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JEGYZİKÖNYV
Német Kisebbségi Önkormányzat
2009. február 26., 17. 00 –kor
megtartott ülésérıl
Napirend:
1.
Az elmúlt idıszak eseményeinek értékelése
Téma elıadója:
Marlokné Cservenyi Magdolna
2.
Regionális győlés idıpontjának és témáinak megbeszélése
Téma elıadója:
Marlokné Cservenyi Magdolna
3.
Jelen vannak:

Aktualitások

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.:
Az elsı és legfontosabb dolog, hogy a 2009. évi munkaterv elkészült,
sikerült összeállítani. Reméljük, a feladatarányos támogatás legalább annyi lesz, mint tavaly.
Nagyon fontos, hogy mindenre határozatot kel hoznunk.
Az idei pályázatok nem jelentek még meg, amivel tudnánk még
támogatást nyerni.
A zárszámadást a következı ülésen szeretném, ha megtárgyalnánk.
A költségvetés II. üteme pénteken lesz a Képviselı Testületi ülésen,
remélem a mi szempontunkból is eredményes lesz.
Kérlek Benneteket, hogy az 5. Közmeghallgatáson, ha lehet,
mindannyian vegyetek részt.
Pakó K. -né.:
Szeretném elmondani, hogy a „Lustige Zwerge” óvoda bıvítésével
kapcsolatban, felkérték Csernyus Lırinc fıépítészt, hogy készítse el a részletes terveket, ami
alapján árajánlatokat lehet kérni.
Marlokné Cs .M.:
Amennyiben meghirdetik újra a Közép-Európai Fejlesztési Terv
pályázatát, az óvoda pályázatát újra beadjuk, bár ez lelassítja a folyamatot, de a pénz is
nagyon jól jönne.

Marlokné Cs .M.:
Az elmúlt idıszak eseményeihez visszatérve, szeretném elmondani,
hogy az Asszonybál és a Farsangtemetés is nagyon jól sikerült, sokan voltak. A fellépı
csoportoknak kell egy köszönılevelet írni a részvételükért
Marlokné Cs .M.:
2009. február 7. –én ÉMNOSZ közgyőlésen vettünk részt Zwickl
Mihállyal és Pakó Károlyné képviselıtársammal. A győlésen jelen voltak a kisebbségi
önkormányzatok képviselıi és a kultúrcsoportok képviselıi. Se Pilisszentiván, sem pedig
Pilisborosjenı nem képviseltette magát. Nem sokan voltak, de szerintem nagyon hasznos volt.
Kapcsolatteremtı és tájékoztató volt az elkövetkezendı év munkáival, eseményeivel
kapcsolatban. Kiosztották a 2009. évi programfüzetet.
II. napirendi pont:
Marlokné Cs .M.:
Elıször is, Regionális Győlés idıpontját kell kitalálni. János, kérlek
nézd meg a naptárban, hogy mikor vannak esküvık a hivatalban, mert akkor nekünk
semmiképpen sem jó.
Legyen akkor, 2009. március 28. –án, 9-12 óráig a Polgármesteri
Hivatalban.
1. Témája: 2009. –es tervek
Vitatéma: feladatarányos támogatás kérdései
2. Pályázati lehetıségek + ÉMNOSZ terveirıl szóló beszámolója
Elképzeléseim szerint egy nagyon szép megnyitóval indulna a nap, Pitz
Dani harmonikázna, két kisiskolás kislány énekelne, plusz még egy
versmondó kéne. Mit szóltok hozzá?
Schokátzné T.M.:

A Katusra és a Zoéra gondoltam.

8/2009.(II.26.) NKÖ Határozat:
Solymár Nagyközség Német Kisebbségi Önkormányzata Regionális Győlést tart a
térségben mőködı kisebbségi önkormányzatokat hívja meg egy informális beszélgetésre.
Szavazás: Egyhangú
Felelıs: Elnök
Határidı: Értelemszerő
Marlokné Cs .M.:
2009. március 28. –án, 19,00 órakor lesz a Cédrus együttes 25 éves
fennállásának ünnepélyes gálamősora a Klebersberg Mővelıdési Házban. Kaptam 2 jegyet rá,
ki akar velem jönni.
Schokátzné T.M.:
Én sajnos nem tudok menni.
9/2009.(II.26.) NKÖ Határozat:
Solymár Nagyközség Német Kisebbségi Önkormányzatának delegáltjai részt vesznek a
Cédrus Együttes jubileumi mősorán és köszönti a tánccsoportot.
Szavazás: Egyhangú
Felelıs: Elnök
Határidı: Értelemszerő
Marlokné Cs.M.:
Pitz Dániel újra finanszírozási kérelmet terjesztett elı a városlıdi
harmonika táborba való részvételéhez.

10/2009.(II.26.) NKÖ Határozat:
Solymár Nagyközség Német Kisebbségi Önkormányzata 20.000 Ft-tal támogatja Pitz
Dániel részvételét a városlıdi harmonika táborba.
Szavazás: Egyhangú
Felelıs: Elnök
Határidı: Értelemszerő
III. napirendi pont:
Marlokné Cs.M.:
Készülıdnünk kell az egyik nagyon fontos és aktuális eseményünkre a
Kitelepítési Emléknapra, és ezen belül az általunk szervezett kiállításra. A kiállítás címe:
Dédszüleink emlékére – viselet kiállítás. Össze kell állítani az ütemtervet!
Arra gondoltam, hogy elıször is össze kéne győjteni, hogy kinek vannak még meg a régi
ruhái és, hogy milyenek. Kendıket és cipıket is kell győjteni.
Wenczelné T. T.:
Szerintem lent is és fent is egy- egy szobabelsıt kéne kialakítani régi
bútorokat felhasználva, úgy talán könnyebb lenne a ruhák elhelyezése, plusz kellenének
kirakatbabák, amiket fel lehetne öltöztetni.
Schokátzné T.M.: Nekünk van régi bütykös fogasunk, kéne egy bölcsı, komód…
Marlokné Cs.M.:
Kérem, hogy akkor mindenki próbálja összeszedni amilye van, és a
faluban érdeklıdni a ruhák után. Minél hamarabb össze kell szedni a kiállítás anyagát, hiszen
a ruhák addig rendbe is kell tetetni.
A kiállítás április 18 –án nyílna, délután.
Marlokné Cs.M.:
Szeretném még elmondani, hogy 2009. március 29. –én Csepelre megy
az iskolai tánccsoport az Országos Táncfesztivál elıdöntıjére. Fı fellépık a 6. és 7. –esek, 45. –esek háttér produkciót adnak elı.
2009. május 15. –én rendezzük a Gyermek táncfesztivált. A hajót már
lefoglaltam a városnézı programhoz. Nagyon fontos még, hogy 200-300 fı részére találjunk
megfelelı szállást. Kérlek, Ti is nézzetek körbe, tájékozódjatok,
11/2009.(II. 26.) NKÖ Határozat: MAGDI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Solymár Nagyközség Német Kisebbségi Önkormányzata ……………………..
Szavazás: Egyhangú
Felelıs: Elnök
Határidı: Értelemszerő

Az Elnök 18 óra 50 perckor berekeszti a bizottsági ülést.
Marlokné Cservenyi Magdolna
Elnök

Kmf.

A jegyzıkönyvet készítette:
Perjámosi Krisztina

