Nagyesztergár Német Kisebbségi Önkormányzata
2011.évben végzett munkájáról

KÖZMEGHALLGATÁS

Nagyesztergár Német Kisebbségi Önkormányzat eddig elvégzett és még elvégzendő 2011. évi
munkájáról, tevékenységéről. Felmerülő kérdések, vélemények, javaslatok megbeszélése.
Az új választási ciklus, új vezetőségének első közmeghallgatása. A munka végzése 2011-ben a
Szervezeti és Működési Szabályzatban megfogalmazott szempontok szerint történik.
Napirendjei a következők voltak: 2010 évi zárszámadás; 2011 évi költségvetés és munkaterv
megtárgyalás; hagyományőrző májusfaállítás; partnerkapcsolat ápolás és 10 éves jubileum
alkalmából látogatás megszervezése; nemzetiségi nap; Ányos Pál Ált. Iskola és Fészek Óvoda
működéséről – házirendjéről véleményezés; Nagyesztergár Német Nemzetiségi Kör
Egyesület közös munkák megbeszélése; az Egyesület támogatása; nemzetiségi nap törlése a
2011.évi munkatervből.
Az üléseken a napirendekben meghatározottak kerültek minden esetben megtárgyalásra.
A 2011.évi programoknál módosítást kellett alkalmazni pénzhiány miatt. Így a nemzetiségi
napi tervtörlésre került. Az Önkormányzat finanszírozza a 15 éve eredményesen működő
Margaréta dalkör vezetőjének útiköltségeit, s ez jelentős összeggel terheli a
költségvetésünket. Működésükre, fellépésükre, szüksége van falunknak a hagyományőrzés
miatt is. A faluban működő civil szervezetekkel - (Nagyesztergár Német Nemzetiségi Kör
Egyesület, Polgárőr Egyesület, Ányos Pál Ált. Iskola, Fészek Óvoda – Zweisprachige
Nationalitäten Kindergarten, Községi Önkormányzat) – együttműködési megállapodásunk
van, így a szűkös pénzkeret mellett is igyekszünk a feladatok maximális ellátására. Az általuk
szervezett programokban is tevékenyen részt veszünk.
2010.évben részt vettünk a „Virágos Magyarország” programban a Községi Önkormányzattal
közösen, s ezt a vállalt feladatot 2011 évben is teljesítettük.
2011.évben még teljesítendő, kitűzött célok között van az Idősek Napja, koszorúzás a
temetőben a régi – egy helyre összegyűjtött- sírkereszteknél, Márton napi lampionos
felvonulás, az Adventi ablaknyitogatás, „Falu – Karácsonya” ünnepség.
Idősek napja: Községi Önkormányzattal és Vöröskeresztes Egyesülettel közös szervezésben.
Márton nap: Nagyesztergári Német Nemzetiségi Kör Egyesülettel és Polgárőr Egyesülettel
közös szervezésben.
Adventi ablaknyitogatás: Nagyesztergári Német Nemzetiségi Kör Egyesülettel közös
szervezésben.

Falu – Karácsonya: Nagyesztergár Német Nemzetiségi Kör Egyesület, Fészek Óvoda –
Zweisprachige Nationalitäten Kindergarten, Ányos Pál Ált. Iskola és Községi Önkormányzat
közös szervezésében.
A Községi Önkormányzat dolgozói munkájuk révén segítik Önkormányzatunkat.

Molnár Istvánné elnök ismerteti a Nagyesztergári Német Kisebbségi Önkormányzat 2011 évi
költségvetését.
Az állami normatíva a 2011. évben jelentősen csökkent, így annak összege csak 209.539 Ft,
az előző évről áthozott pénzösszeg 251.624 Ft volt.
Mivel a kulturális csoportok közül a „Margaréta Dalkör”/15 éves/ és a „Nagyesztergári
Ötös”/10 éves/ jubileumát tartotta, a Veszprém Megyei Német Önkormányzatok és
Elektorok Közössége adott 19.000 Ft támogatást, ehhez jön még az 2011 első félévi kamat
6.849 Ft.
2011. évben összesen 487.012 Ft-tal gazdálkodhat a Német Kisebbségi Önkormányzat.

Kiadásainkat – működési költségek (telefon, posta egyéb), Margaréta dalkör vezetőjének
útiköltség elszámolása és egyéb, vegyes fenntartási költségek teszik ki.
2011.évre feladat alapú támogatást sajnos nem nyertünk, mivel hiányos volt a pályázatunk.
Molnár Istvánné elnök tájékoztatás keppen elmondja, hogy folyamatban van 2012 évre egy
pályázat beadása a Nagyesztergári Német Nemzetiségi Kör Egyesület részéről, ebben
munkánkkal segítjük őket.
A 2011.évi költségvetés ismertetése után Molnár Istvánné elnök megkérdezi a megjelenteket
van-e kérdése, észrevétele valakinek az elhangzottakhoz.
Kérdés a jelenlévőktől nem érkezett.

A Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke felhívja a jelenlévők figyelmét a közelgő
népszámlálással kapcsolatosan, különösen az önkéntes alapon történő adatszolgáltatásra.
Hangsúlyozza, hogy lelkiismeretes odaadással vallja mindenki meg az anyanyelvét,
nemzetiségi hovatartozását. Fontos a nemzetiségi hovatartozás kinyilvánítása a
nemzetiségünk további fennmaradása, hagyományaink és kultúránk tovább vitele,
megőrzése érdekében.
A Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke, tájékoztatja a jelenlévőket hogy az Óvodák -, az
Iskolák és a Német Kisebbségi Önkormányzatok támogatása nagyban függ ettől.
A Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke és tagjai, Csaba Mihály elnökhelyettes, Varga
Jánosné, valamint Bachstetter Istvánné az Egyesület titkára tájékoztatást tartottak az
óvodában és iskolában szülői értekezleten, elmondják, hogy miért fontos a nemzetiségi

hovatartozás kinyilvánítása. Továbbá tájékoztatta arról a jelenlévőket, hogy ha valaki nem
tudja kitöltetni a kérdőívet, az arra megbízott személyek abban segítenek.

Szelthofferné Német Ilona polgár mesterasszony felszólalásában kéri a Nagyesztergári
Német Nemzetiségi Kör Egyesület elnökét, hogy a Nagyesztergári temetőben a ravatalozó
mellé elhelyezett sírkeresztek között és körül a gyomtalanítást szíveskedjenek elvégezni.
Molnár Istvánné elnök válaszában elmondja, hogy ez a munka a közeljövőben megoldásra
kerül.
A felvetett hiányossághoz Bachstetter Istvánné is hozzá szólt. Bizonygatta, hogy nincs
elfeledve és el fogjuk végezni a munkát az áthelyezett sírkeresztek körül. Ugyan ehhez a
témához hozzá szólt Bachstetter István is. Évekkel ezelőtt a Nagyesztergári Német
Nemzetiségi Kör Egyesület indítványozta és kérte a falu lakosságának a segítségét is, hogy
közösen végezzék el a már nem gondozott sírhelyekről a sírkeresztek áthelyezését a
ravatalozó mellé kijelölt helyre. Ezt a munkát valóban közösen végezték el. Azóta a
koszorúzás, megemlékezés minden évben a Német Kisebbségi Önkormányzat és a
Nagyesztergári Német Nemzetiségi Önkormányzat feladatkörébe tartozik.
Más egyéb kérdés nem merült fel.
Molnár Istvánné elnök megköszöni a megjelentek figyelmét és az együttműködést, s az ülést 19 óra
30 perckor bezárja.

Nagyesztergár,2011.szeptember 28.
.
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