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P.N-.Ö. TESTÜlETI ÜlÉSTTAR-T 2015.09-.29-.-ÉN-19ÓR-AKOR, 2098-RÁK-ÓCll U l2-BEN
MEGJELENÉSÉRE FELTÉTLEN SZÁMíTOK.

NAPIREND: l.ZARÁN-DOK PÁlOS-102.ClVIL ÉRT. PLEBÁNIÁN
3.ANYANYELVGYAK.
4.IFJ. ZARÁNDOKLAT
5.SZEREPLŐK SZÁLLfTÁSA
6. BOLDOG ÖZSÉB KILÁTÓ
7. MOZI VETíTÉS
8.0KT 6.ÜNNEP
9.T ÁNCCSOPORT
1D.OKT. 23. ÜNNEP.
Ll.ADVENT.
12.SZTKÚTI KÁPOLNA
l3.ERZSÉBET NAP
14 KÖZMEGHALLGATÁS

15-. Ú-J-SÁGKIADÁS
16.1DÖSEK NAPJA
l7.EGYEBEK

PSZTKERESZT2015.09.20

ORBÁN VILMOSein.

JEGYZŐKÖNYV
KÉSZÜLT 2015.09.19.-ÉN

19 ÓRAKOR, 2098. RÁKÓCZI U 12.-BEN. P.N.Ö. IRODA.

Elnök megállapítja a testület három fővel jelen van, a testület határozatképes.
Elnök üdvözli a megjeJenteket, az,ülést megnyitja. Jegvz.könvv hit. RusznvákIáncs úr.
Elnök ismerteti a napirendet,és elfogadásra javasolja.
Napirend:

1.ZARÁNDOK PÁLOS 70
2.CIVIL ÉRT. PLEBÁNIÁN

3.ANYANYELVGYAK.
4.IFJ. ZARÁNDOKLAT
5.SZEREPLŐK SZÁLLíTÁSA
6. BOLDOG ÖZSÉB KILÁTÓ
7. MOZI VETfTÉS
8.0KT 6.ÜNNEP
9.TÁNCCSOPORT
10.0KT. 23. ÜNNEP.
11.ADVENT.
12.SZTKÚTI KÁPOLNA
l3-.ERZSÉBET NAP
14 KÖZMEGHALLGATÁS
15. ÚjSÁGKIADÁS
16.1DŐSEK NAPJA
17. EGYEBEK

Napirend tárgyalása:
I

l.Napirend:Pálos

10 •• Okt. 3.-án a Pálos zarándokok a szántál nyeregben haladnak

keresztül kb.600.-an. Felkérés érkezett a szervezőktőI, fogadjuk a /ellenőrző/ ponton. Elnök sza1zást
rendel, ATestület három igen, eUen és ta rt, nélkül hoz-határozatot.
96/2015.09.29./P.N.Ö.Hotározot.

koknak. megbízza az eln.-öt intézkedjen.

A testület almát és pogácsát vásárol és oszt a zaránd

2.Napirend:Civil ért. Plebánián. Az értekezleten
lönbözteti

a német közösséget.

dJ

a Plebános nem érti, hogy rnegkü

Ein. szavazást kér. ..Az elnökség három igen, ellen és tart. nélkül hoz

határozatot.

97/2015.09.29./P.N.Ö.Határozat.
3.Napirend:Anyanyelv
gyakorlás a fő téma más szervezettel.

Elnökség megbízza az eln.-öt,

gyak. ülés. Kihelyezett

rendezze a dolgot.

ülést szervezünk, ahol a anyanyelv-

Ein. szavazást kér ...Az elnökség három igen, ellen és tart. nélkül

hoz határozatot.

98/2015.09.29./P.N.Ö.Határozat.

Elnökség megbízza az elnököt,

szervezze meg.

4.Napirend: ifj zarándokok. Okt. 22.-én Esztergomba menő zarándokok

haladnak

át a falun, éjfél körül kb. 400.-an. Fogadjuk őket teával, zsíris kenyérrel. Ein. szavazást kér. ..Az elnökség
három igen, ellen és tart. nélkül hoz határozatot.

99/2015.09.29./P.N.Ö.Határozat.
5.Napirend:szereplók

Elnökség megbízza az eln.-öt, szervezze meg.

szállítása. A Klastrom fesztiválra

még van egy kiegyenlttetlel

szla, amit rendezni kell. Elnök szavazást kér:Az elnökség három igen, ellen és tart nélkül hoz határozatc
lOO/2015.09.29./P.N.Ö.Határozat.

Elnök rendezze a tételt.

6.Napirend: Boldog Özséb: újra pilistetői

kirándulás

az időseknek.

Elnök szavazási

rendel •. Az elnökség három igen, ellen és tart. nélkül határoz.

101/201S.09.29./P.N.Ö.Határozat.
7.Napirend:Mozi

Elnök szervezze meg a Pilisit.

vetítés: Már van technika, film kell. Elnök szevaztat: Az elnökség

három igen ellen és tart. nélkül hoz határozatot.
l02/2015.09.29./p.n.ö.Határozat.
8.Napirend:Okt.6.

Elnök szervezze meg.

ünnep. megemlékezés.

Elnök szavazást kér.

Az elnökség háror

igen, ellen és tart. nélkül hoz határozatot.
103/201S.09.29./P.N.Ö.Határozat.

Megemlékezünk

9. Napirend. Tánccsoport. újjá kell szervezni.

6.-án IB.30.-kor.
Ein. szavazást kér ..Az elnökség hárorr

igen, ellen és tart. nélkül határoz.
l04/2015.09.29./P.N.Ö.Határozat.

megkezdjük

a szervezést, csak a HELY????

10. Napirend. Okt 23. Polgári Körrel kiállítást szervezünk. Ein. szavaztat.

Az Elnök-

r;éghárom igenI ellen és tart. nélkül hoz határozatot.
105j2015.09.29./P.N.Ö.Határozat.
11.Napirend:Advent:

megszervezzük és megemlékezünk.

A várakozásban csinálunk valamit. PI Koncert ..Eln.szavazást

rcér::.Azelnökség három igen, ellen és tart. nélkül hoz határozatot.
106.j2015.09.29.jP.N.Ö.Határozat.
12.Napirend:Sztkúti

Kitalálunk valamit. Függ a Plébitől

kápolna. Oltár előtti tér rendbe hozása. Elnök szavaztat:

Elnökség három igen, ellen és tart nélkül hoz határozatot.
107.j2015.09.29.jP.N.Ö.Határozat:

Rusznyák ein. h. megoldja a nehéz feledatot.

13.Napirend:Szt Erzsébet. Részt veszünk az ünnepségen. Ein. szavaztat.
fltzelnökség három igen, ellen és tart. nélkül hoz határozatot.
108.j2015.09.29.jP.N.Ö.Határozat.

Részt veszünk a Szobornál a ünnepségen.

14.Napirend.közmeghallgatás:

idén már volt, de még egyet tartunk.

I

elnök szava:

tat. Elnokség három igen, ellen és tart. nélkül határoz.
109.j2015.09.29.jP.N.Ö.Határozat.
15.Napirend:Újságkiadás:

Kitűzzük az időpontot.
Sínen van csak lassú. Ein. szavaztat: Elnökség három

igen, ellen és tart. nélkül hoz határozatot.
110.j2015.09.29.jP.N.Ö.Határozat.
16.Napirend:ldősek

Felgyorsít juk a szerkesztést.

napja. Részt veszünk, és szervezünk, Elnök szavazást kér.

fltzelnökség három igen, ellen és tart. nélkül határoz.
111.j2015.09.29.jP.N.Ö.Határozat.

Segítünk a szervezésben, a sütit mi álljuk.

Egyebek nem lévén, az ein. megköszöni a tartalmas munkát, jó pihenést kíván, 20.35.-kor ülést
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Rusznyák János ein. h.

Orbán Vilmos ein.

JELENLÉTI ív. PNÖ TESTÜLETI ÜLÉSEN,2098 RÁKÓCZI 12.
201S.09.29.19.ÓRAKOR
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Samospráva Obce Mlynky
Cím:
Tel.:
Maii:
Web:

2098 Pilisszentkereszt, FO ol 12.
26/547-501, fax: 26/347-599
mlvnkY@t-online.hu
www.pilisszentkereszt.hu

Pilisszentkereszti

Német Önkormányzat

Orbán Vilmos Úr
részére
2098 Pilisszentkereszt,
Hársfa u. 22.

Tisztelt Orbán Vilmos ÚrI
Ezúton szeretném megköszönni Pilisszentkereszt Község Önkopnán~ataIlJtében
Klastrom Fesztivál megrendezéséhez nyújtott támogatását.
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A program sikeres lebonyolításában az idei évben is nagy..segítséget
jelentett az Onök
.
támogatása.
-

Bízom abban, hogy
lebonyolításában.

a jövőben

is együtt

tudunk

~-

működni

a községi programok

Pilisszentkereszt, 2015. szeptember 15.
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