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JEGYZÕKÖNYV
amely készült 2010. szeptember 15-én, 18 órakor

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

 
 
Helye: Pilisvörösvár Város Polgármesteri Hivatala, Szervezés iroda
 
Jelen vannak: Sax László, Sax Ibolya, Szabóné Bogár Erika, Feldhoffer János 
 
Távollétét jelezte: dr. Váradi Mónika
 
Jelen vannak a Polgármesteri Hivatal részérõl: Kutasi Jánosné, oktatási referens
 
Sax László elnök: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselõ-testület 3 fõvel 
határozatképes. Szavazásra tette fel a napirendi pontokat és a napirendek sorrendjének elfogadását. 
 
A Képviselõ-testület a napirendet 3 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta. 
 
Napirendi pontok:
 

1.      Szüreti felvonulással kapcsolatos feladatok megbeszélése
2.      2010. évi költségvetéshez kapcsolódó beszámoló illetve támogatás felosztása

 
 

1. napirendi pont
Szüreti felvonulással kapcsolatos feladatok megbeszélése

 
 
Sax László elnök: Elmondta, hogy egyeztetett a Mûvészetek Háza vezetõségével a szüreti felvonulás és az 
azt követõ játszóház, táncház és bál lebonyolításáról. 
 
Feldhoffer János: Ismertette, hogy milyen kocsik, hintók vesznek részt a felvonuláson, hogyan biztosítják 
az óvodások szállítását kocsikon. 
 
Sax László elnök: Szeptember 25-én 900-tól kezdõdik a díszítés, amelyre mindenkit szeretettel vár. A 
szüreti felvonulás és bál költségeirõl a következõ ülésen (következõ héten, a rendes ülés hetében) határoz a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat.
 
 
 
 
 

2. napirendi pont
2010. évi költségvetéshez kapcsolódó beszámoló illetve támogatás felosztása 



 
 
Sax László elnök: Ismertette, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat megkapta a 2010. szeptember 30-
ig járó tiszteletdíj elszámolást. A folyószámlán jelenleg 3 142 364 forint van, ebbõl 994 413 forint 
elkötelezettséggel terhelt. 2 148 561 forint a maradék, melybõl 745 801 forint a várható negyedévi 
tiszteletdíj, így a várható pénzmaradvány 1 402 760 forint lesz. Ebbõl 800 000 forintot javasol elkülöníteni a 
szüreti felvonulás, bál és a nemzetiségi napok megrendezésére. A fennmaradó összegbõl az egyesületek 
részére 350 000 Ft-ot tudnának jelenleg biztosítani. 
 
Sax László elnök: Szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását. 
 
Német Nemzetiségi Önkormányzat, Pilisvörösvár Képviselõ-testületének 57/2010. (IX. 15.) sz. 
határozata a 2010. évi német nemzetiségi civil keret felosztásáról
 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat, Pilisvörösvár Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Német 
Nemzetiségi Vegyeskórusnak a 2010. évi német nemzetiségi civil keretbõl 100 000 forintot, a Német 
Nemzetiségi Tánccsoportnak 100 000 forintot, a Gradus Egyesületnek 50 000 forintot, a Pilisvörösvári 
Hagyományõrzõ Egyesületnek 50 000 forintot civil támogatásként átad a II. félévben megrendezésre kerülõ 
német nemzetiségi rendezvények megszervezésére. A pénzeszközátadáshoz támogatási szerzõdést kell 
aláírni, amely támogatási szerzõdés megkötésének feltétele, hogy a támogatott az elõzõ évi támogatási 
összeggel hiánytalanul számoljon el.  
 
Fedezet forrása a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése. 
 
Az NNÖ a határozatot 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta. 
 
A további megbeszélés után a Képviselõ-testület a következõ határozatot hozta:
 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Pilisvörösvár Képviselõ-testületének 58/2010. (IX. 15.) sz. 
határozata a Pilisvörösvár Kápolna utca 147. számú ingatlan elõtti kút felújításáról
 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Pilisvörösvár, Kápolna utca 147. 
szám elõtti közterületen lévõ kutat felújítja. A felújításhoz szükséges anyagok beszerzésére és a 
munkálatokra 50.000 Ft összeget biztosít a felújításhoz a 2010. évi költségvetésének terhére. A Képviselõ-
testület felhatalmazza az Elnököt az anyagok beszerzésére.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselõ-testülete felkéri Sax László elnök urat, hogy a tulajdonosi 
hozzájárulást a kút felújításához kérje meg Pilisvörösvár Város Polgármesterétõl.
 
Fedezet forrása a 2010. évi költségvetés
 
Határidõ: azonnal                                                                    Felelõs: Sax László elnök
 
Az NNÖ a határozatot 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta. 
 
Sax Ibolya: Beszámolt a megnyert pályázatokról, melynek folyósítását a pályázatot kiíró Alapítvány még 
nem tette meg. Bíznak abban, hogy a következõ hónapban a pályázati összegek átutalása megtörténik. A 
Temetõk Könyve kiadásának várható pályázati támogatása 330 000 forint lesz. Elmondta, hogy Schuck Béla 
a Lahmkruam szabadidõparkba a táblákat megtervezte, árajánlata van már a táblák elkészítésére, melyrõl a 
következõ üléseken dönteniük kell. 
 
Sax László elnök: Bejelentette, hogy a 2010. évi Közmeghallgatáson nem tud részt venni, megkérte 
Szabóné Bogár Erikát, hogy képviselje a Német Nemzetiségi Önkormányzatot. 
 



Megköszönte a jelenlévõk munkáját és bezárta az ülést.   
 
 
 

K.m.f.

 

…………………………….                                                          ….……………………

          Feldhoffer János                                                                          Sax László 
     jegyzõkönyv hitelesítõ                                                                           elnök     


