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JEGYZÕKÖNYV
amely készült 2019. február 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 1808-kor érkezett, 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, Körmendi 
Viola pénzügyi ügyintézõ 
 
Sax László elnök: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselõ-testület 3 fõvel 
határozatképes. Sax Ibolya elnökhelyettes jelezte, hogy késve érkezik az ülésre. Javasolta, hogy a meghívón 
szereplõ 4. napirendi pontot tárgyalják a 2. napirendi pontban. Szavazásra tette fel a napirendi pontok 
sorrendjének elfogadását.  
 
A Képviselõ-testület a napirendi pontok cseréjét és a napirendi pontok sorrendjét 3 igen (egyhangú) 
szavazattal elfogadta.  
 
Napirendi pontok:
 

1)     A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola Alapító okiratának módosítása, Módosító 
okiratának elfogadása (felvehetõ tanulói létszám miatti módosítása) (Et.: 28/2019.)

2)     Wehrheimi partnerkapcsolati út busz költsége 
3)     A 2019. évi munkaterv elfogadása (Et.: 11/2019.) 
4)     Farsangtemetés egyeztetése  
5)     Egyebek    

 
 

1. napirendi pont
A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola Alapító okiratának módosítása, Módosító 

okiratának elfogadása (felvehetõ tanulói létszám miatti módosítása) 
(Et.: 28/2019.)

 
 
Sax László elnök: Az intézményvezetõ kérelmezte, hogy az NNÖ mint fenntartó járuljon hozzá az iskolába 
felvehetõ tanulólétszámnak az Alapító okiratban eddig engedélyezett 433 fõrõl 450 fõre való 
megemeléséhez. Indoka, hogy a jelenlegi 434 fõs létszámból a tanév végén 32 végzõs és az elõzetes 
felmérések alapján néhány hatodikos diák távozik, de a távozók létszáma nem fogja elérni a két új elsõ 
osztályba várhatóan beiratkozó 54 fõs létszámot. A különbség így kb. 16-22 fõ lesz a kilépõ és az újonnan 
érkezõ diákok létszáma között. A létszámemelést átmenetinek szánják, az elkövetkezendõ tanévekben is két 
25-27 fõs osztályt szeretnének indítani, ezáltal 2-3 év alatt elérnék, majd stabilizálnák az összlétszámot 420-
430 fõ között.
 
Gromon István polgármester: Véleménye szerint jogos az intézményvezetõ kérelme, mely támogatható. 
Ugyanakkor Pilisvörösvár Város Önkormányzata a véleményezési jogkörében eljárva a javaslat szerint úgy 
fog határozni, hogy a módosítással egyetért azzal a kitétellel, hogy az iskolában maximálisan 16 osztály 



mûködtethetõ. Ez fontos azért, mert az iskola épülete, udvara, infrastruktúrája nem viseli el az iskola 
bõvítését. 
Amennyiben több osztályt szeretnének indítani, akkor bõvíteni szükséges az épületet, melyhez a parkolók 
biztosítása kötelezõ lenne, de az nem megoldható. Ezért csak a felvehetõ tanulólétszám emeléséhez járulnak 
hozzá.
 
Megérkezett Sax Ibolya elnökhelyettes 1808-kor.
A Képviselõ-testület létszáma 4 fõre módosult.
 
Sax László elnök: Intézményvezetõ Úr szerint nem a tanulói létszámemelkedés miatt, hanem a kiszolgáló 
helyiségek hiánya miatt lenne szükség a bõvítésre (pl. nincs igazgatói iroda). Úgy gondolja, hogy a kérelem 
támogatható. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 17/2019. (II. 25.) sz. 
határozata a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola Alapító okiratának módosításáról, 
módosító okiratának elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdésében és a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § 
(2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi 
Általános Iskola Alapító okiratát, melyet Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata a 68/2017. (V. 
31.) sz. határozatával fogadott el, és az 58/2018. (IV. 23.) sz. határozatával módosított, az alábbiak szerint 
módosítja:
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja 
a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola 2019. július 1. napjától hatályos Alapító okiratának 
Módosító okiratát, s egységes szerkezetû Alapító okiratát.
 
A Képviselõ-testület felkéri az Elnököt, hogy a Módosító okiratot és az egységes szerkezetbe foglalt, 
módosított Alapító okiratot küldje meg a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság 
Államháztartási Irodája részére, s tegyen eleget a nyilvántartásba vétel módosításának.
 
Határidõ: azonnal                                                                             Felelõs: elnök
 
Az NNÖ a határozatot 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.  
 
 

2. napirendi pont
Wehrheimi partnerkapcsolati út busz költsége

 
 
Sax László elnök: Ismertette a napirendet. A wehrheimi partnertelepülés egy busznyi vendéget hívott meg 
Pilisvörösvárról, a busz költségére az NNÖ pályázatot nyújtott be a Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt.-hez.
Gregor Sommer polgármester úr a meghívásban említést tett arról, hogy a pilisvörösvári delegáció 
kiadásaihoz hozzájárulnának egy bizonyos összeggel. Kérte, hogy jelezzék neki az utazással kapcsolatosan 
felmerülõ költségeket, melybõl Wehrheim átvállal egy részt.
Javasolta, hogy majd a pályázat lezárultát követõen, az eredmény ismeretében térjenek vissza a költségekkel 
kapcsolatos döntésre. 
 
 

3. napirendi pont
A 2019. évi munkaterv elfogadása 

(Et.: 11/2019.)



 
 
Sax László elnök: Ismertette a napirendet. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati 
javaslatot.
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 18/2019. (II. 25.) sz. 
határozata az önkormányzat 2019. évi munkatervének elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 
2019. évi munkatervét jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Határidõ: azonnal                                                                             Felelõs: jegyzõ 
 
Az NNÖ a határozatot 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.  

 
 

4. napirendi pont
Farsangtemetés egyeztetése

 
 
Sax László elnök: Elmondta, hogy a hagyományos Farsangtemetés 2019. március 5-én (kedden) 18 órakor 
kerül megrendezésre a Mûvészetek Házában a Pilisvörösvári Heimatwerk segítségével. A zenét a 
Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Fúvószenekar és a „Die Spitzbuben” zenekar szolgáltatja. A 
Farsangtemetést hirdetõ plakátok elkészültek, azokat közzé tették és megküldésre kerültek az 
intézményvezetõknek, a városi önkormányzati képviselõknek. A rendezvényen fellépnek a helyi német 
nemzetiségi egyesületek és intézmények. 
A hangosításról, teremberendezésrõl a Mûvészetek Háza igazgatójával egyeztetnek, a pontos programot Sax 
Ibolya elnökhelyettes egyezteti a fellépõkkel.
 
Sax Ibolya elnökhelyettes: Elmondta, hogy a Rozmaring Tánccsoport, a Német Nemzetiségi Tánccsoport 
ifjúsági csoportja, a Margaréta Tánccsoport jelezte már a farsangtemetésen való fellépési szándékát. 
 
Az NNÖ tagjai és a jelenlévõk egyeztettek a Farsangtemetéssel kapcsolatos teendõkrõl.
 
Sax László elnök: Szavazásra tette fel a hagyományos Farsangtemetés megrendezésének elfogadását. 
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 19/2019. (II. 25.) sz. 
határozata a 2019. évi hagyományos Farsangtemetés megrendezésérõl
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy 2019. évben is 
megrendezi a hagyományos Farsangtemetést a Heimatwerk segítségével. A Képviselõ-testület a rendezvény 
hirdetésének céljából plakátot készíttetett. A rendezvényen fellépnek a helyi nemzetiségi egyesületek és 
intézmények, a Német Nemzetiségi Fúvószenekar és a „Die Spitzbuben” zenekar. A rendezvényre a belépés 
díjtalan.
A Képviselõ-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére és felhatalmazza a plakátok és 
a megszervezéssel kapcsolatos költségek átutalására, kifizetésére max. 50e forintos összeghatárig.
 
Helyszín: Mûvészetek Háza színházterem
Farsangtemetés idõpontja: 2019.03.05. (kedd) 1800 – 2200

 
Határidõ: 2019. 03. 05.                                                                     Felelõs: elnök 
            
Fedezet forrása: a 2019. évi költségvetési határozat



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

 
5. napirendi pont

Egyebek
-        Ligeti Cseperedõ Német Nemzetiségi Óvoda Szabadság utcai tagóvodája kérelme
-        Vízvári Vivien a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda óvodapedagógusa német nemzetiségi 

óvodapedagógusi képesítésének megszerzéséhez nyújtott támogatás elszámolása
-        Nagy Orsolya, a Ligeti Cseperedõ Német Nemzetiségi Óvoda óvodapedagógusa táncpedagógiai 

továbbképzésére nyújtott támogatásának elszámolása
-        A 2017. évi feladatalapú támogatással való elszámolás
-        Részvétel az ÉMNÖSZ Közgyûlésen 2019. március 9-én
-        VudAK könyvtámogatási kérelme (Koch Valéria emlékkötet és Arnold Krisztina gyermekkönyve)
-        Beszámoló a 2019. február 6-án a Friedrich Schiller Gimnáziumban megrendezett szakmai napról 
-        Beszámoló a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Vegyeskórus 30 éves jubileumáról
-        A Cziffra György Alapfokú Mûvészeti Iskola intézményvezetõjének szóbeli megkeresése a 

májusfa-bontással kapcsolatban
-        Erdõs Adrienn, a Pilisvörösvári Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola 

pedagógusának a „Katharina-Kreis-Preis 2019” („Katharina Kreis-díj”) pályázatra való 
felterjesztésének támogatása
 

 
-        Ligeti Cseperedõ Német Nemzetiségi Óvoda Szabadság utcai tagóvodája kérelme

 
 
Sax László elnök: A Szabadság utcai tagóvoda vezetõje Koósné Tóth Krisztina 2019. február 22-i, a Német 
Nemzetiségi Önkormányzathoz benyújtott kérelmében jelezte, hogy a Vecsési Falusi Óvodától meghívást 
kaptak a 2019. április 7-én 15 órakor megrendezésre kerülõ nemzetiségi délutánjukra. A meghívásnak eleget 
téve egy 16 fõs gyermekcsoporttal és Nagy Orsolya óvodapedagógussal vennének részt a nemzetiségi 
délutánon, melyre sváb mondókákkal és sváb zenés, táncos koreográfiával készülnek. Kéri, hogy az NNÖ a 
lehetõségekhez mérten a buszköltség kifizetésével támogassa a rendezvényen való részvételüket, mely 
lehetõség a hagyományápolásra, a fejlõdésre, más óvodák, szokások, néphagyományok megismerésére. 
A benyújtott árajánlatok alapján a buszköltség bruttó 53 ezer forint lesz.
Javasolta, hogy az NNÖ támogassa a Ligeti Cseperedõ Német Nemzetiségi Óvoda Szabadság úti 
Tagóvodájának a Vecsési Falusi Óvoda nemzetiségi délutánján való részvételét, az 53 ezer forintos 
buszköltség kifizetésével.
 
Sax Ibolya elnökhelyettes: Örömét fejezte ki, hogy a nemzetiségi óvodai délutánon egy pilisvörösvári 
nemzetiségi óvoda is részt vesz.
 
Sax László elnök: Szavazásra tette fel a buszköltség kifizetésének kérdését.
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 20/2019. (II. 25.) sz. 
határozata a Ligeti Cseperedõ Német Nemzetiségi Óvoda Szabadság úti Tagóvodájának a Vecsési 
Falusi Óvoda nemzetiségi délutánján való részvételének támogatásáról
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Ligeti Cseperedõ 
Német Nemzetiségi Óvoda Szabadság úti Tagóvoda vezetõje kérelmének helyt ad és a Vecsési Falusi Óvoda 
nemzetiségi délutánján való részvételüket a buszköltség bruttó 53.000 forint kifizetésével támogatja.
 
A nemzetiségi nap a Vecsési Falusi Óvodában kerül megrendezésre 2019. április 7-én 15 órakor. A Ligeti 
Cseperedõ Német Nemzetiségi Óvoda Szabadság úti Tagóvodából egy 16 fõs gyermekcsoporttal vesznek 
részt a nemzetiségi délutánon, melyre sváb mondókákkal és sváb zenés, táncos koreográfiával készülnek.
Az NNÖ örömét fejezi ki, hogy a Vecsési Falusi Óvoda nemzetiségi délutánján egy pilisvörösvári 



nemzetiségi óvoda is részt vesz.
 
Határidõ: 2019.04.07.                                                                       Felelõs: elnök 
 
Fedezet forrása: a 2019. évi költségvetési határozat
 
Az NNÖ a határozatot 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.
 
 

-        Vízvári Vivien a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda óvodapedagógusa német 
nemzetiségi óvodapedagógusi képesítésének megszerzéséhez nyújtott támogatás elszámolása

 
 
Sax László elnök: Elmondta, hogy Vízvári Vivien benyújtotta a 70.000 forint összegû önkormányzati 
támogatásról szóló pénzügyi és szakmai elszámolását. Szavazásra tette fel a támogatás elszámolásának 
elfogadását.
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 21/2019. (II. 25.) sz. 
határozata a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvodával Vízvári Vivien óvodapedagógus német 
nemzetiségi óvodapedagógusi képesítésének megszerzése érdekében 2017.04.07-én kötött támogatási 
szerzõdés szerinti támogatás elszámolásáról
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Pilisvörösvári 
Német Nemzetiségi Óvoda részére a 2017.04.07-én kelt szerzõdés alapján nyújtott bruttó 70.000 forint 
összegû önkormányzati támogatásról szóló pénzügyi és szakmai elszámolást a benyújtott dokumentumok 
szerint elfogadja.
 
A támogatás megítélésérõl az NNÖ a 34/2017. (III. 29.) sz. határozatában döntött.
 
Határidõ: azonnal                                                                             Felelõs: elnök
 
Az NNÖ a határozatot 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.
 
 

-        Nagy Orsolya, a Ligeti Cseperedõ Német Nemzetiségi Óvoda óvodapedagógusa 
táncpedagógiai továbbképzésére nyújtott támogatásának elszámolása

 
 
Sax László elnök: Elmondta, hogy Nagy Orsolya benyújtotta az 50.000 forint összegû önkormányzati 
támogatásról szóló pénzügyi és szakmai elszámolását. Szavazásra tette fel a támogatás elszámolásának 
elfogadását.
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 22/2019. (II. 25.) sz. 
határozata Nagy Orsolya, a Ligeti Cseperedõ Német Nemzetiségi Óvoda óvodapedagógusa 
táncpedagógiai továbbképzésére nyújtott támogatásának elszámolásáról
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Ligeti Cseperedõ 
Német Nemzetiségi Óvoda részére a 2017.10.05-én kelt szerzõdés alapján nyújtott bruttó 50.000 forint 
összegû önkormányzati támogatásról szóló pénzügyi és szakmai elszámolást a benyújtott dokumentumok 
szerint elfogadja.
 
A támogatás megítélésérõl az NNÖ a 104/2017. (IX. 27.) sz. határozatával döntött.
 



Határidõ: azonnal                                                                             Felelõs: elnök
 
Az NNÖ a határozatot 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.
 
 

-        A 2017. évi feladatalapú támogatással való elszámolás
 
 
Sax László elnök: A nemzetiségi célú elõirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszerérõl és 
elszámolásának rendjérõl szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet értelmében a nemzetiségi önkormányzat 
a feladatarányos támogatás felhasználásáról beszámolót nyújt be a nemzetiségpolitikáért felelõs miniszter 
részére. Szavazásra tette fel a 2017. évi feladatalapú támogatással való elszámolás elfogadását.
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 23/2019. (II. 25.)
sz. határozata a 2017. 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 2017. évi feladatalapú támogatás, összesen: 2 356 288 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: elnök
 
Az NNÖ a határozatot 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.
 
 

-        Részvétel az ÉMNÖSZ Közgyûlésen 2019. március 9-én
 
 
Sax Ibolya elnökhelyettes: Tájékoztatta az NNÖ tagokat, hogy meghívást kaptak az ÉMNÖSZ 
Közgyûlésére, mely Budaörsön a Mindszenty Iskolában 2019. március 9-én szombaton kerül 
megrendezésre. Fõ témája a választással kapcsolatos teendõk lesznek. A közgyûlésen Szabóné Bogár Erika 
vesz részt és képviseli a Német Nemzetiségi Önkormányzatot. 
 
Sax László elnök: Szavazásra tette fel a közgyûlésen való részvételt.
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselõ-testületének 24/2019. (II. 25.) számú 
határozata az Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége Közgyûlésén való 
részvételérõl
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a 2019. március 9. 
napján, Budaörsön megtartandó Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége Közgyûlésén 1 
fõvel képviselteti magát.
 
A Képviselõ-testület felkéri Szabóné Bogár Erikát, hogy a következõ ülésen számoljon be a Közgyûlésen 
történtekrõl.
 
Határidõ: NNÖ következõ ülése                                                       Felelõs: elnök 
 
Az NNÖ a határozatot 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta. 
 



 
-        VudAK könyvtámogatási kérelme (Koch Valéria emlékkötet és Arnold Krisztina 

gyermekkönyve)
 
 
Sax Ibolya elnökhelyettes: Elmondta, hogy az MNOÖ közgyûlésén elhangzott, hogy a VudAK 
(Magyarországi Német Írók és Mûvészek Szövetsége) két könyvet szeretnének kiadni az idei évben (Koch 
Valéria költõnõ 70. születésnapja alkalmából jelenik meg egy emlékkötet / Gedenkband, valamint Arnold 
Krisztina gyermekkönyve). Javasolta, hogy az NNÖ lépjen be a támogatók körébe és segítsék a könyvek 
megjelentetését. Ebben az esetben 5 ezer forintnyi támogatásonként kapna az NNÖ a könyvekbõl egy 
példányt. A könyveket a nemzetiségi iskolák és óvodák hasznosítani tudnák az oktatásban. 
 
Sax László elnök: Javasolta, hogy a könyvek kiadásához 30-30 ezer forinttal járuljon hozzá az NNÖ. 
Szavazásra tette fel a támogatás elfogadását.
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 25/2019. (II. 25.) sz. 
határozata a Koch Valéria emlékkötet és Arnold Krisztina gyermekkönyvének kiadásához való 
hozzájárulásról
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a 
Koch Valéria 70. születésnapja alkalmából megjelenõ emlékkötet, valamint Arnold Krisztina 
gyermekkönyvének kiadását támogatja, 30-30 ezer forinttal.
 
A Képviselõ-testület a támogatási összegnek megfelelõen kapott 6-6 példányt a könyvekbõl a nemzetiségi 
oktatásban való hasznosításra a nemzetiségi intézmények számára adja át.
 
Határidõ: azonnal                                                                             Felelõs: elnök
 
Fedezet forrása: a 2019. évi költségvetési határozat általános tartalékkerete
 
Az NNÖ a határozatot 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.  
 
 

-        Beszámoló a 2019. február 6-án a Friedrich Schiller Gimnáziumban megrendezett szakmai 
napról 

 
 
Sax Ibolya elnökhelyettes: Beszámolt arról, hogy 2019. február 6-án megrendezésre került a Friedrich 
Schiller Gimnáziumban egy szakmai nap, a nemzetiségi oktatási intézményeket fenntartó intézmények 
igazgatóinak, illetve a nemzetségi önkormányzatoknak. A szakmai napon Pilisvörösvárról részt vett Szontág 
Nándor NNÁI intézményvezetõ, Sax László NNÖ elnök, Szabóné Bogár Erika Friedrich Schiller 
Gimnázium intézményvezetõ, és Sax Ibolya NNÖ elnökhelyettes, képviselve az NNÖ-t. A szakmai napról 
dr. Kerekes Gábor a Vörösvári Újság nemzetiségi rovatszerkesztõje cikket is ír, elõadást tartott Szontág 
Nándor intézményvezetõ. 
Véleménye szerint sikeres volt a szakmai nap, ahol a résztvevõk megoszthatták egymással az eddigi 
tapasztalataikat, problémáikat, a pozitív észrevételeiket. 
 
Sax László elnök: Szavazásra tette fel az elnökhelyettesi beszámoló elfogadását.
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 26/2019. (II. 25.) sz. 
határozata a Friedrich Schiller Gimnáziumban megtartott szakmai nap beszámolójának elfogadásáról
                                           



Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a 2019. február 6-
án a Friedrich Schiller Gimnáziumban megtartott szakmai napról szóló elnökhelyettesi beszámolót 
elfogadja. 
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete 3 fõvel képviseltette magát a 
sikeres rendezvényen.
 
Az NNÖ örömmel vette, hogy a Friedrich Schiller Gimnázium adott otthont a szakmai napnak, melyen a 
résztvevõk megoszthatták egymással az eddigi tapasztalataikat, problémáikat és a pozitív észrevételeiket. 
 
Az NNÖ a határozatot 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.  
 
 

-        Beszámoló a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Vegyeskórus 30 éves jubileumáról
 
 
Sax Ibolya elnökhelyettes: Beszámolt arról, hogy a Német Nemzetiségi Vegyeskórus fennállásának 30. 
évfordulójára 2019. február 16-án megrendezett ünnepségen az NNÖ minden tagja részt vett. A jubileum 
alkalmából egy 25.000 forint értékû ajándékkosárral köszöntötték a Német Nemzetiségi Vegyeskórust.
 
Sax László elnök: Szavazásra tette fel az elnökhelyettesi beszámoló elfogadását.
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 27/2019. (II. 25.) sz. 
határozata a Német Nemzetiségi Vegyeskórus 30 éves jubileumáról szóló beszámoló elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Német 
Nemzetiségi Vegyeskórus 2019. február 16-án megtartott 30 éves jubileumáról szóló elnökhelyettesi 
beszámolót elfogadja. 
 
A Képviselõ-testület felhatalmazza az elnököt a bruttó 25 e forintos ajándékkosár árának általános 
tartalékból történõ kiegyenlítésére.
 
Határidõ: azonnal                                                                             Felelõs: elnök
 
Fedezet forrása: a 2019. évi költségvetési határozat
 
Az NNÖ a határozatot 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.  
 
 

-        A Cziffra György Alapfokú Mûvészeti Iskola intézményvezetõjének szóbeli megkeresése a 
májusfa-bontással kapcsolatban

 
 
Szabóné Bogár Erika: Jelezte, hogy Oláhné Szabó Anita a Cziffra György Alapfokú Mûvészeti Iskola 
intézményvezetõje megkereste õt azzal kapcsolatban, hogy egyeztessenek a programok tekintetében, mert az 
idei NNÖ által megrendezésre kerülõ májusfa-bontás egybeesik a zeneiskola programjával, az „Udvari 
vigadalom”-mal. Elmondta, hogy az intézményvezetõ asszony már próbált a saját rendezvényüknek más 
idõpontot találni, de ez sajnos nem sikerült. Felmerült ezért, hogy az NNÖ által szervezett májusfa-bontás 18 
óra helyett 17 órakor kezdõdjön, így a Zeneiskola 18 órakor kezdõdõ programján részt vehetnek az NNÖ 
programján részt vevõ vendégek is. Intézményvezetõ Asszony várja a visszajelzést az NNÖ részérõl a 
program idõpontjának módosításával kapcsolatban.
 
Az NNÖ tagjai és a jelenlévõk egyeztettek a májusfa-bontás idõpontjának esetleges megváltoztatásáról.



 
Sax László elnök: Javasolta, hogy további egyeztetésig halasszák el a döntést a májusfa-bontás 
idõpontjának esetleges megváltoztatásáról.
 

 
-        Erdõs Adrienn, a Pilisvörösvári Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola 

pedagógusának a „Katharina-Kreis-Preis 2019” („Katharina Kreis-díj”) pályázatra való 
felterjesztésének támogatása

 
 
Sax László elnök: Ismertette a napirendet. A Pilisvörösvári Templom Téri Német Nemzetiségi Általános 
Iskola a Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatását kéri a „Katharina-Kreis-Preis 2019” pályázat díjára 
Erdõs Adrienn felterjesztéséhez. Erdõs Adrienn már több mint 20 éve dolgozik a Pilisvörösvári Templom 
Téri Német Nemzetiségi Általános Iskolában német nemzetiségi tanítóként, a nemzetiségi projektek 
megvalósítása során mindig vezetõ szerepet tölt be. Tanítványaival gyakran lép fel a nemzetiségi 
önkormányzat rendezvényein. Gyakran fogad hallgatókat, gyakornokokat és aktívan rész vesz a kétnyelvû 
oktatásban. Javasolta, hogy a PNNÖ támogassa Erdõs Adrienn felterjesztését. Szavazásra tette fel az 
elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.   
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 28/2019. (II. 25.) sz. 
határozata Erdõs Adrienn, a Pilisvörösvári Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola 
pedagógusának a „Katharina Kreis díj” pályázatra való felterjesztésrõl
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Pest Megyei 
Német Önkormányzat által kiírásra kerülõ Katharina-Kreis-Preis 2019” „Katharina Kreis díj 2019” (Az év 
német nemzetiségi pedagógusa) pályázatra Erdõs Adrienn, a Pilisvörösvári Templom Téri Német 
Nemzetiségi Általános Iskola pedagógusának felterjesztését támogatja.
 
Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: elnök 
 
Az NNÖ a határozatot 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.  
 
Sax László elnök: Megköszönte a jelenlévõk munkáját és bezárta az ülést.                        

 
 
 
 

K.m.f.
 
 

…..…………………………….                                                   ….….……………………
  Feldhoffer János                                                                       Sax László

         jegyzõkönyv hitelesítõ                                                                      elnök
 
 
 
 


