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Német Nemzetiségi Önkormányzat Pilisvörösvár 

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

Jegyzõkönyv száma: 6/2011.
 

JEGYZÕKÖNYV
amely készült 2011. május 25-én, 1700 órakor

a Német Nemzetiségi Önkormányzat, Pilisvörösvár Képviselõ-testületének 
rendes nyílt ülésén 

 
 
Helye: Pilisvörösvár Város Polgármesteri Hivatala, Jegyzõi szoba
 
Jelen vannak: Sax László elnök, Sax Ibolya elnökhelyettes, Szabóné Bogár Erika, Feldhoffer János 1742

-kor érkezett
 
Jelen vannak a Polgármesteri Hivatal részérõl: Gromon István polgármester, dr. Krupp Zsuzsanna 
jegyzõ, Kutasi Jánosné oktatási referens
 
Sax László elnök: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselõ-testület 3 fõvel 
határozatképes. Szavazásra tette fel a napirendek sorrendjének elfogadását. 
 
A Képviselõ-testület a napirendeket 3 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta. 
 
Napirendi pontok:

 
1. Döntés-elõkészítõ szakmai javaslat az önkormányzati intézményi gazdálkodás módosítására (Et.: 

126/2011.) 
2. A Német Nemzetiségi Óvoda, Pilisvörösvár (Gradus tagóvoda) részére 1 fõ dajka státusz további 

biztosítása (Et.: 101/2011.) 
3. Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenntartott Német Nemzetiségi Óvoda, Pilisvörösvár Alapító 

okiratának módosítása, módosító okiratának jóváhagyása (Et.: 108/2011.) 
4. Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenntartott Ligeti Cseperedõ Német Nemzetiségi Óvoda, 

Pilisvörösvár Alapító okiratának módosítása, módosító okiratának jóváhagyása (Et.: 107/2011.) 
5. Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenntartott Templom Téri Német Nemzetiségi Általános 

Iskola, Pilisvörösvár Alapító okiratának módosítása, módosító okiratának jóváhagyása (Et.: 
104/2011.) 

6. Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenntartott Német Nemzetiségi Általános Iskola, 
Pilisvörösvár Alapító okiratának módosítása, módosító okiratának jóváhagyása (Et.: 106/2011.) 

7. Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenntartott Mûvészetek Háza - Általános Mûvelõdési 
Központ, Városi Könyvtár, Cziffra György Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Alapító okiratának 
módosítása, módosító okiratának jóváhagyása (Et.: 109/2011.) 

8. Egyebek 
 

 
 
 
 
 
 

1. napirendi pont



Döntés-elõkészítõ szakmai javaslat az önkormányzati intézményi gazdálkodás módosítására (Et.: 
126/2011.)

 
 
Gromon István polgármester: Elmondta, az 1989/90-es rendszerváltozása után, az önkormányzatok 
megalakulásakor Pilisvörösváron az önkormányzati intézmények gazdálkodási feladatait a Gazdasági Ellátó 
Szervezet (GESZ) látta el, 6 fõvel. Késõbb a Képviselõ-testület 1991. szeptember 31-én az 50/1991. Kt. sz. 
határozatával a GESZ-t megszûntette, és önállóan gazdálkodó intézményeket hozott létre. Pár évvel késõbb 
felmerült, hogy ismét szükséges lenne a GESZ létrehozása.
Az intézményeink gazdálkodásának egyszerûbb, gazdaságosabb, átláthatóbb és hatékonyabb 
mûködtetésének megvalósítása érdekében célszerûnek látszik Gazdasági Ellátó Szervezet (GESZ) 
létrehozása.
Ma már egy intézménynek a pénzügyi, gazdálkodási része olyan bonyolult jogszabályok betartásával kell 
hogy mûködjön, melynek a szabályszerû ellátása még egy becsületes, jó szándékú hozzáállás esetén is 
komoly feladat. A belsõ ellenõrzések és különbözõ vizsgálatok során mindig megkérdezte az ellenõröket, 
hogy mit tapasztalnak az intézmények gazdálkodása terén. Sajnos a visszajelzések alapján a gazdálkodást 
ellátó dolgozók szakmailag nem kellõen felkészültek, egyedül végzik a feladatokat, és ráadásul rájuk 
nehezedik az igazgató nyomása, aki elvárásokat támaszt feléjük.
Úgy érzi, az intézmények „könnyelmûen” kezelik a pénzügyeket. A GESZ esetében a finanszírozás heti 
ütemezésben történne, a konkrét fizetnivalók listája alapján. Úgy érzi, az intézmények egy hatalmas 
felelõsségtõl szabadulnának meg, a mûködésükhöz kapcsolódó szakmai munkára tudnának koncentrálni. 
Elmondta, hogy a legtöbb környezõ településen GESZ mûködik. A szentendrei GESZ vezetõjével sokat 
konzultáltak a részletek kidolgozása közben. A szentendrei vezetõ véleménye szerint ma már egyik 
intézményvezetõ sem választaná az önálló gazdálkodást Szentendrén.  
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: A részben önálló (önállóan mûködõ) intézményekhez hasonlóan, ahol a 
jegyzõ végzi az ellenjegyzést, a kötelezettségvállalásokat a GESZ vezetõ ellenjegyezné. A személyi 
kérdésekbe nincs, a dologi kérdésekbe van beleszólása a GESZ-nek. 
 
Sax Ibolya elnökhelyettes: A két óvodánál nincs egy gazdasági ügyintézõ sem? 
 
Kutasi Jánosné, oktatási referens: Az óvodatitkár a gazdasági ügyintézõ egyben. 
 
Feldhoffer János 1742-kor érkezett
 
A Képviselõ-testület létszáma 4 fõre módosult.
 
Gromon István polgármester: Az állását minden dolgozónak biztosítják, azzal a különbséggel, hogy 
néhányan a Hivatal épületében fogják a munkájukat végezni. Elmondta, hogy a Pénzügyi, Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság egyhangúan támogatta az elõterjesztést. 
 
Sax László elnök: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
Német Nemzetiségi Önkormányzat, Pilisvörösvár Képviselõ-testületének 46/2011. (V. 25.) sz. 
határozata az intézmények gazdálkodási jogkörének módosításáról
 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat, Pilisvörösvár Képviselõ-testülete javasolja Pilisvörösvár Város 
Önkormányzata Képviselõ-testületének, hogy úgy döntsön, hogy a költségvetési szervek szakmai 
önállóságának fenntartásával, intézményeink gazdálkodásának egyszerûbb, gazdaságosabb, átláthatóbb és 
hatékonyabb mûködtetésének megvalósítása érdekében 2011. július 1-jétõl a következõ intézményei 
gazdálkodásának ellátására megalakítja a Gazdasági Ellátó Szervezetet (GESZ):
 

1. Német Nemzetiségi Óvoda, Pilisvörösvár
2. Ligeti Cseperedõ Német Nemzetiségi Óvoda, Pilisvörösvár



3. Templom Téri Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola, Pilisvörösvár
4. Német Nemzetiségi Általános Iskola, Pilisvörösvár
5. Mûvészetek Háza – Általános Mûvelõdési Központ, Városi Könyvtár, Cziffra György Alapfokú 

Mûvészetoktatási Intézmény,
6. Városi Napos Oldal Szociális Központ.

 
A GESZ önállóan mûködõ és gazdálkodó intézményként mûködik. A felügyelete alá tartozó intézmények 
önállóan mûködõ, részjogkörû intézményekként mûködnek 2011. július 1-tõl, szakmai önállóságukat a 
GESZ létrehozása nem érinti. 
Az NNÖ javasolja, hogy a Képviselõ-testület az elõterjesztésben részletezett létszámokat az alábbiak szerint 
hagyja jóvá 2011. július 1-jétõl:

1. A Képviselõ-testület a GESZ létszámát 1 fõ vezetõvel 2011. július 1-étõl 4 fõben határozza meg, 
elsõsorban az intézményi gazdasági dolgozók alkalmazásával.

2. Az önállóan mûködõ intézmények gazdasági feladatai ellátását a következõk szerint hagyja jóvá:
-          a Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Templom Téri Német Nemzetiségi Nyelvoktató 

Általános Iskola részére 1-1 fõ teljes munkaidõs gazdasági ügyintézõi státuszt biztosít,
-          a Ligeti Cseperedõ Német Nemzetiségi Óvoda és a Német Nemzetiségi Óvoda gazdasági 

ügyintézõi feladatait az intézmények óvodatitkárai látják el,
-          a Mûvészetek Háza ÁMK, Városi Könyvtár, Cziffra György Alapfokú Mûvészetoktatási 

Intézmény gazdasági feladatait 1 fõ gazdasági ügyintézõ látja el
-          a Városi Napos Oldal Szociális Központ gazdasági ügyintézõi feladatait továbbra is 1 fõ 

gazdasági ügyintézõ látja el.
Az NNÖ javasolja, hogy a Képviselõ-testület kérje fel a Jegyzõt, hogy a GESZ alapító okiratát, az 
intézményi Alapító okiratok módosítását, az Együttmûködési megállapodást és az SZMSZ-ek módosítását 
készítse elõ, s elfogadásra nyújtsa be a soron következõ Képviselõ-testületi ülésre. A 2011. évi költségvetési 
rendeletet a féléves zárást követõen jelen határozatban foglaltak szerint módosítsa, és nyújtsa be elfogadásra 
a Képviselõ-testületnek.
Az NNÖ javasolja, hogy a Képviselõ-testület kérje fel a polgármestert és a jegyzõt, hogy az álláshelyekre az 
intézmények dolgozói részére az állásajánlatokat tegye meg. 

Az NNÖ javasolja, hogy a Képviselõ-testület kérje fel a Polgármestert, hogy az intézmények vezetõit 
tájékoztassa a gazdálkodási jogkör 2011. július 1-jei módosításáról.
 
Határidõ: folyamatos és 2011. július 1.                        Felelõs: Polgármester, Jegyzõ
 
A NNÖ a határozatot 4 igen (egyhangú) szavazattal hozta. 
 

2. napirendi pont
A Német Nemzetiségi Óvoda, Pilisvörösvár (Gradus tagóvoda) részére 1 fõ dajka státusz további 

biztosítása (Et.: 101/2011.)
 
 
Sax László elnök: Ismertette az elõterjesztést. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati 
javaslat elfogadását. 

 
Német Nemzetiségi Önkormányzat, Pilisvörösvár Képviselõ-testületének 47/2011. (V. 25.) sz. 
határozata a Német Nemzetiségi Óvoda (Gradus tagóvoda) részére 1 fõ dajka státusz további 
biztosításáról
 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat, Pilisvörösvár Képviselõ-testülete javasolja Pilisvörösvár Város 
Önkormányzata Képviselõ-testületének, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben 
és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva úgy döntsön, hogy 
2011. június 30. után a Német Nemzetiségi Óvoda (Gradus tagóvoda) részére az 1 fõ dajka státuszt továbbra 
is biztosítja, mivel az intézményben feladatcsökkenés nincsen.



 
Határidõ: 2011. július 1.                                                                                 Felelõs: Jegyzõ 
 
Az NNÖ a határozatot 4 igen (egyhangú) szavazattal hozta.   
 

 
3. napirendi pont

Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenntartott Német Nemzetiségi Óvoda, Pilisvörösvár 
Alapító okiratának módosítása, módosító okiratának jóváhagyása 

(Et.: 108/2011.)
 
 
Kutasi Jánosné, oktatási referens: Elmondta, hogy az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. 
(XII. 19.) Korm. rendelet, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXXIX. törvény módosítása, továbbá 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata, mint fenntartó székhelyének a névváltozása, valamint a 
szakfeladatrend változása miatt szükséges volt a nevelési-oktatási intézmények Alapító okiratainak 
felülvizsgálata, módosítása. 
 
Sax László elnök: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
Német Nemzetiségi Önkormányzat, Pilisvörösvár Képviselõ-testületének 48/2011. (V. 25.) sz. 
határozata a Német Nemzetiségi Óvoda, Pilisvörösvár Alapító okiratának módosításáról és a Módosító 
okirat elfogadásáról
 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat, Pilisvörösvár Képviselõ-testülete javasolja Pilisvörösvár Város 
Önkormányzata Képviselõ-testületének, hogy a helyi önkormányzatokról 
 
szóló 1990. évi LXV. törvény 10. §-ának g) pontjában és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
102. §-ában biztosított jogkörében eljárva úgy döntsön, hogy a Német Nemzetiségi Óvoda, Pilisvörösvár 
Alapító okiratát, melyet - Pilisvörösvár Város Önkormányzata a Képviselõ-testülete a 130/2007. (VII. 19.) 
Kt. sz. határozatával elfogadott, a 119/2009 (VII. 23.) Kt. sz. határozatával, a 37/2010. (II. 25.)  Kt. sz. 
határozatával, valamint a 124/2010. (VII. 15.) Kt. sz. határozatával módosított, az alábbiak szerint módosítja:
 

1.         Az Alapító okirat 10. pontja az alábbiak szerint módosul:
 Felügyeleti és fenntartó szerve: Pilisvörösvár Város Önkormányzata

                                                                   2085 Pilisvörösvár, Fõ tér 1. 
2.         A 11. pont az alábbiak szerint módosul:

 Irányító szerve: Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
     2085 Pilisvörösvár, Fõ tér 1. 

3.         A 12. pont az alábbiak szerint módosul:
Alapítói jogok gyakorlója: Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-

                                                          testülete (2085 Pilisvörösvár, Fõ tér 1.)
4.      A 14. pont az alábbiak szerint módosul: 

Kötelezõ felvételt biztosító mûködési területe: Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-
testülete helyi rendeletben szabályozza 2011. szeptember 01-tõl

5.      A 19. pont törlésre kerül.
6.      A 20. pont törlésre kerül.
7.      A 21.pont törlésre kerül.
8.      A 21. pont bevezetõ része az alábbiak szerint módosul:

21.1  A költségvetési szerv alaptevékenysége (a Magyar Köztársaság 
Pénzügyminisztere által kiadott, 2010. január 01. napjától érvényes szakágazati rend szerint):

9. A 21.1. b/ pont az alábbiak szerint módosul:



 Az óvoda a gyermekek hároméves korától ellátja a területileg illetékes Rehabilitációs Szakértõi 
Bizottság véleménye, állásfoglalása alapján az ún. sajátos nevelési igényû gyermekek fejlesztését, 
nevelését a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. §-ának 29. pontja alapján:
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes elõfordulása 
esetén halmozottan fogyatékos, a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okra 
visszavezethetõ tartós és súlyos rendellenességével küzd,
b) a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okra vissza nem vezethetõ tartós 
és súlyos rendellenességével küzd, s akik a többi gyermekekkel együtt integráltan nevelhetõk. Ide 
tartozik az intézmény által nyújtott logopédiai szolgáltatás biztosítása is. 
 
TEÁOR szerint                                               KSH szakfeladat rend szerint  

Száma              Neve                                       Száma              Neve
85.10. Iskolai elõkészítõ oktatás                      851012            SNI gyermekek óvodai 

nevelése, ellátása
10. A 21.1. e/ pont az alábbiak szerint módosul:

e/ Az intézmény elvégzi, illetve ellátja a rendelkezésére álló intézményi vagyon mûködtetését. Ellátja 
az ingatlan bérbeadásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat, ellátja az építményen belül 
végzett kombinált kisegítõ szolgáltatásokat.
 
TEÁOR szerint                                               KSH szakfeladat rend szerint  

Száma              Neve                                       Száma              Neve
68.32.  Ingatlankezelés                   683200             Ingatlankezelés

                                                      682002            Nem lakóingatlan bérbeadása,
                                                                               üzemeltetése
                                                       811000           építményüzemeltetés         

                                                 890441           rövid idõtartamú 
                                                                       közfoglalkoztatás   

                                                                                   
11.   A 21.2. pont beépült az alaptevékenységek közé.
12.  A 21.3., a 21.3.1., a 21.3.2.,  és a 21.3.3. pontok  törlésre kerülnek
13.  A 27. pont bevezetõ része az alábbiak szerint módosul:

 
Gazdálkodási jogköre: önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv. 
Az NNÖ javasolja, hogy a Képviselõ-testület a jelen határozat szerinti tartalommal fogadja el a Német 
Nemzetiségi Óvoda, Pilisvörösvár Alapító okiratának Módosító okiratát, s kérje fel a jegyzõt, hogy az 
egységes szerkezetû Alapító okiratot adja ki.
Az NNÖ javasolja, hogy a Képviselõ-testület kérje fel a Jegyzõt, hogy a Módosító okiratot és az egységes 
szerkezetbe foglalt, módosított Alapító okiratot küldje meg a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi 
Regionális Igazgatóság II. Államháztartási Osztályára, valamint az Oktatási Hivatal részére, s tegyen eleget 
a nyilvántartásba vétel módosításának.
Az NNÖ javasolja, hogy a Képviselõ-testület kérje fel az intézmény vezetõjét, hogy a módosított Alapító 
okirat alapján vizsgálja felül az intézmény Szervezeti és mûködési szabályzatát, s azt nyújtsa be jóváhagyás 
céljából 2011. augusztus 15-ig a Képviselõ-testületnek.
 
Határidõ:2011. augusztus 15. az SZMSZ tekintetében,            Felelõs: Jegyzõ, Polgármester 
               2011. szeptember 1. a kötelezõ mûködési területrõl szóló helyi rendelet tekintetében,               2011. 
június 10. a törzskönyvi nyilvántartás módosítása tekintetében.

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

 
 

4. napirendi pont



Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenntartott Ligeti Cseperedõ Német Nemzetiségi Óvoda, 
Pilisvörösvár Alapító okiratának módosítása, módosító okiratának jóváhagyása (Et.: 107/2011.)

 
 
Sax László elnök: Az Alapító Okirat módosítására szintén a névváltozás, valamint a szakfeladatrend 
változás miatt van szükség. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.

 
Német Nemzetiségi Önkormányzat, Pilisvörösvár Képviselõ-testületének 49/2011. (V. 25.) sz. 
határozata a Ligeti Cseperedõ Német Nemzetiségi Óvoda, Pilisvörösvár Alapító okiratának 
módosításáról és a Módosító okirat elfogadásáról
 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat, Pilisvörösvár Képviselõ-testülete javasolja Pilisvörösvár Város 
Önkormányzata Képviselõ-testületének, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. 
§-ának g) pontjában és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. §-ában biztosított jogkörében 
eljárva úgy döntsön, hogy a Ligeti Cseperedõ Német Nemzetiségi Óvoda, Pilisvörösvár Alapító okiratát, 
melyet - Pilisvörösvár Város Önkormányzata a Képviselõ-testülete a 30/2005. (III. 31.) Kt. sz. határozatával, 
a 31/2005. (III. 31.) Kt. sz. határozatával, 212/2007. (XI. 08.) 30/2005. (III. 31.) Kt. sz. határozatával, 
119/2009 (VII. 23.) Kt. sz. határozatával, a 36/2010. (II. 25.)  Kt. sz. határozatával, valamint a 123/2010. 
(VII. 15.) Kt. sz. határozatával módosított, az alábbiak szerint módosítja:

4.         Az Alapító okirat 10. pontja az alábbiak szerint módosul:
 Felügyeleti és fenntartó szerve: Pilisvörösvár Város Önkormányzata

                                                                   2085 Pilisvörösvár, Fõ tér 1. 
5.         A 11. pont az alábbiak szerint módosul:

 Irányító szerve: Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
     2085 Pilisvörösvár, Fõ tér 1. 

6.         A 12. pont az alábbiak szerint módosul:
Alapítói jogok gyakorlója: Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-

                                                          testülete (2085 Pilisvörösvár, Fõ tér 1.)
14.  A 14. pont az alábbiak szerint módosul: 

Kötelezõ felvételt biztosító mûködési területe: Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-
testülete helyi rendeletben szabályozza 2011. szeptember 01-tõl

15.  A 19. pont törlésre kerül.
16.  A 20. pont törlésre kerül.
17.  A 21. pont törlésre kerül:
18.  21.1. pont bevezetõ része az alábbiak szerint módosul:

21.1 A költségvetési szerv alaptevékenysége (a Magyar Köztársaság 
Pénzügyminisztere által kiadott, 2010. január 01. napjától érvényes szakágazati rend szerint):

19. A 21.1. b/ pont az alábbiak szerint módosul:
 Az óvoda a gyermekek hároméves korától ellátja a területileg illetékes Rehabilitációs Szakértõi 
Bizottság véleménye, állásfoglalása alapján az ún. sajátos nevelési igényû gyermekek fejlesztését, 
nevelését a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. §-ának 29. pontja alapján:
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes elõfordulása 
esetén halmozottan fogyatékos, a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okra 
visszavezethetõ tartós és súlyos rendellenességével küzd,
b) a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okra vissza nem vezethetõ tartós 
és súlyos rendellenességével küzd, akik a többi gyermekekkel együtt, integráltan nevelhetõk. Ide 
tartozik az intézmény által nyújtott logopédiai szolgáltatás biztosítása is. 
TEÁOR szerint                                               KSH szakfeladat rend szerint  

Száma              Neve                                       Száma              Neve
85.10. Iskolai elõkészítõ oktatás                      851012            SNI gyermekek óvodai 

nevelése, ellátása
20. A 21.1. e/ pont az alábbiak szerint módosul:



Az intézmény elvégzi, illetve ellátja a rendelkezésére álló intézményi vagyon mûködtetését. Ellátja 
az ingatlan bérbeadásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat, ellátja az építményen belül 
végzett kombinált kisegítõ szolgáltatásokat.
 
TEÁOR szerint                                               KSH szakfeladat rend szerint  

Száma              Neve                                       Száma              Neve
68.32.  Ingatlankezelés                   683200             Ingatlankezelés

                                                      682002            Nem lakóingatlan bérbeadása,
                                                                               üzemeltetése
                                                       811000           építményüzemeltetés         

                                                 890441           rövid idõtartamú 
                                                                        közfoglalkoztatás  

                                                                                   
21.   A 21.2, beépült az alaptevékenységek közé.
22.  A 21.3., a 21.3.1., a 21.3.2.,  és a 21.3.3. pontok  törlésre kerülnek
23.  A 27. pont bevezetõ része az alábbiak szerint módosul:

 
Gazdálkodási jogköre: önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv 

Az NNÖ javasolja, hogy a Képviselõ-testület a jelen határozat szerinti tartalommal fogadja el a Ligeti 
Cseperedõ Német Nemzetiségi Óvoda, Pilisvörösvár Alapító okiratának Módosító okiratát, s kérje fel a 
jegyzõt, hogy az egységes szerkezetû Alapító okiratot adja ki.
 
Az NNÖ javasolja, hogy a Képviselõ-testület kérje fel a Jegyzõt, hogy a Módosító okiratot és az egységes 
szerkezetbe foglalt, módosított Alapító okiratot küldje meg a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi 
Regionális Igazgatóság II. Államháztartási Osztályára, valamint az Oktatási Hivatal részére, s tegyen eleget 
a nyilvántartásba vétel módosításának.
Az NNÖ javasolja, hogy a Képviselõ-testület kérje fel az intézmény vezetõjét, hogy a módosított Alapító 
okirat alapján vizsgálja felül az intézmény Szervezeti és mûködési szabályzatát, s azt nyújtsa be jóváhagyás 
céljából 2011. augusztus 15-ig a Képviselõ-testületnek.
 
Határidõ: 2011. augusztus 15. az SZMSZ tekintetében,           Felelõs: Jegyzõ, Polgármester 
                 2011. szeptember 1. kötelezõ mûködési területrõl szóló helyi rendelet tekintetében,                
2011. június 10. a törzskönyvi nyilvántartás módosítása tekintetében

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

 
 

5. napirendi pont
Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenntartott Templom Téri Német Nemzetiségi Általános 

Iskola, Pilisvörösvár Alapító okiratának módosítása, módosító okiratának jóváhagyása  (Et.: 
104/2011.)

 
 
Sax László elnök: Az Alapító Okirat módosítására szintén a névváltozás, valamint a szakfeladatrend 
változás miatt van szükség. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
Német Nemzetiségi Önkormányzat, Pilisvörösvár Képviselõ-testületének 50/2011. (V. 25.) sz. 
határozata a Templom Téri Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola, Pilisvörösvár Alapító 
okiratának módosításáról és a Módosító okirat elfogadásáról
 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat, Pilisvörösvár Képviselõ-testülete javasolja a Képviselõ-testületnek, 
hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. §-ának g) pontjában és a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. §-ában biztosított jogkörében eljárva úgy döntsön, hogy a Templom 
Téri Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola, Pilisvörösvár Alapító okiratát, melyet - Pilisvörösvár 
Város Önkormányzata a Képviselõ-testülete a 142/2005. (VI. 03.) Kt. sz. határozatával elfogadott, a 



40/2007. (III. 01.) Kt. sz. határozatával, a 210/2007 (XI. 08.) Kt. sz. határozatával, a 121/2009. (VII. 23.) Kt. 
sz. határozatával, valamint a 39/2010. (II. 25.)  Kt. sz. határozatával módosított, az alábbiak szerint 
módosítja:
 

7.         Az Alapító okirat  4. pontja az alábbiak szerint módosul:
 Telephelye: 2085 Pilisvörösvár, Templom tér 19.

8.         A 10. pont az alábbiak szerint módosul:
 Felügyeleti és fenntartó szerve: Pilisvörösvár Város Önkormányzata

                                                                   2085 Pilisvörösvár, Fõ tér 1. 
9.         A 11. pont az alábbiak szerint módosul:

 Irányító szerve: Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
     2085 Pilisvörösvár, Fõ tér 1. 

10.     A 12. pont az alábbiak szerint módosul:
Alapítói jogok gyakorlója: Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-

                                                          testülete (2085 Pilisvörösvár, Fõ tér 1.)
24.  A 14. pont az alábbiak szerint módosul: 

Kötelezõ felvételt biztosító mûködési területe: Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-
testülete helyi rendeletben szabályozza 2011. szeptember 01-tõl

25.  A 20. pont törlésre kerül.
26.  A 21. pont törlésre kerül.
27.  A 22. pont az alábbiak szerint módosul:

22.1 A költségvetési szerv alaptevékenysége (a Magyar Köztársaság Pénzügyminisztere által kiadott, 
2010. január 01. napjától érvényes szakágazati rend szerint):

28. A 22.1. b/ pont az alábbiak szerint módosul:
b/ Az általános iskola ellátja az 1-4 évfolyamon a területileg illetékes Rehabilitációs Szakértõi 
Bizottság véleménye, állásfoglalása alapján az ún. sajátos nevelési igényû gyermekek fejlesztését, 
nevelését a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. §-ának 29. pontja alapján:
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes elõfordulása 
esetén halmozottan fogyatékos, a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okra 
visszavezethetõ tartós és súlyos rendellenességével küzd,
b) a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okra vissza nem vezethetõ tartós 
és súlyos rendellenességével küzd, s akik a többi gyermekekkel együtt integráltan, vagy szegregáltan 
nevelhetõk. Ide tartozik az intézmény által nyújtott logopédiai és gyógytestnevelés szolgáltatás 
biztosítása is.  

 
TEÁOR 
szerinti 
száma

Neve KSH 
szakfeladatrend 

szerint száma

Neve

8520 Alapfokú oktatás          852012 Sajátos nevelési igényû 
általános iskolai tanulók 
nappali rendszerû nevelése, 
oktatása 1-4 évfolyamon

 
29. A 22.1. d/ pont az alábbiak szerint módosul:

d/ Az általános iskola ellátja az 5-8 évfolyamon a területileg illetékes Rehabilitációs Szakértõi 
Bizottság véleménye, állásfoglalása alapján az ún. sajátos nevelési igényû gyermekek fejlesztését, 
nevelését a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. §-ának 29. pontja alapján:
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes elõfordulása 
esetén halmozottan fogyatékos, a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okra 
visszavezethetõ tartós és súlyos rendellenességével küzd,
 



b) a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okra vissza nem vezethetõ tartós 
és súlyos rendellenességével küzd, s akik a többi gyermekekkel együtt integráltan, vagy szegregáltan 
nevelhetõk. Ide tartozik az intézmény által nyújtott logopédiai és gyógytestnevelés szolgáltatás 
biztosítása is.
 

TEÁOR 
szerinti 
száma

Neve KSH 
szakfeladat 
rend szerint 

száma

Neve

8520 Alapfokú oktatás          852022 Sajátos nevelési igényû 
általános iskolai tanulók 
nappali rendszerû nevelése, 
oktatása az 5-8 évfolyamon

 
30. A 22.1. i/ pont az alábbiak szerint módosul:

i/ Az intézmény elvégzi, illetve ellátja a rendelkezésére álló intézményi vagyon mûködtetését. Ellátja 
az ingatlan bérbeadásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat, ellátja az építményen belül 
végzett a kombinált kisegítõ szolgáltatásokat.
 

TEÁOR 
szerinti 
száma

Neve KSH 
szakfeladatrend 

szerint száma

Neve

68.32. Ingatlankezelés 683200 Ingatlankezelés
 

 
    811000 építményüzemeltetés
 
 

  682002 Nem lakóingatlan 
bérbeadása, üzemeltetése

 
31.  A 22.2. pont beépül az alaptevékenységek közé.
32.  A 22.3., a 22.3.1., a 22.3.2.,  és a 22.3.3. pontok  törlésre kerülnek
33.  A 28. pont bevezetõ része az alábbiak szerint módosul:

Gazdálkodási jogköre: önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv. 
Az NNÖ javasolja, hogy a Képviselõ-testület a jelen határozat szerinti tartalommal fogadja el a Templom 
Téri Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola, Pilisvörösvár Alapító okiratának Módosító okiratát, s 
kérje fel a jegyzõt, hogy az egységes szerkezetû Alapító okiratot adja ki.
Az NNÖ javasolja, hogy a Képviselõ-testület kérje fel a Jegyzõt, hogy a Módosító okiratot és az egységes 
szerkezetbe foglalt, módosított Alapító okiratot küldje meg a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi 
Regionális Igazgatóság II. Államháztartási Osztályára, valamint az Oktatási Hivatal részére, s tegyen eleget 
a nyilvántartásba vétel módosításának.
Az NNÖ javasolja, hogy a Képviselõ-testület kérje fel az intézmény vezetõjét, hogy a módosított Alapító 
okirat alapján vizsgálja felül az intézmény Szervezeti és mûködési szabályzatát, s azt nyújtsa be jóváhagyás 
céljából 2011. augusztus 15-ig a Képviselõ-testületnek.
 
Határidõ:2011. augusztus 15. az SZMSZ tekintetében Felelõs: Jegyzõ, Polgármester 
               2011. szeptember 1. a kötelezõ mûködési területrõl szóló helyi rendelet tekintetében,              2011. 
június 10. a törzskönyvi nyilvántartás módosítása tekintetében.
 
A NNÖ a határozatot 4 igen (egyhangú) szavazattal hozta. 
 
 

6. napirendi pont
Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenntartott Német Nemzetiségi Általános Iskola, 

Pilisvörösvár Alapító okiratának módosítása, módosító okiratának jóváhagyása 



(Et.: 106/2011.)
 
 
Sax László elnök: Az Alapító Okirat módosítására szintén a névváltozás, valamint a szakfeladatrend 
változás miatt van szükség. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
Német Nemzetiségi Önkormányzat, Pilisvörösvár Képviselõ-testületének 51/2011. (V. 25.) sz. 
határozata a Német Nemzetiségi Általános Iskola, Pilisvörösvár Alapító okiratának módosításáról és a 
Módosító okirat elfogadásáról
 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat, Pilisvörösvár Képviselõ-testülete javasolja Pilisvörösvár Város 
Önkormányzata Képviselõ-testületének, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. 
§-ának g) pontjában és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. §-ában biztosított jogkörében 
eljárva úgy döntsön, hogy a Német Nemzetiségi Általános Iskola, Pilisvörösvár Alapító okiratát, melyet - 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata a Képviselõ-testülete a 173/2005. (XII. 08.) Kt. sz. határozatával 
elfogadott, a 39/2007. (III. 01.) Kt. sz. határozatával, a 208/2007 (XI. 08.) Kt. sz. határozatával, a 120/2009. 
(VII. 23.) Kt. sz. határozatával, valamint a 38/2010. (II. 25.)  Kt. sz. határozatával módosított, az alábbiak 
szerint módosítja:
 

11.     Az Alapító okirat 9. pontja az alábbiak szerint módosul:
Felügyeleti és fenntartó szerve: Pilisvörösvár Város Önkormányzata

                                                                   2085 Pilisvörösvár, Fõ tér 1. 
12.     A 10. pont az alábbiak szerint módosul:

 Irányító szerve: Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
     2085 Pilisvörösvár, Fõ tér 1.

13.     A 11. pont az alábbiak szerint módosul:
Alapítói jogok gyakorlója: Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-

                                                          testülete (2085 Pilisvörösvár, Fõ tér 1.)
34.  A 13. pont az alábbiak szerint módosul: 

Kötelezõ felvételt biztosító mûködési területe: Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-
testülete helyi rendeletben szabályozza 2011. szeptember 01-tõl

35.  A 19. pont törlésre kerül.
36.  A 20. pont törlésre kerül.
37.  A 21. pont az alábbiak szerint módosul:

21.1 A költségvetési szerv alaptevékenysége (a Magyar Köztársaság Pénzügyminisztere által kiadott, 
2010. január 01. napjától érvényes szakágazati rend szerint):

38. A 21.1. b/ pont az alábbiak szerint módosul:
 

b/ Az általános iskola ellátja az 1-4 évfolyamon a területileg illetékes Rehabilitációs Szakértõi 
Bizottság véleménye, állásfoglalása alapján az ún. sajátos nevelési igényû gyermekek fejlesztését, 
nevelését a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. §-ának 29. pontja alapján:
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes elõfordulása 
esetén halmozottan fogyatékos, a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okra 
visszavezethetõ tartós és súlyos rendellenességével küzd,
b) a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okra vissza nem vezethetõ tartós 
és súlyos rendellenességével küzd, s akik a többi gyermekekkel együtt integráltan nevelhetõk. Ide 
tartozik az intézmény által nyújtott logopédiai és gyógytestnevelés szolgáltatás biztosítása is. 
 

TEÁOR 
szerinti 
száma

Neve KSH 
szakfeladatrend 

szerint száma

Neve



8520 Alapfokú oktatás          852012 Sajátos nevelési igényû 
általános iskolai tanulók 
nappali rendszerû nevelése, 
oktatása 1-4 évfolyamon

 
39. A 21.1. d/ pont az alábbiak szerint módosul:

d/ Az általános iskola ellátja az 5-8 évfolyamon a területileg illetékes Rehabilitációs Szakértõi 
Bizottság véleménye, állásfoglalása alapján az ún. sajátos nevelési igényû gyermekek fejlesztését, 
nevelését a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. §-ának 29. pontja alapján:
 
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes elõfordulása 
esetén halmozottan fogyatékos, a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okra 
visszavezethetõ tartós és súlyos rendellenességével küzd,
b) a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okra vissza nem vezethetõ tartós 
és súlyos rendellenességével küzd, s akik a többi gyermekekkel együtt integráltan nevelhetõk. Ide 
tartozik az intézmény által nyújtott logopédiai és gyógytestnevelés szolgáltatás biztosítása is.  
 

TEÁOR 
szerinti 
száma

Neve KSH 
szakfeladat 
rend szerint 

száma

Neve

8520 Alapfokú oktatás          852022 Sajátos nevelési igényû 
általános iskolai tanulók 
nappali rendszerû nevelése, 
oktatása az 5-8 évfolyamon

 
40. A 21.1. i/ pont az alábbiak szerint módosul:

 
i/ Az intézmény elvégzi, illetve ellátja a rendelkezésére álló intézményi vagyon mûködtetését. Ellátja 
az ingatlan bérbeadásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat ellátja az építményen belül 
végzett kombinált szolgáltatásokat.
 

TEÁOR 
szerinti 
száma

Neve KSH 
szakfeladatrend 

szerint száma

Neve

68.32. Ingatlankezelés 683200 Ingatlankezelés
 

    811000 Építményüzemeltetés   
    682002 Nem lakóingatlan 

bérbeadása, üzemeltetése
 

41.  A 21.2. pont beépül az alaptevékenységek közé.
42.  a 21.3., a 21.3.1., a 21.3.2.,  és a 21.3.3. pontok  törlésre kerülnek
43.  A 27. pont bevezetõ része az alábbiak szerint módosul:

Gazdálkodási jogköre: önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv 
Az NNÖ javasolja, hogy a Képviselõ-testület a jelen határozat szerinti tartalommal fogadja el a Német 
Nemzetiségi Általános Iskola, Pilisvörösvár Alapító okiratának Módosító okiratát, s kérje fel a jegyzõt, hogy 
az egységes szerkezetû Alapító okiratot adja ki.
Az NNÖ javasolja, hogy a Képviselõ-testület kérje fel a Jegyzõt, hogy a Módosító okiratot és az egységes 
szerkezetbe foglalt, módosított Alapító okiratot küldje meg a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi 
Regionális Igazgatóság II. Államháztartási Osztályára, valamint az Oktatási Hivatal részére, s tegyen eleget 
a nyilvántartásba vétel módosításának.



Az NNÖ javasolja, hogy a Képviselõ-testület kérje fel az intézmény vezetõjét, hogy a módosított Alapító 
okirat alapján vizsgálja felül az intézmény Szervezeti és mûködési szabályzatát, s azt nyújtsa be jóváhagyás 
céljából 2011. augusztus 15-ig a Képviselõ-testületnek.
 
Határidõ:2011. augusztus 15. az SZMSZ tekintetében Felelõs: Jegyzõ, Polgármester 
               2011. szeptember 1. a kötelezõ mûködési területrõl szóló helyi rendelet tekintetében,              2011. 
június 10. a törzskönyvi nyilvántartás módosítása tekintetében.
 
A NNÖ a határozatot 4 igen (egyhangú) szavazattal hozta. 
 
 

7. napirendi pont
Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenntartott Mûvészetek Háza - Általános Mûvelõdési 

Központ, Városi Könyvtár, Cziffra György Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Alapító okiratának 
módosítása, módosító okiratának jóváhagyása 

(Et.: 109/2011.)
 
 
Sax László elnök: Az Alapító Okirat módosítására szintén a névváltozás, valamint a szakfeladatrend 
változás miatt van szükség. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
Német Nemzetiségi Önkormányzat, Pilisvörösvár Képviselõ-testületének 52/2011. (V. 25.) sz. 
határozata a Mûvészetek Háza ? Általános Mûvelõdési Központ, Városi Könyvtár, Cziffra György 
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Alapító okiratának módosításáról és a Módosító okirat 
elfogadásáról
 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat, Pilisvörösvár Képviselõ-testülete javasolja Pilisvörösvár Város 
Önkormányzata Képviselõ-testületének, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. 
§-ának g) pontjában és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. §-ában biztosított jogkörében 
eljárva úgy döntsön, hogy a Mûvészetek Háza ? Általános Mûvelõdési Központ, Városi Könyvtár, Cziffra 
György Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Alapító okiratát, melyet - Pilisvörösvár Város 
Önkormányzata a Képviselõ-testülete a 171/2006. (VIII. 22. ) Kt. sz. határozatával elfogadott, a 73/2007. 
(IV. 26.) Kt. sz. határozatával, 183/2007. (IX. 13.) Kt. sz. határozatával, 7/2008. (I. 31.) Kt. sz. 
határozatával, a 15/2008. (II. 21.) Kt. sz. határozatával, a 129/2008.(VII. 17.) Kt. sz. határozatával, a 
122/2009. (VII. 23.) Kt. sz. határozatával, a 142/2009. IX. 03.) Kt. sz. határozatával, valamint a 159/2010. 
(IX. 23.)  Kt. sz. határozatával módosított, az alábbiak szerint módosítja:

14.     Az Alapító okirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul:
Alapítói jogok gyakorlója: Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-

                                                          testülete (2085 Pilisvörösvár, Fõ tér
15.     A 7. pont az alábbiak szerint módosul:

Felügyeleti és fenntartó szerve: Pilisvörösvár Város Önkormányzata
                                                                   2085 Pilisvörösvár, Fõ tér 1. 

16.     A 8. pont az alábbiak szerint módosul:
Irányító szerve: Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete

     2085 Pilisvörösvár, Fõ tér 1.
44.  A 18. pont törlésre kerül. 
45.  A 19. pont törlésre kerül.
46.  A 21. e/ pontból az alábbiak törlésre kerülnek:

Munkavállalók számára a belsõ szabályzatok alapján lakástámogatást biztosít.
 
TEÁOR szerint                                               KSH szakfeladat rend szerint  

Száma              Neve                                       Száma              Neve



                                                      889943         munkáltató által nyújtott
                                                                            lakástámogatások 
 

47.  A 21.3, a 21.3.1., a 21.3.2., 21.3.3. pontok  törlésre kerülnek.
48. A 27. pont az alábbiak szerint módosul:

 
Gazdálkodási jogköre: önállóan mûködõ költségvetési szerv, határozatlan idõtartamra (önállóan mûködõ 
helyi önkormányzati költségvetési szerv). 
Az NNÖ javasolja, hogy a Képviselõ-testület a jelen határozat szerinti tartalommal fogadja el a Mûvészetek 
Háza ? Általános Mûvelõdési Központ, Városi Könyvtár, Cziffra György Alapfokú Mûvészetoktatási 
Intézmény Alapító okiratának Módosító okiratát, s felkéri a jegyzõt, hogy az egységes szerkezetû Alapító 
okiratot adja ki.
Az NNÖ javasolja, hogy a Képviselõ-testület kérje fel a Jegyzõt, hogy a Módosító okiratot és az egységes 
szerkezetbe foglalt, módosított Alapító okiratot küldje meg a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi 
Regionális Igazgatóság II. Államháztartási Osztályára, valamint az Oktatási Hivatal részére, s tegyen eleget 
a nyilvántartásba vétel módosításának.
Az NNÖ javasolja, hogy a Képviselõ-testület kérje fel az intézmény vezetõjét, hogy a módosított Alapító 
okirat alapján vizsgálja felül az intézmény Szervezeti és mûködési szabályzatát, s azt nyújtsa be jóváhagyás 
céljából 2011. augusztus 15-ig a Képviselõ-testületnek.
 
Határidõ:2011. augusztus 15. az SZMSZ tekintetében Felelõs: Jegyzõ, Polgármester 
               2011. szeptember 1. a kötelezõ mûködési területrõl szóló helyi rendelet tekintetében,              2011. 
június 10. a törzskönyvi nyilvántartás módosítása tekintetében.
 
A NNÖ a határozatot 4 igen (egyhangú) szavazattal hozta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. napirendi pont

Egyebek
 
 
Sax László elnök: Elmondta, hogy a Kápolna u. végén található kút felújításának utómunkálatai még 
folyamatban vannak, a befejezését jövõ hétre tervezik. 
 
Gromon István polgármester: Javasolta, hogy egyeztessenek a plébánossal arról, hogy pünkösdkor az 
erdei kápolnánál megtartott mise után szentelje fel a kutat. 
 
Sax László elnök: Szavazásra tette fel a kút felújításáról szóló határozati javaslat elfogadását.
 
Német Nemzetiségi Önkormányzat, Pilisvörösvár Képviselõ-testületének 53/2011. (V. 25.) sz. 
határozata a Kápolna utca végén található kút felújításáról
 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat, Pilisvörösvár Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy felújítja a Kápolna 
utca végén álló hagyományos kutat. A Képviselõ-testület felkéri az elnök urat, hogy beszéljen a plébánossal, 
hogy a kutat a pünkösd hétfõi búcsú után ünnepélyes keretek közt szentelje fel.
 



A NNÖ a határozatot 4 igen (egyhangú) szavazattal hozta. 
 
Sax László elnök: Szavazásra tette fel a Hõsök napja megrendezésérõl szóló határozati javaslat elfogadását.
 
Német Nemzetiségi Önkormányzat, Pilisvörösvár Képviselõ-testületének 54/2011. (V. 25.) sz. 
határozata a Hõsök napja megrendezésérõl
 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat, Pilisvörösvár Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a korábbi évekhez 
hasonlóan, a Mûvészetek Házával közösen megrendezi a Hõsök napját 2011. május 28.-án, 930-kor. A 
rendezvényen szokás szerint részt vesznek a német nemzetiségi és a települési önkormányzat képviselõi, a 
város polgárai, a magyar illetve a német katonák.
 
A NNÖ a határozatot 4 igen (egyhangú) szavazattal hozta. 
 
Sax László elnök: Szavazásra tette fel a májusfa bontásról szóló határozati javaslat elfogadását.
 
Német Nemzetiségi Önkormányzat, Pilisvörösvár Képviselõ-testületének 55/2011. (V. 25.) sz. 
határozata a májusfa bontásról
 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat, Pilisvörösvár Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a hagyományos 
májusfabontást 2011. május 31-én 18 órakor a nemzetiségi egyesületek részvételével megszervezi a Fõ 
téren. A májusfabontáson a helyi német nemzetiségi együttesek szolgáltatják a mûsort.
 
A NNÖ a határozatot 4 igen (egyhangú) szavazattal hozta. 
 
Sax László elnök: Szavazásra tette fel a Lahmkruam Helytörténeti Park avatásáról szóló határozati javaslat 
elfogadását.
 
 
 
Német Nemzetiségi Önkormányzat, Pilisvörösvár Képviselõ-testületének 56/2011. (V. 25.) sz. 
határozata a Lahmkruam Helytörténeti Park avatásáról
 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat, Pilisvörösvár Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Lahmkruam 
Helytörténeti Park avatásán részt vesz, és felkéri az Elnök urat, hogy mondjon beszédet.
 
A 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


