviselõ
A Polgármesteri Hivatal részérõl jelen vannak: Gergelyné Csurilla Erika aljegyzõ, Jákliné Komor Szilvia
oktatási referens, Körmendi Viola pénzügyi ügyintézõ
Sax László elnök: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselõ-testület 3 fõvel
határozatképes. Szavazásra tette fel a napirendi pontok sorrendjének elfogadását.
A Képviselõ-testület a napirendi pontokat és azok sorrendjét 3 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.
Napirendi pontok:
1)
2)
3)
4)
5)

A 2019/2020. nevelési év óvodai beiratkozási idõszakának meghatározása (Et.: 45/2019.)
Farsangtemetés beszámoló
Májusfa állítás elõkészítése
Gerstetteni sátortábor elõkészítése
Egyebek

1. napirendi pont
A 2019/2020. nevelési év óvodai beiratkozási idõszakának meghatározása
(Et.: 45/2019.)

Sax László elnök: Pilisvörösvár Város Önkormányzata Szervezeti és mûködési szabályzatáról szóló
11/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete alapján az Ügyrendi, Oktatási és Kulturális
Bizottság hatásköre az óvodák és iskolák beiratkozási idõszakának meghatározása. A beiratkozási idõszakot
az intézményvezetõkkel a Hivatal egyeztette, mely alapján a 2019. május 13-15-ig tartó idõszakot
javasolták.
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 29/2019. (III. 25.) sz.
határozata a 2019/2020. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozási idõszak meghatározásáról
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete javasolja, hogy az Ügyrendi,
Oktatási és Kulturális Bizottsága az Önkormányzat Szervezeti és mûködési szabályzatáról szóló 11/2013.
(III. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében biztosított jogkörében eljárva úgy döntsön, hogy a
2019/2020. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozási idõszakot 2019. május 13-15. között határozza meg.

A jelentkezéseket a Bizottság által elfogadott hivatalos „Óvodai jelentkezési lap 2019/2020” kitöltésével kell
lebonyolítani.
Az NNÖ javasolja, hogy a Bizottság kérje fel a Jegyzõt, hogy a beiratkozással kapcsolatos intézkedéseket
tegye meg.
Határidõ: 2019. május 13-15.

Felelõs: Jegyzõ, óvodavezetõk

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

2. napirendi pont
Farsangtemetés beszámoló

Sax László elnök: Elmondta, hogy a hagyományos, vidám Farsangtemetés a Heimatwerk segítségével 2019.
március 5-én 18-22 óráig került megrendezésre a Mûvészetek Háza színháztermében. A rendezvény jó
hangulatban telt, sok érdeklõdõvel. A teltházas rendezvényen nagyon sok kisgyermekes család is részt vett.
A nemzetiségi egyesületek színesebbé tették mûsorukkal a Farsangtemetést. A zenét a Pilisvörösvári
Fúvószenekar és a „Die Spitzbuben” zenekar szolgáltatta. Szavazásra tette fel a Farsangtemetésrõl szóló
beszámoló elfogadását.
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 30/2019. (III. 25.) sz.
határozata a 2019. évi Farsangtemetésrõl szóló elnöki beszámoló elfogadásáról
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a
Farsangtemetésrõl szóló elnöki beszámolót.
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 2019. évi hagyományos
Farsangtemetést nagy lakossági és egyesületi részvétel mellett 2019. 03. 05-én nagy sikerrel rendezte meg a
Mûvészetek Házában. A hagyományos Farsangtemetésen igényes programmal részt vettek a helyi német
nemzetiségi egyesületek. A zenét a Pilisvörösvári Fúvószenekar és a „Die Spitzbuben” zenekar szolgáltatta.
A rendezvényen cca. 300 fõ vett részt.
A Képviselõ-testület felhatalmazza az elnököt a farsangtemetéssel kapcsolatos számlák átutalására (zenekar,
díszítés, plakátok stb.).
Fedezet forrása a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetése.
Határidõ: azonnal

Felelõs: elnök

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

3. napirendi pont
Májusfa állítás elõkészítése

Sax László elnök: Az elõzõ éveknek megfelelõen, a hagyományt tartva az idén is megrendezik a
májusfaállítást. A májusfát a Heimatwerk tagjai vágják ki és állítják fel a helyszínen. A rendezvényt a német
nemzetiségi szervezetek, intézmények fellépése teszi majd színesebbé.

Sax Ibolya elnökhelyettes: Javasolta, hogy az idei májusfa-állításra is kérjék fel a Fõzõkonyhát a helyszínre
való kivonulásra és a rendezvény ideje alatt a vendéglátás biztosítására, mely a tavalyi évben jónak
bizonyult.
A fellépõk számára a Német Nemzetiségi Önkormányzat minden évben perecet biztosít, melyet az idén a
Fõzõkonyha vendéglátó pultjánál beváltható kuponnal biztosítanak. A rendezvényen kb. 200 fõ fellépõ
várható.
Sax László elnök: Szavazásra tette fel a hagyományos májusfa-állítás megrendezésének kérdését.
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 31/2019. (III. 25.) számú
határozata a hagyományos májusfa-állításról
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a hagyományos
májusfa-állítást 2019. április 30-án, kedden 1800-kor rendezi meg a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal
elõtti Fõ téren.
A rendezvény során fellépnek a német nemzetiségi szervezetek, intézmények, a Német Nemzetiségi
Fúvószenekar, a Német Nemzetiségi Vegyeskórus, a Német Nemzetiségi Táncegyüttes, a Rozmaring
Hagyományõrzõ Tánccsoport és a Werischwarer Heimatwerk.
A Képviselõ-testület felhatalmazza az elnököt az elõkészületekkel kapcsolatos intézkedések (meghívók,
plakát megrendelése, Fõzõkonyha meghívása) megtételére és a költségek utólagos elszámolására.
Fedezet forrása az NNÖ 2019. évi költségvetési határozata
Határidõ: 2019. április 30.

Felelõs: elnök

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

4. napirendi pont
Gerstetteni sátortábor elõkészítése

Sax László elnök: Jelezte, hogy Szabóné Bogár Erika a gimnáziumi diákokkal Németországban tartózkodik,
ezért javasolta a napirendi témát a következõ ülésen tárgyalni.
Sax Ibolya elnökhelyettes: Az idõ sürgeti õket, amennyiben nem külön busszal utaznak Gerstettenbe a
diákok, a vonatjegyet meg kell már vásárolniuk.
Jákliné Komor Szilvia oktatási referens: Elmondta, hogy a gerstetteni szervezésben szereplõ Erika Schiele
arról tájékoztatta, hogy az idõpont változott a korábbihoz képest, augusztus vége lesz a tábor idõszaka.
Ezeket az információkat továbbította Szabóné Bogár Erikának ezért úgy gondolja, hogy Erika már felvette a
kapcsolatot ez ügyben a gerstetteni szervezõkkel. A két kísérõ tanár már kiválasztásra került, jelenleg a
diákok kiválasztása folyik. A szervezésben résztvevõk szerint is sokkal gazdaságosabb, ha a diákok
menetrendszerinti vonattal vagy busszal utaznak a tábor helyszínére.
Sax Ibolya elnökhelyettes: Megkérte Jákliné Komor Szilvia oktatási referenst, hogy részére is küldje meg a
Gerstettenbõl érkezett tájékoztató levelet.
Sax László elnök: Javasolta, hogy a következõ ülésen térjenek vissza a tábor szervezési kérdéseire.
Határozathozatal nélkül bezárta a napirendi pontot.

5. napirendi pont
Egyebek
Tájékoztatás kiegészítõ mûködési támogatásról
Bálok rendezése a Mûvészetek Házában
Tájékoztatás a 2019. évi feladatalapú támogatás eredményérõl
Régiókon átívelõ tapasztalatcsere támogatására pályázat benyújtása
Kultúrcsoportok felszerelésének támogatására pályázat benyújtása
Német nemzetiségi iskolák felszerelésének támogatására pályázat benyújtása
ÉMNÖSZ Együttmûködési megállapodás aláírása
Beszámoló az NNÁI nyílt napjáról
A 2019. június 22-én Waldkraiburgból érkezõ csoport fogadásának az elõkészítése
Beszámoló az ÉMNÖSZ közgyûlésrõl (2019. március 9.)
Beszámoló a csolnoki Mundarttag-ról (2019. március 16.)
Beszámoló a VII. Ifjúsági Fúvóstalálkozóról (2019. március 22.)
Bihari Zoltán „Mi, svábok” címû kiadvány elõkészületei

-

Tájékoztatás kiegészítõ mûködési támogatásról

Sax Ibolya elnökhelyettes: Tájékoztatta a jelenlévõket arról, hogy a Miniszterelnökség - az
intézményfenntartó helyi nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott nemzetiségi köznevelési és kulturális
intézmények 2019. évi kiegészítõ mûködési támogatásra vonatkozó – döntése alapján Pilisvörösvár Német
Nemzetiségi Önkormányzata és az általa fenntartott Német Nemzetiségi Általános Iskola (Vásár tér)
30.000.000.- forint kiegészítõ támogatásban részesül. A támogatást ünnepélyes keretek között 2019. március
21-én az intézmény igazgatója Szontág Nándor, és Sax László elnök úr vették át Soltész Miklós államtitkár
úrtól és Ritter Imre német nemzetiségi képviselõ úrtól. Az összeg felhasználásáról a késõbbiek során
egyeztetnek az intézmény vezetõségével.
Sax László elnök: Szavazásra tette fel a kiegészítõ mûködési támogatásról szóló elnökhelyettesi beszámoló
elfogadását.
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 32/2019. (III. 25.) sz.
határozata a kiegészítõ mûködési támogatásról szóló elnökhelyettesi tájékoztatás elfogadásáról
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete örömmel veszi és elfogadja - a
Miniszterelnökség döntése alapján - a Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata és az általa
fenntartott Német Nemzetiségi Általános Iskola (Vásár tér) 30.000.000.- forint kiegészítõ támogatásban
részesítésrõl szóló elnökhelyettesi beszámolót.
Az NNÖ úgy dönt, hogy az összeg felhasználásáról a késõbbiek során egyeztetnek az intézmény
vezetõségével.
Az NNÖ a határozatot 3 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.

-

Bálok rendezése a Mûvészetek Házában

Sax László elnök: Véleménye szerint a pilisvörösvári hagyományokhoz szorosan kapcsolódnak a bálok,
melyek megrendezésével elõsegítik azt, hogy a pilisvörösvári fiatalok helyben tudjanak szórakozni, ne
menjenek más településekre. Úgy gondolja, ez akkor is fontos lenne, ha nem nyereséges a Mûvészetek Háza
által szervezett összes bál. Az idei évben sajnos elmaradt a farsangi bál, de a locsolóbált meghirdette a
Mûvészetek Háza vezetõje.
Szeretnék, ha a pilisvörösvári nemzetiségi szokások a bálok tekintetében is fennmaradnának, a fiatalok
számára így is lehetõvé téve a hagyományok ápolását. Ennek érdekében javasolta, hogy kérjék fel a
Mûvészetek Háza vezetõjét a régi hagyományokat õrzõ bálok megrendezésére.
Az NNÖ tagjai és a jelenlévõk beszélgetést folytattak a korábbi bálokról, a jelenlegi lehetõségekrõl.
Sax László elnök: Szavazásra tette fel a hagyományos bálok Mûvelõdési Ház általi szervezésének kérdését.
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 33/2019. (III. 25.) sz.
határozata a Mûvészetek Háza által rendezett bálokkal kapcsolatban
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a korábbi
évtizedekben kialakult hagyományok megtartása céljából megkérik a Mûvészetek Háza vezetõjét, hogy a
szokásoknak megfelelõen továbbra is a Mûvelõdési Ház szervezésében legyenek a bálok (locsolóbál,
farsangi bál, szüreti bál, Katalin-bál stb.) minden évben, annak érdekében, hogy a fiataloknak helyben
biztosítsák a szórakozási lehetõséget, a hagyományok ápolásával.
Határidõ: azonnal

Felelõs: elnök

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

-

Tájékoztatás a 2019. évi feladatalapú támogatás eredményérõl

Sax Ibolya elnökhelyettes: Jelezte, hogy Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata a feladatalapú
támogatás értékelésénél az idén sajnos csak 85 pontot ért el, a tavalyi 96 ponthoz képest. Körmendi Viola
kategorizálta a határozatokat, és megírta az észrevételt, melynek benyújtásához kéri a Képviselõ-testület
beleegyezését.
Az NNÖ tagjai és a jelenlévõk egyeztettek a feladatalapú támogatás eredményérõl, az észrevétel
benyújtásáról.
Sax László elnök: Szavazásra tette fel a feladatalapú támogatás eredményérõl szóló beszámoló elfogadását
és az észrevétel benyújtásának kérdését.
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 34/2019. (III. 25.) sz.
határozata a 2019. évi feladatalapú támogatás eredményérõl szóló beszámoló elfogadásáról és az
észrevétel benyújtásáról
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 2019.
évi feladatalapú támogatás eredményérõl szóló elnökhelyettesi beszámolót.
A Képviselõ-testület úgy dönt, hogy benyújtja a feladatalapú támogatással kapcsolatos észrevételt a
határozatok kategorizálása alapján.
Határidõ: azonnal

Felelõs: elnök

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

-

Régiókon átívelõ tapasztalatcsere támogatására pályázat benyújtása

Sax Ibolya elnökhelyettes: Jelezte, hogy megjelentek a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata
honlapján az idei pályázati kiírások, melybõl három kiírás is érintheti az önkormányzatukat. Az egyik
pályázat a régiókon átívelõ tapasztalatcsere támogatása, melynek megvalósulása 2019. szeptember 1 december 20. között kell, hogy legyen, magyarországi nemzetiségi településre látogathatnak
kapcsolatfelvétel szempontjából. A pályázaton útiköltségre, illetve ellátásra lehet 250 e forintos összeget
nyerni támogatásként.
Az NNÖ tagjai egyeztettek a pályázatról, a lehetséges helyszínekrõl.
Sax László elnök: Szavazásra tette fel a pályázat benyújtásának kérdését.
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 35/2019. (III. 25.) sz.
határozata a 2019. évi régiókon átívelõ tapasztalatcsere támogatására pályázat benyújtásáról
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a
Német Szövetségi Belügyminisztérium által (BMI) finanszírozott „Régiókon átívelõ tapasztalatcsere”
támogatására kiírt pályázatot benyújtja.
A német nyelvû pályázati anyagot 2019. április 26-ig kell benyújtani az MNOÖ illetékes regionális
irodájába.
A Képviselõ-testület felhatalmazza az elnököt a pályázat benyújtására, a szükséges nyilatkozatok
megtételére és felkéri Sax Ibolya elnökhelyettest a pályázat megírására, összeállítására.
Határidõ: 2019.04.26.

Felelõs: elnök

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

-

Kultúrcsoportok felszerelésének támogatására pályázat benyújtása

Sax Ibolya elnökhelyettes: A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Fúvószenekar megkereste
önkormányzatukat, hogy támogassák a hangszerállományuk bõvítésére benyújtandó pályázatukat a
Magyarországi Németek Országos Önkormányzatához. A pályázaton a Német Szövetségi Köztársaság
Szövetségi Belügyminisztériuma támogatásával magyarországi német kultúrcsoportok vehetnek részt és
felszerelésük beszerzésére lehet benyújtani.
Sax László elnök: Szavazásra tette fel a pályázaton való részvétel támogatásának kérdését.
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 36/2019. (III. 25.) sz.
határozata a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Fúvószenekar hangszerbõvítésére benyújtandó
pályázat támogatásáról
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Pilisvörösvári
Német Nemzetiségi Fúvószenekar Magyarországi Németek Országos Önkormányzatához benyújtandó
hangszerbõvítési pályázatát támogatja.

A Képviselõ-testület felhatalmazza az elnököt a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok megtételére.
Határidõ: 2019.04.15.

Felelõs: elnök

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

-

Német nemzetiségi iskolák felszerelésének támogatására pályázat benyújtása

Sax Ibolya elnökhelyettes: A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola igazgatója, Szontág
Nándor jelezte, hogy szeretnének a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata honlapján megjelent
pályázaton részt venni.
Sax László elnök: Szavazásra tette fel a pályázaton való részvétel támogatásának kérdését.
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 37/2019. (III. 25.) sz.
határozata a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola felszerelésére benyújtandó pályázat
támogatásáról
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Pilisvörösvári
Német Nemzetiségi Általános Iskolának a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatához német
nemzetiségi iskolák felszerelésére benyújtandó pályázatát támogatja.
A Képviselõ-testület felhatalmazza az elnököt a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok megtételére.
Határidõ: 2019.04.12.

Felelõs: elnök

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

-

ÉMNÖSZ Együttmûködési megállapodás aláírása

Sax Ibolya elnökhelyettes: A mai ülésre elõkészítésre került az ÉMNÖSZ és az NNÖ között kötendõ
megállapodás. A megállapodásban rögzítésre került az ÉMNÖSZ tevékenysége, illetve az NNÖ feladatai az
együttmûködési megállapodás keretei közt. Kéri, hogy elnök urat hatalmazza fel a Képviselõ-testület a
megállapodás aláírására.
Sax László elnök: Szavazásra tette fel az Együttmûködési megállapodás aláírását.
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 38/2019. (III. 25.) sz.
határozata az Együttmûködési megállapodás aláírásáról
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a
megállapodásban rögzítésre került tartalmat, és az együttmûködési megállapodás keretei közt végzendõ
NNÖ feladatokat.
A Képviselõ-testület felhatalmazza az elnököt az Együttmûködési megállapodás aláírására.
Határidõ: azonnal

Felelõs: elnök

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

-

Beszámoló az NNÁI nyílt napjáról

Sax Ibolya elnökhelyettes: A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskolában 2019. március 6-án és
7-én tartottak nyílt napot, melyen az NNÖ két taggal képviseltette magát. Szabóné Bogár Erika az alsó
tagozaton, õ pedig a felsõ tagozaton látogatott különbözõ órákat, melyek véleménye szerint nagyon
színvonalasak voltak, a gyerekek nyelvtudásával is elégedett volt. A tapasztalatok mindkét tagozaton jók
voltak. A nyílt napoknak nagy sikere van, a szülõk igen nagy számmal vesznek részt rajtuk.
Sax László elnök: Szavazásra tette fel a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola nyílt napjáról
szóló elnökhelyettesi beszámoló elfogadását.
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 39/2019. (III. 25.) sz.
határozata a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola nyílt napjáról szóló beszámoló
elfogadásáról
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy elfogadja
Sax Ibolya elnökhelyettes beszámolóját a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola 2019. március
6-án és 7-én 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 3 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.

-

A 2019. június 22-én Waldkraiburgból érkezõ csoport fogadásának az elõkészítése

Sax Ibolya elnökhelyettes: Tájékoztatta a Képviselõ-testület tagjait, hogy a már korábban megbeszéltek
szerint 2019. június 22-én érkezik Pilisvörösvárra a németországi csoport Waldkraiburgból,
kapcsolatfelvétel címen. Az eddigi szervezésnek köszönhetõen elõreláthatólag a Heimatwerk mûsort ad
majd és a Bergländer Buam szolgáltatja a zenét a vacsorához.
Úgy gondolja, hogy a németországi kapcsolatfelvétel mindenképp elõnyös lehet a késõbbiekben a
pilisvörösvári diákok számára nyelvtanulás szempontjából.
A zenekar és a vacsora költségét a németországi szervezõkkel megbeszéltek szerint a waldkraiburgi
vendégek egyenlítik ki. A Fõzõkonyhától egy 70 fõs vacsorára árajánlatot kér.
Elmondta, hogy a németországi csoporttal elköltött vacsorára ezúton is szeretnék meghívni Polgármester
urat.
Sax László elnök: Szavazásra tette fel a Waldkraiburgból érkezõ német csoport fogadásának kérdését.
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 40/2019. (III. 25.) sz.
határozata a Waldkraiburgból érkezõ német csoport fogadásáról
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Waldkraiburgból
2019. június 22-én, szombaton érkezõ német csoportot fogadja Pilisvörösváron.
A Képviselõ-testület úgy dönt, hogy a vendéglátást és a programot erre a napra megszervezik, melynek
költségét a németországi szervezõkkel megbeszéltek szerint az idelátogató csoport egyenlíti ki. A vendégek
számára a Heimatwerk mûsort ad majd és a Bergländer Buam szolgáltatja a zenét a vacsorához.

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

-

Beszámoló az ÉMNÖSZ közgyûlésrõl (2019. március 9.)

Sax László elnök: Beszámolt arról, hogy a 2019. március 9-én, szombaton 10 órakor Budaörsön a
Mindszenty Általános Iskolában megtartott közgyûlésen Szabóné Bogár Erikával vettek részt, és
képviselték Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatát
A közgyûlés legfõbb témája a választások elõkészülete volt.
Ritter Imre német nemzetiségi képviselõ úr azt kérte a jelenlévõktõl, hogy mindenki próbálja felkészíteni a
választásban résztvevõket, a korábbi választáson dolgozó embereket felkeresni. A nyilvántartások
kezelésének érdekében a választással kapcsolatos áprilisi értekezletre elõ kell készíteni a választásban
résztvevõk (jelöltek) adatait. A következõ ciklusban azokon a településeken, ahol több mint 100 fõ
regisztrált a német nemzetiségi névjegyzékbe5 fõs lesz a helyi német nemzetiségi önkormányzat képviselõtestülete.
Ezen kívül Ritter Imre parlamenti képviselõ úr a beszámolójában elmondta, hogy milyen támogatásokat
tudott elérni. (Többek közt a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzat és az általa fenntartott
nemzetiségi intézmény számára nyújtott kiegészítõ mûködési támogatásról is említést tett.) Elhangzott, hogy
a nemzetiségi választásra az egyik legtöbb regisztrációt gyûjtõ település Pilisvörösvár volt.
Szavazásra tette fel az ÉMNÖSZ közgyûlésrõl szóló elnöki beszámoló elfogadását.
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 41/2019. (III. 25.) sz.
határozata a 2019. március 9-i ÉMNÖSZ Közgyûlésrõl szóló beszámoló elfogadásáról
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Sax
László elnök beszámolóját a 2019. március 9-én megrendezett ÉMNÖSZ közgyûlésen való részvételérõl.
Az NNÖ a határozatot 3 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.

-

Beszámoló a csolnoki Mundarttag-ról (2019. március 16.)

Sax László elnök: Beszámolt arról, hogy a 2019. március 16-án képviselte a csolnoki Mundarttag-on a
Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzatot. A rendezvényen vörösvári nyelvjárásban mesélt a régi
szokásokról. Ezen kívül a Werischwarer Heimatwerk is készült egy nyelvjárásos jelenettel, mely nagy sikert
aratott. Szavazásra tette fel beszámoló elfogadását.
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 42/2019. (III. 25.) sz.
határozata a 2019. március 16-i csolnoki Munderttag-ról szóló beszámoló elfogadásáról
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Sax
László elnök beszámolóját a 2019. március 16-án megrendezett csolnoki Munderttag-on való részvételérõl.
A Képviselõ-testület örömmel vette, hogy folytatódott a 2017-ben indult kezdeményezés és hogy
a Werischwarer Heimatwerk is készült egy nyelvjárásos jelenettel.
Az NNÖ a határozatot 3 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.
-

Beszámoló a VII. Ifjúsági Fúvóstalálkozóról (2019. március 22.)

Sax Ibolya elnökhelyettes: Beszámolt arról, hogy 2019. március 22-én Feldhoffer Jánossal részt vettek a
VII. Ifjúsági Fúvóstalálkozón a Pilisvörösvári Cziffra György Alapfokú Mûvészeti Iskolában. A találkozón
részt vettek a környékbeli zeneiskolák (Piliscsaba, Pilisszentiván, Solymár, Pilisvörösvár) fúvós
tanítványaiból összeállt zenekarok. Az idei találkozót egy újdonsággal nyitották meg, ugyanis a Heimatwerk
Ifjúsági Tánccsoportja közös produkcióval lépett fel a Mini Sramli együttessel. Nagy öröm volt ismét, hogy
a sok fiatal együtt zenélt, és évrõl-évre egyre színvonalasabb produkciókkal - többek között hagyományos
német nemzetiségi zenével - gazdagítják ezt a programot.
Sax László elnök: Szavazásra tette fel a VII. Ifjúsági Fúvóstalálkozóról szóló elnökhelyettesi beszámoló
elfogadását.
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 43/2019. (III. 25.) sz.
határozata a VII. Ifjúsági Fúvóstalálkozóról szóló beszámoló elfogadásáról
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Sax
Ibolya elnökhelyettes beszámolóját a Pilisvörösvári Cziffra György Alapfokú Mûvészeti Iskolában
2019. március 22-én megrendezett VII. 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 3 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.
-

Bihari Zoltán „Mi, svábok” címû kiadvány elõkészületei

Sax Ibolya elnökhelyettes: Elmondta, hogy 2019. március 19-én Sax László elnök úrral együtt találkozott
Bihari Zoltánnal, aki a „Mi, svábok” címû kötet összeállításán dolgozik és beszéltek a kiadvány
elõkészületeirõl.
Sax László a szerkesztõ urat Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata támogatásáról biztosította.
Javasolta, hogy Pilisvörösvár megjelenéséhez a kötetben közösen járuljon hozzá Pilisvörösvár Város
Önkormányzata és Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata. Ez azonban további egyeztetést
igényel. Ígéretet tett továbbá egy találkozó megszervezésére azzal a céllal, hogy a Pilisvörösvárral
foglalkozó részhez szerkesztõ úr interjúkat tudjon készíteni.
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 44/2019. (III. 25.) sz.
határozata Bihari Zoltán „Mi, svábok” címû kiadvány elõkészületeirõl
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy elfogadja
Bihari Zoltán „Mi, svábok” címû kiadvány elõkészületeirõl szóló elnökhelyettesi beszámolót.
A Képviselõ-testület felkéri elnök urat, hogy a találkozót szervezze meg, illetve egyeztesse a támogatási
összeget Polgármester úrral.
Az NNÖ a határozatot 3 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

