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PILISSZENTKERESZT NÉMET ÖNKORMÁNVZAT TESTÜLETI ÜLÉST TART
2015.10.07.-ÉN

16 ÓRAKOR. EGER HONFOGLALÁS U. 5-BEN.

MEGJELENÉSÉRE FELTÉTLEN SZÁMíTOK.
TERVEZETT NAPIREND:
1.ANYANYELV GYAKORLÁS
2.EGYÜTTMŰKÖDÉS KISKASSA
3.MÁRIAREMETE zarándoklat
4.PÁLOS 70. zarándoklat
5.1FJ. 56.-0S zarándoklat
6.KOSZORÚZÁS GERTRÚD
7.KÖZMEGHALLGATÁS
8.EGYÜTTMŰKÖDÉS
9.LÁTOGATÁS IDŐSEKNÉL
10. KITELEPíTÉS
11.ÚJSÁG KIADÁS
12.TÁJHÁZ
13. HELYI ÉRTÉK
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11.JEGYZŐKÖNYV
Készült 2015.10.07.én 16.h Eger Honfoglalás u.5. Rubinia Panzió.
Elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, az elnökség három tagja jelen van az ülés
határoztképes.
Ismerteti a napirendet.
Tervezett napirend:
1.ANYANYELVGYAKORLÁS
2.EGYÜTTMŰKÖDÉSKISKASSA
3.MÁRIAREMETE
4.PÁLOS70.
5.1FJ.56.-0S
6.KOSZORÚZÁSGERTRÚD
7.KÖZMEGHALLGATÁS
8.EGYÜTTMŰKÖDÉS
9.LÁTOGATÁSIDŐSEKNÉL
10.KITELEPíTÉS
11.ÚJSÁGKIADÁS
12.TÁJHÁZ
13HELYIÉRTÉK
Napirendek tárgyalása:
1.Napirend:Anyanyelv

gyakorlás. Idegen környezetben csak német társalgás,

keresünk lehetőségeket, az elnökség eddigi tevékenysége kompenzálása is acél.
112/2015.10.07/P .N.Ö.Határozat. Elnökség tudomásul veszi, azért vagyunk
itt, hogy az anyanyelvet gyakoroljuk, segítsük Rusznyák úr tanulmányát. Igyekszünk
helyiekkel kapcsolatot teremteni, németekkel.

2. NAPIREND: Együttműködés Kiskassával. Elnök előadja, előrehaladott tárgyalás van
folyamatban, a Kiskassa-i német Önkormányzattal, pl. német tárgyú témákban,
nyelvgyakorlás.
113/2015.10.07/P.N.Ö.Határozat.
Elnökség megbízza az Elnököt, kösse meg az
együttműködési szerződést, Kiskassával, másokkal is.
3.NAPIREND: MÁRIAREMETE. Pilisszentkereszti német nemzetiségű 22hívő
zarándokoltak Máriaremetére gyalog az 111ÚTON" Mária út Szt Misére. Autóbuszon
vittünk gyalogolni nem tudókat.a SztMisére, és hoztuk haza a gyalogosokat. Haza úton
kitértünk Piliscsaba felé és hazavittük az odavalósi zarándokokat.
114/2015.10.07/P.N.Ö.
felmerült kltségek kifizetését.

Határozat.

Elnökség tudomásul veszi, jóváhagyja a

4. NAPIREND:PÁlOS 70.ZARÁNDOKLAT: Német Önkormányzat társszervezőként vett
részt a Pálos 70 zarándoklat megrendezésében. A szántói nyeregben, egész nap,9órától
18-ig fogadtuk a cca.800 áthaladó zarándokot, kínáltuk pogácsával-almával.
115/2015.10.07/P.N.Ö.HATÁROZAT. Elnökség tudomásul veszi a tevékenységet, jóváhagyja a kifizetett kltségeket.
5.NAPIREND: IFJÚSÁGIZARÁNDOKLAT: Német Önkormányzat látta vendégül az
Esztergomba, az 1956-os megemlékező SztMisére éjszaka zarándokló cca.400 ifjú zarándokot, meleg teával, hagymás zsíroskenyérrel, mézzel kínáltuk.
116/2015.10.07/P.N.Ö.HATÁROZAT: Elnökség jóváhagyja a felmerült öszszegek kifizetését.A tevékenységről tudunk, hisz mi csináltuk.
6NAPIREND: Koszorúzás GERTRÚDkir.-né. Erzsébet napi megemlékezés kapcsán,
az édesenyáról is megemlékezünk.
117/2015.10.07/ P.N.Ö./HATÁROZAT. Elnököt megbízzuk a szervezéssel,
hisz Meráni Gertrúd német származású.
7.NAPIREND: KÖZMEGHAllGATÁS: Már tartottunk
egy újabb.

egy közmeghallgatást, kellene

118/2015.10.07./P.N.Ö.HATÁROZAT. Elnökség határoz, dec. 1.-én 19órakor az ein. hirdesse meg a közmeghallgatást. Elnökség készüljön fel.

8.NAPIREND:Együttműködés. Kell még együttműködést
többet. Sajnos németországit még nem sikerült.

kötni ténylegest, még

119/2015.10.07/P. N.Ö.HATÁROZAT:Elnség megbízza elnököt,lépjen ügyben
9.NAPIREND:LÁTOGATÁSIDŐSEKNÉL:Folytatni kell az idős lakosság látogatását.
felvételt készíteni emlékeikről.
120/2015.10.07/P.N.Ö.Határozat:
kltségeket számolja el.

Elnök szervezze továbbra is. A felmerült

10.NAPIREND:KITElEPíTÉS:Folyamatban van több megemlékezés.
121f2015.10.07fP.N.Ö.Határozat.

Elnök szervezze a megemlékezéseket.

11.NAPIREND:ÚJSÁGKIADÁS:A szerkesztés már sínen van, nyomdai előkészítés
stádiumában van, a bejelentés az alapításról folyamatban, az elkészült nyomtatványból 6 pl-t kell küldeni a Orsz. Széch.Könyvtárhoz. utána adnak ISSN.számot.
122/2015.10.07/P.N.Ö.Határozat. Elnöség megbízza az eln-t, folyamatosan
intézze a soron köv. ügyeket, fizesse a klt.-ségeket, hamar jelenjen meg az újság.
12.NAPIREND:TÁJHÁZ:Tájházügyben kellene lépni, ugyanis a jelenlegi valahogy
nem mutatja,a valós helyzetet, ugyanis tele van német eszközzel, és nincs megemlítve.
123/2015.10.07/P.N.Ö.HATÁROZAT: Elnökség megbízza az eln-őt, tegyen az
ügyben, akár vásároljon sváb viseletet.
13.NAPIREND:HEl VI ÉRTÉK:Már többször volt róla szó. A Települési Önkormányzat nélkül nem lehet bizottságot alakítani.Mégiscsak meg kell nevezni a helyi értékeket. Úgymint: Pilis kilátó látvány-Dobogókő
látvány-Pilis szakralitás--zsivány sziklavaskapu-szurdok --Ciszter romok- Templom-források-sztrapacska-szalagos
fánkstb-stb.
Több téma nem lévén ein. megköszöni a munkát, jó éjt kíván,ülést IB. kor bezárja

eln.h

ein.

JELENLÉTI
Készült 2015.10.07.16

óra Eger honfoglalás

RUSZNYÁK JÁNOS eln.h.
GRAF ZOLTÁN képv.
ORBÁN VILMOS ein.
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