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PILISSZENTKERESZT
NÉMET ÖNKORMÁNVZAT TESTÜLETI
ÜLÉSTTART 2015.08.08.~án 18h. 2098 RÁKÓCZIu. 12.
P.N.Ö. IRODÁBAN, AHOVÁ TISZTELETTElMEGHíVOM.
Megjelenésére feltétlen számítunk
NAPIREND:
lNém~t harcosok sírjai
2Klast~om rendezvény fúvósok
3Főző verseny
4Helyi érték
5Cister Apátság könyv kiadás
6Máriaremete Német Zarándoklat 22én
7Heiligenkreuz Zarándoklat-kapcsolat
8spiegFI újság kiadás
9MegHívás Fogyvéd
10projbktor
lllma a Máriarádióért
12Előadók meghívása energia-gáz
13Hagyományápolás meghívó
14 Vallások" meghívó
15Útépítés 1935 Dobogókőre
16For~ások ápolása Klastrom
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JEGYZŐKÖNYV
Készült 20IS.08.08.-án
Elnök üdvözli a megjelenteket,
ülés határozat képes.
Elnök az ülést megnyitja,

2098.Pilisszentkereszt
megállapítja,

ismerteti

Rákóczi u. 12.-ben, P:N:Ö: irodában.

az elnökség három fővel jelen van, jel ív szerint, az

a napirendet:

NAPIREND:
1Német harcosok sírjai
2Klastrom rendezvény fúvósok
3Főző verseny
4Helyi érték
SCister Apátság könyv kiadás
6Máriaremete Német Zarándoklat 22én
7Heiligenkreuz Zarándoklat-kapcsolat
8Spiegel újság kiadás
9Meghívás Fogyvéd
10Projektor
. 11lma a Máriarádióért
12Előadók meghívása energia-gáz
13Hagyományápolás meghívó
14"Vallások" meghívó
15Útépítés 1935 Dobogókőre
16Források ápolása Klastrom
Kérdésre az elnökség három igen, ellen és tart.nélkül jóváhagyja a napirendet.
Napirend tárgyalása:
1.Napirend: Német Harcosok sírja.
A Temetőben levő igen rossz állapotban levő két db. három sírhelyes sírt helyre hozattuk, egy sirköves vállalkozó munkabér nélkül csak anyagárért vállalta a munkát.
Hozzászólás: az elnök rendezte az anyagikat.
Elnök szavazást kér jóváhagyást illetően.
Az elnökség három igen, ellen és tart. nélkül hozza a köv. határozatot.

74/2015.08.08./P.N.Ö.Határozat.
!zkedését, az anyagiak rendezését.

Azelnökség jóváhagyja az ein. in-

2.Napirend:Klastrom rendezvény, fúvosok.
P.N.Ö.csatlakozik a Klastrom fesztivál hoz, solymári, biatorbágyi, nagymarosi, fúvószenekarok, valamint vörösvári tánccsoport meghívásának anyagi támogatásával. Számla
ellenében a kltségek 250-270e.Ft körül lesznek.
Elnök szavazást kér.

J

Az elnökség három igen, ellen és tart nélkül hoz határozatot.
7S/2015.08.08./P .N.Ö./Határozat.
Elnökség jóváhagyólag bízza meg az elnököt, intézkedjen, rendezze az anyagiakat.

tozik a főzőverseny.
oz határozatot.

3.Napirend:Fózóverseny.
A fesztiválon való részvételhez tarElnök szavazást kér.Az elnökség három igen, ellen és tart nélkül

76/2015.08.08./P.N.Ö.határozat.
bográcsonként 4e.Ft-al járul akltségekhez.

P.N.Ö. három bográccsal vesz részt

4.Napirend: Helyi érték.
Bizottság megalakítása lenne feladat
Tagok toborzása van folyamatban, de nehezen jön össze.
hozzászól:Rusznyák úr.
polgármesteri segítség. Más:inkább Polgári Köri segítség. Elnök szav. kér.
Az elnökség három igen, ellen és tart. nélkül hozza a köv. határozatot.
76/2015.08.08/P.N.Ö.Határozat.
Vonja be a Polgári Kör Egyesületet.

Elnök folytassa a szervezést.

5.Napirend.Cister Apátság Könyv.
A nyomtatás elkészült,
A Nyomtatás teljes bekerülése, szervezés, szállítás és egyebek nélkül 171500Ft.
Eln.szavazást kér. A test. három igen, ellen és tart. nélkül hoz határozatot.
77/201S.08.08/P.N.Ö.Határozat.
másul, a nyomtatást, akltségeket.

Elnökség jóváhagyólag veszi tudo-

6.Napirend:Máriaremete Német Zarándoklat.
Szervezzük a résztvevőket, jó lenne minél többen vennének részt, a nehezen mozgókat, busszal vinnénk, a gyalogjárókat, hazahoznánk. Ein szav. kér ..
Az elnökség három igen ellen és tart. nélkül huz határozatot.
78/2015.08.08/P.N.Ö. Határozat.
részt vesz a szervezésben, az ein. intézze a Buszt.

Nemcsak az ein. a teljes elnökség

7.Napirend. kapcsolat Heiligenkreuz. Zarándokút Heiligenkreuz
Vita +hoszabb- rövidebb legyen az út.
Ein szavazást kér.
Az elnökség három igen, ellen és tart. nélkül hoz határozatot.
79./2015.08.08/P.N.Ö.Határozat.

Ein. igyekezzen kedvező szállást, közl.eszközt találni, így legyen egyéjszakás a zarándoklat. Illetve találjon lehetőséget találkozóra a Polg M.-valamint a Főapáttal.
8.Napirend:Spiegel újság kiadás.
A 3. Iap kiadása van előkészületben, jelenleg anyagot gyűjtünk. Elnökség tagjai vállalnak
cikkírást, anyaggyűjtést.
Elnök szavazást kér. Az elnökség három igen ellen és tart.
nélkül hoz határozatot.
80/2015.08.08/P.N.Ö.Határozat. Elnök az anyag összegyűlte után keres
se a nyomdát, egyezzen meg, nyomtassa ki a lapot, rendezze a kltségeket, terjessze.
9.Napirend:Meghívás fogyvéd. Fogyasztóvédelmi előadás a Falu lakóinak tájékoztatására, kicsit elhalaszt juk tekintettel a Fesztiválra, Remetei Zarándoklatra. Oe rögtön utána ... elnök szavazást kér. A Testüle három igen ellen és tartozkodás nélkül hoz határozatot.
81/2015.08.08./P.N.Ö.Határozat.
pontot, rendezze akltségeket.

projektorra.

Elnök egyeztesse az alkalmas idő-

lO.Napirend:Projektor.
Előadáshoz és vetítésre van szükség a
Elnök szavazást rendel. A test. három igen, ellen és tart. nélkül határoz.

82/2015.0S.08/P.N.Ö.Határozat.
meg a készüléket és tartozékait, pl. vetítővászon.

Az elnök ne válogasson, vegye

1l.Napirend:lma a Mariaradióért.
A Máriarádió sokak vígasz
talására szól, elvesztette a 94.2 frekvenciát. A fennmaradásért imádkozunk. Hozzászól
Ne csak a stabil rózsafürések legyenek, másokat is hívjunk. Elnök szavazást rendel.
A Testület három igen ellen és tart. nélkül határoz.
83/2015.08.08./P.N.Ö.Határozat.

Elnök tűzze ki az időpontot.

12.Napirend:Előadó -energia -Gáz.
Elnök a lakosság tájékoz
tatására hívjon szakavatott előadót. Szolgáltatók állami kézben ..Elnök szavazást kér.
A Testület három igen ellenszav. és tartózkodás nélkül határoz.
84/201S.08.08./P.N.Ö.Határozat.

Elnök szervezze az előadót, térít

se akltségeket.
13.Napirend:Hagyományápolás.

Előadás német kultúráról,

szokások, népzene, néptánc. már volt ily jellegű előadás, folytassuk.
kér. A Testület négy igen, ellen és tart. nélkül hoz határozatot.
85/2015.08.08/P. N.Ö.Határozat.

elnök szavazást

Elnök hívjon előadót.

14.Napirend:Vallások. jelen körülmények okán van szükség tájé
kozódásra. A Németek-Svábok katolikusok, vagy reformátusok. elnök szavazást kér.
A Testület három igen, ellen és tart. nélkül határoz.
86/2015.08.08/P.N.Ö.Határozat.

Elnök Hívjon előadót.

15.Napirend:Útépítés. 1935.-évben építettek Makadám utat
Dobogókőre, Pilisszentkereszten keresztül. Addig csak szekérút vezetett a faluhoz.
hozzászól. Megemlékezést kérünk a falu Testülettől.
Elnök szavazást kér.
A Testület három igen, ellen és tartózkodás nélkül hoz határozatot.
87/2015.08.08./P.N.Ö.Határozat.

Elnök terjessze fel az Önkorm.-nak.

16.Napirend:Források kezelése. Több forrása van a Falunak.
Edig is gondot viseltünk rájuk, szemét szedés, tisztítás stb. Rusznyák úr különös figyel
met szentel a Klastrom forrásra. Ein. szavazást kér.
A Testület három igen ellen.és
tartozkodás nélkül hoz határozatot.
88/2015.08.08.jP.N.Ö.Határozat.

Tovább ápoljuk a forrásokat.

Több napirend nem lévén, az elnök megköszöni az értékes munkát, az ülést
19.45.-kor jő pihenést kívánva berekeszti.
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