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JEGYZOKONYV
Készült 2015.11.11.-én 18.órakor 2098 Rákóczi u 12.-ben
Elnök üdvözli a megjelenteket, megállapítja, a három elnökségi tag jelen van, az ülés határozatképes.
Előterjeszti a tervezett napirendet, elfogadásra megtárgyalásra javasolja.
Elnök szavazást kér...A testület három igen, ellen és tart nélkül megtárgyalásra szavaz.A köv határozatot
hozza.
123/2015.11.11./P.N.Ö.határozat.

Alábbi napirendi pontokat tárgyaljuk.

1.KOZMEGHALLGATÁS
2. ÚJSÁG KIADÁS
3. KÖNYVKIADÁS
4. TESTVÉRVÁROS LÁTOGATÁS
5.ZARÁNDOKLAT SZERVEZÉS
6.TÁJHÁZ
7.VISELET VÁSÁRLÁS
8.HELYI ÉRTÉK
9.FILMVETíTÉS
10.ADVENTI ÖSSZEJÖVETEL
11.IRODA TAKARíTÁSABLAKCSERE
12. NYELVOKTATÁS
13.BOLDOG ÖZSÉB
14.IRODA IGÉNY
15.PÁLYÁZATíRÓ
16.IGAZOLÁSOK BESZERZÉS
17.EGYESÜL. SZERZ. ÁTUTAL.
1.napirend: Közmeghallgatás.
A Testület megtárgyalja, még egy Közmeghallgatást tartunk, a
közösség népszerüsítésére.
124/2015.11.11./P.N.Ö.lHatározat.
2015.12.08.-án19óra15.-kor
Közmeghallgatás.
2.Napirend:Újság kiadás ...Az újság elkészült, folyamatban az ISSN- szám, és akihordás.
125.12015.11.11.1P.N.Ö.Határozat: Elnök intézze a szükséges hivatalos ISSN:számot intézze a kihordást, fizesse a költségeket.
1.1.3. Napirend:Könyvkiadás. Elkészült és kifizettük a Cister Klastrom könyvet, Most tervezzük a ter
jesztést.Elnök szavazást rendel, . A testület három igen ellen és tart. nélkül határoz.
126.12015.11.11.1P.N.Ö.Határozat::A Testület tudomásul veszi a könyvkiadást,
megbízza az eln,-öt, szervezze a terjesztést.
4.napirend: Testvérváros :Jövő évben márciusban látogatást kell tenni a Testvérvárosban.
Elnök szavaztat, Javaslat hangzik el, az összeget utaljuk át az Egyesületnek, Ök szervezzék az
utazást. Elnök újra szavaztat, ATestület három igen ellen és tart. nélkül hoz határozatot.
127./2015.11.11./P.N.Ö.Határozat:
Testület megbízza az Elnököt, a szükséges
összeget utalja át az Egyesületnek Ok szervezzék az utazást.
5. Napirend:Zarándoklat szervezés ... 2016.-ban újra szervezünk Zarándoklatokat,
gyalogost, és Buszost is. Máriaremetére, német Máriagyűd, Pilisszántó, Buszos Máriazell,
Heiligenkreuz.
Elnök szavazást rendel , A Testület három igen, ellen és tart. nélkül határoz::
128./2015.11.11./P.N.Ö.Határozat:
Ttestület megbízza az _Elnököt, intézze,
szervezze a zarándokokat, az utakat..

6.Napirend: Tájház:lrodába szervezünk, német tájházat, mert a falu tájháza nem úgy lett
bevezet-ve. Az elnök ha kell díazásért is szerezzan régi tárgyakat.. Elnökszavazást kér. A Testület
három igen, ellen és tart. nélkül hoz határozatot.
129./2015.11.11./P.N.Ö.Határozat:
Testület megbízza az eln.-öt, bármi áron
szerezzen be ,tárgyakat. Igyekezzen a Tájház ügyben intézkedni---tárgyalni.
7.Napirend: Viselet: Az Irodába nagyon illene egy viselet. Aki fogadná a betérőt.. Elnök
szavaztat.. A testület három igen, ellen és tart nélkül határoz.
130./2015.11.11./P.N.Ö.Határozat .. Az elnök ha kell díazásért is szerezzePn régi viseleteket,
8.Napirend: Helyi érték: Már rég tárgyalunk a Helyi Érték Bizottság megalakítás ügyben, de Település nélkül nem lehet. Pedig Pilisszentkeresztnek sok értéke van. Rá kell beszélni a Településit.
Elnök szavazást kér..A testület három igen ellen és tart. nélkül határoz.
131./2015.11.11./P.N.Ö. Határozat: Testület megbízza az elnököt, a Településin
újra vesse fel a témát.
9.Napirend:Filmvetítés.
Miután a régi Kult Ház 19. eltávozott, szükség van a filmvetítés
folytatás-ra ..Ha ki tudjuk alakítani az irodát, ott lehetne.. Másik szoba igénylése. Elnök kéri a
Testülete szavazásra. A Testület három igen, ellen és tart. nélkül hoz határozatot:
132./2015.11.11./P.N.Ö. Határozat::Testület megbízza az elnököt, igényelje a két
szobát, konyhát, mellékhelyiséget, vesse fel a Települési ülésen ....
1O.Napirend: Adventi összejövetel:Szervezzünk harmónikás összejövetelt, az Adventi
Várakozás alkalmából.. Elnök szavaztat::: testület három igen, ellen és tart. nélkül hoz határozatot.
133.12015.11.11./P.N.Ö. Határozat.Elnök szervezze meg, szerezze be a
hozzávalókat, fi-zesse ki akltségeket.
1.1.11. Napirend: Iroda takarítás: Az egész épületben nyíláscserét végeztetett a Települési Önk.zat. A
takarítás, a függőnyök a mi feledatunk. Elnök szavazást rendel el. ..A Testület négy igen, ellen és tart. n
élkül határoz.
134./2015.11.11./P.N.Ö. Határozat. Elnök szervezze a takarítást., lássa vendégül a dolgozókat, fizesse akltségeket.
12.Napirend.Nyelvoktatás:
Több mint fél éve folyik a német oktatás. Szorgalmasan járnak.
ség van rá. Elnök szavaztat: A Testület három igen ellen és tart. nélkül hoz határozatot.
135./2015.11.11./P.N.Ö.Határozat.
Folytat juk a tanfolyamot, elnök fizesse a tanárt.

Szük

13.Napirend: Boldog Özséb .. Meg kell ismételni pilisi kirándulást, nagy sikere volt. Elnök szavazást
kér. A Testült három igen, ellen és tart. nélkül határoz.
136.12015.11.11./ P.N.Ö.Határozat: Elnök szervezze, rendeljen Buszt, fizesse ki.
14.Napirend: Iroda igény: Az Irodát a munkák miatt megint nem tudtuk két hónapig használni.. Szükségünk van a tevékenységünkhöz a két szobára, mellékhelyiségekre,
::: Néptánckör, nyelvtanfolyam,
filmvetítés irodai munka, pályázatírás, összejövetelek, klubfoglalkozások stb. Elnök szavazást kér, A
Testület három igen,
ellen és tart. nélkül határoz.
137./2015.11.11./. P.N.Ö. Határozat: A köv. Településin Ein. Jelentse be igényünket.
15.Napirend: Pályázatírás:: eddig több pályázatunk, amit házilag írtunk, nem nyert. Kellene külső
pályázatírót alkalmazni. Elnök szavazást kér. A Test. három igen, ellen és tart. nélkül határoz.
I
138.12015.11.11./. P.N.Ö. HatározatElnök
keressen pály. írót, és fizesse szl.-ra ..

