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JEGYZÕKÖNYV
amely készült 2012. február 27-én, 1700 órakor

a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselõ-testületének
rendes nyílt ülésén

 
 
Helye: Pilisvörösvár Város Polgármesteri Hivatala, földszinti kis tárgyaló
 
Jelen vannak: Sax László elnök, Sax Ibolya elnökhelyettes, Szabóné Bogár Erika, Feldhoffer János
 
Jelen vannak az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal részérõl: Gromon István polgármester, dr. 
Krupp Zsuzsanna jegyzõ, Kutasi Jánosné oktatási referens, Schäffer Lõrincné a Német Nemzetiségi 
Általános Iskola igazgatója, Fuchs Bernadett jegyzõkönyvvezetõ
 
Sax László elnök: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselõ-testület 4 fõvel 
határozatképes. Kéri, hogy a kétnyelvû oktatással kapcsolatos elõterjesztést az 1. napirendben tárgyalják 
meg. Szavazásra tette fel a napirendek sorrendjének elfogadását. 
 
A Képviselõ-testület a napirendeket 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta. 
 
Napirendi pontok:
 

1.      Német nemzetiségi kétnyelvû oktatás bevezetése a Német Nemzetiségi Általános Iskolában 
(Vásár tér 1.) (Et.: 44/2012.)

2.      A Ligeti Cseperedõ Német Nemzetiségi Óvoda óvodavezetõjének a vezetõi megbízásáról 
nyugdíjba vonulása miatt történõ lemondásának tudomásul vétele, a magasabb vezetõi megbízására 
pályázat kiírása (Et.: 34/2012.)                   

3.      A Német Nemzetiségi Óvoda óvodavezetõi, magasabb vezetõi megbízására pályázat kiírása (Et.: 
35/2012.) 

4.      A Német Nemzetiségi Általános Iskola, Pilisvörösvár magasabb vezetõi megbízására pályázat 
kiírása (Et.: 32/2012.) 

5.      Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 2012. évi munkaterve (Et.: 40/2012.)
6.      A 2012/2013. nevelési, tanítási év óvodai és általános iskolai beiratkozási idõszakának 

meghatározása (Et.: 37/2012.)
7.      A Mûvészetek Háza, Általános Mûvelõdési Központ, Városi Könyvtár, Cziffra György Alapfokú 

Mûvészetoktatási Intézmény 2011. évi közmûvelõdési és közgyûjteményi tevékenységérõl szóló 
beszámolójának, valamint a 2012. év közmûvelõdési és közgyûjteményi munkatervének 
jóváhagyása (Et.: 41/2011.)

8.      Nemzetiségi Egyesületek 2012. évi támogatásának megbeszélése  
9.      Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi programtervének elfogadása (Et.: 47/2012.)
10.  Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi munkatervének elfogadása (Et.: 48/2012.)
11.  Trina Orchestra találkozó 2012.
12.  Farsangtemetésrõl beszámoló
13.  Egyebek

 
 
 

1. napirendi pont



Német nemzetiségi kétnyelvû oktatás bevezetése a Német Nemzetiségi Általános Iskolában (Vásár tér 
1.) (Et.: 44/2012.)

 
 
Sax László elnök: Szeretné, ha igazgató asszony ismertetné a koncepcióját a kétnyelvû oktatással 
kapcsolatosan. 
 
Schäffer Lõrincné igazgató: Részletesen összeállították, hogy az intézményben hogyan képzelik el a 
kétnyelvû oktatást – a jogszabályok betartása mellett –. A tanórák 50%-át német nyelven oktatnák, elsõ 
osztálytól – negyedik osztályig, és ez heti 11 órát jelentene óraszámban. Ha a jövõben úgy adódna, hogy új 
osztályt indítanának, akkor természetesen új kollégákat is lehetne alkalmazni a feladtok ellátására. 
Véleménye szerint, mind a személyi és tárgyi feltételek adottak ahhoz, hogy a kétnyelvû oktatást meg tudják 
kezdeni az intézményben. Esetleg a késõbbiek során, ha lehetõség lesz rá, akkor fejlesztenék a tárgyi 
eszközöket. Tervek szerint az oktatás a következõképpen folyna: a német órákat felezett csoportokban 
oktatnák (pl. magyar nyelv és irodalom, matematika). Tájékoztatást adott az óraszámokról és a 
tantárgyfelosztásról. A napi tanítási idõszakot semmiképpen sem szeretnék kitolni. A többi német nyelvû 
órán teljes tanítási létszámban dolgoznának. A tantárgyak körét, mint pl. környezetismeret szeretnék már az 
elsõ osztályban elkezdeni, – nem a teljes tananyaggal – de szeretnék megalapozni a késõbbi ismereteket.  
Úgy gondolja, hogy alsó tagozaton a kéttannyelvû oktatás nem okoz problémát, felsõ tagozaton az 
oktatáshoz a tanárok személyi állományát meg tudják oldani – erre van négy éve az intézménynek –. A 
kollégák készségesek és hajlandóak továbbképezni magukat. Ami az intézménynek problémát jelent, az a 
továbbtanulás költségeinek biztosítása, és ehhez szeretnék kérni az Önkormányzat segítségét. A 
felsõoktatásban is a tanórák 50%-át német nyelven oktatnák. Ez esetben az óraszám is jelentõsen 
megnövekszik. Ötödik - hatodik osztályban 26-28 óra, míg hetedik - nyolcadik osztályban 30-31 órának az 
50%-át fogják német nyelven tanítani. A tankönyvek kiválasztásában részletesen leírták, hogy melyik 
osztályban melyik könyvet részesítenék elõnyben. A szóbeli nyelvtanulásra fektetnének nagyobb hangsúlyt. 
Nem gondolja, hogy a nyelvtani szabályokat kellene kihangsúlyozni, hanem arra kell törekedni, hogy a 
gyerekek merjenek beszélni. Lényeges a hatékony oktatás szempontjából, hogy az osztályok/csoportok ne 
legyenek nagy létszámúak. 26 fõs osztálylétszám esetén két csoportot alakítanának ki. Úgy gondolják, hogy 
15 fõs létszám felett nem elég hatékony a munka.          
A magyar tananyagot természetesen ugyanúgy meg kell tanítani, és a tantárgyi követelmények nem 
változnak.    
Amit fontos az intézménynek megszervezni, az a délutáni foglalkoztatás, ahol is a gyerekeknek lehetõséget 
adnak arra, hogy felzárkózzanak, és a tanulmányaikat kiegészítsék.
Az ellenõrzési rendszert részletesen megfogalmazták, azt hogy milyen módon történne a kapcsolattartás a 
szülõkkel.       
 
Sax László elnök: Úgy gondolja, hogy a felsõ tagozatos oktatásra az elõkészületeket már most meg kellene 
alapozni. Kérdése, hogy a pedagógusok tanfolyamokra szeretnének inkább beiratkozni vagy egyetemi 
képzésre? 
 
Schäffer Lõrincné igazgató: A pedagógusok a szakirányú nyelvtanfolyamokat részesítenék elõnyben. 
Gazdaságosság szempontjából kedvezõbb egy nyelvtanfolyam finanszírozása. Ezek a szempontok még 
kidolgozás alatt vannak, és utána fognak járni melyik képzésnek pontosan milyen anyagi vonzata van. 
 
Kutasi Jánosné intézményi referens: Kérdése, hogy a felsõ tagozaton oktató németes pedagógusok nem 
vállalnának-e be egy második szaktantárgyat?   
 
Schäffer Lõrincné igazgató: Nem gondolja, hogy a tanárok újabb szaktantárgyakat vennének fel (és a 
német órákat is el kell látni). Mindenképpen azt szeretné, hogy ha lehetõség van rá, akkor egyetlen kollégája 
se maradjon állás nélkül. Legfõképpen az ne, aki továbbképzésen fog részt venni. 
 



dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Kérdése, hogy az intézmény tanulmányi szerzõdést fog-e kötni azokkal a 
tanárokkal, akik tovább fogják képezni magukat? A tanulmányi szerzõdésekbe rögzíteni kell, hogy pl.: ha 
két évet tanul, akkor további két évet fog az intézményben tölteni, a vizsgadíjakat az érintett finanszírozza, 
stb.. Úgy gondolja, hogy a közös érdeket fontos szem elõtt tartani. 
 
Schäffer Lõrincné igazgató: Véleménye szerint az elhangzottak az intézmény számára nem jelentenének 
problémát. Viszont van néhány „idõsebb” pedagógus, aki mindent meg fog tenni a nyelvtanfolyam sikeres 
elvégzése érdekében, de ha esetleg nem sikerül a vizsga, akkor az összeget vissza kell fizetnie, és ez lenne 
megterhelõ számukra.  
 
Gromon István polgármester: Az Önkormányzat szempontjait is fontos szem elõtt tartani, a 
finanszírozások tekintetében.  
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Úgy gondolja, hogy az Önkormányzatnak az alapképzést kellene 
finanszíroznia és max. egy nyelvvizsgát. Az érintett személynek is motiváltnak kell lennie, hogy az állása 
biztosított legyen. Abban az esetben, ha a határidõre nem szerzi meg a nyelvvizsgát az érintett pedagógus, 
akkor vissza kell fizetni a tanfolyam összegét az Önkormányzat részére. 
 
Schäffer Lõrincné igazgató: A nyelvtanfolyam két éves, ezért úgy gondolja, hogy a négy év alatt 
lehetõsége van arra a pedagógusnak, hogy megszerezze a nyelvvizsgáját. Jelenleg három fõt érintene a 
nyelvtanfolyam.  
 
Gromon István polgármester: Fontosnak tartaná a tanulmányi szerzõdés tekintetében egy háromoldalú 
szerzõdés megkötését. 
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: A finanszírozás mértéke kizárólag megegyezés kérdése. Elképzelhetõnek 
tartja, hogy esetleg 100%-ban támogassák az érintetteket. 
 
Sax László elnök: Végig kellene gondolni azt is, hogy esetleg helyben meg lehetne szervezni egy 
nyelvtanfolyamot. 
 
A jelenlévõk beszélgetést folytattak a tanfolyamok hatékonyságáról, csoportok létszámáról, stb.. Lényeges 
szempont, hogy szakirányú oktatásban vegyenek részt az érintettek. Kihelyezett tanfolyam esetében jelentõs 
összegeket lehetne megtakarítani pl.: az utazási költséget, és idõt is.
 
Sax László elnök: Kérdése, hogy más technikai ügyet az intézmény meg tud-e oldani saját hatáskörben?  
 
Schäffer Lõrincné igazgató: Nagyon sok „apróság” merül fel, melyet át kell még gondolniuk és idõközben 
megoldaniuk pl.: hogyan rendezhetik be a termeket. Azt szeretnék elérni, hogy az intézmény központi 
helyet, szerepet kapjon, és ezzel szeretnének példát mutatni a többi iskolának. Bíznak és hisz abban, hogy 
szakmailag is egy jól képzett iskolát tudnának majd felmutatni. 
 
Gromon István polgármester: A Képviselõ-testület a csütörtöki napon egy szándéknyilatkozatot fog hozni, 
hogy a városban – Vásár téren – megkezdõdik a kétnyelvû oktatás. Úgy gondolja, hogy az intézmény által 
felvetett kérdésekkel a diákok beiratkozása után kellene foglalkozni, mert lehetnek benne olyan döntések, 
amelyekhez szükséges a Képviselõ-testület jóváhagyása is. Kérdése, hogy mi indokolja azt, hogy az 
osztályokat megbontsák?  
 



Schäffer Lõrincné igazgató: Az Önkormányzat által adott óraszámokba beleférnek ezek a csoportbontások 
is. Oktatás szempontjából nélkülönözhetetlen, hogy ne csak a német oktatás legyen erõs, hanem a magyar is. 
Elsõ osztályban, hogy megalapozott legyen a német nyelvtudás lényeges a kis létszám, mivel az alapokra 
fogják a többi tantárgyat is felépíteni. A lehetõségük adott arra, hogy az osztályt megbontsák, a magyar 
nyelv és irodalom és a matematika tekintetében viszont a többi tantárgy oktatását teljes létszámú osztályban 
tartanák.   
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Az elhangzottak szerves részét képezik a kétnyelvû oktatásnak, de jelenleg 
azt kell eldöntenie a Képviselõ-testületnek, hogy támogatják-e azt a koncepciót, hogy egy iskolában (a Vásár 
téren) fogják-e megkezdeni a kétnyelvû oktatást szeptembertõl. Ebben várják a Képviselõ-testület 
támogatását.
 
Gromon István polgármester: A Szülõk részére készült egy szándéknyilatkozat, melyet határidõre vissza 
kellett juttatniuk az intézményekbe, hogy szeretnék-e, ha a gyermekük kétnyelvû oktatásban részesülhetne. 
A Vásár téri iskola tekintetében 22 fõ biztosan beiratkozik a kétnyelvû oktatásra. A Templom téri iskolában 
pedig 11 fõ szándékozik ebben az oktatásban részt venni. Viszont ha csak az egyik iskolában lesz kétnyelvû 
oktatás, akkor a 11 fõbõl nagy valószínûséggel néhányan a Vásár téri iskolába fognak beiratkozni. Ezért 
fontos a Képviselõ-testületnek eldöntenie, hogy melyik intézményben (esetleg mindkettõben) szeretné, ha 
szeptembertõl megkezdõdnek az oktatás.  
 
Sax Ibolya elnökhelyettes: Korábban úgy tájékoztatták õket, hogy a Templom téri iskola német 
munkaközössége hozott egy határozatot, miszerint nem támogatják a kétnyelvû oktatás bevezetését az 
intézményben. Számára fontosabb tényezõ, hogy az iskolában a megfelelõ szintû német oktatásban 
részesüljenek a gyerekek. 
 
Gromon István polgármester: Az iskola az elutasító határozat tekintetben nem tájékoztatta az 
Önkormányzatot. Úgy gondolja, ha a Templom téri iskolában a jelentkezõk száma 20 fõ felett lenne, akkor 
természetesen az igényeket figyelembe véve bevezetésre kerülne a kétnyelvû oktatás. 
Korábban nagyon meglepte és nem gondolta volna, hogy a Templom téri iskola „negatívan” fogadta a 
kétnyelvû oktatás lehetõségét. Ez esetben a fenntartó Önkormányzatnak „kockázatos” és gazdaságtalan 
lenne a Templom téri iskolában egy osztályt indítani. 
A szándéknyilatkozat, ami a jelentkezõk számát tartalmazza,  kizárólag a 2012. évre szól (ez jövõre 
változhat). 
 
Feldhoffer János: Véleménye szerint a két iskola egyforma esélyekkel indult, és a lehetõség mindkettõnek 
adott volt. 
 
Sax László elnök: Abban az esetben, ha nagyon sokan fognak jelentkezni, a gyerekek beiratkozását 
valamilyen módon szabályozni kell. 
 
Schäffer Lõrincné igazgató: Az elsõ osztályos szülõk részére jó lenne egy egységes motivációs levél 
összeállítása, melyet kitöltenének beiratkozás elõtt. A gyerekeket elsõ osztályba nem lehet felvételiztetni. 
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: A nemzetiségi törvény szerint az elõzetesen nyilvánosságra hozott szabályok 
alapján történhet „felvétel-beiratkozás”. Mindenképpen elõ kell készíteni e tekintetben egy irányvonalat, 
melyet a fenntartóval el kellene fogadtatni.   
 
Schäffer Lõrincné igazgató: A március 31-i határidõ már késõ egy irányelv elfogadásához.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: A beiratkozás elõtt tisztában kell lenni azzal, hogy a „felvétel-beiratkozás” 
mi alapján fog történni. A beiratkozás elsõ napja április 16-án lesz. 
 



Gromon István polgármester: Véleménye szerint a beiratkozás után fog kiderülni az, hogy hány gyermek 
jelentkezik a kétnyelvû oktatásra. 
 
Sax László elnök: Úgy gondolja, hogy azok a szülõk, akik a szándéknyilatkozatban már jelezték igényeket 
a kétnyelvû oktatással kapcsolatosan, elõnyben részesülnek a többi jelentkezõvel szemben. 
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: A szándéknyilatkozat csak egy informális igényfelmérés volt a kétnyelvû 
oktatásra vonatkozóan. Azt senki nem tudja elõre megmondani, hogy melyik iskolában hányan fognak 
ténylegesen beiratkozni és ebbõl mennyien választják a kétnyelvû oktatást. Jelen esetben fontosabbnak 
tartja, hogy készüljenek fel a szülõkkel való „beszélgetésekre”, mivel igen rövid a határidõ.   
 
Schäffer Lõrincné igazgató: Abban az esetben, ha túljelentkezés van, kockázatos a kétnyelvû oktatásban 
megtartani a körzeteket, és egyébként is támadhatónak is érzi. 
 
Sax László elnök: A beszélgetések során figyelembe lehetne venni „és elsõbbséget élvezhetne”, ha pl.: a 
testvére esetleg ugyanabba az intézménybe jár, esetleg a szülõ korábban ugyanebben az iskolába végezte el a 
tanulmányait, stb. 
 
Schäffer Lõrincné igazgató: Javasolja, hogy a beiratkozás és a szülõkkel való beszélgetés különálló 
napokon történjenek. 
 
Gromon István polgármester: Úgy gondolja, hogy erre a beszélgetésekre a szülõkkel csak akkor van 
szükség, ha túljelentkezés lesz a kétnyelvû oktatás tekintetében. 
 
Sax László elnök: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
    
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselõ-testületének 11/2012. (II. 27.) sz. 
határozata a kétnyelvû német nemzetiségi oktatás bevezetésérõl a Pilisvörösvár Város 
Önkormányzata által fenntartott Német Nemzetiségi Általános Iskolában (Vásár tér 1.)
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselõ-testülete javasolja a Képviselõ-testületnek, hogy 
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 
alapján, valamint a tanköteles korú gyermekek szüleinek szándéknyilatkozatai alapján úgy döntsön, hogy a 
2012/13-as tanévtõl, felmenõ rendszerben, a Német Nemzetiségi Általános Iskolában (Vásár tér) vezesse be 
a kétnyelvû német nemzetiségi általános iskolai oktatást.
Az NNÖ javasolja, hogy Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete egy kétnyelvû német 
nemzetiségi elsõs osztály indítását engedélyezze.
Az NNÖ javasolja, hogy a Képviselõ-testület kérje fel a jegyzõt, hogy a kétnyelvû német nemzetiségi 
általános iskolai oktatás bevezetéséhez szükséges dokumentumokat készíttesse elõ, s azokat jóváhagyás 
céljából terjessze a Képviselõ-testület elé.
 
Fedezet forrása a 2012. évi költségvetési rendelet.
 
Határidõ: azonnal                                                                    Felelõs: polgármester, jegyzõ 
 
Az NNÖ a határozatot 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta. 
 
 

2. napirendi pont
A Ligeti Cseperedõ Német Nemzetiségi Óvoda óvodavezetõjének a vezetõi megbízásáról nyugdíjba 
vonulása miatt történõ lemondásának tudomásul vétele, a magasabb vezetõi megbízására pályázat 

kiírása (Et.: 34/2012.)                   
 



 
Sax László elnök: Tájékoztatásképpen elmondta, hogy az óvoda vezetõje a 2012. évi költségvetés 
egyeztetése során szóban, majd 2012. január 10-én írásban is bejelentette, hogy élve az új jogszabály által 
biztosított lehetõséggel, 2012. szeptember 2-tól nyugdíjba kíván vonulni, ezért szükséges a vezetõi 
pályázatot kiírni.  Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselõ-testületének 12/2012. (II. 27.) sz. 
határozata Giriczné Taksz Mariann magasabb vezetõi megbízásáról nyugdíjba vonulása miatt történõ 
lemondásának tudomásul vételérõl
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete javasolja, hogy a Képviselõ-
testület Giriczné Taksz Mariannak, a Német Nemzetiségi Óvoda magasabb vezetõjének a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény 23. §-ának (4) bekezdése alapján, a magasabb vezetõi 
beosztásáról - nyugdíjba vonulása miatt történõ - a 2012. 02. 08. napján kelt lemondását fogadja el 2012. 
szeptember 2-i hatállyal.
Az NNÖ javasolja, hogy a Képviselõ-testület nyugdíjba vonulása alkalmából köszöntse meg Giriczné Taksz 
Mariann 40 éven át tartó lelkiismeretes, magas szakmai színvonalú óvodapedagógusi és 23 éven át tartó 
óvodavezetõi munkáját, s ennek elismeréséül Giriczné Taksz Mariann óvodavezetõ asszony részére kéthavi 
alapilletményének megfelelõ összegû jutalmat biztosítson a nevesített tartalékkeret terhére, továbbá 
felterjeszti az oktatási miniszter által adományozható szakmai elismerésekrõl szóló 24/1999. (VI. 25.) OM 
rendelet 6. § alapján Brunszvik Teréz-díj adományozására.
Az NNÖ javasolja, hogy a Képviselõ-testület kérje fel a Polgármestert, hogy a lemondással összefüggõ 
munkaügyi feladatokat lássa el, a jutalom átutalásáról és a felterjesztésrõl felintézkedjen.
 
Fedezet forrása a 2012. évi nevesített tartalékkeret.
 
Határidõ: 2012. szeptember 2.                                                Felelõs: polgármester 
 
Az NNÖ a határozatot 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta. 
 
Sax László elnök: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ II. sz. határozati javaslatot.
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselõ-testületének 13/2012. (II. 27.) sz. 
határozata a Ligeti Cseperedõ Német Nemzetiségi Óvoda, Pilisvörösvár magasabb vezetõi 
megbízására történõ pályázat kiírásáról
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselõ-testülete javasolja, hogy a Képviselõ-testület 
úgy döntsön, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. év XXXIII. törvény 20/A.  §-a és a 20/B.§-a  
biztosított jogkörében eljárva a Német Nemzetiségi Óvoda, Pilisvörösvár magasabb vezetõ megbízására az 
alábbi pályázatot írja ki.
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  és 20/B. §-ai alapján pályázatot 

hirdet
a  Ligeti Cseperedõ Német Nemzetiségi Óvoda, Pilisvörösvár

 magasabb vezetõi megbízás  ellátására
 

1. Betöltendõ munkakör: óvodapedagógus 
2. A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan
3. A munkakör betölthetõségének kezdete: 2012. szeptember 3-ától
4. A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ



5. A munkavégzés helye: Ligeti Cseperedõ Német Nemzetiségi Óvoda, Pilisvörösvár 2085 Pilisvörösvár, 
Zrínyi utca 48.

6. A munkakörhöz kapcsolódó magasabb vezetõi megbízás: óvodavezetõ
7. A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: öt év határozott idõ: 2012. szeptember 3-tól 2017. 

augusztus 15-ig
8. A magasabb vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:

Feladata a Ligeti Cseperedõ Német Nemzetiségi Óvoda, Pilisvörösvár vezetése (beleértve a 
tagintézményét is), óvodapedagógusi munkaköre mellett. Az óvodavezetõ az óvoda szakszerû és 
törvényes mûködésének, takarékos gazdálkodásának egyszemélyi felelõs vezetõje.

9. Illetmény, juttatások: Illetményének és juttatásainak megállapítására a Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény elõírásai az irányadók.

10. Pályázati feltételek:
10.1  Szakirányú felsõfokú óvodapedagógusi végzettség,
10.2  Legalább 10 éves szakmai gyakorlat,
10.3  Pedagógus szakvizsga,
10.4  Büntetlen elõélet,
10.5  Nemzetiségi óvodapedagógusi végzettség elõnyt jelent,
10.6   Vezetõi gyakorlat elõnyt jelent,
10.7  Német nyelvtudás elõnyt jelent,
10.8  A magasabb vezetõi beosztás elnyerésének feltétele: magasabb vezetõi beosztás ellátásra 

megbízást csak az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a 
megbízással egyidejûleg a közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ.

11. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
11.1  Iskolai végzettséget, szakvizsgát igazoló okiratok másolata.
11.2  Harminc napnál nem régebbi, a büntetlen elõéletet igazoló eredeti hatósági bizonyítvány, vagy 

annak másolata, vagy igazolás a hatósági bizonyítvány megkérésrõl (a kinevezés feltétele, hogy 
a Képviselõ-testületi ülésen az eredeti hatósági bizonyítványt leadja),

11.3  Részletes szakmai önéletrajz,
11.4  Az intézmény vezetésére vonatkozó program,
11.5  A szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelések,
11.6  Munkáltatói igazolás a vezetõi és a szakmai gyakorlatról,
11.7  Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
11.8   Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti 

nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.
11.9   Illetményre vonatkozó igény.

12. A pályázat benyújtásának határideje: a KSZK honlapján való közzétételétõl számított harminc nap.
13. A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton egy eredeti és egy másolati példányban, Gromon István polgármesternek címezve (2085 
Pilisvörösvár, Fõ tér 1.) A borítékra kérjük ráírni „Ligeti Cseperedõ Német Nemzetiségi Óvoda, 
Pilisvörösvár intézményvezetõi pályázat. Csak az Elõkészítõ és Bíráló Bizottság bonthatja.”).

14. A pályázat elbírálásnak határideje: a benyújtási határidõ lejártát követõ hónap elsõ képviselõ-testületi 
ülése (várhatóan 2012. június vége)

15. A pályázat elbírálásnak rendje, módja: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. §-ában és a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 138/1992. (X. 8.) Kormányrendeletben foglalt 
elõírások szerint. 
Az Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság személyes meghallgatása és javaslata után képviselõ-
testületi döntés, a közoktatási törvény valamint a végrehajtási utasításaiban szabályozott eljárásrend 
szerint.

16. A pályázati kiírás közzétételének helye, határideje:
-         A KSZK honlapján: elõreláthatóan 2012. március 19.,
-         Az Oktatási és Kulturális Közlönyben: várhatóan 2012. április,



-         Pilisvörösvár Város honlapján (www.pilisvorosvar.hu): a képviselõ-testületi ülés után 1 héttel
17. A pályázattal kapcsolatosan információ kérhetõ: 

a 26-330-233/129,128, 30-22-80-226 telefonszámon, illetve a  kutasine@pilisvorosvar.hu  e-mail 
címen.
 

Az NNÖ javasolja, hogy a Képviselõ-testület kérje fel a jegyzõt, hogy a 11/994. (VI. 08.) MKM rendelet 12. 
§-ának (4) bekezdése alapján 2012. április 15-ig alakíttassa meg az elõkészítõ bizottságot.
 
Határidõ: azonnal, 2012. szeptember 2.                                   Felelõs: polgármester, jegyzõ 
 
Az NNÖ a határozatot 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta. 

 
 

3. napirendi pont
A Német Nemzetiségi Óvoda óvodavezetõi, magasabb vezetõi megbízására pályázat kiírása (Et.: 

35/2012.)
 
 
Sax László elnök: Korábban Juhászné Ligeti Katalint bízták meg a magasabb vezetõi feladatok ellátásával 
2011. szeptember 1-jétõl 2012. augusztus 15-ig. Mivel augusztusban lejár a megbízás ezért szükséges a 
pályázatot kiírni. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselõ-testületének 14/2012. (II. 27.) sz. 
határozata a Német Nemzetiségi Óvoda, Pilisvörösvár magasabb vezetõi megbízására történõ pályázat 
kiírásáról
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselõ-testülete javasolja, hogy a Képviselõ-testület 
úgy döntsön, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. év XXXIII. törvény 20/A  §-a és a 20/B.§-a  
biztosított jogkörében eljárva a Német Nemzetiségi Óvoda, Pilisvörösvár magasabb vezetõ megbízására az 
alábbi pályázatot írja ki.
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  és a 20/B. §-ai alapján 

pályázatot hirdet
a  Német Nemzetiségi Óvoda, Pilisvörösvár

 magasabb vezetõi megbízás  ellátására
 

1. Betöltendõ munkakör: óvodapedagógus 
2. A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan
3. A munkakör betölthetõségének kezdete: 2012. augusztus 16-tól
4. A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ
5. A munkavégzés helye: Német Nemzetiségi Óvoda, Pilisvörösvár 2085 Pilisvörösvár, Rákóczi utca 6.
6. A munkakörhöz kapcsolódó magasabb vezetõi megbízás: óvodavezetõ
7. A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: öt év határozott idõ ?2012. augusztus 16-tól 2017. 

augusztus 15-ig
8. A magasabb vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:

8.1              Feladata a Német Nemzetiségi Óvoda, Pilisvörösvár vezetése (beleértve a két 
tagintézményt is), óvodapedagógusi munkaköre mellett. Mint óvodavezetõ az óvoda 
szakszerû és törvényes mûködésének, takarékos gazdálkodásának egyszemélyi felelõs 
vezetõje.

9. Illetmény, juttatások: Illetményének és juttatásainak megállapítására a Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény elõírásai az irányadók.

http://www.pilisvorosvar.hu
mailto:kutasine@pilisvorosvar.hu


10. Pályázati feltételek:
10.1.        Szakirányú felsõfokú óvodapedagógusi végzettség,
10.2.        Legalább 10 éves szakmai gyakorlat,
10.3.        Pedagógus szakvizsga,
10.4.        Büntetlen elõélet,
10.5.        Nemzetiségi óvodapedagógusi végzettség elõnyt jelent,
10.6.        Vezetõi gyakorlat elõnyt jelent,
10.7.        Német nyelvtudás elõnyt jelent,
10.8.         A magasabb vezetõi beosztás elnyerésének feltétele: magasabb vezetõi beosztás ellátásra 

megbízást csak az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a 
megbízással egyidejûleg a közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ.

11. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
11.1.        Iskolai végzettséget, szakvizsgát igazoló okiratok másolata.
11.2.        Harminc napnál nem régebbi, büntetlen elõéletet igazoló eredeti hatósági bizonyítvány, 

vagy annak másolata, vagy igazolás a hatósági bizonyítvány megkérésrõl (a kinevezés 
feltétele, hogy a Képviselõ-testületi ülésen az eredeti hatósági bizonyítványt leadja),

11.3.        Részletes szakmai önéletrajz,
11.4.        Az intézmény vezetésére vonatkozó program,
11.5.        A szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelések,
11.6.        Munkáltatói igazolás a vezetõi és a szakmai gyakorlatról,
11.7.        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
11.8.         Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti 

nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.
11.9.         Illetményre vonatkozó igény.

12. A pályázat benyújtásának határideje: a KSZK honlapján való közzétételétõl számított harminc nap.
13. A pályázat benyújtásának módja:

13.1          Postai úton egy eredeti és egy másolati példányban, Gromon István polgármesternek 
címezve (2085 Pilisvörösvár, Fõ tér 1.) A borítékra kérjük ráírni „Német Nemzetiségi Óvoda, 
Pilisvörösvár intézményvezetõi pályázat. Csak az Elõkészítõ és Bíráló Bizottság bonthatja”)

14. A pályázat elbírálásnak határideje: a benyújtási határidõ lejártát követõ hónap elsõ képviselõ-testületi 
ülése (várhatóan 2012. június vége).

15. A pályázat elbírálásnak rendje, módja: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A §-ában és a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 138/1992. (X. 8.) Kormányrendeletben foglalt 
elõírások szerint. 
Az Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság személyes meghallgatása és javaslata után képviselõ-
testületi döntés, a közoktatási törvény és végrehajtási utasításaiban szabályozott eljárásrend szerint.

16. A pályázati kiírás közzétételének helye, határideje:
-            A KSZK honlapján: elõreláthatóan 2012. március 19.,
-            Az Oktatási és Kulturális Közlönyben: várhatóan 2012. április hónap,
-            Pilisvörösvár Város honlapján (www.pilisvorosvar.hu): a képviselõ-testületi ülés után 1 

héttel.
17. A pályázattal kapcsolatosan információ kérhetõ: 

a 26-330-233/129,128, 30-22-80-226 telefonszámon, illetve a  kutasine@pilisvorosvar.hu  e-mail 
címen.
 

An NNÖ javasolja, hogy a Képviselõ-testület kérje fel a jegyzõt, hogy a 11/994. (VI. 08.) MKM rendelet 12. 
§-ának (4) bekezdése alapján 2012.április 15-ig alakíttassa meg az elõkészítõ bizottságot.
 
Határidõ: azonnal                                                        Felelõs: polgármester, jegyzõ 
 
Az NNÖ a határozatot 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta. 

http://www.pilisvorosvar.hu
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4. napirendi pont
A Német Nemzetiségi Általános Iskola, Pilisvörösvár magasabb vezetõi megbízására pályázat kiírása 

(Et.: 32/2012.)
 
 
Sax László elnök: A Képviselõ-testület a tavalyi évben Schäffer Lõrincnét bízta meg a Német Nemzetiségi 
Általános Iskola magasabb vezetõi feladatainak ellátásával 2011. szeptember 1-jétõl 2012. augusztus 15-ig 
szólt, és ezért szükséges a pályázatot kiírni. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati 
javaslatot.
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselõ-testületének 15/2012. (II. 27.) sz. 
határozata a Német Nemzetiségi Általános Iskola, Pilisvörösvár magasabb vezetõi megbízására 
történõ pályázat kiírásáról
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselõ-testülete javasolja, hogy a Képviselõ-testület a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. év XXXIII. törvény 20/A §-a és a 20/B.§-a  biztosított jogkörében 
eljárva a Német Nemzetiségi Általános Iskola, Pilisvörösvár magasabb vezetõ megbízására az alábbi 
pályázatot írja ki.
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  és 20/B§-ai alapján 

pályázatot hirdet
a  Német Nemzetiségi Általános Iskola, Pilisvörösvár

 magasabb vezetõi megbízás  ellátására
 

1. Betöltendõ munkakör: pedagógus, általános iskolai tanár, vagy tanító 
2. A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan
3. A munkakör betölthetõségének kezdete: 2012. augusztus 16-tól
4. A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ
5. A munkavégzés helye: Német Nemzetiségi Általános Iskola, Pilisvörösvár 2085 Pilisvörösvár, Vásár 

tér 1.
6. A munkakörhöz kapcsolódó magasabb vezetõi megbízás: igazgató
7. A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: öt év határozott idõ: 2012. augusztus 16-tól 2017. 

augusztus 15-ig
8. A magasabb vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:

8.1         Feladata a Német Nemzetiségi Általános Iskola, Pilisvörösvár vezetése pedagógusi 
munkaköre mellett. Az igazgató az iskola szakszerû és törvényes mûködésének, takarékos 
gazdálkodásának egyszemélyi felelõs vezetõje.

9. Illetmény, juttatások: Illetményének és juttatásainak megállapítására a Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény elõírásai az irányadók.

10. Pályázati feltételek:
10.1.   Szakirányú felsõfokú pedagógusi (fõiskolai, vagy egyetemi) végzettség,
10.2.   Legalább 10 éves szakmai gyakorlat,
10.3.   Pedagógus szakvizsga,



10.4.   Büntetlen elõélet,
10.5.    Német nemzetiségi nyelvtanári végzettség elõnyt jelent,
10.6.   Vezetõi gyakorlat, német nyelvtudás elõnyt jelent,
10.7.   A magasabb vezetõi beosztás elnyerésének feltétele: magasabb vezetõi beosztás ellátásra 

megbízást csak az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a 
megbízással egyidejûleg a közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ.

11. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
11.1.   Iskolai végzettséget, szakvizsgát igazoló okiratok másolata.
11.2.   Harminc napnál nem régebbi, a büntetlen elõéletet igazoló eredeti hatósági bizonyítvány, vagy 

annak másolata, vagy igazolás a hatósági bizonyítvány megkérésrõl (a kinevezés feltétele, hogy 
a Képviselõ-testületi ülésen az eredeti hatósági bizonyítványt leadja),

11.3.   Részletes szakmai önéletrajz,
11.4.   Az intézmény vezetésére vonatkozó program,
11.5.   A szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelések,
11.6.   Munkáltatói igazolás a vezetõi és a szakmai gyakorlatról,
11.7.   Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
11.8.    Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti 

nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.
11.9.    Illetményre vonatkozó igény.

12. A pályázat benyújtásának határideje: a KSZK honlapján való közzétételétõl számított harminc nap.
13. A pályázat benyújtásának módja:

13.1          Postai úton egy eredeti és egy másolati példányban, Gromon István polgármesternek 
címezve (2085 Pilisvörösvár, Fõ tér 1.) A borítékra kérjük ráírni „Német Nemzetiségi 
Általános Iskola, Pilisvörösvár intézményvezetõi pályázat. Csak az Elõkészítõ és Bíráló 
Bizottság bonthatja.”)

14. A pályázat elbírálásnak határideje: a benyújtási határidõ lejártát követõ hónap elsõ képviselõ-testületi 
ülése (várhatóan 2012. június vége).

15. A pályázat elbírálásnak rendje, módja: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A §-ában és a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 138/1992. (X. 8.) Kormányrendeletben foglalt 
elõírások szerint. 
Az Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság személyes meghallgatása és javaslata után képviselõ-
testületi döntés, a közoktatási törvény és végrehajtási utasításaiban szabályozott eljárásrend szerint.

16. A pályázati kiírás közzétételének helye, határideje:
-     A KSZK honlapján: elõreláthatóan 2012. március 19.,
-     Az Oktatási és Kulturális Közlönyben: várhatóan 2012. április hónap,
-     Pilisvörösvár Város honlapján (www.pilisvorosvar.hu): a képviselõ-testületi ülés után 1 héttel.

17. A pályázattal kapcsolatosan információ kérhetõ: 
a 26-330-233/129,128, 30-22-80-226 telefonszámon, illetve a  kutasine@pilisvorosvar.hu  e-mail 
címen.
 

A Képviselõ-testület kérje fel a jegyzõt, hogy a 11/994. (VI. 08.) MKM rendelet 12. §-ának (4) bekezdése 
alapján 2012. április 15-ig alakíttassa meg az elõkészítõ bizottságot.
 
Határidõ: azonnal                                                                    Felelõs: polgármester, jegyzõ 
 
Az NNÖ a határozatot 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta. 
 
 
 
 

5. napirendi pont

http://www.pilisvorosvar.hu
mailto:kutasine@pilisvorosvar.hu


Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 2012. évi munkaterve 
(Et.: 40/2012.)

 
 
Sax László elnök: Ismertette az elõterjesztést. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati 
javaslatot.
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselõ-testületének 16/2012. (II. 27.) sz. 
határozata a Képviselõ-testület 2012. évi munkatervének elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzat javasolja, hogy a Képviselõ-testület a Szervezeti és 
Mûködési Szabályzatáról szóló 12/2011. (IV. 04.) önkormányzati rendeletének 22. § (2)-(3) bekezdése 
értelmében fogadja el a jelen határozat melléklete szerinti formában a Képviselõ-testület 2012. évi 
Munkatervét.
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: polgármester
 
Az NNÖ a határozatot 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta. 
 
 

6. napirendi pont
A 2012/2013. nevelési, tanítási év óvodai és általános iskolai beiratkozási idõszakának meghatározása 

(Et.: 37/2012.)
 
 
Sax László elnök: Elmondta, hogy március 1-je és április 30-a közötti idõszakban kerül sor az 
intézményekben történõ beiratkozásokra. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati 
javaslatot. 
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselõ-testületének 17/2012. (II. 27.) sz. 
határozata a 2012/2013-es nevelési, tanítási évre a beiratkozási idõszak meghatározásáról 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és mûködési szabályzatáról szóló 
12/2011. (IV. 04.) rendeletének 2. számú mellékletében biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a 
2012/2013-as tanév elsõ évfolyamára történõ beiratkozási idõszakot 2012. április 16-17. között határozza 
meg, az alábbiak szerint:
-         Az általános iskolákban 2012. április 16-án a kötelezõ felvételt biztosító mûködési körzetbe tartozó 

tanköteles korú gyermekek beíratása, 17-én a mûködési körzeten kívül állandó lakóhellyel, ennek 
hiányában tartózkodási hellyel rendelkezõ tanköteles korú gyermekek beíratása történik.

-         A Bizottság felhívja az intézményvezetõk figyelmét arra, hogy a Képviselõ-testület az elsõ 
évfolyamokon indítható osztályok számát az Önkormányzat 2012. évi költségvetésrõl szóló 1/2012. (II. 
10.) önkormányzati rendeletében az alábbiak szerint határozta meg: a Német Nemzetiségi Általános 
Iskolában 2 elsõ osztály, a Templom Téri Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában 
maximum 4 elsõ osztály indítását engedélyezte, amennyiben az életvitelszerûen Pilisvörösváron lakó 
gyermekek száma ezt indokolja.

-         A jelentkezéseket a Bizottság által elfogadott hivatalos „Iskolai jelentkezési lap 2012/13” és 
mellékletei kitöltésével kell lebonyolítani.

-         Az óvodák beiratkozási idõszakát 2012. április 16-18. között határozza meg.
-          A jelentkezéseket a Bizottság által elfogadott hivatalos „Óvodai jelentkezési lap 2012/13” és 

mellékletei kitöltésével kell lebonyolítani.
 
Az NNÖ javasolja, hogy a Bizottság kérje fel a Jegyzõt, hogy a beiratkozással kapcsolatos intézkedéseket 
tegye meg.



 
Határidõ: 2012. április 16-17-18.                                Felelõs: jegyzõ, intézmények vezetõi
 
Az NNÖ a határozatot 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta. 
 
 

7. napirendi pont
A Mûvészetek Háza, Általános Mûvelõdési Központ, Városi Könyvtár, Cziffra György Alapfokú 
Mûvészetoktatási Intézmény 2011. évi közmûvelõdési és közgyûjteményi tevékenységérõl szóló 

beszámolójának, valamint a 2012. év közmûvelõdési és közgyûjteményi munkatervének jóváhagyása 
(Et.: 41/2011.)

 
 
Sax Ibolya elnökhelyettes: Szeretné, ha a Mûvészetek Háza vezetõjével egyeztetnének az intézményben 
megrendezésre kerülõ közös rendezvényekrõl, hogy együttesen vegyék ki a részüket a felmerülõ munkákból 
a programok lebonyolítása folyamán.   
 
Sax László elnök: Az intézmény vezetõje a kért határidõre benyújtotta a közmûvelõdésrõl és 
közgyûjteményrõl szóló 2011. évi szakmai beszámolóját és a 2012. évi munkatervét.  Mind a beszámoló, 
mind a munkaterv átgondolt, a költségvetésben biztosított forrásból megvalósítható. Szavazásra tette fel az 
elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot. 
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselõ-testületének 18/2012. (II. 27.) sz. 
határozata a Mûvészetek Háza ?Általános Mûvelõdési Központ, Városi Könyvtár, Cziffra György 
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény közmûvelõdési és közgyûjteményi tevékenységérõl szóló 2011. 
évi beszámolójának és 2012. évi munkatervének jóváhagyásáról 
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselõ-testület javasolja az Ügyrendi, Oktatási és 
Kulturális Bizottságnak, hogy a Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének Szervezeti és 
mûködési szabályzatáról szóló 12 /2011. (IV. 04.) rendeletének 2. számú mellékletében átruházott 
hatáskörében a Mûvészetek Háza, Általános Mûvelõdési Központ, Városi Könyvtár, Cziffra György 
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény közmûvelõdési és közgyûjteményi tevékenységérõl szóló 2011. évi 
beszámolóját és 2012. évi munkatervét jóváhagyja. 
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: polgármester
 
Az NNÖ a határozatot 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta. 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. napirendi pont

Nemzetiségi Egyesületek 2012. évi támogatásának megbeszélése
 
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Tájékoztatta a jelenlévõket, hogy kizárólag azok az egyesületek kaphatnak 
támogatást, akik az elõzõ évi támogatás összegével hiánytalanul elszámoltak és a 2012-re szóló kérelmet 
beadták. 
 
Sax László elnök: Elmondta, hogy a 2012. évben a tavalyi évben adott támogatási összegek 90%-át tudják 
biztosítani az egyesületek részére. A támogatási összeg fennmaradó 10%-ról feltehetõen második félévben 
és az esetlegesen beérkezõ kérelmek alapján fogja a Képviselõ-testület a döntést meghozni. Szavazásra tette 



fel a 2012. évi civilkeret felosztásáról szóló határozati javaslat elfogadását. 
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselõ-testületének 19/2012. (II. 27.) sz. 
határozata a 2012. évi német nemzetiségi civil keret felosztásáról 
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a benyújtott kérelmek 
és elszámolások alapján a pilisvörösvári német nemzetiségi egyesületeknek 2011. évi civil támogatásként 
megítélt összegét 10%-kal csökkentik a következõképpen és lenti összegeket a társadalmi szervezeteknek 
civil támogatásként megítélné:
 
Német Nemzetiségi Fúvószenekar: 405.000,-
Grádus Egyesület: 135.000,-
Német Nemzetiségi Táncegyüttes: 360.000,-
Német Nemzetiségi Vegyeskórus: 315.000,-
 
A civil támogatási keret fennmaradó 10 %-áról a második félévben hozza meg a döntést a Képviselõ-
testület. 
A pénzeszközátadáshoz támogatási szerzõdést kell aláírni, amely támogatási szerzõdés megkötésének 
feltétele, hogy a támogatott az elõzõ évi támogatási összeggel hiánytalanul számoljon el. A Képviselõ-
testület felhatalmazza az elnököt a megállapodások aláírására és az összegek átutalására.
 
Fedezet forrása a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetése.
 
A NNÖ a határozatot 4 igen (egyhangú) szavazattal hozta. 
 
 

9. napirendi pont
Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi programtervének elfogadása

(Et.: 47/2012.)
 
 
Sax László elnök: Ismertette a 2012. évi programtervet. Szavazásra tette fel a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat 2012. évi programtervének elfogadását 
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselõ-testületének 20/2012. (II. 27.) sz. 
határozata a 2012. évi programterv elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a 2012. évi 
programtervét a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja, amelyet a város honlapján is 
megjelentetnek.  
 
Az NNÖ a határozatot 4 igen (egyhangú) szavazattal hozta.     
 
 

10. napirendi pont
Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi munkatervének elfogadása

(Et.: 48/2012.)
 
 
Sax László elnök: Ismertette az elõterjesztést. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati 
javaslat elfogadását.
 



Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselõ-testületének 21/2012. (II. 27.) sz. 
határozata a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi munkatervének elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi munkatervét az alábbiak szerint elfogadja:
a Képviselõ-testület ülés elõtti szerdai munkanapokra tervezi rendes üléseit, melynek tervezett napirendjei a 
Képviselõ-testület napirendjét képezõ Német Nemzetiségi Önkormányzatot érintõ elõterjesztések és a csatolt 
munkaterv szerinti aktuális feladatok. 
 
A NNÖ a határozatot 4 igen (egyhangú) szavazattal hozta. 
 
 

11. napirendi pont
Trina Orchestra találkozó 2012.

 
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Szeretné, ha idõben leegyeztetnék, hogy ki fogja a fedezetet biztosítani arra, 
hogy a gyerekek kiutazhassanak erre a Gerstetten partnertelepüléssel közösen rendezett rendezvényre. 
Utazás költsége kb. 400 e forint a Mûvészetek Háza tájékoztatása szerint. Kérte az intézmény vezetõjét, 
hogy kérjenek be az utazásra vonatkozóan árajánlatokat, a diákok viszont április hónapban már utaznak erre 
az eseményre. 
 
A Képviselõ-testület tagjai beszélgetést folytattak arra vonatkozóan, hogy a diákok kiutazását hogyan tudnák 
a lekedvezõbb áron megvalósítani. 
 
Sax László elnök: Szavazásra tette fel a Trina Orchestra találkozó kiutazásával kapcsolatos határozati 
javaslat elfogadását.
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselõ-testületének 22/2012. (II. 27.) sz. 
határozata a 2012. évi Trina Orchestra találkozó elvi támogatásáról
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselõ-testülete kéri, hogy Mûvészetek Háza kérjen be 
árajánlatokat a diákok kiutazásra vonatkozóan és a fedezetigényrõl támogatási kérelemben tájékoztassa a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselõ-testületét. A Képviselõ-testület a támogatásról az árajánlat 
ismeretében hoz döntést. A Képviselõ-testület elviekben támogatja a Trina Orchestra 2012. évi találkozót, 
amelynek keretében Pilisvörösvár, Gerstetten és Cebazat zenész diákjai találkoznak Franciaországban 
továbbképzés céljából.
 
A NNÖ a határozatot 4 igen (egyhangú) szavazattal hozta. 
 
 

12. napirendi pont
Farsangtemetésrõl beszámoló

 
 
Sax Ibolya elnökhelyettes: Elmondta, hogy a hagyományos, vidám farsangtemetés 2012. február 21-én 18-
23 óráig került megrendezésre a Mûvészetek Házában.
 
 A program felépítésérõl, tapasztalatokról megbeszélést folytattak.
 
Sax László elnök: Szavazásra tette fel a farsangtemetéssel kapcsolatos határozati javaslat elfogadását.
 



Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselõ-testületének 23/2012. (II. 27.) sz. 
határozata a 2012. évi Farsangtemetésrõl szóló beszámoló elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2012. évi hagyományos 
farsangtemetést nagy lakossági és egyesületi részvétel mellett 2012. 02. 21-én nagy sikerrel megrendezte. A 
hagyományos farsangtemetésen igényes programmal részt vettek a helyi német nemzetiségi egyesületek. A 
farsangtemetéssel kapcsolatos számlák átutalására a Képviselõ-testület az elnököt felhatalmazza, a 
farsangtemetéssel kapcsolatos beszámolót elfogadja.
 
Fedezet forrása a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetése.
 
A NNÖ a határozatot 4 igen (egyhangú) szavazattal hozta. 
 
 

13. napirendi pont
Egyebek

 
 
Sax László elnök: Szavazásra tette fel a Fúvóstalálkozó támogatásának határozati javaslat elfogadását.
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselõ-testületének 24/2012. (II. 27.) sz. 
határozata a 2012. évi Német Nemzetiségi Regionális Fúvóstalálkozó támogatásáról
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Német Nemzetiségi 
Fúvósegyesület kérelme alapján a 2012. április 28-án a városban megrendezésre kerülõ Német Nemzetiségi 
Regionális Fúvóstalálkozó megszervezésének költségeihez hozzájárul 100 e forinttal. A találkozón részt 
vesz 11 német nemzetiségi fúvószenekar, megközelítõleg 300 fõ. A Képviselõ-testület felkéri az elnököt a 
támogatási szerzõdés megkötésére.
 
Fedezet forrása a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetése.
 
Az NNÖ a határozatot 4 igen (egyhangú) szavazattal hozta.
 
Sax László elnök: Megköszönte a jelenlévõk munkáját és bezárta az ülést.     
 

 
 

K.m.f.
 
………………………….…                                                             ….……………………
         Feldhoffer János                                                                             Sax László
     jegyzõkönyv hitelesítõ                                                                            elnök


