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JEGYZÕKÖNYV
amely készült 2012. április 25-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 1715-kor érkezett, Szabóné Bogár Erika, 
Feldhoffer János
 
Jelen vannak az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal részérõl: Gromon István polgármester, 
Hegyes Józsefné aljegyzõ, igazgatási osztályvezetõ, Kutasi Jánosné intézményi referens
 
Sax László elnök: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselõ-testület 3 fõvel 
határozatképes és az ülést a Szervezeti és mûködési szabályzatnak megfelelõen hívták össze. Szavazásra 
tette fel a meghívó szerinti napirendek sorrendjének elfogadását. 
 
A Képviselõ-testület a napirendeket 3 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.  
 
Napirendi pontok:
 

1.      Beszámoló Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2011. évi gazdálkodásáról (Et.: 92/2012.) 
2.      A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása 

(Et.: 93/2012.) 
3.      A kétnyelvû német nemzetiségi oktatás bevezetésével kapcsolatos további feladatok (Et.: 

91/2012.) 
4.      A Ligeti Cseperedõ Nemzetiségi Óvoda, Pilisvörösvár részére 2 fõ dajka státusz és a Szabadság 

úti tagóvoda részére 1 fõ óvónõi státusz további biztosítása (Et.: 81/2012.) 
5.      Egyebek
 

1. napirendi pont
Beszámoló Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2011. évi gazdálkodásáról 

(Et.: 92/2012.)
 
 
Gromon István polgármester: 2011. évben két nagy bevételkiesés történt az Önkormányzat részérõl. Az 
egyik az iparûzési adó, amely a tervezetthez képest 30 millió forinttal kevesebb volt. Másik tétel a tervezett 
ingatlan eladások voltak, ahol 20 millió forinttal kevesebb bevételt realizáltak. A tervezett bevételekbõl 
nagyságrendileg 50 millió forint nem érkezett be. Az EU-s pályázatok utófinanszírozása és az ezzel 
kapcsolatos elszámolások végett folyószámlahitelt kénytelen volt igénybe venni az Önkormányzat. Emiatt 
december 31-én a zárás napján majdnem 100 millió forint folyószámlahitel keletkezett. Mindezek ellenére a 
dologi kiadásoknál 30 millió forintot sikerült megtakarítani. A mérleg szerinti vagyon mértéke a tavalyi 
évben 750 millió forinttal nõtt. A tavalyi évben az adócsoport átszervezésre került, rendkívüli teljesítményt 
mutattak fel – behajtás, inkasszó – de sajnos ennek ellenére is 10%-kal megnõtt a kintlévõség. Reméli, hogy 
a pozitív változások már a jövõ évben megmutatkoznak. Az idei évben a korábbiakhoz képest kevesebbre 
becsülték a bevételeket. 
 



Megérkezett Sax Ibolya 1715-kor a Képviselõ-testület létszáma 4 fõre módosult.
 
Sax László elnök: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ rendelet-tervezet elfogadását.
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 43/2012. (IV. 25.) sz. 
határozata a Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 2011. évi éves 
beszámolójának elfogadásáról
 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat, Képviselõ-testülete az elõterjesztés értelmében egyetért és elfogadja 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési beszámolóját.  
 
A NNÖ a határozatot 4 igen (egyhangú) szavazattal hozta. 
 
 

2. napirendi pont
A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása (Et.: 

93/2012.)
 
 
Sax László elnök: A táblázat alján látható, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak 356 ezer forint 
visszafizetési kötelezettsége van az Önkormányzat részére mûködési célú többlettámogatás miatt. Jelenleg 2 
millió forint a bankban lekötött összegként van elhelyezve, a másik 2 millió forintból történnek a kifizetések. 
Szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását. 
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 44/2012. (IV. 25.) sz. 
határozata a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi éves beszámolójának elfogadásáról
 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a jelen határozat 
mellékletét képezõ, a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi éves beszámolóját. 
 

Német Nemzetiségi Önkormányzat
44/2012. (IV. 25.) számú határozata a
 Német Nemzetiségi Önkormányzat 

2011. évi éves beszámoló elfogadásáról
 

 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi éves beszámoló bevételi fõösszege: 11.149 e Ft.

 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi éves beszámoló kiadási fõösszege: 7.094 e Ft.

 
A bevételek részletezése:
 
Állami támogatás                                                    566 e Ft
Feladatalapú támogatás                                       2.947 e Ft
Pályázat                                                                 333 e Ft
Átvett pénzeszköz                                                  300 e Ft
Kamatbevétel                                                         130 e Ft
Önkormányzati finanszírozás                                5.072 e Ft
Temetõk könyve                                                    413 e Ft
Pénzmaradványól                                                1.388 e Ft
Összesen:                                                         11.149 e Ft
 
A kiadások részletezése:



 
Személyi juttatások                                               2.138 e Ft
Munkaadókat terhelõ járulék                                   519 e Ft
Dologi kiadások                                                   1.397 e Ft
Pénzeszköz átadás                                                2.268 e Ft
Egyéb kiadás                                                           772 e Ft
Összesen:                                                          7.094 e Ft
 
A Német Nemzetiségi Önkormányzatnak 356 eFt visszafizetési kötelezettsége van Pilisvörösvár Város 
Önkormányzata részére mûködési célú többlettámogatás miatt.
 
Pilisvörösvár, 2012-04-20
 
                                                                                                            Sax László
                                                                                                          NNKÖ elnöke
 
 
 
 
 



 NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  2011.  ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELÕIRÁNYZATA

14.sz. melléklet

Ezer Ft-ban

Sorszám Megnevezés:
2011. évi eredeti 

elõirányzat

Módosított 
elõirányzat 
2011.12.31.

Teljesítés 
2011.12.31

Teljesítés %-
ban

           

1 Müködési célra átvett pénzeszközök        

2   - állami támogatás 566 210 566 269.52

3   - feladatalapú támogatás   2 947 2947 100.00

    - MNKK könyvkiadás pályázat     333  

4   - egyéb bevétel (könyv eladás)     413  

5   - átvett pénzeszközök   300 300 100.00

6    - kamatbevétel     130  

7   - önkormányzati támogatás 5 072 5 072 5 072 100.00

8   - pénzmaradványból 1 388 1 388 1388 100.00

9 Költségvetési bevételek összesen: 7 026 9 917 11 149 112.42

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ELÕIRÁNYZATA

Sorszám Megnevezés:
2011. évi eredeti 

elõirányzat

Módosított 
elõirányzat 
2011.12.31.

Teljesítés 
2011.12.31

Teljesítés %-
ban

           

1 Személyi juttatások összesen: 2 138 2 138 2 138 100.00

2 Munkaadókat terhelõ járulék összesen: 577 577 519 89.95



3 Dologi kiadások összesen: 1 390 1 789 1 397 78.09

4 ebbõl: - külkapcsolatok 600 0    

5            - saját rendezvények 700 452 45 9.96

6            - irodaszer.nyomtatvány,postaköltség 20 20 23 115.00

7            - feladatalapú támogatás dologira   947 959 101.27

8           -  reprezentáció 50 50 50 100.00

9          -  különféle kiadások, Temetõk könyve 20 320 320 100.00

10 Pénzeszköz átadás,egyéb támog.össz: 1 500 4 348 2 268 52.16

11 ebbõl: - egyesületek támogatása 1 500 3 500 1420 40.57

12 Pénzeszköz átadás külkapcs.   848 848 100.00

13 Egyéb kiadás, maradvány 1 421 1 065 772 72.49

14 Költségvetési kiadások összesen: 7 026 9 917 7 094 71.53

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

3. napirendi pont
A kétnyelvû német nemzetiségi oktatás bevezetésével kapcsolatos további feladatok 

(Et.: 91/2012.)
 
 
Kutasi Jánosné, intézményi referens: Elmondta, hogy mindkét iskola igazgatója megkapta a Képviselõ-
testület ülésére szóló meghívót valamint az elõterjesztés elsõ négy oldalát. A 2012. évi költségvetési 
rendeletnek megfelelõen fenntartó a Templom téri általános iskolában maximum négy, a Vásár téri 
iskolában két elsõ osztály indítását engedélyezte. Az Önkormányzat hozzájárulása a Templom téri iskola 
mûködéséhez 74 412 000 forint, a Vásár téri iskolához 41 926 000 forint a négy illetve két osztály indítása 
esetén. A beiratkozással kapcsolatban elmondta, hogy a korrekt eljárás az lenne, ha elõször a pilisvörösvári 
gyerekek nyernének felvételt az iskolába. 
 
Gromon István polgármester: Az elõterjesztést megkapta az Országos Német Önkormányzat elnöke, 
Heinek Ottó, és a két iskola igazgatója. Az I. sz. határozati javaslat az igazgatókkal folytatott megbeszélés 
összefoglalása. Az elsõ pont szerint a Templom téri iskolában is bevezetnék a kétnyelvû oktatást. A második 
pont tartalmazza, hogy ezt az oktatási formát a pilisvörösvári lakosok számára biztosítják. Harmadik pont 
szerint abban az iskolában biztosítják a jelentkezõ számára az oktatást, ahová a körzete szerint tartozik. A 
negyedik pont kimondja, hogy üres helyek esetén, a kapacitás erejéig a nem pilisvörösvári gyerekek számára 
is lehetõvé teszik a felvételt. Az ígéret csak a 2012. szeptemberben induló tanévre vonatkozik a mostani 
jelentkezések alapján. Az elõterjesztésben egy hosszú érvelésben fejti ki ennek okát. Az egyik ok az 
infrastruktúra, másik a tanári kar összetétele. Amennyiben az oktatás felmenõ rendszerben folytatódik, akkor 
a Vásár téren ez a jelenleginél több tantermet és státuszt igényelne. A szándéknyilatkozatok alapján a biztos 
jelentkezõkhöz képest a túljelentkezés 60%-os, a „nagy valószínûséggel” nyilatkozókkal együtt is 40%-os. 
Mint fenntartó nem voltak felkészülve ilyen nagy különbségre a valódi igény és a szándéknyilatkozatokban 
jelzett igény között. A fenntartó az igényeket szeretné teljes mértékben kielégíteni. A jogi megoldás az, hogy 
a Képviselõ-testület hoz egy határozatot arról, hogy a Templom téren is indít kétnyelvû osztályt, de mivel 
minden szülõ a Vásár téri iskolába íratta be gyermekét, ezért a határozat szellemében a Vásár téri iskola is 
hoz egy határozatot, mint elsõ fokon eljáró hatóság. Ennek értelmében az iskola körzetébe tartozó 
jelentkezõk felvételt nyernek a kétnyelvû osztályba, a Templom téri iskolába tartozók kérelmét helyhiány 
miatt elutasítják, de számukra a kétnyelvû oktatást a Templom téri iskolában biztosítják. Az értesítést a 
szülõnek vissza kell igazolnia, melyben nyilatkozik, hogy a feltételeket elfogadja-e vagy sem. Ha ezt 
néhányan nem fogadják el, akkor számukra biztosítják a nyelvoktató képzést a Templom téri iskolában. Ha 
mindezek után például 12 gyerek maradna a Templom téri iskola kétnyelvû osztályában, akkor felmerül a 
kérdés, hogy ilyen kis létszámmal is elindítják-e az osztályt. Ez a veszély sajnos még fennáll. 



 
Sax Ibolya elnökhelyettes: Szakmai szempontból a legjobb megoldásnak azt tartaná, ha a kétnyelvû képzés 
csak az egyik iskolában indulna. További ötletként felmerült még, hogy most elindulna a két kétnyelvû 
osztály és egy nyelvoktató A Vásár téren, és a tapasztalatok alapján jövõre ismét meghatároznák, hogy 
milyen osztályok induljanak. Véleménye szerint bármelyik megoldást választják, a pedagógusok 
továbbképzése mindenképpen szükséges. Kérdése, hogy ha esetleg a negyedik osztály elvégzése után úgy 
alakul, hogy egy osztály létszámának csak a felét javasolják a kétnyelvû felsõ tagozatba, akkor mindkét 
iskolánál csak a csoportlétszámnak a fele fog továbbmenni? 
 
Gromon István polgármester: Úgy gondolja, hogy most csak az idei évrõl kell dönteni és jelenleg a 
kétnyelvû jelentkezéseken kívül még 38 gyerek tartozik a Vásár téri iskola körzetébe. Azonban idén még 
elméletben sem beszélhetnek arról a lehetõségrõl, hogy a Vásár téren csak két kétnyelvû osztályt indítsanak. 
Az iskola épülete több átépítés után most ugyan nagyon szûkösen, de alkalmas nyolc osztály két évfolyamon 
történõ oktatására. 
 
Sax Ibolya elnökhelyettes: Elmondta, hogy egyetért azokkal a „felháborodott” szülõkkel, akik elsõként 
leadták a szándéknyilatkozatukat, miszerint gyermeküket a Vásár téren induló kétnyelvû képzésbe biztosan 
beíratják, és most, ha a Képviselõ-testület úgy dönt, abba a helyzetbe fognak kerülni, hogy gyerekük mégis a 
Templom téri iskolába fog tartozni.
 
Szabóné Bogár Erika: A megbeszélésen úgy döntöttek, hogy a felvételnél informálisan figyelembe veszik a 
szándéknyilatkozatokat. De mi történik abban az esetben, ha már az elsõk között leadta a nyilatkozatot, de 
körzet szerint a Templom téri iskolához tartozik?
 
Kutasi Jánosné intézményi referens: A Közoktatási törvény szerint elõször az iskola a körzetébe tartozó 
gyerekeket köteles felvenni, ha marad szabad férõhelye a Gyámhivatal által javasolt halmozottan hátrányos 
helyzetû gyerekeket kell az iskolának felvennie. 
 
Gromon István polgármester: Az osztály létszámát tekintve 21 fõ az átlaglétszám, de 18 fõ esetén is még 
javasolja az osztály indítását. Figyelembe kell venni azt is, hogy ha két kétnyelvû osztályt indítanának, akkor 
felmenõ rendszerben további kollégák átképzésére lesz szükség. 
Sax László elnök: Az elsõ megbeszélések kapcsán korrekt, világos érvekkel igyekeztek ennek az oktatási 
formának a megvalósítására törekedni. A megbeszélésen jelen voltak az intézményvezetõk és egyetértettek 
azzal, hogy mindkét iskolában induljon osztály. Ennek szellemében döntöttek és küldték el a kérdéseket, 
kérdõíveket, tájékoztatókat az óvodákba. A jelentkezõk létszámát egy nagyon szerencsés és pozitív dolognak 
tartja, ugyanakkor remélhetõleg a gyerekek 90%-a képes lesz ebben a kétnyelvû képzésben elvégezni a 
nyolc osztályt. Úgy gondolja, a korábbi álláspontjuknak megfelelõen kell továbbra is támogatni ezt az 
oktatási formát. 
 
Gromon István polgármester: Egy hete arról folyik a vita, hogy melyik gyerek fog a Vásár térre járni és 
melyik nem, miközben szó sem esik a kétnyelvû oktatás lényegérõl, mûködésérõl, tanítási módszereirõl. Ez 
is azt mutatja, hogy eltávolodtak az eredeti elképzelésektõl, ahelyett hogy azt vennék figyelembe, hogy 
egyáltalán elindul a kétnyelvû oktatás, ahová 57 gyermek kérte felvételét. Javasolta, hogy az iskola pozitív 
vagy elutasító határozatához mellékeljenek egy polgármester által írt tájékoztatót is. 
 
Sax László elnök: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ I. sz. határozati javaslat elfogadását.
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 45/2012. (IV. 25.) sz. 
határozata a kétnyelvû német nemzetiségi általános iskolai oktatás bevezetésének részletes szabályairól
 



1.      A NNÖ Képviselõ-testülete javasolja, hogy a Képviselõ-testület a 2012. április 16-án megtartott 
beiratkozáson a kétnyelvû német nemzetiségi osztályba leadott nagyszámú – az elõzetesen leadott 
szándéknyilatkozatokhoz képest kétszeres - jelentkezés alapján úgy döntsön, hogy a 2012/2013-as 
tanévtõl, felmenõ rendszerben, a Templom Téri Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában is 
bevezeti a kétnyelvû német nemzetiségi általános iskolai oktatást.

2.      A NNÖ Képviselõ-testülete javasolja, hogy a Képviselõ-testület a kétnyelvû német nemzetiségi 
nyelvoktatást elsõsorban a pilisvörösvári állandó lakóhellyel, ennek hiányában pilisvörösvári 
tartózkodási hellyel rendelkezõ szülõk gyermekei részére biztosítja. 

3.      A NNÖ Képviselõ-testülete javasolja, hogy a Képviselõ-testület a kétnyelvû német nemzetiségi 
általános iskolai oktatást minden igénylõ számára a lakóhelye szerinti körzethez tartozó általános 
iskolában biztosítsa. Szülõi kérelemre a két iskola igazgatója a 2012/2013-as tanévben kivételesen 
megegyezhet abban, hogy a kapacitások keretein belül a másik iskola körzetébõl is felvesz gyermeket.

4.      Más településrõl felvételeket a Képviselõ-testület abban az esetben engedélyez - kizárólag a német 
nemzetiségi kétnyelvû osztály esetében, a 2012/2013-as tanévben -, ha valamennyi helyi igény 
kielégítése után az iskola még szabad kapacitással rendelkezik.

 
Fedezet forrása a 2012. évi költségvetés.
 
Határidõ: azonnal                                                                    Felelõs: polgármester, jegyzõ 
 
A NNÖ a határozatot 4 igen (egyhangú) szavazattal hozta. 
 
 
 
 
Sax László elnök: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ II. sz. határozati javaslat elfogadását.
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 46/2012. (IV. 25.) sz. 
határozata a Templom Téri Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola, Pilisvörösvár Alapító 
okiratának módosításáról, Módosító okiratának elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselõ-testülete javasolja a Képviselõ-testületnek, 
hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés g) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtására kiadott 368/2011. Kormányrendelet 5. 
§ (1)-(2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva úgy döntsön, hogy a Templom Téri Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola, Pilisvörösvár módosító okiratát és 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, a 39/2010. (II. 25.) Kt. sz. határozatával, a 
107/2011. (V. 26.) Kt. sz. határozatával, a 126/2011. (VI. 20.) Kt. sz. határozatával és a 64/2012. (IV. 11.) 
Kt. sz. határozatával módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát jelen határozat melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja.
A NNÖ Képviselõ-testülete 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 
Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága Államháztartási Iroda részére, s tegyen eleget a törzskönyvi 
nyilvántartásba vétel módosításának.
A NNÖ Képviselõ-testülete javasolja, hogy a Képviselõ-testület kérje fel az intézmény vezetõjét, hogy 2012. 
június 15-ig nyújtsa be jóváhagyás céljából az intézmény Szervezeti és mûködési szabályzatát. 
 
Határidõ: az SZMSZ módosítása 2012. június 15-ig,   Felelõs: jegyzõ, polgármester 
Határidõ: azonnal: a törzskönyvi nyilvántartás módosításának megkérése.
 
A NNÖ a határozatot 4 igen (egyhangú) szavazattal hozta. 



 
 

4. napirendi pont
A Ligeti Cseperedõ Nemzetiségi Óvoda, Pilisvörösvár részére 2 fõ dajka státusz és a Szabadság úti 

tagóvoda részére 1 fõ óvónõi státusz további biztosítása (Et.: 81/2012.)
 
 
Sax László elnök: Ismertette az elõterjesztést. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati 
javaslat elfogadását.
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 47/2012. (IV. 25.) sz. 
határozata a Ligeti Cseperedõ Német Nemzetiségi Óvoda, Pilisvörösvár (Szabadság úti tagóvoda) 
részére 1 fõ óvónõi státusz, továbbá a Ligeti Cseperedõ Német Nemzetiségi Óvoda, Pilisvörösvár 
részére 2 fõ dajka státusz további biztosításáról
 
A Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselõ-testülete javasolja a Képviselõ-testületnek, 
hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben és a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva úgy döntsön, hogy 2012. szeptember 1. napjától a Ligeti 
Cseperedõ Német Nemzetiségi Óvoda (Szabadság utcai tagóvoda) részére az 1 fõ óvónõi státuszt, valamint a 
Ligeti Cseperedõ Német Nemzetiségi Óvoda, Pilisvörösvár részére a 2 fõ dajka státuszt továbbra is 
biztosítja, mivel az intézményben feladatcsökkenés nincsen.
 
Határidõ: 2012. szeptember 1.                                                           Felelõs: jegyzõ 
 
A NNÖ a határozatot 4 igen (egyhangú) szavazattal hozta. 
 
Kutasi Jánosné, intézményi referens: Tájékoztatást adott az intézményvezetõi pályázatra beérkezett 
jelentkezések alakulásáról. 
 
 

5. napirendi pont
Egyebek

 
 
Sax László elnök: Kérte, hogy a 2012. évi ÉMNÖSZ tagdíj befizetésérõl döntsenek.
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 48/2012. (IV. 25.) sz. 
határozata a 2012. évi ÉMNÖSZ tagdíj kifizetésérõl
 
A Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselõ-testülete felhatalmazza az elnököt, hogy az 
ÉMNÖSZ részére a 2012. évi tagdíjat utalja át, amelynek összege ebben az évben 15.000,- forint. 
 
Fedezet forrása a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetése. 
 
A NNÖ a határozatot 4 igen (egyhangú) szavazattal hozta. 
 
Sax László elnök: Szavazásra tette fel a 3 db „Temetõk könyve” c. könyv Városi Könyvtár részére történõ 
adományozásának eldöntését.
 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselõ-testületének 49/2012. (IV. 25.) sz. 
határozata 3 db „Temetõk könyve” c. könyv adományozásáról
 



A Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy 3 db „Temetõk 
könyve” c. könyvet a pilisvörösvári Városi Könyvtárnak adományoz. 
 
A NNÖ a határozatot 4 igen (egyhangú) szavazattal hozta. 
 
Sax László elnök: Megköszönte a jelenlévõk munkáját és bezárta az ülést 1829-kor.     
 
 

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


