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Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzat
H-2085 Pilisvörösvár, Fõ út 127. tel: 06-26/330-952

Jegyzõkönyv száma: 4/2013.
 

JEGYZÕKÖNYV
amely készült 2013. március 27-én, 1700 órakor

a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselõ-testületének
rendes nyílt ülésén

 
 
Helye: Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal, jegyzõi szoba
 
Jelen vannak: Sax László elnök, Sax Ibolya elnökhelyettes, Szabóné Bogár Erika képviselõ, Feldhoffer 
János képviselõ 
 
Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal részérõl jelen van: Gromon István polgármester, dr. Krupp 
Zsuzsanna jegyzõ  
 
Sax László elnök: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselõ-testület 4 fõvel 
határozatképes, és az ülést a Szervezeti és mûködési szabályzatnak megfelelõen hívták össze. Szavazásra 
tette fel a napirendi pontok és a napirendek sorrendjének elfogadását. 
 
A Képviselõ-testület a napirendeket 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.  
 
 
Napirendi pontok:
 

1.      Szerepvállalás a pilisvörösvári „Falumúzeum” (Heimatmuseum) Helytörténeti Gyûjteményének 
gondozásában (Et.: 74/2013.)

2.      A Mûvészetek Háza ? Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár intézményvezetõi 
pályázati kiírása (Et.:71/2013.)

3.      A Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenntartott óvodák mûködési körzeteinek módosítása 
(Et.:73/2013.)

4.      Trina megbeszélés
5.      Egyebek

 
 

1. napirendi pont
Szerepvállalás a pilisvörösvári „Falumúzeum” (Heimatmuseum) Helytörténeti Gyûjteményének 

gondozásában (Et.:74/2013.)
 
 
Sax László elnök: Véleménye szerint ez egy értékes lépés volt mind a Város, mind a Hagyományõrzõ 
Egyesület részérõl. Egyrészt a múzeum vezetõjének segítséget nyújtanak, másrészt reméli, hogy olyan 
kiállításokat szerveznek majd, ami a város számára egyértelmûvé teszi a múzeum értékét. Itt megjegyzi, 
hogy a múzeum ünnepélyes átadására 1993. augusztus 16-án került sor, így az idén ennek az eseménynek 20 
éves jubileuma lesz, ezért javasolja, hogy erre az idõpontra szervezzenek egy kiállítást a Vörösvári Napok 
keretén belül.
A kész programtervezet elkészítése után döntene a Képviselõ-testület arról, hogy támogatják-e további 
összeggel a 20 éves jubileumi kiállítás megszervezését.
Szavazásra tette fel a Falumúzeum megalapításának 20 éves jubileumi ünnepsége megszervezésével 
kapcsolatos felkérés elfogadását.



 
Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 31/2013. (III. 27.) sz. 
határozata a „Falumúzeum” (Heimatmuseum) 20 éves jubileumi ünnepség megszervezésérõl  
 
Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselõ-testülete javasolja, hogy kérjék fel a 
Mûvészetek Háza igazgatóját, hogy a „Falumúzeum” (Heimatmuseum) 20 éves jubileumi ünnepsége 
alkalmából szervezzen meg egy kiállítást, illetve tegyen javaslatot a jubileumi ünnepség és kiállítás 
elõkészítésére.
A kiállítás idõpontja: 2013. augusztus 16., amelyet a Vörösvári Napok megnyitója keretében lehetne 
megtekinteni.  
 
Az NNÖ a határozatot 4 igen (egyhangú) szavazattal hozta. 
 
Sax László elnök: Szavazásra tette fel a Hagyományõrzõ Egyesület civil kereten belüli támogatásának 
elfogadását. A Hagyományõrzõ Egyesület civil támogatásáról ebben az évben még nem döntöttek, de 250 e 
forintot tartalékoltak a költségvetésükben erre a célra.
 
Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 32/2013. (III. 27.) sz. 
határozata a Hagyományõrzõ Egyesület civil kereten belüli támogatásáról
 
Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Hagyományõrzõ 
Egyesület részére 250 e forintos támogatást ítél meg az egyesület mûködésére, a helytörténeti gyûjtemény 
gondozására és a 20 éves jubileumi kiállítás lebonyolítására a költségvetési határozat civil keretén belül.  
A pénzeszközátadáshoz támogatási szerzõdést kell aláírni és a felhasznált támogatással szabályszerûen 
elszámolni.
A Képviselõ-testület felhatalmazza az elnököt a megállapodás aláírására és az összeg átutalására.
 
Fedezet forrása a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének civil kerete.
 
Az NNÖ a határozatot 4 igen (egyhangú) szavazattal hozta. 
 
Sax László elnök: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ eredeti határozati javaslatot, amely a 
Hagyományõrzõ Egyesülettel való négyoldalú együttmûködési megállapodást jelenti.
 
Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 33/2013. (III. 27.) sz. 
határozata a „Falumúzeum” (Heimatmuseum) Helytörténeti Gyûjteményének gondozásában való 
szerepvállalásról
 
A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete javasolja, hogy a Képviselõ-
testület a négyoldalú együttmûködési megállapodás keretében vállaljon szerepet a Pilisvörösvári 
Hagyományõrzõ Egyesület által mûködtetett „Falumúzeum” (Heimatmuseum) Helytörténeti 
Gyûjteményének gondozásában. 
 
A szerepvállalás keretében az önkormányzat

-         a Mûvészetek Háza részére a jelenlegi személyi állományát bõvítve egy fél középfokú vagy 
felsõfokú szakirányú (muzeológus) státuszt biztosít, továbbá a Helytörténeti Gyûjtemény 
gondozásával kapcsolatos feladatokhoz a 2013. évben 250 ezer forintos célkeretet biztosít,

-         módosítja a Mûvészetek Háza Alapító okiratát, s annak telephelyeként a Fõ u. 82. (könyvtár) 
mellett megjelöli a Fõ u. 104-et is (volt Szmrek trafik), ahol a Mûvészetek Háza részére 2 helyiséget 
biztosít (a két épületszárny találkozásához hozzáépített két kisebb helyiség, összesen 23,2 m2

valamint az udvari melléképület) idõszaki helytörténeti kiállítások és hagyományõrzõ rendezvények 
megszervezésére.



Az NNÖ javasolja, hogy a Képviselõ-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a jelen határozat 
mellékletét képezõ Együttmûködési megállapodást írja alá.
Az NNÖ javasolja, hogy a Képviselõ-testület kérje fel a jegyzõt a költségvetési rendelet módosításának és a 
Mûvészetek Háza alapító okirata módosításának elõkészítésére.
Az NNÖ javasolja, hogy a Képviselõ-testület kérje fel a polgármestert, hogy a Mûvészetek Háza alapító 
okiratának fenti tartalmú módosítását terjessze a Képviselõ-testület elé. 
A Német Nemzetségi Önkormányzat Képviselõ-testülete felhatalmazza az elnököt a négyoldalú 
megállapodás aláírására a következõk szerint:

Együttmûködési megállapodás

A PILISVÖRÖSVÁRI „FALUMÚZEUM” (HEIMATMUSEUM) KÖZÖS MÛKÖDTETÉSÉRE

(Elfogadva …. /2013. (…..) Kt. sz. határozattal.)
 
 
amely létrejött egyrészrõl 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata (székhelye: 2085 Pilisvörösvár, Fõ tér 1., képviseli: Gromon István 
polgármester, törzsszáma: 730127, adóigazgatási azonosító száma: 15730129-2-13, bankszámlaszáma: 
14100024-11787949-02000004, statisztikai számjele: 15730129-8411-321-13), mint társfenntartó
(a továbbiakban: Önkormányzat),
 
a Mûvészetek Háza – Általános Mûvelõdési Központ és Városi Könyvtár (székhelye: 2085 Pilisvörösvár, Fõ 
u. 127., képviseli: Berkiné Balasi Anikó igazgató, törzsszáma: ……….., adóigazgatási azonosító 
száma: ………….., bankszámlaszáma: ………………, statisztikai számjele: ……………….), mint 
feladatellátó, továbbá
 
a Pilisvörösvári Hagyományõrzõ Egyesület (székhelye: 2085 Pilisvörösvár, Kápolna u. 10.
képviseli: Gromon Andrásné elnök, adóigazgatási azonosító száma: 15799658-1-41) 
mint alapító, tulajdonos és fenntartó (a továbbiakban: Egyesület) valamint
 
a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzat (székhelye: 2085 Pilisvörösvár, Fõ tér 1., képviseli: Sax 
László elnök, törzsszáma: ………………, adóigazgatási azonosító száma: ……………, 
bankszámlaszáma: ………………., statisztikai számjele: …………………), 
mint támogató, társfinanszírozó,
 
(a továbbiakban együtt: Felek) között, alulírott helyen és napon, a következõ feltételekkel:

 
ELÕZMÉNYEK

 

1.      Gromon Andrásné pilisvörösvári polgár magán-elhatározásból 1976 óta folyamatosan gyûjtötte 
Pilisvörösvár helytörténeti anyagát. 1990. december 19-én megalakította a Pilisvörösvári 
Hagyományõrzõ Egyesületet. 

 
2.      Az egyesület 1992-ben a Német Belügyminisztériumhoz (Bundesministerium des Innern) benyújtott 

pályázatán elnyert 126.000 DM felhasználásával megvásárolta és felújította a Kápolna u. 10. sz. alatti 
épületet, és abban – jelentõs helyi társadalmi összegfogással – berendezte a Falumúzeumot.  A múzeum 
ünnepélyes átadására1993. augusztus 16-án került sor.

 



3.      A Falumúzeum (Heimatmuseum) felavatása óta a Hagyományõrzõ Egyesület tartja fenn, mûködteti és 
üzemelteti a múzeumot. Az egyesület elnöke, Gromon Andrásné Mici néni nemrég ünnepelte 85. 
születésnapját. Idõs kora miatt a múzeum gondozása egyre nagyobb nehézséget jelent számára, ezért az 
önkormányzat segítségét kérte. 

 
4.      Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 20/2013. (II. 07.) Kt. sz. határozatában 

úgy döntött, hogy ajánlatot tesz a Pilisvörösvári Hagyományõrzõ Egyesületnek a „Falumúzeum” 
(Heimatmuseum) közös mûködtetésére. 

 
5.      Az ajánlat alapján Felek tárgyalásokat folytattak, s a tárgyalások alapján jelen Együttmûködési 

megállapodást dolgozták ki, amelynek keretében az Önkormányzat 2013. május 1-jei hatállyal 
társfenntartóként szerepet vállal a Falumúzeum mûködtetésében.

 
6.      A Pilisvörösvári Hagyományõrzõ Egyesület kizárólagos tulajdonát képezi a Pilisvörösvár, Kápolna u. 

10. számú ingatlan, melyben az egyesület a Falumúzeumot mûködteti. A múzeum kiállítási anyagát 
képezõ Helytörténeti gyûjtemény Gromon Andrásné magántulajdona. 

 
7.      Felek egybehangzó közös meggyõzõdése, hogy a „Falumúzeum” és az abban elhelyezett Helytörténeti 

gyûjtemény Pilisvörösvár számára maradandó, alapvetõ és pótolhatatlan értéket képviselnek. A 
múzeumban elhelyezett régi népi ruhák, bútorok, szerszámok, kézimunkák, könyvek, fotók, 
dokumentumok, magnó-, dia és videofelvételek közösségünk (a pilisvörösvári német nemzetiség, a Római 
Katolikus Egyházközség, a helyi bányász közösség, az egyesületek és civil szervezetek) elmúlt 100 éves 
történetének szinte minden területét megörökítik. 

 

8.      A múzeum jövõjének megnyugtató rendezése hosszú évek óta megoldatlan probléma, melyre a legjobb 
megoldásnak az mutatkozik, hogy az önkormányzat egy együttmûködési megállapodás keretében részt 
vállal a múzeum mûködtetésében. 

 
9.      Jelen megállapodás aláírásával az Önkormányzat részfeladatokat vállal a Falumúzeum 

mûködtetésében, a Német Nemzetiségi Önkormányzat pedig támogatói feladatokat vállal. A Falumúzeum 
közös mûködtetésének részletes szabályait a Felek az alábbiak szerint állapítják meg.

 
I.       A Hagyományõrzõ Egyesület jogai és kötelességei

 
1.      A Kápolna u. 10. sz. alatti ingatlan fenntartása és a Falumúzeum mûködtetése (rezsi, karbantartás, 

felújítás) változatlanul az Egyesület, mint tulajdonos és fenntartó feladata. 
2.      Az Egyesület vállalja, hogy Helytörténeti Gyûjtemény rendezéséhez, kezeléséhez szükséges adatokat, 

információkat az átvevõvel haladéktalanul megosztja, a gyûjtemény kezelésében, szakszerû 
gondozásában és a falumúzeum mûködtetésében a Mûvészetek Házával együttmûködik.

3.      Az egyesületnek egyetértési joga van az önkormányzat által a Mûvészetek Háza részére biztosított fél 
muzeológusi státusz betöltésénél.

 
II.     Az Önkormányzat jogai és kötelességei

 
1.      A Falumúzeum mûködtetésében való részvételhez az önkormányzat a Mûvészetek Háza részére – az 

intézmény jelenlegi személyi állományát bõvítve – egy 0,5 középfokú vagy felsõfokú szakirányú 
(muzeológus) státuszt biztosít. A státuszt a Mûvészetek Háza vezetõje a Hagyományõrzõ Egyesület 
elnökével egyetértésben tölti be. 

2.      A Falumúzeum mûködtetésével kapcsolatos részfeladatok ellátáshoz az önkormányzat a 2013. évben 
egy 250 ezer forintos keretet biztosít a Mûvészetek Háza költségvetésében, mely keret kizárólag a 
Helytörténeti Gyûjtemény gondozásával, bemutatásával kapcsolatos célokra használható fel. 



3.      Az önkormányzat a Fõ u. 104. sz. önkormányzati tulajdonú épületben a Mûvészetek Háza részére 
telephelyként 2 helyiséget biztosít helytörténeti kiállítások és hagyományõrzõ rendezvények 
megszervezésére. A két helyiség mûködtetésével kapcsolatos költségeket (rezsi, takarítás) az 
Önkormányzat a Mûvészetek Háza költségvetésében biztosítja.

 
III.   A Mûvészetek Háza jogai és kötelességei

 
1.      A Mûvészetek Háza javaslatokat tesz és konkrét segítséget nyújt az Egyesületnek minden olyan feladat 

ellátásában, amely a Helytörténeti Gyûjtemény anyagának megfelelõ színvonalú bemutatásához 
szükséges, így különösen  az alábbi területeken:
-         a Múzeumban elhelyezett és bemutatott Helytörténeti gyûjtemény anyagának szakszerû gondozása 

és bemutatása, 
-         a tárgyak katalogizálása, 
-         a látogatók fogadása,
-         események, rendezvények megszervezése,
-         a Falumúzeum Házirendjének és SZMSZ-ének elkészítése, melyekben meg kell határozni a 

Falumúzeum nyitva tartásának idejét, a vendégek fogadásának módját, a Falumúzeum mûködésének 
rendjét stb.,

-         pályázatírás.
 
2.      A Mûvészetek Háza azon munkatársát, aki a Falumúzem mûködtetésében közremûködik, a Mûvészetek 

Háza igazgatója nevezi ki, s felette a munkáltatói jogokat gyakorolja.
 

IV.   A Német Nemzetiségi Önkormányzat jogai és kötelességei
 

1.      A Német Nemzetiségi Önkormányzat vállalja, hogy a 2013. évi költségvetésében 250.000,- Ft civil 
támogatást biztosít az Egyesületnek a Helytörténeti gyûjtemény gondozására.

2.      A Német Nemzetiségi Önkormányzat vállalja, hogy a késõbbiekben a mindenkori éves költségvetésében 
lehetõségei szerint támogatást biztosít az Egyesületnek a Falumúzeum mûködtetéséhez az általa 
megnevezett célokra.

 
V.     A megállapodás megszûnése

 
1.      A megállapodást Felek 2013. május 1-jétõl határozatlan idõtartamra kötik. 
2.      Jelen szerzõdés megszûnik, ha azt bármelyik fél a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatával, 6 

hónapos felmondási idõvel megszünteti. 
3.      Jelen együttmûködési megállapodást bármelyik fél 30 napos hatállyal felmondhatja, amennyiben a 

másik fél nem tartja magát jelen Együttmûködési megállapodásban rögzített kötelezettségéhez. 
 
 

VI.   Egyéb rendelkezések
 

1.      A szerzõdést a Felek írásban jogosultak módosítani vagy kiegészíteni. 
2.      Felek a közös mûködtetési feladatokkal ügyében kapcsolattartóként az alábbi személyeket jelölik meg:

a)      A Mûvészetek Háza részérõl: dr. Berkiné Balassi Anikó, intézményvezetõ (e-mail: 
mhigazgato@mhpv.hu, mb: .......................)

b)      Az Egyesület részérõl: Gromon Andrásné elnök (tel: 26/330-162)
3.      Felek megállapodnak abban, hogy a szerzõdésbõl adódó, vagy azzal kapcsolatban felmerülõ vitákat 

vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezik. Esetleges jogvitájukra pertárgyértéktõl függõen a 
Buda-környéki Járási Bíróságkizárólagos illetékességét kötik ki.

4.      A szerzõdésre egyebekben a Ptk. elõírásai, valamint a szerzõdésben hivatkozott egyéb vonatkozó 
jogszabályok az irányadóak.

mailto:mhigazgato@mhpv.hu
mailto:mhigazgato@mhpv.hu


5.      Szerzõdõ Felek a szerzõdést együttesen elolvasták, és a közös értelmezést követõen, mint akaratukkal 
mindenben megegyezõt, cégszerûen aláírták.

6.      A szerzõdés a mellékleteivel együtt érvényes.
 
Kelt: Pilisvörösvár, 2013. április 
 
 
........................................................................ 
  Pilisvörösvár Város Önkormányzata
                Gromon István 
                  polgármester

            
Pilisvörösvári Hagyományõrzõ Egyesület
              Gromon Andrásné
                      elnök
 

 
Mûvészetek Háza

Berkiné Balasi Anikó
igazgató

            
 Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önk.

Sax László
elnök

 
   

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

2. napirendi pont
A Mûvészetek Háza – Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár intézményvezetõi 

pályázati kiírása (Et.:71/2013.)
 
 
Sax László elnök: Ismertette az elõterjesztést. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati 
javaslatot.
 
Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 34/2013. (III. 27.) sz. 
határozata a Mûvészetek Háza – Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár 
intézményvezetõi pályázati kiírásáról
 
A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete javasolja, hogy a Képviselõ-
testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi törvényben, a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló törvény 20-23. §-ában, illetve a végrehajtására kiadott 150/1992. (XI. 20.) 
Kormányrendelet 6-7. §-ában biztosított jogkörében eljárva a Mûvészetek Háza ? Kulturális Központ és 
Városi Könyvtár, Pilisvörösvár magasabb vezetõi megbízására az alábbi pályázati kiírást jelentesse meg az 
Oktatási és Kulturális Közlönyben:
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Mûvészetek Háza ? Kulturális Központ és Városi Könyvtár magasabb vezetõi 

feladatainak ellátására
 
Pályázat kiírója: Pilisvörösvár Város Önkormányzat
 
A pályáztatott munkaviszony jellege: közalkalmazotti jogviszony 
 
Ellátandó feladat: a magasabb vezetõi feladatok mellett a közmûvelõdési szakember I. feladatainak 
ellátása; az intézmény egyszemélyi felelõs vezetése, emellett a közmûvelõdési, mûvelõdés-szervezõi 
feladatok ellátása. 
 
Pályázati feltételek:



-         Felsõfokú közmûvelõdési végzettség és szakképzettség, 

-         a Kulturális szakemberek szervezett képzési rendszerérõl, követelményeirõl és a képzés 
finanszírozásáról szóló 1/200. (I. 14.) NKÖM rendelet szerinti akkreditált, vezetési- szervezési-
vezetõi tanfolyam,

-         legalább 5 éves vezetõi gyakorlat,

-         legalább 5 év szakmai gyakorlat,

-         büntetlen elõélet, 

-         német nyelvtudás elõnyt jelent, 

-         felhasználói számítógépes ismeretek, 

-         közalkalmazotti jogviszony megléte, vagy létesítése.
 

Az állás betöltésének ideje: 2013. augusztus 16-tól 2018. augusztus 15-ig, 
A magasabb vezetõi megbízás ideje: határozott idejû, 5 éves.
 
A pályázatnak tartalmaznia kell:

-           az iskolai végzettséget igazoló oklevél másolatát,

-           érvényes, 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

-           szakmai önéletrajzot,

-           az intézmény mûködésére vonatkozó, helyzetelemzésre épülõ szakmai programot, vezetõi 
elképzeléseket, 

-           nyilatkozatot arról, hogy a pályázó pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez és a bírálók általi megismeréséhez hozzájárul.

 
Bérezés: Kjt. alapján + vezetõi pótlék.

 
A pályázat benyújtásának határideje: A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési 
Központ (KSZK) internetes oldalon történõ megjelenést (elõreláthatólag: 2013. április 15.) követõ 30. nap, 
elõreláthatólag: 2013. május 15.
 
 
A pályázat benyújtási helye:
Gromon István polgármester
Pilisvörösvár Város Önkormányzata
2085 Pilisvörösvár, Fõ tér 1.
 
A borítékra kérjük ráírni: „Mûvészetek Háza intézményvezetõi pályázat. Csak a pályázat-elõkészítõ 
bizottság bonthatja.”
Felvilágosítás kérhetõ az alábbi telefonszámon: 26-330-233/129, 128 (Kutasi Jánosné)
 
A pályázat elbírálásának határideje: A beadási határidõt követõ 30 nap utáni elsõ rendes Képviselõ-
testületi ülés.
 
Az NNÖ javasolja, hogy a Képviselõ-testület kérje fel a jegyzõt, hogy a pályázati kiírást a hatályos 
jogszabályok alapján hirdesse meg, a pályázat elõkészítõ bizottságot alakítsa meg.
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: jegyzõ
 



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

3. napirendi pont
A Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenntartott óvodák mûködési körzeteinek módosítása 

(Et.:73/2013.)
 
 
Sax László elnök: Ismertette az elõterjesztést.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Korábbi években több új utcát alakítottak ki, ezen utcákban gyermekek 
születtek és ezen utcák a kötelezõ felvételt biztosító mûködési körzetekbe még nem lettek besorolva. A 
mûködési körzetek felülvizsgálata és nyilvánosságra hozatala az óvodai beiratkozás elõtt szükséges. Az 
elõterjesztés mellékletét tartalmazó utcajegyzék tartalmazza azokat az utcákat, melyek eddig nem 
szerepeltek a kötelezõ felvételt biztosító mûködési körzeteknél. Az óvodavezetõkkel egyeztették az utcákat.
 
Sax László elnök: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ I. sz. határozati javaslatot.
 
Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 35/2013. (III. 27.) sz. 
határozata a Ligeti Cseperedõ Német Nemzetiségi Óvoda kötelezõ felvételt biztosító mûködési 
körzetének jóváhagyásáról
 
A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete javasolja, hogy a Képviselõ-
testület a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 49. §-ában biztosított jogkörében eljárva úgy 
döntsön, hogy a Ligeti Cseperedõ Német Nemzetiségi Óvoda kötelezõ felvételt biztosító mûködési körzetét 
a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el.
 
Áfonya utca, Akácos utca, Barackos utca, Báthory utca, Szinyei Merse Pál utcától, Bocskai utca, Csokonai 
utca, Dobó utca, Dugonics utca, Feketefenyõ utca, Gyöngyvirág utca, Hóvirág utca, Hunyadi utca, Jenõfasor 
tanya ( Mészégetõ), Kilátó utca, Kisfaludy utca, Liliom utca, Mandula köz, Mandula utca,Margita utca, Nyár 
utca ,Örömvölgy tanya, Õsz utca, Rezeda utca, Szabadság utca 110-tõl végig,  Kisfaludy utca 
keresztezõdésétõl végig Szent Erzsébet utca 128-tól végig, 135-tõl végig, Szikla köz, Szikla utca, Szondi 
utca, Tavasz utca, Tél utca,Vörösmarty utca, Zöldárok utca, Zrínyi utca

Az NNÖ a határozatot 4 igen (egyhangú) szavazattal hozta

 
Sax László elnök: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ II. sz. határozati javaslatot.
 
Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 36/2013. (III. 27.) sz. 
határozata a Ligeti Cseperedõ Német Nemzetiségi Óvoda Szabadság utcai Tagóvodájának kötelezõ 
felvételt biztosító mûködési körzetének jóváhagyásáról
 
A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete javasolja, hogy a Képviselõ-
testület a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 49. §-ában biztosított jogkörében eljárva úgy 
döntsön, hogy a Ligeti Cseperedõ Német Nemzetiségi Óvoda Szabadság utcai Tagóvodájának a kötelezõ 
felvételt biztosító mûködési körzetét a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el.
 
Béke utca, Eperjesi utca, Freiäcker utca, Gárdonyi utca, Hunyadi köz, Jókai utca, Kálvária utca, Kápolna 
utca, Lõcsei utca, Madarász Viktor utca, Major utca, MÁV Õrház, Mindszenty József utca, Nagy Imre utca, 
Ohmüller Márton utca, Õrhegy utca, Petõfi köz, Petõfi utca, Piliscsabai utca, Postakert utca, Réti Zoltán 
utca, Szabadság utca 2-tõ-108-ig, 1-tõl – a Kisfaludy út keresztezõdéséig,Szebeni utca, Szent Erzsébet 126-
ig, 133-ig, Szent Erzsébet köz, Szent János utca, Szõlõkert köz, Szõlõkert utca, Tó dûlõ, Tó utca



Az NNÖ a határozatot 4 igen (egyhangú) szavazattal hozta

 
Sax László elnök: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ III. sz. határozati javaslatot.
 
Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 37/2013. (III. 27.) sz. 
határozata a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda kötelezõ felvételt biztosító mûködési körzetének 
jóváhagyásáról
 
A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete javasolja, hogy a Képviselõ-
testület nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 49. §-ában biztosított jogkörében eljárva úgy 
döntsön, hogy a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda kötelezõ felvételt biztosító mûködési körzetét a 
jelen határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el.
Ady Endre utca, Ady Endre köz, Alkotmány utca Alma köz, Amúr utca, Aulich Lajos utca, Bányakápolna 
utca, Bányató utca, Bokor utca, Bécsi út, Budai Nagy Antal utca, Budai út, Búzavirág köz, Búzavirág utca, 
Cinege utca, Csabai út, Csalogány köz, Cseresznye utca, Csuka utca, Dália utca, Deák Ferenc utca, Derû 
utca, Erdõ utca, Fa utca, Fácán utca, Fecske utca, Fenyõfa utca, Fogas utca, Fogoly utca, Fõ utca 2-10-ig, 
Fürj utca, Gesztenye utca, Gólya utca, Görgey utca, Harcsa utca, Harcsa köz, Horgászsor utca, Ivó utca, 
Jegenye utca, Kamilla utca, Kárász utca, Kertekalja utca, Keszeg  utca, Klapka utca, Knézich utca, 
Körömvirág utca, Körte utca, Kövirózsa utca, Lahner György utca, Makkos utca, Lapály utca, Lepke köz, 
Liliom köz, Liszt Ferenc utca, Magán utca, Margaréta köz, Margaréta utca, Mátyás király utca, Menyecske 
utca, Muttnyánszky köz, Muskátli köz, Napsugár utca, Nyárfa utca, Nyírfa utca, Orgona köz, Õzike utca, 
Pataksor utca, Pihenõ utca, Pinty köz, Pisztráng utca, Ponty utca, Rákóczi köz, Rákóczi utca, Régitemetõ 
utca, Remetei utca, Rövid utca, Sas utca, Sas köz, Semmelweis köz, Seregély utca, Sirály utca, Sramli utca, 
Szabolcs utca, Szentiváni út, Szilva utca, Szivárvány köz, Szúnyog utca, Telepes utca, Tölgy utca, Útõrház, 
Ürgemalom dûlõ, Vadrózsa  utca, Vájár utca, Vigadó utca, Võlegény utca, Völgy utca
 
Az NNÖ a határozatot 4 igen (egyhangú) szavazattal hozta
 
Sax László elnök: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ IV. sz. határozati javaslatot.
 
Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 38/2013. (III. 27.) sz. 
határozata a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda Grádus Tagóvodájának kötelezõ felvételt 
biztosító mûködési körzetének jóváhagyásáról
 
A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete javasolja, hogy a Képviselõ-
testület a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 49. §-ában biztosított jogkörében eljárva úgy 
döntsön, hogy a Német Pilisvörösvári Nemzetiségi Óvoda Grádus Tagóvodájának kötelezõ felvételt biztosító 
mûködési körzetét a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el.
 
Akácfa utca, Akácfa köz, Angeli köz, Árpád  utca, Fõ tér, Béke utca – Postakert utca sarkáig, Cékla köz, 
Csobánkai utca, Dózsa György utca, Dózsa köz, Fischteich utca, Fõ utca 76-tól végig, 71-tõl végig, Hold 
utca, Hunyadi köz, Hõsök tere, Iflinger köz, Iskola köz, Iskola utca, Kandó Kálmán utca, Kapor utca, Katona 
József utca, Károly utca, Kossuth köz, Kossuth L. utca, Krautland utca, Lévai utca, Lévai köz, Madách utca, 
Mozi köz, Munkácsy utca, Peller köz, Puskin köz, Puskin utca, Retek utca, Saláta utca, Szegfû utca, Szent 
Flórián utca, Flórián köz, Táncsics köz, Táncsics Mihály utca, Templom köz, Templom tér, Tompa Mihály 
utca, Torma utca, Törökkút utca, Várkert utca, Városház köz, Vásár tér, Vásár utca, Zöldfa utca
 
Az NNÖ a határozatot 4 igen (egyhangú) szavazattal hozta
                
Sax László elnök: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ V. sz. határozati javaslatot.
 



Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 39/2013. (III. 27.) sz. 
határozata a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda Széchenyi utcai Tagóvodájának kötelezõ 
felvételt biztosító mûködési körzetének jóváhagyásáról
 
A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete javasolja, hogy a Képviselõ-
testület nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 49. §-ában biztosított jogkörében eljárva úgy 
döntsön, hogy a Német Pilisvörösvári Nemzetiségi Óvoda Széchenyi utcai Tagóvodájának kötelezõ felvételt 
biztosító mûködési körzetét a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el.
 
Arany János utca, Árnyas utca, Attila köz, Attila utca, Bartók Béla utca, Báthory utca Szinyei Merse Pál 
utcáig, Bethlen Gábor utca, Bem utca, Berzsenyi utca, Csendbiztos utca, Diófa utca, Egressy Béni utca, 
Erkel Ferenc utca, Fõ utca 1-69-ig,12-tõl 74-ig, Fürdõ köz, Fürdõ utca, Görbe utca, Határ utca, Honvéd utca, 
Ipartelep utca, Iskolakert utca, József Attila utca, Kodály Zoltán utca, Kölcsey Ferenc utca, Mária utca, 
Mészáros Lázár utca, Mikszáth Kálmán utca, Nagyvárai utca, Nefelejts köz, Pacsirta utca, Plébánia köz, 
Pozsonyi köz, Pozsonyi utca, Rózsa utca, Solymári utca, Szapolyai utca, Szárcsa utca, Széchenyi utca, Szent 
Imre utca, Szent István utca, Szent László utca, Szinnyei- Merse Pál utca, Tövis utca, Tûzoltó utca, Vágóhíd 
köz, Vágóhíd utca, Vajda János utca, Vasút köz, Vasút utca, Vasútállomás
 
Az NNÖ a határozatot 4 igen (egyhangú) szavazattal hozta 
 
 
 
 

4. napirendi pont
Trina megbeszélés

 
 

dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Tájékoztatásképpen elmondta, hogy a rendezvényre a meghívókat kiküldték 
a Gröbenzelli, Cebazati, Schrambergi és Gerstetteni vendégek részére. Helga Winklerrel való beszélgetés 
során derült ki, hogy 40 fõs delegáció érkezik majd Gerstettenbõl. A 40 fõs delegáció résztvevõi busszal 
érkeznek. Részben van szállása a politikusoknak, viszont megoldás lenne, ha esetleg magánházaknál is 
tudnának szállást biztosítani a vendégek számára. A rendezvényen résztvevõ gyerekek szállása megoldott, a 
Schiller Gimnázium kollégiumában. A programjuk csütörtöktõl szombatig tart, vasárnap hazautaznak.
 
A Képviselõ-testület tagjai beszélgetést folytattak a Trina rendezvény megszervezésérõl.
 
 

5. napirendi pont
Egyebek

 
 

Feldhoffer János: Tájékoztatást adott a 2013. 04. 07-i koncert részleteirõl, mely az elsõ Pilisvörösvári 
Fúvószenekar 120 évvel ezelõtti megalakulásának évfordulója alkalmából kerül megrendezésre. A koncertre 
a belépõjegy 500 forint/fõ, melyet a Pilisvörösvári Fúvószenekar felajánl a Trina rendezvény szervezési 
költségeihez. Javasolja, a rendezvény fõvédnökeinek Gromon István polgármestert és Sax László NNÖ 
elnököt.
 
Sax László elnök: Javasolja, hogy a koncerten a polgármesteri köszöntés után tájékoztatást kapjanak a 
vendégek a „Trina Orchestra” háromoldalú fúvószenekar találkozójáról.
 
Sax Ibolya elnökhelyettes: Javaslatot tett arra vonatkozóan, hogy a régi temetõ helyére egy emléktábla 
kerüljön.
 



Sax László elnök: Megköszönte a képviselõk munkáját és bezárta az ülést. 
 
 
 

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


