Igazgatási Iroda
2083. Solymár , József A. u. 1.

Tel.: 06 26 560 600, Fax: 06 26 560 606

JEGYZİKÖNYV
Német Kisebbségi Önkormányzat
2009. június 2., 17. 00 –kor
megtartott ülésérıl
Napirend:
1.
Beszámoló: Táncfesztivál lebonyolítása
Téma elıadója:
Marlokné Cservenyi Magdolna
2.
„Solymári Viselet” kiállítás értékelése
Téma elıadója:
Schokátzné Taller Mária
3.
Igazgatóválasztás menete
Téma elıadója:
Schokátzné Taller Mária

Jelen vannak:

4.

Hunyadi Mátyás Ném. Nemz. Ált. ás Mőv.Alapiskola Alapító
Okirat módosításának megtárgyalása
Marlokné Cservenyi Magdolna
Téma elıadója:

5.

Egyebek

a mellékelt jelenléti ív szerint

Marlokné Cservenyi Magdolna: Szeretettel köszöntöm a megjelenteket, kérem, nézzük meg a
napirendi pontokat.
Van-e valakinek kiegészítése? Amennyiben nincs, szavazzunk a napirendrıl!
A nemzetiségi önkormányzat a napirendet egyhangúlag elfogadta, kiegészítése nem volt
senkinek.
I. napirendi pont:
Marlokné Cs .M.:
2009. május 15-16. –án, 12 aranyokleveles csapat, 489 táncosának
részvételével került megrendezésre a VII. Országos Gyermektánc Fesztivál. 7 északi és 5 déli
csapat vett részt a versenyben. A szervezés és a lebonyolítás is nagyon jól sikerült. A
szállással is mindenki elégedett volt. A színpadi kép is nagyon jó volt, csak egy probléma
volt, a nem oda illı Landesrat felirat. Úgy gondolom, le kellett volna elıre egyeztetni. Minden
idıben készen állt, a Sportcsarnok is rendelkezésre állt a megbeszélés szerint és az iskolában
is minden rendben volt. A csapatok nagyon rendesek voltak, ahogy kapták a termeket, úgy is
adták vissza. Az ajándék is nagyon tetszett a gyerekeknek. Egyetlen probléma volt szerintem,
a zsőri döntése. Minden díjat a „déli” csoportok nyertek.

Schokátzné T.M.:
Szerintem is minden a legnagyobb rendben és jó hangulatban zajlott,
hál’ Istennek, nem úgy, mint két évvel ezelıtt. Igazi fesztivál hangulata volt. Úgy vélem,
hogy elıször is több díjat kéne kiosztani a gyerekek között, másodszor, pedig a végén nem
csak a gyızteseknek kéne táncolni, hanem hagyni kéne az összes gyereket táncolni, hagy
engedjék ki a „gızt”. A zsőrinek hosszabb, tartalmasabb értékelést, véleményt kéne nyújtania
a gyerekek és a vezetık felé.
Marlokné Cs.M.:

Még egy jó hír! A Közalapítványtól nyertünk 250.000 Ft-ot .

II. napirendi pont:
Schokátzné T.M.:
Nagyon szép volt, 500-600 –an nézték meg. Mindenkinek tetszett.
Sajnos, a fotozás nem jött össze, de, a már elkészült képeket fel tudjuk használni a tervezett
kiadványunkhoz. Ezen kívül, ugye, most már tudjuk, kinél milyen ruhák vannak, így bármikor
tudunk fotokat készíttetni, ha szükséges. Már csak a bontás van hátra, remélem minden
rendben fog zajlani.
31/2009. (VI.02.) Határozat
Solymár Nagyközség Német Kisebbségi Önkormányzata a Lustige Zwerge óvoda részére
megvásárol egy darab kirakati babát, amelyen a solymári népviseletet fogja
megjeleníteni az új óvodában.
Szavazás:
Egyhangú
Felelıs:
Schokátzné Taller Mária
Értelemszerő
Határidı:
III. napirendi pont:
32/2009. (VI.02.) Határozat
Solymár Nagyközség Német Kisebbségi Önkormányzata megbízza Schokátzné Taller
Mária képviselıt a Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános és Mővészeti
Alapiskola iskola igazgatói pályázatának lebonyolításával.
Szavazás:
Egyhangú
Felelıs:
Schokátzné Taller Mária
Értelemszerő
Határidı:
Schokátzné T.M.:
Az igazgatói pályázat szabályozott módon történik. A kisebbségi
önkormányzatnak egyetértési joga van. Javaslom, hogy hallgassuk meg a pályázókat
egyenként, hogy véleményt tudjunk alkotni róluk. Javasoljatok idıpontot, nektek mikor lenne
jó, szeretném, ha mindannyian jelen lennétek!
Wenczelné T.T.:

Mit szólnátok a 11. –éhez?

Schokátzné T.M.:
kéne behívni ıket.

Rendben, akkor legyen 2009. június 11. –én, 16 órakor. 20 percenként

Zwickl M.:

Milyen sorrendben?

Schokátzné T.M.:
Szerintem, abban a sorrendben, ahogy a CD –re fel vannak töltve a
pályázatok. A meghívókat megírom, és elpostázo.

IV. napirendi pont:
Marlokné Cs.M.:
Az iskola Alapító Okiratában módosítása szintén a törvényi elıírások
változása miatt történt, ugyan úgy, mint az óvodánál. Csak formai dolgok változtak. Kérlek,
nézzétek át és szavazzunk!
33/2009. (VI.02.) Határozat:
Solymár Nagyközség Német Kisebbségi Önkormányzata elfogadta Hunyadi Mátyás
Német Nemzetiségi Általános és Mővészeti Alapiskola Alapító Okiratának módosítását
és az egységes szerkezető új Alapító Okiratot.
Szavazás: Egyhangú
Határidı: Egyértelmő
Felelıs: Marlokné Cservenyi Magdolna
V. napirendi pont:
Pakó K. -né.: 2009. június 18. –án rendezzük a Kinder Spiele Festival –t óvodások részére. A
fesztiválon tánc, ének és körjátékok kerülnek bemutatásra. 5. alakalommal kerül
megrendezésre, stafétaszerően megy a részt vevı települések között. 14 csoportot hívtunk
meg, ebbıl 12 tud eljönni. A Kultúrházban kerül lebonyolításra, mivel az óvodánkban nincs
elég hely. Reggel 9 órakor kezdıdik és kb. 12,30 –ig tart. Mindenki 10 perces fellépı idıt
kap. A kisiskola termeit kértem el az Igazgatónıtıl öltözıknek. Az öltözıkben játékokat
biztosítunk a gyerekeknek, hogy jól teljen a várakozási idı. A múzeumot is kinyittatom és a
játszótérre is mehetnek. Minden csoportnak lesz egy vezetıje részünkrıl. Minden csoport és
minden gyerek kap külön ajándékot.
Schokátzné T.M.:

Segítünk amiben tudunk, szóljál!

Marlokné Cs.M.:
Megkeresett a Cédrus tánccsoport, hogy Ausztriába utaznának fellépni,
és az útiköltségükhöz kérnének támogatást. Most kérnek elıször!
34/2009.(VI.02.) NKÖ Határozat:
Solymár Nagyközség Német Kisebbségi Önkormányzata támogatja a Cédrus
Táncegyüttes ausztriai fellépésének útiköltségét. A támogatás összege: 60.000 Ft.
Szavazás: Egyhangú
Felelıs: Elnök
Határidı: Értelemszerő
Marlokné Cs.M.:
Mivel Solymár lakossága, véleményem szerint telítve van
programokkal, ezért a tervezett Tratsch party elhalasztását javasolom.
Kérem, gondolkodjatok, hogy a 2009. augusztus 30. –án rendezendı
Idısek Délutánjára kiket hívjunk meg fellépni?
Az Elnök 19 óra 10 perckor berekeszti a bizottsági ülést.
Marlokné Cservenyi Magdolna
Elnök

Kmf.
A jegyzıkönyvet készítette:
Perjámosi Krisztina

