Beszámoló Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzata
2012. évben végzett munkájáról

KÖZMEGHALLGATÁS

Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzat tájékoztatja a 2012. évi tevékenységéről
és elvégzett munkáról beszámolója. Felmerülő kérdések, vélemények, javaslatok
megbeszélése.
Molnár Istvánné elnök tájékoztatja a megjelentek árról, hogy változtak a törvények 2011 év
októberben. Az új törvény CLXXIX. - alapján sok változást kellet végre hajtani. 2012.
januárban megváltozott az Önkormányzat neve – a Kisebbség helyet lett Nemzetiségi
Önkormányzat, Adó szám kellet kérni, és külön álló Bankszámlát kellett nyitni.
E-miatt kellet új bélyegzőket készíteni és módosítani kellet a Szervezeti és Működési
Szabályzatot – más részről kellet új Együttműködési megállapodásokat kötni a civil
szervezetekkel, Óvoda, Iskola, Polgárőr Egyesület a Községi Önkormányzattal és a Német
Nemzetiségi Kör Egyesülettel.
A munka végzése 2012. évben is a Szervezeti és Működési Szabályzatban megfogalmazott
szempontok szerint történtek.
Molnár Istvánné elnök elmondja, hogy a kisbusz a mely a Német Nemzetiségi Önkormányzat
tulajdonában van és a Zirc Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa használta, júliusban
visszakerült Nagyesztergára.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat egyet értet az új Együttműködési Szerződéssel és
átengedte határozatlan időre a kisbuszt a Községi Önkormányzat számára kötelezően
ellátandó feladatként rendelt, szociális gondoskodás körében ellátandó étkezés és házi
segítségnyújtás céljára.
Az Önkormányzat tárgyalt 2011 évi zárszámadás; Napirendjei a következők voltak: 2012 évi
költségvetés és munkaterv megtárgyalás; a falu Múzeum új helyre telepitése és megnyitása.
(Molnár Istvánné elnök elmondja, hogy nagyon örült annak, hogy a községi Önkormányzati
képviselők is segítettek abban a munkában); hagyományőrző májusfaállítás közösen a helyi
Polgárőr Egyesülettel – majd kitáncolása éneklése a Margaréta Dalkörrel;
A Fészek Óvoda – Zweisprachige Nationalitäten Kindergarten – német Névtáblaavatást,
amely Hoffer Ildikó keramikus készítette el; Koszorúzás a kitelepítési emléktáblánál;
Július 21-én hagyományőrző „Nemzetiségi Nap”. A Nemzetiségi Napra meghívtuk a
partnerkapcsolatunk ápolása révén német országból a testvértelepülésekről a
delegációtagjait. A meghívást örömmel elfogadták és az ünnepségére megérkeztek. Majd itt
töltették még egy hetet, melyen vendégül láttuk őket a számunkra rendezett programban és
a községi önkormányzat is ebéddel és kirándulással örvendeztette meg a
partnerkapcsolatunk vendégeit.
Augusztus 19-én a hagyományokhoz hívén ismét megrendezésére került a Horgászverseny.
Örömünkre egyre több jelentkező vesz részt a versenyben, melyben első három helyezettel
és két Külön díjdíjazásban részesültek. A horgászverseny finom ebéddel és jó hangulattal
fejeződött be.
Október14-én idősek napját tartattuk a községi Önkormányzat a helyi Vöröskereszt és a
Német Nemzetiségi Önkormányzat közös rendezésében.

A községi Önkormányzat vacsorával, a helyi Vöröskereszt egység csomagokkal, a Német
Nemzetiségi Kör Egyesület süteménnyel, a Német Önkormányzat a számukra biztosított a
kisbusz, kilométeréből felajánlással, hogy a legtávolabb lakó és legidősebb nyugdíjasát a
helyszínre szállítja. Így létre jöhetett a falunak legidősebb köszöntése az ünnepségen. A
Német Nemzetiségi Önkormányzat még külön ajándékcsomaggal is köszöntötte a 97 éves
Gremsberger Károlynét – Náni nénit, és otthonában a 91 éves Szabó Jánosnét.
November 1-én Mindenszenteki megemlékezés és koszorúzás a temetőben a közös helyre
állított nemzetiségi és hozzá tartózók nélküli fejfáknál.
Előzőleg a helyi Polgár Egyesület és a Német Nemzetiségi Kör Egyesület tagjai közösen
temető takarítási munkát végeztek.
December 01-én szintén hagyományos adventi ablaknyitási bensőséges ünnepségünk volt.
Az ünnepségen a polgármesterasszony az Intézmények (Óvoda, Iskola) Vezetőjét a Német
Nemzetiségi Kör Egyesületi tagjai, a Községi Önkormányzati képviselők, a Lovas Egyesületi
tagok voltak a meghívott vendégek.
Az utolsó ünnepség volt a „Falu Karácsony” amely december 16-án került megrendezésre.
Óvoda, Iskola, Polgár Duó, Varga Tamás és Vajda – Péczi Éva és a Margaréta dalkör
szereplésével meghitt kedves karácsonyi műsorral övendeztettek meg a néző közönséget.
A kultúrműsor vége után Molnár Istvánné Elnök ajándékokat nyújtott át a Nemzetiségi
Fészek Óvoda részére 40.000 Ft értékben ugyancsak 40.000 Ft-os ajándékozásban részesült a
nemzetiségi Ányos Pál Általános Iskola is.
Majd jubileumi köszöntésben részesült Vajda - Péczi Éva a margaréta Dalkör vezetője a 10
éves munkája után valamint Varga Tamás a Margaréta Dalkör harmonikása is.
Molnár Istvánné elnök elmondja, hogy minden tervezet programot jó tejesítettünk, első
sorban, azért mert a Német Nemzetiségi Kör Egyesületnek sikeres volt a pályázatja és a tagjai
sok munkájával segítettek abban.
Molnár Istvánné elnök, ismerteti a Nagyesztergári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012 évi
Költségvetését.

Tájékoztatja a megjelenteknek, hogy az idén az állomi támogatást nem sokkal volt több mind
tavaly összesen 214.689 Ft az előző évi pénzmaradvány 139.162 Ft volt.
Az idén sikeres volt a feladatalapú támogatás, az utalt összeg 715.083 Ft volt, megjegyezte
még, hogy ennyivel nem számolt.
Mivel a Veszprém Megyei Német Önkormányzat is támogatta a „Nemzetiségi Nap”
rendezvényt 10.000 Ft -tal és a konditerméből – bérleti bevételből 6.400 Ft + kamat 27.323
Ft (októberéig) így összes bevétel 1.129.657 Ft
Kiadásainkat – működési költségek (telefon, posta, CD készítés és egyéb), Margaréta Dalkör
vezetőjének útiköltség elszámolás és egyéb vegyes működési költségek teszik ki.
A 2012. évi költségvetés ismertetése után Molnár Istvánné elnök megkérdezi a
megjelenteket van-e kérdése, észrevétele valakinek az elhangzottakhoz.
Kérdés a jelenlévőtől nem érkezett.
Molnár Istvánné elnök, tájékoztatja a megjelentek a jövő évi tervezet programokról:
maradnak a hagyományos programok, mint az Új évköszöntő januárban, májusfaállítást és ki
döntés, koszorúzás a kitelepítési emléktáblánál, német Partnerkapcsolat ápolása – kiutazás
német országba kultúr program, Nemzetiségi Nap, Horgászverseny, Idősek napja,
Mindenszentekről megemlékezésre és koszorúzás, Marton napi fáklyás és lampionos

felvonulás, Adventi ablaknyitogatás, Ányos Pál emlékezést és koszorúzást valamint a Falu
Karácsonyi ünnepség.
Továbbá, hozzáteszi, hogy még nincs tejesen kész a tervezet program, lehet, hogy jön még
hozzá vagy nem, ezt majd januári gyűlésen átbeszélik még.
Bachstetter Istvánné a Német Nemzetiségi Kör Egyesületi titkár is hozzá szólt, hogy
elfelejtetünk Fillér Józsefnek megemlegetni és megköszöni azt a sók elvégezett munkát, a
Múzeumnál, mivel ö tejesen egyedül kifestette a helységet ráadás bérmentve - társadalmi
munkával.
A 2012. évi program megvalósításainak ismertetése után a Német Nemzetiségi
Önkormányzat képviselői a Német Nemzetiségi Kör Egyesület tagjai valamint a meghívottak
és jelenlévők elismerően fogadták a beszámolót.
Más egyéb kérdés nem merült fel.
Ezután Molnár Istvánné elnök megköszöni a megjelentek figyelmét és az együttműködést, s
az ülést 19 óra 15 perckor bezárja.

Nagyesztergár, 2012. december 19.

Molnár Istvánné
NÖ elnök

