Pilisszentkereszti Német Onkormányzat

Deutsche Selbstvervaltung Heiligenkreuz
5/2021. PNP ülés

JegyzQkönyv

A 2021. december 28-án megtartott képviselQ-testületi ülésrQl.

(35-38/2021. sz. önkormányzati határozat)

Pilisszentkereszti Német Önkormányzat
Deutsche Selbstvervaltung Heiligenkreuz
5/2021. PNÖ üls
Jegyzókönyv
Készült Pilisszentkereszti Német Önkormányzatnak 2021. december 28-án megtartott
Német
képviselö-testületi ülésérQl, ülés helye: 2098 Pilisszentkereszt, Rákóczi Ferenc utca 12.
ház.

Jelen lévQ képviselQk: Kis Lászlóné, Peller Györgyné, Ujvári Tibor.
Távol van: -.

Hivatalból jelen van az ülésen: Baranyák Szilvia jegyzó.

Meghivottak:
Pilisszentkereszt Község Polgármestere
Távol van: Pilisszentkereszt Közsé

olgármestere.

Kis Lászlóné elnök köszönti a megjelenteket.

Megállapitja, hogy

a

3

önkormányzati képviselö közül

3 fö

jelen

van,

igy

az

ülés

határozatképes. azt megnyitja.
Az elnök szavazásra teszi a fel a napirendet.
A képviselQ-testület jelenlévó 3 tagja 3 igen szavazattal a napirendet elfogadta az alábbiak
Szerint.

Napirendi iavaslat:
1.

EvértékelQ elnöki beszámoló

2.

ElöterjesztQ: elnök
Köszönet az önkormányzati dolgozók egész éves nmunkájáért
ElóterjesztQ: elnök

3.

Gyakornok fogadása

4.

ElóterjesztQ: elnök
KékfestQ kiállitás
ElöterjesztQ: elnök

5.

Plakát kiállítás utáni falfelület javítása
ElöterjesztQ: elnök

Napirend elött:
Kérdések:

Napirendek tárgyalása
1./Napirend: ËvértékelQ elnöki beszámoló

Elöterjeszt: PNÖ elnök
Anyag írásban
Az elnök ismerteti

az

elQterjesztést.

Kis Lászlóné PNÖ elnök: Sikeresen zárult az év, a német ház pályázati és saját forrásból kiviül

belül megújult. Két rendezvényt, egy kiállítást és egy elQadást is lehetQségünk volt
megtartani. Az Oseink nyomában képi és írásos dokumentumai lassan, de bíztatóan gyülnek.
A táncház nagy sikert aratott, bár az iskolai és óvodai karantén miatt sokan nem jöhettek. A

résztvevöket lenyügözte a szinvonalas bemutatkozó elöadás, a fergeteges tánctanítás és
jókedv. llyenben még nem volt részük, nagyon várják a folytatást. Az adventi

gyertyagyújtáson, mint minden évben, idén is képviseltette magát önkormányzatunk.
Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapesolatban nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
A Pilisszentkereszt Német Önkormányzat képviselQ-testülete az évértékelQ elnöki beszámolót elfogadja."

A képviseló-testület jelenlévó 3 tagja 3 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:

35/2022.(XIL28.) PNPhatározat

A Pilisszentkereszt Német Önkormányzat képviselQ-testülete
az évértékelQ elnöki beszámolót elfogadja.

2./Napirend: Köszönet az önkormányzati dolgozók egész éves munkájáért
ElóterjesztQ: PNÖ elnök
Az elnök ismerteti az elQterjesztést
Kis Lászlóné PNO elnök: A mai napon a testületi ülés utánra terveztük a köszönetnyilvánítást
az önkormányzati dolgozók felé, akik egész évben segítették az önkormányzatunk

munkáját. Az egyeztetések folyamán kiderilt, hogy az évvégi idöpont nem felel meg
mindenki számára, hiszen nekik is ilyenkor jut igazán idejük a esaládra, ezért azt
lássuk öket
erre január-február hónapban térjünk vissza, és akkor

javaslom, hogy
vendégül.

Ujvári Tibor PNÖ tag: Támogatom.
Kérdés, hozzászólás

a

napirenddel kapcsolatban

nem

hangzott el.

Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
a
önkormányzati dolgozók egész éves
A Pilisszentkereszt Német Onkormányzat képviselQ-testülete települési
az
felhatalmazza
elnököt, hogy az egyeztetéseket
szeretné megköszönni. A képviselQ-testület

munkáját
követQen

A

január-február hónapban

a

rendezvényt

szervezze

meg, és

képviseló-testület jelenlévö 3 tagja 3 igen szavazattal

határozatot hozta:

bonyolítsa

a

le."

javaslatot elfogadta

és

az

alábbi

36/2021.(XIL28.) PNÖ határozat

A Pilisszentkereszt Német Onkormányzat képviselQ-testülete
a települési önkormányzati dolgozók egész éves munkáját

képviselQ-testület felhatalmazza az
elnököi, hogy az egyezteléseket követöen január-február
hónapban a rendezvényt szervezze meg, és bonyolítsa le.

szeretné

megköszönni.

A

3./Napirend: Gyakornmok fogadása
Elöterjesztö: PNÖ elnök

Kis Lászlóné PNÖ elnök: Önkormányzatunkat megkereste a szegedi tudományegyetem
germanológia szakát végzö diák, hogy a szakmai gyakorlatát önkormányzatunknál
szeretné letölteni. Erre február és április közötti idöszakot jelölt meg. A következö

napirendként is tárgyalt kékfestö kiállitás szervezésében és lebonyolításában
Qt
segitségünkre lehet. Nagyon örültem a jelentkezésének, és szívesen fogadnám
követöen
önkormányzatunknál. Javaslom, hogy támogassátok a befogadását, melyet
valószinüleg az egyetemmel szükséges szerzödést kötni, és a tanuló szakmai gyakorlatát
is minösiteni szükséges. Sajnálatos, hogy egy ilyen járványos idöszakban tudjuk öt
klasszisokkal
fogadni. hiszen a közösségi élet a településen a járványt megelözQen
Bizok abban, hogy sokat tudunk egymástól is tanulni.
volt, mint

jelenleg.

nagyobb

Ujvári Tibor PNÕ ag: Egyetértek a javaslattal.
Peller

Györgyné PNÕ elnökhelyettes: Támogatom

Kérdés. hozzászólás

a

napirenddel kapcsolatban

nem

én is.

hangzott el.

miszerint:
képviscl6-testülete úgy dönt, hogy fogadja Szegedi
levelezQs hallgatójaként Riedlingerné Fenyvesi Lillát. A
Tudományegyetem germaniszaika szakos
c. kurzus keretében egy kb. 8 hetes szakmai gyakorlat
és
magyarországi németek önszervezQdése intézményci"
az clnököt a sziükséges dokumentációk. illetve szerzödések
felhatalmazza
teljesitésére. A képviselQ-testület

Az elnök szavazásra teszi fel

,A
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Német

a

határozati

javaslatot,

Onkormányzat

aláirására."

A

képviselQ-testület jelenlévQ 3 tagja

határozatot hozta

3

igen

szavazattal

a
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és

az

alábbi

37/2021. (XIL28.) PNP határozat

A Pilisszentkereszt Német Onkormányzat képviselö-testülete
ugy dönt, hogy fogadja Szegedi Tudományegyetem
germanisztika szakos levelezQs hallgatójaként Riedlingerné
Fenyvesi Lillát, ,,A magyarországi németek önszervezódése és

intézményei" c. kurzus keretében egy kb. 8 hetes szakmai
gyakorlat teljesítésére. A képviselQ-testület felhatalmazza az
elnököt a szükséges dokumentációk. illetve szerzödések
aláírására.

4./Napirend: KékfestQ kiállítás

Elöterjesztö: PNÖ elnök
Kis Lászlóné PNÖ elnök: Már meg akartuk rendezni ezt a kiállitást 2020-ban és beszéltünk is
róla korábban, de sajnos a karantén akkor közbeszólt. Most lehetöségünk van újra

megpróbálni, itt lesz segitségünkre a jelentkezö gyakornokunk is, javaslom, hogy
Szervezzük meg.

Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapesolatban nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
A Pilisszentkereszt Német Önkormányzat képviselö-testiülete úgy dönt, 2022. elsQ negyedévében megszervezi
az elmaradt ,Kékfestö kiállitást". A képviselö-testület felhatalmazza az elnököt a teljes rendezvény
megszervezésére, és a szükséges kötelezetuségvállalásokra."

A képviselö-testület jelenlévó 3 tagja 3 igen szavazatlal a javaslatot elfogadta és az alabbi

határozatot hozta:

38/2021.
(XIL.28.) PNO határozat
A Pilisszentkereszt Német

Önkormányzat képviselö-testülete

ugy dönt, 2022. elsó negyedévében megszervezi az elmaradt
Kékfestó kiállitást". A képviselQ-testület felhatalmazza az
elnököt a teljes rendezvény megszervezésére. és a szükséges

kötelezettségvállalásokra.
5./Napirend: Plakát kiállitás utáni falfelület javítása
ElöterjesztQ: PNÕ elnök
Az elnök ismerteti az elöterjesztést

Kis Lászlóné PNÖ elnök: A lezajlott kiállitást követQen szükségessé vált a fal javitása. melyet
a jövQ év elején szeretnék megvalósitani, hogy a kékfestö kiállitásra már rendben legyen
a kiállitó terem falazata.
Több kérdés, hozzászólás

a

napirenddel kapcsolatban

nem

hangzott el.

Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
A Pilisszentkereszt Német Onkormányzat képviselö-testülete felhatalmazza az elnököt. hogy a kiállító terem
falazatának javítását rendelje meg, és a kékfestQ kiállíitás idöpontjára már vezényelje is le."

A képviselö-testület jelenlévQ 3 tagja 3 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:

39/2021.(XIL28.)PNÖ határozat

A Pilisszentkereszt Német Önkormányzat képviselö-testülete

felhatalmazza az elnököt, hogy a kiállító terem falazatának
javítását rendelje meg. és a kékfestQ kiállitás idöpontjára már
vezényelje is le.

