Közmeghallgatás
Pilisvörösvári Német Nemzetiségi
Önkormányzat

2013. október 16.

1. Beszámoló az elmúlt 1 év munkájáról
Oktatás:
Óvoda:
- Bemutatóóra a Szabadság utcai óvodában
→ szá dék: látogatás minden évben egy-egy óvodában

- Részvétel az egyéb rendezvényeken: jubileumi ünnepség a Rákóczi úti
óvodában
- Né et egy yelvű soport ei dításá ak lehetősége???
- Ne zetiségi óvó ők képzésé ek tá ogatása
→ éves keretösszeg

eghatározása

- Né et e zetiségi yelve összegyűjtött versek,
megjelentetése

o dókák

Oktatás:
- Általános iskolák:
két yelvű oktatás
/ ta évbe került bevezetésre
- Óralátogatás i dkét iskolá a a két yelvű osztályok a
→ szá dék: óralátogatás
osztályokban

-

i de évbe a két yelvű és a yelvoktató

Részvétel az óvodákban a eiskolázási szülői tájékoztatókon
Két yelvű oktatás tá ogatása i dkét iskolá a :
- Né et Ne zetiségi Általá os Iskola Pilisvörösvár új első osztályosai ak é et
nemzetiségi népviseleti ruhák beszerzésének támogatása (150.000.- Ft)
- Te plo Téri Né et Ne zetiségi Általá os Iskola első és ásodik osztályosai
részére német nemzetiségi népviseleti ruhák beszerzésének (300.000.- Ft)
- Né et e zetiségi két yelvű oktatás a ekap solódó felsős szakta árok yelvi
képzésének támogatása (2013: 100.000.-Ft keretösszeg, 2014: 200.000.-Ft keretösszeg)

-

Részvétel az egyéb rendezvényeken: Herbstfest a Német Nemz. Ált.
Iskolában
Né et e zetiségi területe kie elkedő tevéke ységet végzett
tanulók jutalmazása (3x3 könyv)
Felterjesztés az ÉMNÖ“) által kiírt„Az év pedagógusa díjra: dr. Lieber
Mártonné

Oktatás:
- Egyetértési / véleményezési jog gyakorlása:
- óvodák alapító okiratának (2x), pedagógiai programjának és SzmSz-ének
módosítása
- óvodák űködési körzeté ek eghatározása
eiratkozási időszak eghatározása
- óvodákban plusz státuszok biztosítása
- óvodapedagógusok béremelésének finanszírozása
- óvodák éves munkatervének jóváhagyása
- Német Nemzetiségi Általános Iskola új pedagógiai programjának (2x),
SzMSz-ének, Házirendjének elfogadása
- Általá os iskolák vezetői/igazgatói pályázatá ak el írálása

Művészetek Házát éri tő dö tések:
- “zoros együtt űködés!
• 2012. évi beszámoló és 2013. évi munkaterv jóváhagyása
• Művészetek Háza i téz é yvezetői pályázati kiírásról és a eérkezett
pályázatok el írálásáról, az i téz é yvezető illet é yé ek
meghatározásáról
• alapító okirat módosítása
• SzMSz jóváhagyása
• plusz 0,5 technikai státusz biztosítása
• Új feladatkör: helytörté eti gyűjte é y go dozása

Egyesületeket éri tő dö tések:
éves támogatás megítélése (német nemzetiségi civil keret felosztása)
•
•
•
•
•

Német Nemzetiségi Fúvószenekar – 405.000.- Ft
Német Nemzetiségi Vegyeskórus – 315.000.- Ft
Német Nemzetiségi Táncegyüttes – 360.000.- Ft
Hagyo á yőrző Egyesület – 250.000.- Ft
Gradus Egyesület – 135.000.- Ft

• Német Nemzetiségi Fúvószenekar egyenruha készítésének támogatása 120.000 Ft

• A Német Nemzetiségi Táncegyüttes kérésére pályázat benyújtása az EMEThez nemzetiségi tábor megvalósítására (Gotha): 420.000.-Ft
• Együtt űködési egállapodás a falu úzeu közös űködtetésére:
helytörté eti gyűjte é y go dozásá a való szerepvállalás Terv:
Falumúzeum 20 éves jubileuma alkalmából ünnepség megszervezése)
• Az ÉMNÖ“) által alapított „Für das Ungarndeutschtum der Region Nord
díjra a Fúvószenekar felterjesztése

PNNÖ
•
•
•
•
•
•
•
•

űködéséhez szükséges feladatok:

Önkormányzati költségvetés készítése és elfogadása
2013-as programterv és munkaterv elfogadása
SZMSZ elfogadása
Feladatalapú pályázattal kap solatos tee dők leegyeztetése
2012-es gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása
2012. évi munkáról szóló beszámoló
Belső elle őrzési terv, eszá oló és i tézkedési terv elfogadása
ÉMNÖSZ- tagdíj befizetése

Együtt űködés a települési önkormányzattal
- költségvetésének elfogadása
- az együtt űködési egállapodás felülvizsgálata
- az önkormányzat munkatervének elfogadása
- 2012. évi éves beszámoló elfogadása
- 2014. évi költségvetési koncepció elfogadása

Partnerkapcsolat:
- 2013-as partnerkapcsolati terv elfogadása:
• TRINA ORCHESTRA koncert a testvértelepülések képviselőivel
- farsa gte etése összegyűlt ado á yok
.
.-Ft)
- Fúvószenekar 120 éves jubileumi koncertjén befolyt összeg
(208.900.- Ft)
- BMI pályázat: 435.128.- Ft
• Fúvószenekar gerstetteni vendégszereplése (október 4-8.)
• Gröbenzell: november 16. – Nemzeti gyásznap (Megemlékezés a két
világháború áldozatairól)

Rendezvények:
•
•
•
•
•
•

Farsangtemetés
Májusfaállítás
Májusfabontás
Hősök apja
Szüreti rendezvény
Nemzetiségi Délután

-

DVD felvételek készül ek a fo tosa
köl sö özhetőek!

-

Nemzetiségi önkormányzat és az intézmények, egyesületek által
egszerveze dő re dezvé yek összeha golása!

re dezvé yekről helyi kö yvtár a

Egyebek:
• Gróf Karátsonyi Guido-emlékünnepség támogatása (50.000.- Ft)
• Gerlingeni delegáció fogadása (június 14.)
• Baden-Württe ergi pedagógusok, szo iológusok szá ára előadás tartása
nemzetiségi önkormányzatiságról Magyarországon (szeptember 1.)
• Német nemzetiségi önkormányzatok regionális találkozója: október 18.
• Deutscher Kalender 2014 adományozása az intézményeknek
• PNNÖ póló: „Gottes schönste Gabe ist der Schwabe – kapható!
• Megjelent a konferenciakötet

Tervek:
• Falumúzeum
• Német egyházi hagyományok ápolása (Christkindlspiel, Hl. Dreikönige stb.)
• Kisfilm Pilisvörösvárról és nemzetiségi hagyományairól
• Pilisvörösvári é et e zetiségi té ájú szakdolgozatok összegyűjtése
(megjelentetése a honlapon)

• Mondókás könyv, receptkönyv

2. Programterv egyeztetése
Az Észak-magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége, Egyesület 2013.
november 10-én (vasárnap) 15 órakor rendezi meg az északi régió 14.
Regio ális Né et Ne zetiségi Gála űsorát a budakalászi Sportcsarnokban.
A re dezvé y keretei elül kerül sor az „Északi Régió Né etségéért díj
átadására, melyet az idei évben a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi
Fúvószenekar nyert el.
A re dezvé yre a Pilisvörösvári Né et Ne zetiségi Ö kor á yzat egfelelő
szá ú jele tkező eseté uszt i dít. I dulás:
. ove er -én 13.45-kor
a Vásár térről.
Jelentkezni Sax Lászlónál lehet 2013. november 4-ig.

3. Választás 2014
- A nemzetiségek parlamenti képviselete,
országgyűlési választások

Választójoggal az a nemzetiségi választópolgár rendelkezik az
országgyűlési képviselő választáso aki nek):
- nagykorú,
- belátási képessége nem korlátozott vagy kizárt,
- e tölti ü tetőeljárás a elre delt i tézeti
kényszergyógykezelését,
- a közügyektől e eltiltott,
- nem tölti szabadságvesztés-büntetését,
- megjelölte nemzetiségét,
- nyilatkozott, melyben megvallotta az adott nemzetiséghez
tartozását,

A választás feltételezett időpo tja:

.

ájus

.

Ez esetben:
2014. január 1-től 2014. május 11-ig (vasárnap) a választópolgár
kérheti felvételét nemzetiségi választópolgárként
a
névjegyzékbe. Csak akkor szavazhat az országos önkormányzat
listájára, ha a névjegyzékbe felvették.
2014. május 22-ig a választási évjegyzék ől való törlésre a
választópolgár kérelmére kerülhet sor.
A névjegyzékbe vételi kérelmet 2014. január 1-jétől a helyi
választási irodánál személyesen vagy postai úton illetve a
www.valasztas.hu, a Nemzeti Választási Iroda honlapján keresztül
lehet benyújtani.

A agyarországi lakóhellyel re delkező, névjegyzékben
e zetiségi választópolgárké t szereplő választópolgár
egy egyéni választókerületi jelöltre és
nemzetiségének listájára szavazhat (ennek hiányában egy
pártlistára ).
A nemzetiségi választópolgárnak tehát választania kell.
Amennyiben az országos nemzetiségi önkormányzat által állított
listára kíván szavazni, a pártok által állított listákra nem
szavazhat.
A választópolgárok egy szavazatot adnak le az egyéni
választókerületi jelöltekre, egy szavazatot pedig a nemzetiségi
listára (vagy országos pártlistára)

Egyéni választó kerületi választás:
(Vjt. 5-6. §-ai)
Egyéni választókerületi jelölt az lehet aki, legalább ötszáz
választópolgár ajánlását megszerezte.
Az egyé i választókerület e az a jelölt lesz országgyűlési képviselő,
aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.
(Egyéni választókerületben a nemzetiségi közösségek kedvezményt
nem kapnak.)

Országos listás választás: (Vjt. 7-10. §)
A nemzetiségi listát az országos nemzetiségi önkormányzat állítja.
Közös (tehát két vagy több országos önkormányzat által állított)
e zetiségi lista állítására lehetőség i s.
A nemzetiségi lista állításához a névjegyzékben nemzetiségi
választópolgárké t szereplő választópolgárok legalá egy
százalékának ajánlása, de legfeljebb ezerötszáz ajánlás szükséges.
A nemzetiségi listán a névjegyzékben az adott nemzetiség
választópolgáraké t szereplő választópolgár lehet jelölt. A e zetiségi
listán legalább három jelöltnek kell szerepelnie.
Nemzetiségi lista állítása esetén a választópolgár a lakóhelye szerinti
szavazókörben, illetve a külképviseleten szavaz. (Ve. 257. §, 259. §)

Amennyiben az országos nemzetiségi önkormányzat által állított
lista elérte a pártlistákra és a nemzetiségi listákra leadott
szavaztok legalább 5 %-át (2010-ben az 5 %-os küszöb eléréséhez
256 626 szavazat volt szükséges) a kedvezményes kvóta felett
akár további mandátumot, vagy mandátumokat is szerezhet a
nemzetiségi lista, de ez csupán elvi lehetőség.

A nemzetiségi listát állító, de azon mandátumot
nem szerző nemzetiséget nemzetiségi szószóló
képviseli az Országgyűlés e . Amennyiben az
országos önkormányzat által állított lista elindult
a választásokon, a nemzetiségi listára leadott
szavazatok számától függetlenül – a lista
mandátumszerzésének
hiányában
–
a
nemzetiségi listán első helyen szereplő jelölt a
törvény erejénél fogva nemzetiségi szószóló lesz.

A

egválasztott e zetiségi képviselő az
Országgyűlés e

A nemzetiségi képviselők nem alakíthatnak képviselőcsoportot, ezért:
-

-

nem vehetnek részt a Házbizottság munkájában,
nem vehetnek részt az állandó bizottságok munkájában (az Ogyt. 14. §-ából
következőe az Országgyűlés országgyűlési izottságké t álla dó izottságokat és
a e zetiségeket képviselő izottságot hoz létre. E ől is az következik, hogy a
két bizottság típus között különbséget tesz a jogalkotó.
Nem vehet részt vizsgálóbizottság munkájában (paritásos alapon – kormánypárt
és ellenzék – jön létre.) (Ogytv. 24. § (5) bekezdése)
Interpellációs joga korlátozott (Házelnök döntése alapján interpellálhat (Ogytv.
42. §)
A képviselői tevéke ységgel kap solatos űködési költségek, hivatali apparátus,
ta á sadók szá a, ellátása, értéke, lé yegese kevese , képviselő soport
hiányában.

Ne zetiségeket képviselő izottság az
Országgyűlés e
A e zetiségeket képviselő izottság a e zetiségeket éri tőe az
Országgyűlés kezde é yező, javaslattevő, véle é yező és a kor á yzati
u ka elle őrzésé e közre űködő szerve.
A e zetiségeket képviselő izottság állást foglal a Kor á y ak a
e zetiségek helyzetéről készített eszá olójáról, vala i t az alapvető jogok
biztosának éves beszámolójáról.
A e zetiségeket képviselő izottság tagjai a e zetiségi listáról
a dátu ot szerző képviselő, vala i t a e zetiségi szószóló a
továbbiakban: szószóló).

A szószóló
- a e zetiségi listáról egválasztott országgyűlési képviselő
hiá yá a a listá szereplő sze élyek közül egy fő az adott
nemzetiség szószólója lesz.
- az Országgyűlés ülésé felszólalhat, ha a Házbizottság megítélése
szerint a napirendi pont a nemzetiségek érdekeit, jogait érinti.
- az Országgyűlés ülései szavazati joggal nem rendelkezik.
- A szószóló a e zetiségeket képviselő izottság u kájá a
szavazati joggal vesz részt,
- kérdést intézhet a Kormányhoz és a Kormány tagjához, az alapvető
jogok biztosához, az Állami “zá vevőszék elnökéhez és a legfő
ügyészhez a feladatkörükbe tartozó, a nemzetiséget éri tő ügyben.
(interpellációs joga nincs)
- A szószólót mentelmi jog illeti meg.

4. Egyebek
A e zetiség óvodai evelésé ek és iskolai oktatásá ak irá yelvéről szóló
17/2013 (III.1.) EMMI rendelet 12. § (1) bekezdése szerint:

„A 2014/2015 nevelési évre, tanévre vonatkozó nemzetiségi óvodai nevelés,
nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás iránti igényt 2013. november 30-ig kell
felmérni a 3. § betartásával.”
(= tájékoztató készítése a szülők részére a települési nemzetiségi önkormányzat
véleményének kikérésével, tájékoztató közzététele az intézményekben,
nyilatkozatminta stb.)

• Felhívás - BLICKPUNKT
Liebe Fotographen und Liebhaber der Fotographie,
am 3. Oktober startete BlickPunkt - Wettbewerb der Bilder zum 6. Mal!
An unserem Online-Fotowettbewerb kann jeder, der über selbst gemachte Fotos verfügt, oder
aus mindestens zwei selbst gemachten Bildern und einer Aufschrift eine Postkarte erstellt bzw.
ein Archivfoto aufbessert, teilnehmen.
Das Thema der Bilder muss in jedem Fall mit den Ungarndeutschen zusammenhängen.
Es gibt wieder 101 Euro pro Kategorie und schöne Geschenke zu gewinnen!
Die besten Bilder erhalten einen Platz in dem BlickPunkt-Wandkalender!

Die wichtigsten Termine:
Bewerbung und Hochladen der Bilder ins System: 3.-24. Oktober 2013
Punktvergabe: 25.-31. Oktober 2013
Preisverleihung und Ausstellung: 16. November 2013 (Samstag) um 14 Uhr in
der Kunsthalle (Budapest)
Details und Registration: www.blickpunkt.hu

• Pályázati lehetőségek
2013. október 11-é az E eri Erőforrások Mi isztériu a eg ízásá ól az E eri Erőforrás
Tá ogatáskezelő ho lapjá
eghirdetésre kerültek a
. évi e zetiségi yílt pályázati
felhívások. A pályázati kiírások és a hozzá kap solódó doku e tá iók az alá i li keke tölthetők
le: http://www.emet.gov.hu/felhivasok/nemzetisegi_tamogatasok9/
-

Nemzetiségi civil szervezetek 2014. évi költségvetési támogatása
Nemzetiségi kulturális kezdeményezések
Nyelvi kör yezet e
egvalósuló e zetiségi, épis ereti, űvészeti, hagyo á yőrző és
olvasótáborok megvalósítása

Vielen Dank für die Unterstützung
und erfolgreiche Zusammenarbeit!

